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RESUMO 

 

Esta tese tem por objetivo analisar, em três romances irlandeses (The Gathering, 

de Anne Enright, The Blackwater Lightship, de Colm Tóibín e The Light of Evening, de 

Edna O‟Brien), como as protagonistas das obras percebem ou entendem suas famílias, 

tanto a partir do ponto de vista através do qual suas histórias são narradas, quanto 

através do modo como compreendem suas próprias gerações e as gerações de suas mães 

e avós. Através dessas percepções, procurou-se analisar também as alterações políticas e 

culturais pelas quais a Irlanda passou, ao longo do século XX. Esse período marca dois 

grandes acontecimentos históricos para o país: sua independência, em 1922, e seus anos 

de glória e crescimento econômico, iniciados por volta de 1990, com o chamado Tigre 

Celta, e que durou até 2008. A análise dos romances selecionados como corpus desta 

tese, de acordo com seus pontos de vista narrativos e os contextos histórico, político e 

cultural em que eles estão inseridos é também uma forma de analisar a contribuição que 

seus autores deram para nosso próprio entendimento da Irlanda enquanto nação. 

 

Palavras chave: Ponto de vista narrativo; perspectiva feminina; constituição familiar; 

romance irlandês; literatura irlandesa. 
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ABSTRACT 

 

This doctoral dissertation has as its aim to analyse in three Irish novels (The 

Gathering, by Anne Enright, The Blackwater Lightship, by Colm Tóibín, and The Light 

of Evening, by Edna O‟Brien), how the female main protagonists of the novels perceive 

or understand their families, from the point of view through which their stories are 

narrated, as well as through the way they understand their own generation and those of 

their mothers and grandmothers. Through these perceptions the dissertation also tried to 

analyse the political and cultural transformation Ireland went through in the Twentieth 

Century. This period witnessed two great historical events for the country: its 

Independence in 1922, and its glorious years of economic development, which began 

around 1990, with the so called Celtic Tiger Years, and lasted until 2008. The analysis 

of the selected novels as the corpus of this dissertation according to their narrative 

points of view and the historical, political and cultural contexts in which they are set is 

also a way of analysing the contribution their authors gave to our own understanding of 

Ireland as a nation. 

 

Key words: Narrative point of view; feminine perspective; family constitution; Irish 

novel; Irish literature. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ponto de vista feminino sobre as relações familiares em três gerações de 

diferentes famílias é a temática que sustenta esta tese. Considerar como os escritores 

irlandeses Anne Enright (1962- ), Colm Tóibín (1955- ) e Edna O‟ Brien (1930- ) 

utilizam a temática familiar nos romances The Gathering (O encontro), The Blackwater 

Lightship (A luz do farol) e The Light of Evening (A luz da noite), respectivamente, é 

pensar em suas críticas à política e à cultura da composição familiar de seu próprio país.  

O domínio da Igreja Católica e a Constituição da Irlanda de 1937 estabeleceram 

princípios morais, ideológicos e imaginários que contribuíram bastante para a repressão, 

em uma escala generalizada, dos modelos familiares que ousassem fugir do padrão 

nacional religioso determinado. Embora essa moralidade tenha perdido o domínio de 

outrora, os interesses sociais das mulheres na família ainda permanecem invisíveis, 

sobretudo quanto ao quesito corporal, no que diz respeito à situação reprodutiva e ao 

acesso ao mercado de trabalho.  

Semelhante invisibilidade tem a sexualidade dos homoafetivos, ainda que a 

descriminalização da homossexualidade tenha acontecido em 1993; e, por mais que 

muitas denúncias já tenham sido feitas sobre o abuso sexual de crianças, esse é um 

assunto bastante evitado, devido à vergonha de sua exposição.  

Estudar três gerações de três diferentes famílias ficcionais irlandesas ao longo do 

século XX é também descobrir como esse século conseguiu ser tão expressivo na 

história da Irlanda. Mudanças bruscas e inimagináveis aconteceram num período de 

cem anos num país que ficara estagnado durante sete séculos de colonização.  

As personagens que se situam na década de 1920, por exemplo, ilustram o 

contexto de absoluta miséria em que a ilha, explorada pelo colonizador, via seus 

G06
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habitantes migrarem para outros países em busca de sobrevivência ou lutarem famintos 

pela Independência, conquistada em 1922. Essas mesmas personagens, embora não 

mencionem a divisão da ilha em dois países distintos; a República da Irlanda, cuja 

capital é Dublin, e da Irlanda do Norte, cuja capital é Belfast; encontram-se dentro desse 

período histórico, visto que a divisão do território aconteceu em decorrência da 

independência das províncias que formam a atual República da Irlanda. 

A geração subsequente ilustra o país no período pós-Independência, em que ele 

foi primeiro chamado de Estado Livre Irlandês e vivia sob a Constituição do Estado 

Livre, sendo seguido pela criação da República da Irlanda e da promulgação da 

Constituição de 1937. Embora outras constituições do país tenham surgido ao longo dos 

anos, o país permaneceu estável até a década de 1990, com o advento do grande 

desenvolvimento econômico, conhecido como Tigre Celta. É nesse período que se 

encontra a terceira geração da família de alguns personagens, dos três romances aqui 

estudados. 

Cabe dizer que esses romances não se passam exatamente nos mesmos anos, mas 

como todos apresentam mais de uma geração de cada família abordada, muitos 

personagens compartilham um mesmo período histórico, sendo que todos eles passaram 

pelo momento vigente da Constituição de 1937. No entanto, os personagens de The 

Light of Evening não alcançam o Tigre Celta e nem os personagens de The Gathering e 

de The Blackwater Lightship vivenciam o contexto da Independência. Para isso, seria 

necessário adicionar uma quarta geração em cada romance. 

Convém esclarecer que apesar de todas as obras já terem suas equivalências em 

Língua Portuguesa publicadas no Brasil, esta tese irá se referir aos romances sempre 

pelo seu título no original, ainda que ilustre seus argumentos com os trechos citados a 
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partir da tradução dos romances. Por se tratar de traduções públicas, este trabalho se 

privou de colocar em nota de rodapé o equivalente do trecho citado em Língua Inglesa.  

Porém, as demais citações nessa língua estrangeira, advindas de outros textos, 

apresentadas nesta tese foram feitas por mim e serão apresentadas no corpo do texto, 

contando com o texto original em nota de rodapé. Outras traduções que, porventura, se 

apresentem neste trabalho e que não forem nem dos romances e nem de minha autoria, 

terão o tradutor responsável indicado no rodapé da página. 

No que diz respeito à estrutura, este trabalho se divide em três capítulos, sendo um 

para cada romance, os quais, por sua vez, subdividem-se em quatro partes. A primeira 

corresponde a uma rápida introdução sobre o autor do romance em foco no capítulo, seu 

contexto histórico e sua obra completa. A segunda compreende a análise estrutural do 

romance sob o aspecto narratológico, com ênfase no narrador e no foco narrativo. A 

terceira analisa a sexualidade dos personagens de acordo com o contexto político, 

histórico e cultural em que eles estão inseridos. A quarta, e última parte, tenta 

compreender as relações familiares contidas na obra, também de acordo com o contexto 

em que as gerações familiares se encontram, porque assim como e em acordo com os 

autores escolhidos, para corpus dessa pesquisa, esta tese também entende que família é 

uma instituição social e política e não apenas particular ou privado. 

Os capítulos desta tese se espelham entre si, porque os romances escolhidos 

dialogam com tamanha precisão, a ponto de permitir esse efeito, ainda que The 

Blackwater Lightship (1999) tenha sido publicado bem antes de The Light of Evening 

(2006) e de The Gathering (2007). A escolha dessas obras deveu-se ao fato de todas 

elas trazerem consigo o conflito entre mulheres de três gerações de uma dada família 

irlandesa. Também, os três romances criticam as consequências da hipocrisia do 

controle da sexualidade no país, através de seus personagens, como forças opositoras às 
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regras ou preceitos e mesmo preconceitos estipulados e aceitos ou seguidos por grupos 

legais e religiosos, isto é, quer em relação ao que estabelecem leis ou a que estipulam 

concepções morais aceitas. Outro aspecto recorrente nas três ficções é a metáfora da 

casa como representação da Irlanda. No entanto, apesar das semelhanças temáticas e 

narratológicas, cada romance, evidentemente, aborda esses e outros assuntos de acordo 

com suas próprias particularidades. 

Considerando que The Gathering traz o conflito de uma mulher que tenta entender 

o motivo que levara seu irmão mais querido a se suicidar e que ela vira esse mesmo 

irmão ser sexualmente abusado pelo proprietário da casa de sua avó, ainda na infância, 

o Capítulo 1 desta tese,  na sessão dedicada ao “processo criativo e discursivo”, discute 

de que maneira a escolha de Veronica, como narradora de primeira pessoa, contribui 

para a verossimilhança e confiabilidade da história em que ela narra, a partir do 

entendimento de que ela, na condição de testemunha, ficou também traumatizada com a 

cena que vira entre o sr. Nugent e seu irmão, Liam. O aporte teórico dessa discução 

baseia-se, principalmente, nos estudos de narratologia de Norman Friedmann (2002), 

Sheldon Sacks (1967) e Tzvetan Todorov (1972).  

O tópico seguinte analisa o modo como os personagens de The Gathering lidaram 

com a própria sexualidade ao longo da vida, por isso, “sexualidade à tona”, já que sexo 

não era um assunto discutido entre as pessoas, muito menos explicado às mulheres e às 

crianças, de quem os prazeres e as dores eram silenciados. Por isso, o país se viu tão 

escandalizado quando na década de 1990 começaram a surgir denúncias contra os 

abusos cometidos, principalmente pela Igreja Católica. Para sustentar essa análise, esta 

tese se apóia nas discussões das principais vozes dos Estudos Irlandeses atuantes no 

momento, como Fintan O‟ Toole (2009) e Diarmaid Ferriter (2012).  
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Como Veronica buscasse incessantemente um culpado pela vida e pela morte de 

Liam, principalmente entre aqueles que faziam parte daquela numerosa família, o 

último tópico do Capítulo 1 desta tese dedica-se às “relações familiares”. De alguma 

forma, Verônica achava que se sua mãe não tivesse se ocupado com 19 gestações, ela 

poderia ter educado todos os filhos por conta própria, ao invés de tê-los dividido entre 

seus filhos mais velhos e a avó das crianças. Talvez com menos filhos e mais cuidados, 

ela tivesse protegido melhor cada um deles, sobretudo Liam.  

Através da (dis)funcionalidade dessa imensa família em que o pai se preocupava 

em fazer mais e mais filhos, a mãe em parí-los e nenhum dos dois se propunha a educá-

los, Anne Enright critica, através de Veronica, o modelo de família ideal pregado e 

apregoado pela Igreja Católica e pelo governo de Éamonn de Valera, que foi o principal 

representante político da Irlanda desde a luta pela independência do país até o início dos 

anos 1970. A discussão sobre a tensão entre Veronica e sua mãe se fundamenta nas 

teorias de Luce Irigaray (1991) e Margaret Whitford (1991), além de textos críticos 

sobre The Gathering. 

No caso de The Blackwater Lightship, o drama do romance se constrói de maneira 

mais clássica, com o pressentimento de Helen, a personagem principal, de que algo 

ruim está por vir. Por isso, a parte indicada para o estudo da “importância do ponto de 

vista” inicia-se com a análise estrutural do romance com base na pirâmide de Gustav 

Freytag (1900). The Blackwater Lightship foi vastamente explorada desde sua 

publicação e a opinião dos críticos se divide entre aqueles que acreditam que o 

protagonista é Declan e o romance seria sobre educação homossexual, e aqueles que, 

como esta tese, entende que Helen é a personagem principal e que o romance é sobre 

suas desavenças com a mãe e a avó. Por isso, utiliza algumas entrevistas do autor sobre 



 16 

esse aspecto e a teoria de narrador desenvolvida por Henry James (2011), além de 

outros suportes narratológicos. 

Declan, irmão de Helen, encontra-se gravemente frágil por causa da AIDS que 

adquirira. Ele era homossexual numa época em que a Irlanda ainda não havia 

descriminalizado as relações homoafetivas, mas estava bem próxima de fazê-lo, por isso 

o subtítulo: “homossexualidade e AIDS na Irlanda”. O aporte histórico e crítico desta 

parte da tese se apóia em estudiosos da homossexualidade e de Colm Tóibín, como 

Kathryn A. Conrad (2004), Eibhear Walshe (1997, 2006, 2013), Ake Persson (2007) e 

Costello-Sullivan (2012), dentre outros.   

Considerando que o romance traz dois tipos de família para o leitor, uma 

tradicional, formada pela avó, mãe e irmã de Declan e outra alternativa, formada pelos 

amigos gays de Declan, com maior destaque para Paul e Larry; e que os integrantes 

dessas famílias irão se conhecer quando todos tiverem que cuidar de Declan ao mesmo 

tempo, na casa de sua avó, o último subcapítulo dedicado a The Blackwater Lightship 

discute a “exposição das feridas familiares”.  

É nesta sessão que Elizabeth Roudinesco (2003) será citada para adensar a 

discussão sobre família. O romance de Tóibín é o único analisado neste trabalho em que 

a filha consegue expor para sua mãe todas as suas queixas em relação a ela e romper, 

ainda que através da ficção, o silêncio profundo que ainda, de alguma forma, habita nas 

famílias da Irlanda. 

O último romance analisado é o menos explorado pela crítica entre todos os 

escolhidos para este estudo. Contraditoriamente, Edna O‟ Brien é a escritora mais velha, 

com maior produção e a menos estudada entre os três. Apesar de ela nunca ter parado de 

escrever, houve um hiato de aproximadamente trinta anos entre os estudos críticos de 

Grace Eckley (1974) e de Amanda Greenwood (2003) sobre sua obra. Durante esse 
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tempo, é provável que os críticos literários não julgassem interessante dispensar atenção 

a O‟ Brien. Contudo, se a crítica de The Light of Evening não favoreceu este trabalho, 

também não o impediu de ser escrito e publicado e esta tese ambiciona, humildemente, 

contribuir para os estudos sobre a produção literária da autora. 

O tópico direcionado “a pluralidade das vozes e ponto de vista” preocupa-se em 

averiguar de que modo as várias divisões do livro colaboram para transmitir ao leitor a 

separação e a aproximação das personagens principais, que são Dilly e sua filha 

Eleanora. Apesar de essas duas gerações prevalecerem na totalidade da obra, o 

relacionamento de Dilly e sua mãe Bridget antecipa o relacionamento mãe e filha de 

Dilly e Eleanora, não apenas pela obviedade de se tratar de uma geração anterior a 

outra, mas principalmente pela repetição das preocupações da mãe com a filha e da 

angústia da filha, que silenciosamente, foge da mãe. A análise da estrutura narratológica 

de The Light of Evening resgata a polifonia de Mikhail Bakhtin (2002; 2008) para 

discutir as diferentes vozes e gêneros textuais presentes na obra. 

À semelhança dos outros capítulos da tese, o tópico que segue a discussão 

estrutural e narratológica da obra estudada, diz respeito à sexualidade das personagens. 

Portanto, a parte dedicada aos “matrimônios mal sucedidos”, na verdade, explora a 

infelicidade sexual e afetiva das mulheres de The Light of Evening. O tópico analisa o 

modo como O‟ Brien critica a infelicidade conjugal das mulheres irlandesas e a 

invisibilidade delas na Constituição de 1937, pois essa constituição proibia o divórcio 

no país e condicionava todas as mulheres a serem mães, visto que não percebia 

diferença alguma entre ser mulher e ser mãe. Consequentemente, a identidade da filha 

nunca existiu. A análise conta com o apoio crítico de Elizabeth Badinter (1985) e Linda 

Clarke (2013).  
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O último aspecto discutido sobre The Light of Evening neste trabalho diz respeito 

ao “amor familiar incompreendido”, gerado a partir da falta de comunicação entre os 

membros da família de Dilly. Não há dúvida de que os membros dessa família se amem 

e de que Dilly saiba disso. Em suas conversas, ela deixa subentendido que se o marido e 

o filho lhe pareciam ingratos a ela e a Eleanora, não era necessariamente por maldade, 

mas pelo comportamento “natural” dos maridos, pois mesmo o filho, que era o seu 

preferido, se transformara por causa da nora. Quanto a Eleanora, ainda que ela se 

tornasse cada vez mais distante, era a única a se preocupar com o bem estar da mãe. 

Mas mesmo ciente do afeto dos membros de sua família, Dilly morreu infeliz.  

Se, na década de 1990, Tóibín tinha esperança de as famílias aceitarem seus 

integrantes como eles são e quebrou o silêncio que havia entre Helen e sua mãe, assim 

como da homoafetividade e da doença de Declan entre ele e as mulheres de sua família; 

Edna O‟ Brien, em 2006, ao escrever um romance, que se passa nos meados do século 

XX, recorre ao misticismo irlandês para realizar o encontro entre mãe e filha após o 

óbito de Dilly, para mostrar que os laços entre essas mulheres são mais fortes que a 

morte, ainda que elas não consigam se entender enquanto vivas. A discussão desse 

assunto ocorre com o apoio teórico de Ann Owens Weekes (2000) e Yvonne Scannel 

(1988) e o suporte interpretativo de Anne Fogarty (2011) e Elisa Abrantes (2010).  

Por fim, o que esse trabalho espera é conseguir ver como as ações de lembrar, 

contar e até mesmo recriar suas próprias histórias auxiliam as protagonistas no encontro 

de seu próprio eu, na tentativa de encontrar uma nova identidade sem crise, pois essa 

percepção de fatos narrados não corresponde apenas à realidade das personagens 

ficcionais, mas reflete principalmente o desenvolvimento político do país, uma vez que 

a família é apenas um membro que completa o corpo da nação.  
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Assim como os membros da família se deparam com dificuldades entre si e 

tentam se entender porque se amam, mesmo sem terem escolhido amar uns aos outros, a 

Irlanda também tenta se compreender historicamente, mesmo que tenha que enfrentar as 

dores de suas primeiras ocupações, os sete séculos sob a tirania do colonizador, e os 

anos posteriores à Independência, sob o domínio de Éamon de Valera e da Igreja 

Católica. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1. Introdução 

 

Anne Enright é um nome bastante significativo da literatura irlandesa atual. Por 

isso, iniciaremos comentando o conjunto de seu trabalho, enfatizando, sobretudo, sua 

obra prima, The Gathering (O encontro – 2007/2008), ganhadora do Man Booker Prize 

na categoria de ficção, em 2007, que também foi indicada, em 2008, para o Booksellers 

Association Independent Booksellers‟ Book Prize e para o Huges & Huges Irish Novel 

of the Year.  

Nesse sentido, apresentamos a obra de Enright, que atualmente é formada por 

cinco romances: The Wig My Father Wore (1995), What Are You Like? (2000), The 

Pleasure of Eliza Lynch (2002), The Gathering (O encontro – 2007/2008) e The 

Forgotten Waltz (A valsa esquecida – 2011/2012), três livros de contos: The Portable 

Virgin (2010), Taking Pictures (2008) e Yesterday’s Weather (2008) e um de ensaio: 

Making Babies: Stumbling into Motherhood (2012). A carreira literária dessa autora 

precede e se expande durante o período da Irlanda denominado de Tigre Celta, na 

década de 1990 e início dos anos 2000, quando houve o boom do crescimento 

econômico do país, aconteceram os escândalos da Igreja Católica, foi aprovado o fim da 

proibição do divórcio e teve início a aceitação da homoafetividade.  

Seu trabalho incide diretamente no clima cultural irlandês desses anos e investiga 

a Irlanda contemporânea, considerando as mudanças da sociedade e do imaginário 

cultural, assim como as relações entre o passado e o presente e a lembrança e o 

esquecimento. Apenas The Pleasure of Eliza Lynch (2002) substitui o cenário urbano 

contemporâneo da Irlanda, recorrente nas demais obras, pelo Paraguai do final do 

G06
Caixa de texto
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século XIX, por ficcionalizar a histórica Eliza Lynch, amante do presidente paraguaio 

Francisco Solano López. Mas mesmo com as particularidades históricas dessa obra, 

Enright, em entrevista a Claire Bracken e Susan Cahill (2011), diz ver o consumismo da 

protagonista desse livro como semelhante ao boom consumista da Irlanda dos tempos 

do Tigre Celta:  

 

Eu acho que Eliza era sobre o boom, quando eu estava escrevendo ela, mas ninguém 

percebeu aquilo. Stewart em um momento disse que ele acha que o talento real dela 

era para navegação. Você sabe, que ela poderia fazer esse consumismo 

surpreendente no meio de todo o molde e esse muito ogânico palácio semitropical, 

que eu fiz. Ela poderia fazer aquilo – Quero dizer que não é Manaus (cidade do 

Brasil) mas era tropical o bastante – então ela era melhor nisso que todas as garotas 

nesses dias com suas Louis Vouitton.
1
  (BRACKEN; CAHILL, 2011, p. 28) 

 

 

Todo escritor envolve em seu processo de criação atitudes e estratégias várias, 

oriundas direta ou indiretamente de sua formação doméstica, comunitária e escolar. 

Enright não foge a esse padrão, de modo que podemos entender que as condições de sua 

base formadora influenciaram os rumos de seu estilo. Por isso, apresentaremos a seguir 

a trajetória artística percorrida pela autora, e o olhar da crítica sobre seu trabalho, assim 

como sua própria opinião a respeito de sua produção e da crítica que recebeu sobre ela. 

  Nascida em Dublin, capital da Irlanda, em 1962, Enright cresceu nos subúrbios 

dessa cidade, iniciou o Ensino Médio no St. Louis High School, in Rathmines, até se 

mudar para Victoria, no Canadá, em 1979, para terminar sua formação colegial no 

Pearson College, uma instituição de excelência acadêmica de alta competitividade, que 

só concede bolsas através de políticas admissionais. Retornou para seu país de origem 

em 1981, para cursar Bacharelado em Inglês e Filosofia na Trinity College, Dublin.  

                                                           
1
 I did think that Eliza was about the boom, when I was writing it, but nobody noticed that. Stewart at 

one stage says that he thinks that her real talent was for shipping. You know, that she could do this 

amazing consumer thing in the middle of all the mould and this very organic, semi-tropical palace, I made 

up. She could do that – I mean it‟s not Manaus [city in Brazil] but it was tropical enough – so she was 

better at it than all the girls these days with their Louis Vouitton. 
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Durante sua carreira universitária, Enright esteve intensamente envolvida com as 

artes. Além de escrever peças e scripts, Enright estava também interessada em drama. 

Foi durante o mestrado que Enright desenvolveu seu interesse pela psicanálise, a maior 

influência de seu trabalho: 

 

Eu vejo o quanto minha leitura em psicanálise é importante para meu trabalho. Eu li 

todo Freud quando eu estava na graduação e amei o trabalho de Freud e gargalhei 

disso também. Mas é um ótimo jeito de pensar a respeito das coisas e ele é 

maravilhoso inclusive como escritor e estilista
2
. (BRACKEN; CAHILL, 2011, p. 30) 

 

 

Após ter se formado em 1985, Enright conseguiu bolsa de mestrado para a 

University of East Anglia, para estudar Creative Writing com a escritora Angela Carter 

e com o professor e crítico literário Malcom Bradbury. A primeira publicação de ficção 

de Enright surgiu em 1989 com apenas quatro contos que constam do First Fictions 

Introductions 10, mas que não são reconhecidos como primeira obra da autora, 

certamente por se tratar de uma coletânea formada por diferentes autores iniciantes.  

Posteriormente, surgiu The Portable Virgin, em 1991, que foi bem recebido e venceu o 

prêmio Rooney Prize na categoria de Literatura Irlandesa. 

De volta à Irlanda, Enright trabalhou, por seis anos, na RTÉ, como 

produtora e diretora de séries populares para televisão, como Nighthawks, o que sem 

dúvida influenciou o desenvolvimento criativo de seu primeiro romance, The Wig My 

Father Wore, em 1995. Esse livro foi descrito pelo crítico e também escritor irlandês 

Colm Tóibín como pós-feminista e foi indicado ao prêmio Irish Times/ Era Lingus Irish 

Literature Prize. Desde então, Enright dedicou-se integralmente à carreira de escritora e 

passou a ser vista pela crítica, principalmente, como referência sobre a escrita irlandesa, 

mesmo que ela quisesse ser reconhecida por ser uma mulher que escreve sobre a 

                                                           
2
 I see how important my reading in psychoanalysis is to my work. I read all of Freud when I was in 

college and sort of loved Freud‟s work and laughed at it as well. But it‟s a great way to think about things 

and he‟s also a wonderful writer and stylist. 
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Irlanda, até ser ganhadora do Booker Prize e passar a ser vista como a ganhadora do 

Booker, como ela mesma define: 

 

Quando eu comecei, sempre era questionada sobre “escrita irlandesa”. Então pela 

totalidade dos anos oitenta eu estava discutindo a Irlanda e a identidade irlandesa e 

quão problemática essa ideia era […] Nunca realmente consegui uma aproximação 

de gênero numa entrevista inteira porque eles nunca conseguiam fazer as duas 

categorias de uma vez. […] E a coisa sobre o Booker é que ele tira você daquelas 

duas caixas e põe você em uma outra caixa, que é a da ganhadora do Booker.
3
. 

(BRACKEN; CAHILL, 2011, p. 14) 

 

  

Contudo, a autora diz não se identificar completamente com os rótulos que lhe 

colocam ou como classificam suas obras e se diverte dizendo que Tóibín estava apenas 

fazendo graça e criando algo com o que manter as pessoas ocupadas, porque escritores, 

em termos de marketing, precisam de um rótulo e as pessoas tiveram dificuldade em 

rotulá-la e sobretudo definir o que era The Wig My Father Wore (1995), mas que a obra 

solicitava um rótulo e talvez o de pós-feminista atenda a essa necessidade, apesar de ela 

achar que a Irlanda nunca teve um feminismo propriamente dito para se alcançar um 

pós-feminismo tão depressa e, por isso, não tem tanta certeza da exatidão desse termo. 

Enright ressalta que seu objetivo com essa obra era criar uma ficção pós-moderna: 

 

A diferença no meu impulso posmoderno é que de fato eu o quis. […] Assim eu 

percebi então que seja qual for o impulso posmoderno que eu tenha, ele é uma 

tentativa de ser mais honesta, não menos. Não é uma tentativa de ser espertinha, é 

uma tentativa de ser honesta. Então eu era a única pósmodernista sincera que eu 

conheço! Por outro lado, não sei o que é “pós” quanto a minha particularidade 

feminista. Não estou certa do que o termo significa.
4
 (BRACKEN; CAHILL, 2011, 

p. 18) 

 

                                                           
3
 When I started out, I was always asked about „Irish writing‟. So for the whole of the eighties I was 

discussing Ireland and Irishness and how problematic that was as an idea (…) I never really got a 

gendered approach in the whole interview thing because they couldn‟t do two categories at once (…) And 

the thing about the Booker is that it takes you out of those two boxes and it puts you into another box, 

which is Booker winner. 
4
 The difference in my postmodern impulse is that I actually mean it. (…) So I realized then that 

whatever postmodern impulse I have, it is an attempt to be more honest and not less. It‟s not an attempt to 

be clever, it‟s an attempt to be honest. So I was the only sincere postmodernist I know! On the other hand, 

I don‟t know what is „post‟ about my feminism particularly. I‟m not sure what the term means. 
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No início dos anos 2000, Enright publicou What Are You Like? que  recebeu os 

prêmios Encore Prize of the Society of Authors e o Kerry Ingredients Listowel Writer‟s 

Week Prize, além de ter sido indicado para o Whitbread Award. Em 2002, lançou The 

Pleasure of Eliza Lynch e, em 2004, interrompeu a produção de ficção para escrever 

memória pessoal, relatos de gravidez e maternidade em Making Babies: Stumbling into 

Motherhood, para, em 2007, retornar ao gênero inicial, reunindo o talento já recorrente 

de toda sua produção naquilo que se tornou o marco principal de sua carreira: o 

romance The Gathering, que aborda, de uma única vez, de modo realista, todos os 

temas já utilizados experimentalmente em suas obras anteriores, como Enright mesmo 

assume, ao ser perguntada a esse respeito: 

 

Pode-se perguntar se o seu trabalho mudou do estilo experimental para o mais 

realista? Sim, absolutamente. Sim! E foi isso o que eu quis fazer. Quero dizer a 

grande teoria sendo naturalmente do cubismo foi a grande contribuição do Picasso, 

mas ninguém olha aqueles quadros mais. O que nós gostamos é do Blue Period, um 

estágio lírico sentimental, e então o que a gente realmente gosta é o último trabalho 

Neo-Clássico, que é informado pela coisa cubista e é fabuloso!  Então, essa é minha 

linha nisso basicamente. É dito, não é algo que eu possa fazer tanto a respeito. É 

bem mais sobre fraqueza quanto sobre força, de um modo. Quero dizer, escrevo de 

um lugar muito profundo, ou tento. E não necessariamente quis que todos os livros 

anteriores fossem tão fragmentados. Então quero estar mais no controle do processo 

sem estar muito no controle – acho que aqueles livros que estão super controlados 

estão mortos. 
5
(BRACKEN; CAHILL, 2011, p. 15-16) 

 

 

Esse livro será melhor explorado adiante; por hora, para finalizar o percurso 

literário da autora até o momento, convém prosseguir com as duas coleções de contos, 

ambas lançadas em 2008, Taking Pictures e Yesterday’s Weather. A primeira é uma 

                                                           
5
 It could be argued that your work has moved from an experimental to a more realist style? Yeah, 

absolutely. Yes! And that‟s what I wanted to do. I mean the grand theory being that of course cubism was 

Picasso‟s great contribution, but nobody looks at those pictures any more. What we like is the Blue 

Period, a sentimental lyrical stage, and then what we really like is the last Neo-Classical work, which is 

informed by the cubist thing and it‟s fabulous! So, that‟s my line on it basically. That said, it‟s not 

something I can do all that much about. It‟s as much about weakness as about strength, in a way. I mean, 

I write from a very deep place, or I try to. And I didn‟t necessarily want those earlier books to be so 

fragmented. So I want to be more in control of the process without being too much in control – I think 

that books that are overly controlled are dead. 
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coletânea de contos novos e a segunda uma compilação de materiais novos e velhos, 

reunindo contos do First Fictions e The Portable Virgin. Por fim, em 2011, a autora 

lançou The Forgotten Waltz, em que experimentou, pela primeira vez, um narrador de 

terceira pessoa. 

 

 

1.2. The Gathering: processo criativo e discursivo 

 

A respeito do processo de criação de uma obra, Jon Elster, em Ulisses liberto: 

estudos sobre a racionalidade, pré-compromisso e restrições, salienta que, ao produzir 

uma obra de arte, o artista o faz da melhor maneira que pode e, por isso, tenta satisfazer 

aos seus próprios critérios de o que seja uma boa obra de arte. Elster (2000) enfatiza:  

 

identificar os aspectos do processo criativo que são comuns a todos os que aspiram a 

serem artistas é uma tarefa apenas moderadamente interessante. Em contraste, 

entender o processo criativo que culmina em uma grande obra de arte é uma tarefa 

de profundo interesse. (ELSTER, 2000, p. 227) 

 

 

The Gathering narra o drama de Verônica, a narradora, ao enfrentar a morte de 

seu irmão mais querido, Liam. A dificuldade em aceitar a morte do irmão e, sobretudo, 

o jeito como ele morrera, faz com que a narradora de The Gathering reinvente a história 

de sua família, ao mesmo tempo em que critica ações que ela pensa realmente terem 

acontecido. Desse modo, a história é contada a partir das invenções e das lembranças da 

narradora, na medida em que ela tenta justificar a morte de Liam, já que ela não 

consegue se esquecer da razão pela qual ele se suicidou, afogando-se com suas roupas, 

mas sem cueca por baixo: 
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Há fatos sobre a maneira que Liam morreu que eu preferia não ter sabido. Tanta 

coisa eu esqueci em minha vida e não consigo esquecer esses pequenos detalhes. 

[...]. O primeiro foi que Liam estava usando um casaco curto amarelo fluorescente, 

como aqueles usados por trabalhadores de estrada de ferro e ciclistas. [...] Ele estava 

com o casaco para ser visto ao entrar na água, e seu corpo seria encontrado com 

facilidade. [...] As pedras se explicam sozinhas. É a ausência de cueca que me faz 

chorar. (ENRIGHT, 2008, p. 131) 

 

 

O livro, no entanto, não começa com a revelação do falecimento de Liam; na 

verdade, não é sobre sua morte que Verônica quer falar, o que ela quer é revelar a 

tragédia sofrida pelo irmão na infância e que ela testemunhara sem nunca conseguir 

revelá-la a ninguém. Assim, a história começa com o desejo dela de registrar algo que 

acontecera na casa da avó um dia: 

 

Eu gostaria de registrar o que aconteceu na casa de minha avó no verão em que eu 

tinha oito ou nove anos, mas não tenho certeza se realmente aconteceu. Tenho de 

testemunhar um acontecimento incerto. Que eu sinto rugir dentro de mim, essa coisa 

que pode nem ter acontecido. Não sei nem que nome dar a isso. Acho que se pode 

chamar de crime da carne, mas a carne há muito se desfez e não sei bem qual mágoa 

pode restar nos ossos. (ENRIGHT, 2008, p. 7) 

 

 

Esse registro é interrompido por várias digressões, umas ainda internas às outras. 

Essas digressões têm diferentes funções na narrativa. Heleno Godoy, em seu ensaio 

sobre narratologia intitulado “O romance, o leitor do romance e a leitura do romance” 

(2011), afirma que “toda narrativa é arbitrária porque existe um narrador que conta a 

narrativa e ele a começa por onde quer ou quiser. Ora, se a narrativa é assim tão 

arbitrária, mais vale, ao invés de falar sobre ela, falar sobre o narrador” (p. 11). Em 

consonância com esse crítico, essa pesquisa se propõe, também, a investigar a 

interferência da narradora na história contada e a perspectiva do discurso apresentado 

em The Gathering, assim como o efeito de sentido das estratégias narrativas utilizadas 

por ela, como, por exemplo, as digressões. 
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Acredita-se, portanto, que as digressões têm ainda a função de revelar ao leitor a 

confusão mental da narradora, que busca na própria memória o entendimento e o 

discernimento dos fatos acontecidos em sua infância, além de autenticar o sofrimento da 

narradora em relação à morte do irmão e a dificuldade de enfrentar a ação trágica 

ocorrida na casa da avó. Quanto a esse elemento narrativo, Sheldon Sacks teoriza:  

 

Qualquer episódio, sendo uma ação, organizado como um apólogo em uma obra de 

ficção é uma digressão. Compreensivelmente, a presença das personagens principais 

da ação, a relevância do que é revelado no apólogo para qualquer mudança entre os 

relacionamentos das personagens principais, pode ser explorado para aumentar ou 

diminuir a natureza da digressão do episódio “estranho” [...] Um romancista 

habilidoso pode explorar as qualidades de incidentes digressivos para atingir efeitos 

impossíveis de serem atingidos sem eles
6
. (1967, p. 213) 

 

 

A morte de Liam será revelada apenas no segundo capítulo, quando Verônica dará 

a notícia à sua mãe. O terceiro capítulo, por sua vez, não dará continuidade direta nem 

ao que acontecera na casa da avó e nem à sequência dos preparativos para o funeral. O 

terceiro capítulo irá contar a história da avó da narradora: 

 

As sementes da morte de meu irmão foram plantadas muitos anos atrás. A pessoa 

que as plantou está morta há muito tempo, pelo menos penso que está. Então, se 

quero contar a história de Liam, tenho que começar muito antes de ele nascer. [...] 

Lambert Nugent viu minha avó Ada Merriman pela primeira vez no salão de um 

hotel em 1925. (ENRIGHT, 2008, p. 17) 

 

 

A falta de sequência aparente dos capítulos, conforme dito anteriormente, não 

ocorre por mero acaso ou por capricho da narradora, mas dado a sua dificuldade de 

enfrentar a história de seu irmão que, em parte, também é sua, já que eles eram tão 

                                                           
6
 Any episode organized as apologue in a work of fiction which is an action is a digression. Lenght, the 

presence of the major characters in the action, the relevance of what is revealed in the apologue to any 

change among relationships of major characters, may be exploited to increase or decrease the digressive 

nature of the “foreign” episode. [...] A novelist with suficiente skill may exploit the special qualities of 

digressive incidents to achieve effects impossible without them. – Trad. Inédita de Heleno Godoy. 
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ligados. A respeito da alinearidade temporal da obra como consequência do processo de 

lembrar e esquecer da narradora, a autora comenta: 

 

Então o processo de recuperar memórias – já é uma frase interessante – o processo 

de relembrar e esquecer e desfazer o esquecido e re-relembrar e tudo daquilo, é 

ótimo, e também são questões muito modernistas. O Modernismo está muitas vezes 

interessado num tipo de presente sempre em expansão, um momento. O Realismo, 

talvez você diga, é sobre continuidade, sobre causa e efeito, sobre mudança, sobre 

crescimento, tudo isso. É como se houvesse dois eixos no meu trabalho.
7

. 

(BRACKEN; CAHILL, 2011, p. 30) 

 

 

Com base na totalidade do livro e da citação de Isak Dinesen em Hannah Arendt, 

“Todas as mágoas são suportáveis quando fazemos delas uma história ou contamos uma 

história a seu respeito” (2010, p. 219), é possível perceber a invenção da história de Ada 

e Nugent como a não aceitação dos fatos reais devido à tentativa de recriar a história de 

Liam. A narradora chega a fingir várias vezes que o irmão não morrera, até que as 

lembranças dos detalhes da morte a forçam lidar com os fatos: 

 

Eu sei, ao escrever estas três coisas: o casaco, as pedras e a nudez de meu irmão por 

baixo da roupa, que elas exigem que eu lide com fatos. É hora de pôr fim a histórias 

cambiantes e a divagações. É hora de pôr fim no romance e contar apenas o que 

aconteceu na casa de Ada no ano em que eu tinha oito e Liam quase nove anos. 

(ENRIGHT, 2008, p. 132) 

 

 

A invenção da história narrada denuncia, mesmo que inconscientemente, o que 

Friedrich Nietzsche chama de “vontade de querer para trás” (2007, p. 172). No fundo, 

Verônica gostaria que Liam não tivesse morrido e de que a cena que ela presenciara na 

casa da avó, quando tinha oito ou nove anos, nunca houvesse acontecido. Essa cena será 

descrita vinte e dois capítulos depois do início do livro: 

                                                           
7
 So the process of recovering memories – that‟s already an interesting phrase – the process of 

remembering and forgetting and undoing the forgetting and re-remembering and all of those, these are 

great, and also very modernist, questions. Modernism is often concerned with a kind of ever-expanding 

present, a moment. Realism, you might say, is about continuity, about cause and effect, about change, 

about growth, all these. It‟s almost like there are two axes in my work. 
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O que me surpreendeu foi a estranheza que vi ao abrir a porta. Era como se o pênis 

do sr. Nugent, que estava espetado para fora da calça, tivesse crescido 

estranhamente e florescido na ponta, produzindo uma grande e desajeitada forma de 

menino, sendo esse menino meu irmão Liam […]. Eles não eram uma coisa só, 

ligada dos fundilhos abertos ao ombro, eram duas pessoas que eu conhecia, o sr. 

Nugent e Liam. (ENRIGHT, 2008, p. 133) 

 

 

A ação trágica exerce influência não só em quem a faz ou sofre, mas também em 

quem a testemunha. Como a ação de Nugent é narrada por Verônica, que testemunhou o 

acontecido, e esse fato nunca fora comentado com ninguém, nem na época do ocorrido 

e nem depois da morte dos principais envolvidos, não sabemos do ponto de vista do 

sujeito agente e nem do sujeito passivo, apenas do sujeito testemunha, que não deixa de 

sofrer a tragédia, ainda que indiretamente, ao presenciá-la. Diante disso, é reforçada a 

hipótese de que a narradora fantasiava a atração entre a avó e Nugent, para não 

enfrentar a verdade entre ele e seu irmão. É importante dizer que o sr. Nugent não era o 

avô das crianças e nem o marido de Ada, mas o proprietário da casa em que Ada 

morava com o marido, Charlie Spillane, seu esposo ausente. 

Cabe ressaltar que, apesar de Veronica ter testemunhado o que acontecera ao seu 

irmão, ela não pode ser considerada uma narradora testemunha justamente por ser a 

protagonista do livro. Verônica narra o que ela tem vivido, pensado, sentido, lembrado e 

inventado, desde que soube do falecimento de seu irmão, antes mesmo de revelar 

alguma coisa sobre Liam. Por mais que Verônica tente negar sua própria existência e 

responsabilidades pessoais para refletir sobre o que foi a vida de seu irmão, ainda assim, 

ela continua sendo o foco do que está sendo narrado, pois fala muito mais de si, de 

como deu a notícia à mãe, de como buscou o corpo em Londres e de como fez sexo com 

o marido na noite do velório, do que de Liam propriamente dito.  

Desse modo, de acordo com a tipologia de pontos de vista narrativos de Norman 

Friedmann (2002), Verônica só pode ser classificada como narradora protagonista (“I” 
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as Protagonist). O problema desse tipo de uso de ponto de vista pela narradora é que ela 

só narra o que tem relevância para si mesma e na ordem que lhe é importante, ainda que 

a escolha da ordem ou dos próprios fatos ditos e não ditos lhe sejam inconscientes, e 

isso denuncia não só o que está sendo contado (a história), mas a própria narradora. 

O discurso narrativo é a marca da identidade de quem o produz; assim, ele acaba 

expondo o ser que fala tanto ou, até mesmo, mais que os fatos narrados.  É por isso que 

Roland Bourneuf e Réal Ouellet dizem que não 

 

é nem no solilóquio, nem no olhar fascinado que as personagens nos comunicarão o 

máximo sobre as outras, mas nas relações que estabelecerão com elas nos seus 

gestos como nas suas palavras. Pela sua maneira de ser e de agir face ao outro, cada 

figura romanesca informa-nos tanto sobre esse outro como sobre ela. Todo 

comportamento é uma resposta dada à imagem projetada por outrem. (1976, p. 261) 

 

 

Uma vez que a narradora é a própria protagonista da história que conta e ela não 

sabe a opinião dos demais personagens devido aos raros diálogos e às muitas mágoas 

não resolvidas entre eles, o leitor de The Gathering não tem acesso aos pontos de vista 

dos principais envolvidos na tragédia. Isso implica não só que a intenção de Verônica 

não é falar da morte de Liam, mas sim revelar algo que ela nunca conseguira contar para 

ninguém e que, durante anos, ficou esquecido dentro dela, mas principalmente que o 

propósito de Enright é retratar a confusão da mente e dos sentimentos da narradora 

diante das lembranças que lhe vêm à tona junto com a notícia do falecimento do irmão. 

Desse modo, convém citar a concordância de Friedman com Mark Schorer de que 

a análise da técnica do escritor é crucial para a revelação dos propósitos temáticos do 

autor: 

 

A análise da técnica, então, é crucial, como sustenta Schorer, quando vista como 

reveladora dos propósitos do autor e, ainda mais fundamentalmente, a estrutura 

básica de valores que ele incorporou por meio daquela técnica. (FRIEDMAN, 2002, 

p. 181) 
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E a esse respeito, acrescenta: 

 

a escolha de um ponto de vista ao se escrever ficcção é, no mínimo, tão crucial 

quanto a escolha da forma do verso ao se compor um poema [...] A questão da 

eficácia, portanto, diz respeito à adequação de uma dada técnica para se conseguir 

certos tipos de efeitos, pois cada tipo de estória requer o estabelecimento de um tipo 

particular de ilusão que a sustente. [...] Se o problema é traçar o crescimento de uma 

personalidade à medida que ela reage a experiências, o narrador-protagonista se 

provará a mais útil. (FRIEDMAN, 2002, p. 180, 181 – grifo nosso) 

 

 

Enright, ao escolher uma narradora protagonista para contar a narrativa de The 

Gathering, traça o crescimento da personalidade de Verônica na medida em que a 

narradora escreve sobre as suas experiências vividas com inteligência e sensibilidade 

suficientes para se auto-descobrir e perceber a significância dessa descoberta:  

 

Estou interessada na construção de um ser. E a palavra “construção” também é 

interessante e se relaciona ao que estávamos conversando sobre maquinaria e 

sistemas e conexões, como opostas a um ser ortânico que se relaciona muito 

próximo ao corpo e a inescapabilidade do corpo. Então o problema do abuso é muito 

profundamente ligado a assuntos sobre memória. Quero dizer, The Gathering está 

interessado nas bordas entre, certamente fantasia ou imaginação e memória, entre 

memória e história e onde nós abandonamos na memória, onde ela se ossifica e se 

torna história, onde se torna estática, quando as pessoas morrem.
8
 (BRACKEN; 

CAHILL, 2011, p. 30 – grifo nosso) 

  

 

Para Todorov (1972), mais importa o discurso que a história. No caso da 

narradora protagonista de The Gathering, é importante para a autora não apenas que a 

narradora conte a história começando por onde ela quiser, mas sobretudo como ela 

conseguir contar e isso se prova pelo que já foi dito quanto à organização aparente-

mente desconexa dos capítulos, das invenções criadas para suportar a realidade, das 

diversas digressões e da memória da narradora. Outro recurso utilizado pela autora para 

                                                           
8
 …I’m interested in the construction of a self. And the word „construction‟ is also interesting and 

relates to what we were talking about machinery and systems and connections, as opposed to an organic 

self which relates very closely to the body and the inescapability of the body. So the subject matter of 

abuse is very keenly connected to issues about memory. I mean, The Gathering is interested in the edges 

between, certainly fantasy or imagination and memory, between memory and history and where we let go 

of memory, where it ossifies and turns into history, where it becomes static, when people die. 
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tocar seu leitor e mantê-lo sempre atento ao enredo é o vocabulário inesperado, como 

pênis, piroca, ferro, mickey
9
, entre outros, e o modo agressivo como Veronica expõe 

suas feridas. A esse respeito Enright comenta: 

 

Eu digo aos alunos que você tem que ter um dos cinco sentidos em todas as suas 

sentenças e daí seu leitor fica perdido. […] Lamento o fato de ser tão animada 

quanto a escrever coisas que as pessoas acham um pouco forte algumas vezes, 

porque sinto que isso magnetiza a atenção. Se você põe uma palavra tabu numa frase 

as pessoas simplesmente vão dizer “Ohh!” Elas são muito aferradas. Somos tão 

sexualmente alertas. Se você põe uma palavra tabu numa frase, o cérebro 

simplesmente fica girando, girando, girando
10

. (BRACKEN; CAHILL, 2011, p. 23) 

 

 

O discurso de Veronica é marcado pela sua subjetividade e intencionalidade, o 

que implica um ponto de vista limitado, do qual ela tem consciência, logo não se pode 

confiar no que ela diz: “Isso tudo eu estou romanceando, claro” (ENRIGHT, 2008, p. 

23); ou, “As únicas coisas de que tenho certeza são as coisas que eu nunca vi, minhas 

pequenas blasfêmias.” (ENRIGHT, 2008, p.64) Além da interferência da memória da 

narradora e das invenções que ela faz, o leitor de The Gathering precisa ainda levar em 

consideração a necessidade que Veronica sente de achar o verdadeiro culpado por todas 

as desgraças da família Hegarty, como se fosse possível um único culpado para isso. 

 Verônica se culpa por não ter contado a verdade à sua mãe, ao mesmo tempo em 

que acha que há outras coisas para se falar, embora não saiba o quê; em seguida, ela 

imagina o que a avó teria feito se fosse ela quem tivesse testemunhado Verônica com o 

sr. Nugent, e percebe que a avó ficaria com um imenso vazio no rosto, que não faria 

nada, o que a faz suspeitar se ela própria e a irmã que vivia na casa da avó não haviam 

                                                           
9
 Tradução apresentada pela Editora Alfaguara para as seguintes palavras do original: penis, langer, 

wire e mickey. Embora a tradução de mickey tenha sido ignorada por essa editora, a Companhia das 

Letras, em A luz do farol, traduz o termo por bengolim. 
10

 I tell students that you have to have one of the five senses in all of your sentences and then your 

reader is helpless [...]. I regret the fact that I‟m so cheerful about writing things that people find a bit 

strong sometimes, because I feel that that magnetizes the attention. If you put a taboo word into a 

sentence people just go „Ohh!‟ They‟re hard wired. We‟re so sexually alert. If you put a taboo word into a 

sentence, the brain just goes nygiong nygiong, nygiong. 
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sido também molestadas, bem como sua mãe e seus tios. Nesse momento, Verônica 

culpa Ada por todas as falhas da família, como se pode ver a seguir: 

 

No máximo, há uma palavra escrita no rosto de Ada, e a palavra é “Nada”. [...] Esse 

é o momento em que nos damos conta de que o tempo todo foi culpa de Ada. [...] 

Esse é o momento em que perguntamos o que Ada fez (porque deve, com certeza, 

ter sido alguma coisa) para trazer tanta morte ao mundo. (ENRIGHT, 2008, p. 204) 

 

 

Verônica não consegue perdoar o crime cometido por Nugent e por isso busca 

culpados incessantemente para os efeitos surgidos na vida de Liam. Ela, em primeiro 

lugar, se culpa por não ter denunciado o que viu, culpa a mãe por deixar os filhos na 

casa da avó, culpa a avó de ser conivente até chegar em Nugent: 

 

Sei que ele [Nugent] podia ser a explicação para todas as nossas vidas e sei de uma 

coisa ainda mais assustadora: que nós não precisávamos ser lesados por ele para 

sermos lesados. Era o ar que ele respirava que agia assim sobre nós. Era o fato de 

sermos obrigados a respirar seu ar de segunda mão. (ENRIGHT, 2008, p. 205-206) 

 

 

No que diz respeito às diversas repetições presentes no discurso de Verônica, 

nota-se que as informações repetidas não retornam da mesma forma em que apareceram 

no texto da primeira vez. Veronica se apresenta obcecada pela justificativa do suicídio 

do irmão e pela lembrança de um possível abuso que ele sofrera, mas, ao mesmo tempo, 

ao repetir a descrição da cena que teria testemunhado na infância não demonstra certeza 

dos fatos: 

 

O que quer que tenha acontecido com Liam, não ocorreu na sala boa de Ada, 

independente da imagem que tenho na cabeça. Nugent não teria sido tão burro. O 

abuso aconteceu na garagem, entre os carros e pedaços de motor que Liam adorava. 

E Nugent foi horrível com meu irmão de modos mais comuns também fora dali. Ele 

tinha seus sadismos, tenho certeza, e seus métodos [...] São as coisas que eu 

efetivamente sei. Sei que meu irmão Liam foi molestado sexualmente por Lambert 

Nugent. Ou provavelmente foi molestado sexualmente por Lambert Nugent. 

(ENRIGHT, 2007, p.205 – grifos nossos) 
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Esse é apenas mais um exemplo citado, entre os muitos presentes ao longo do 

livro, que provam a não confiabilidade na narrativa de Verônica e que nem ela mesma 

acredita integralmente nos fatos narrados. No entanto, o capítulo vinte e um é o que 

melhor mostra isso através do processo de repetição do que já foi dito. Nesse capítulo, 

tem-se a tentativa da narradora de contar um suposto ato sexual entre sua avó e Nugent. 

Verônica reconstrói esse ato três vezes, até resolver que as coisas haviam acontecido do 

jeito como ela narrou da primeira vez. Ainda, esse capítulo antecede a primeira revê-

lação direta do que houve entre Liam e Nugent.  

Considerando que é difícil para Veronica aceitar a realidade do ocorrido entre seu 

irmão e um amigo de sua avó, é possível supor que ela preferia acreditar que o interesse 

do amigo na casa da avó, toda sexta-feira, fosse por conta mais propriamente da avó do 

que por causa de seu irmão, e, por isso, antes de ela conseguir revelar o que ela flagrara 

entre Liam e Nugent, inconscientemente prefere fantasiar as coisas entre sua avó e 

Nugent, já que essa seria uma verdade mais fácil de ela aceitar. Afinal, sua avó era uma 

mulher adulta, capaz de discernir entre suas próprias volúpias extraconjugais e seus 

deveres matrimoniais com maturidade, diferentemente de Liam, que, além de ser do 

mesmo sexo de Nugent, ainda era uma criança indefesa, sem poder contar para ninguém 

o que estava acontecendo, pois mesmo que o fizesse, dificilmente receberia crédito de 

quem quer que fosse. 

Nesse sentido, a narrativa de Verônica funciona como um processo organizador 

de ideias, já que Verônica está escrevendo a história. Como ela não compartilha sua 

escrita com ninguém e nem declara pensar num possível leitor, pode-se supor que 

Veronica escreve para si mesma, como forma de externalizar suas dores há tanto tempo 

silenciadas dentro dela: “Mas embora machucasse, eu descobri que conseguia me valer 
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de mágoas mais antigas do que aquela, e foi assim que sobrevivi. Foi assim que todos 

nós sobrevivemos. Apelávamos para a cicatriz mais antiga (ENRIGHT, 2007, p. 91). 

Patrícia Talhari (2011) considera o processo narrativo de The Gathering 

semelhante à psicanálise, em que Veronica, juntamente com seu leitor, ocupa a dupla 

função de paciente e psicanalista: 

 

Como protagonista, Veronica é a paciente que procura seja sua lembrança reprimida 

ou sua memória falsa. Como narradora, tem o papel de psicanalista [...], Lacan, 

conclui que o simples fato de organizar os eventos psíquicos significantes por meio 

da linguagem e dirigir esse discurso a um ouvinte, já faz o psicanalisado organizá-

los para si mesmo. O papel do analista, no entanto, não é o de mero receptor da 

mensagem. Muito além do que propunha Jacobson, todos os envolvidos no discurso 

tem papel em sua construção. (TALHARI, 2001, p. 49) 

 

 

Com tanta repetição, invenção e incertezas da narradora, teria algum crime 

realmente acontecido com Liam e Veronica teria mesmo testemunhado alguma coisa, 

ou seriam devaneios da personagem? Se alguma confusão ou dúvida foi criada nesse 

sentido, é conveniente citar, mais uma vez, Talhari (2011, p. 52), que comenta sobre 

isso: 

 

Prosseguindo na leitura psicanalítica, podem-se levantar indícios, na narrativa, de 

que não se trata de uma lembrança inventada. Primeiramente, porque a psique em 

formação de uma criança não cria uma imagem que lhe provoque sofrimento 

psíquico. [...] De outro lado, a narradora – e o leitor, junto a ela – só será capaz de 

evocar a cena em que seu irmão poderia ter sido abusado depois de elaborá-la várias 

vezes. 

 

 

Pode parecer contraditório, mas é justamente a fragmentação do discurso da 

narradora, a intercalação das histórias de Ada, Liam e da própria Veronica, a partir de 

invencionices e lembranças (in)certas, que justificam o abuso sexual de Liam como uma 

ação realmente ocorrida e testemunhada. Como dito anteriormente, é a desconstrução do 

discurso da narradora que faz com que ela seja uma personagem motivada e 
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convincente em seus traumas familiares. É a escolha que Enright faz da tipologia de 

narrador que convence o leitor de The Gathering de que, ao final do romance, Veronica 

apresenta sinais mais avançados de sua evolução psicológica no que tange ao seu 

próprio conhecimento e o reconhecimento do irmão: 

 

Essas conversas aconteceram durante um mês ou dois de um verão, e depois se 

acabaram. Eu gostava delas. [...] Prazer pelo qual, minúsculo, mas muito intenso, eu 

gostaria de ser perdoada, agora, porque sinto muito por ele. Se eu acreditasse em 

algo como a confissão eu iria lá e diria que não só eu ria de meu irmão, como deixei 

que meu irmão risse de si mesmo a vida inteira. (ENRIGHT, 2007, p. 153) 

 

 

Segundo Bakhtin (2008), a condição para que as relações lógico-semânticas se 

tornem dialógicas é que sejam materializadas em discurso, isto é, se tornem 

verbalizadas e assumidas por um autor do qual as regularidades expressam uma posição. 

Neste caso, se Veronica quando criança não é capaz de verbalizar o que vira, ela 

também não é capaz de compreender o significado do que foi visto; e, sem se 

compreender e se verbalizar, não há o que se contar para alguém, sobretudo quando 

aquilo de que a pessoa se lembra e do que efetivamente se lembra é fruto de uma 

geração em que não há muito diálogo entre as pessoas, principalmente pais e filhos.  

O que não é verbalizado é passível de esquecimento, de modo que Veronica só 

será capaz de perceber que o que ela testemunhara é errado e que ela deveria ter feito 

alguma coisa sobre isso, ao tentar recuperar a imagem do que presenciara na infância, 

depois que o irmão morrera: 

 

Porque, naquele estágio, acho que eu tinha esquecido completamente daquilo. Ao 

longo dos vinte anos seguintes, o mundo em torno de nós mudou e eu me lembro do 

sr. Nugent. Mas nunca teria tirado essa conclusão por conta própria: se eu não 

estivesse ouvindo rádio, lendo o jornal, ouvindo o que acontecia em escolas, igrejas, 

nas casas das pessoas. Aquilo estourou na minha cara e mesmo assim eu não 

entendi. E, por isso, também sinto muito. (ENRIGHT, 2007, p. 158) 
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Para Hannah Arendt perdoar é necessário para que o novo exista:  

 

A redenção possível para a vicissitude da irreversibilidade – da incapacidade de se 

desfazer o que se fez, embora não se soubesse nem se pudesse saber o que se fazia – 

é a faculdade de perdoar [...] Se não fôssemos perdoados, liberados das 

consequências daquilo que fizemos, nossa capacidade de agir ficaria, por assim 

dizer, limitada a um único ato do qual jamais nos recuperaríamos; seríamos para 

sempre as vítimas de suas consequências à semelhança do aprendiz de feiticeiro que 

não dispunha da fórmula mágica para desfazer o feitiço. (ARENDT, 2007, p. 295 – 

296) 

 

 

Nesse caso, Verônica terá de perdoar não só Nugent, Ada e a si mesma, mas toda 

a família e seu próprio marido, que não soube compreendê-la nessa fase tão difícil. 

Nietzsche diz, em relação ao esquecimento, algo semelhante ao que Arendt diz sobre o 

perdão: esquecer é necessário para o novo existir, ficar ruminando o passado pode 

destruir a pessoa: 

 

Existe um grau de insônia, de ruminação de sentido histórico, que prejudica o 

vivente e por fim o destrói, seja um homem, um povo ou uma cultura. A fim de 

determinar esse grau e por meio dele determinar o limite do que deve ser esquecido, 

para quem não quer se tornar um coveiro do presente, se deveria saber exatamente 

quão grande é a força plástica de um homem, de um povo, de uma cultura, quero 

dizer aquela força de se erguer a partir de si mesmo, de transformar e incorporar o 

passado e o estranho, de curar feridas, de substituir o perdido e reconstituir a partir 

de si formas arruinadas. (NIETZSCHE, 2003, p. 2) 

 

 

Ao final do romance, Veronica parece se permitir o perdão e a sua reconstituição. 

O trigésimo nono capítulo marca o fim de sua história. Neste capítulo, ela se encontra 

no aeroporto de Gatwick.  É importante dizer que se trata de um aeroporto bastante 

movimentado e conhecido para visitas curtas à cidade de Londres, o que irá levar a 

própria narradora a observar que “[e]star em um hotel de Gatwick não quer dizer que 

você chegou. Ao contrário, quer dizer que ainda falta bastante para seguir” (ENRIGHT, 

2008, p. 235). Observação que tem tudo a ver com a personagem, que pela primeira vez, 
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cinco meses após a morte do irmão, pensa em se recompor: “Tenho de organizar o resto 

de minha vida” (ENRIGHT, 2008, p.236).  

Verônica dorme, sonha, acorda, devaneia, toma uma ducha, veste uma calça nova, 

joga a velha na lata de lixo e entende que precisa descartar essa outra vida e deixa o 

hotel para trás. No entanto a vontade de voltar ao hotel, para continuar sonhando, ou 

embarcar para outro lugar qualquer, que não seja a própria casa, é tentadora. Verônica 

quer continuar fugindo da realidade, sua casa representa seu espaço real, assim como o 

aeroporto representa o espaço da fuga e o hotel, o dos sonhos e devaneios.  

Durante meses, Veronica desejou uma vida que não fosse a sua, evitou o próprio 

marido, fantasiou e relembrou o sexo feito com outros homens, como se ela não tivesse 

responsabilidade de ser quem ela era. 

 

Mas não é só o sexo, ou a lembrança do sexo, que me faz pensar que amo Michael 

Weiss do Brooklin até hoje, dezessete anos tarde demais. É o jeito como ele se 

recusou a ser dono de mim, por mais que eu tentasse ter um dono. Era o jeito como 

ele não se apossava de mim, só encontrava comigo e isso pela metade. Acho que 

estou pronta para isso agora. Acho que estou pronta para só encontrar. (ENRIGHT, 

2008, p. 78 – grifos nossos) 

 

 

Então ela se senta, liga para sua irmã Kitty e, em meio a conversas sobre coisas 

diversas, Verônica resolve que o melhor jeito de dar a notícia do abuso de Liam é se 

abrir com Ernest, seu irmão padre, e deixar que ele se encarregue de passar a notícia 

adiante. Esse é o momento em que se inicia a redenção da narradora que, ao imaginar a 

reação dos outros irmãos diante da revelação, assume, pela primeira vez, que os ama 

mesmo detestando-os:  

 

Meu Deus, detesto minha família, essas pessoas que nunca escolhi amar, mas que 

amo mesmo assim. E que patética tentativa esta de fugir deles todos. A porra do 

aeroporto de Gatwick. [...] Mas não quero destino diferente do que me trouxe até 

aqui. Não quero uma vida diferente. Só quero poder viver a vida, só isso. Quero 
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acordar de manhã e ir dormir à noite. Quero fazer amor com meu marido outra vez. 

(ENRIGHT, 2008, p. 240) 

 

  

No entanto, apesar de Verônica começar a se abrir para o novo, esse processo 

levará ainda algum tempo, até que todo o paradoxo se resolva, pois ao mesmo tempo em 

que ela deseja ter sua vida de volta, ela teme o que está por vir:  

 

Ei, Tom, vamos ter mais este bebê. Só este. Este cujo nome eu já sei. Ah, vamos. 

Vai ser uma alegria sem fim. [...] E embora fosse incrível ter outro filho, isso não é o 

que eu quero parada na fila do aeroporto de Gatwick. [...] Só quero ter menos medo. 

Só isso. [...] O aeroporto de Gatwick não é o melhor lugar do mundo para ser 

tomada pelo medo de voar. Mas parece que é isso que está acontecendo comigo 

agora; porque sobe-se tão alto naquelas coisas e a queda é tão longa. No entanto, 

estou caindo há meses. Estou caindo em minha própria vida há meses. E agora 

estou a ponto de chegar ao chão. (ENRIGHT, 2008, p. 240 – 241 – grifos nossos) 

 

 

Esse trecho da citação é o modo como termina o livro, indicando que Verônica 

certamente irá atravessar o processo da purgação e superá-lo no momento certo, depois 

de partilhar com a família a culpa de não ter salvado Liam e, finalmente, conseguir 

organizar sua cabeça. De acordo com Nietzsche (2003, p. 4), 

 

[a] alegre serenidade, a boa consciência, o ato feliz, a confiança no vindouro – tudo 

depende, seja para um indivíduo, como para um povo, de que haja uma linha que 

separe o visível e claro do obscuro e sombrio, de que se saiba tanto esquecer direito 

e no tempo certo, quanto lembrar no tempo certo, de que se perceba, com instinto 

forte, quando é necessário sentir históricamente ou aistoricamente. 

 

 

Apesar de o livro terminar com a possibilidade do renascimento de uma nova 

Veronica, o  modo como se dará esse processo não é dito nele. Não importa, pois se 

entende que o objetivo da autora é captar, ao longo dos capítulos, a contingência da 

tragédia testemunhada pela narradora em sua infância e as vicissitudes decorrentes 

dessa ação em sua vida, mesmo tantos anos depois. E não se pode esquecer de que uma 

boa obra não se inicia com a apresentação do problema e nem termina com a resolução 
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absoluta deste, uma vez que a arte imita a vida e na vida real sabe-se que as soluções 

são momentâneas ou duradouras até que outro incidente aconteça e desestabilize a 

ordem até então estabelecida.   

Ao ser questionada sobre seu processo de escrita, Enright responde que qualquer 

coisa relacionada à crítica genética a deixa aterrorizada, porque ela simplesmente não 

sabe como ela começa uma narrativa: 

 

Todo tipo de area da crítica genética me deixa horrorizada, porque não sei como 

começo particularmente […] Bem, certamente a voz e a cadência da voz são muito 

importantes. Que é onde acontece. Que é onde a energia está. […] Tem algumas 

coisas que você sabe, e sabe muito claramente – você está muitas vezes respondendo 

uma pergunta que foi posta pelo último livro. Eu percebi no final de The Gathering 

que embora o livro esteja saturado num tipo de sexualidade fora de tom,  embora ele 

esteja cheio de desejo, nós não sabemos o que Veronica quer. 
11

 (BRACKEN; 

CAHILL, 2011, p. 14, 15) 

 

 

Acerca da relação do autor com sua obra e a posição de ambos no mundo, Bakhtin 

(2010) compreende que o artista e o homem estão unificados no mesmo indivíduo de 

forma ingênua e mecânica e por isso mesmo, ainda que unidos, não atuam ao mesmo 

tempo: 

 

Quando o homem está na arte não está na vida e vice-versa. Entre eles, não há 

unidade e interpenetração do interno na unidade do indivíduo. [...] Arte e vida não 

são a mesma coisa, mas devem tornar-se algo singular em mim, na unidade da 

minha responsabilidade. (BAKHTIN, 2010, p. XXXIII – XXXIV) 

 

 

É a axiologia da dinâmica entre o eu e o outro que torna possível qualquer juízo 

de valor efetivo, pois o eu só passa a ter sentido a partir da visão que o outro tem sobre 

ele. “A relação axiológica comigo mesmo é absolutamente improdutiva em termos 

                                                           
11

 The whole sort of area of genetic criticism terrifies me, because I don‟t know how I begin particularly 

[...] Well, certainly the voice and the cadence of the voice is very important. That is where it happens. 

That is where the energy is. […] There are certain things you know, and know very clearly – you are 

often answering a question that was posed by the last book. I realized at the end of The Gathering that 

although the book is saturated in a kind of off-tone sexuality, although it is full of desire, we don‟t know 

what Veronica wants. 
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estéticos, eu para mim sou esteticamente irreal”. (BAKHTIN, 2010, p. 174) E uma vez 

que o eu é quem executa a arte e o outro quem dá sentido a ela e a avalia, naturalmente, 

a estética da arte não deve separar-se desse designo artístico basilar. Isso é também o 

que, como ainda diz Bakhtin, “define a obra de arte não como objeto de um 

conhecimento puramente teórico, desprovido de significação de acontecimento, de peso 

axiológico, mas como acontecimento artístico vivo”. (2010, p. 175) 

Considerada a arte como um elemento vivo, deve-se compreendê-la de acordo 

com o contexto sócio-histórico-cultural a que ela e o seu autor estão relacionados, já que 

o objeto estético integra os valores do mundo aos valores do autor e vice-versa, fazendo 

com que, ao mesmo tempo, artista e arte criem uma diferente visão do mundo. 

Sabemos que as denúncias de abuso sexual de menores se tornaram cada vez mais 

recorrentes na Irlanda durante e após o período do Tigre Celta. Quando Anne Enright 

traz para The Gathering essa temática, ela compartilha da visão de Bakhtin acerca da 

arte como elemento vivo: 

  

escritores sempre se encontram tentando parar com esteriótipos de um tipo ou de 

outro e desconstruí-los, derrubando desconstruindo coisas. Quero dizer, esse é um 

dos trabalhos do escritor – derrubar coisas e começarem novas. […] E abuso infantil 

cabe em todos esses problemas e interesses.  Então The Gathering foi um livro que é 

mais como um livro realmente meu. Alguém me disse que ele fez meus outros 

trabalhos mais claros. Então isso é o que um escritor realmente quer. Se você está 

escrevendo um livro que fará seus outros livros se tornarem mais legíveis, então 

você está chegando a algum lugar.
12

. (BRACKEN; CAHILL, 2011, p. 21, 31) 

 

 

Encerraremos, portanto, esse tópico sobre a criação poética de Anne Enright e a 

voz discursiva de Veronica com a citação da autora, a qual continua produzindo ficção, 

                                                           
12

 writers always find themselves trying to break out of stereotypes of one type or another and 

deconstruct, pulling down deconstructing things. I mean, that‟s one of the writer‟s jobs – to pull things 

down, start new. […] And child abuse fits in with all of these problems and concerns. So The Gathering 

was the book that is most like one of my books really. Someone said to me that it made my other work 

more clear. So that‟s what a writer really wants. If you‟re writing a book that will make their other books 

more legible, then you know you‟re getting somewhere. 
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e anseia por retratar seu país cada vez melhor em sua arte, correspondendo às muitas 

expectativas sobre o que constitui a identidade irlandesa, porém sem cair em 

estereótipos: “Nunca me interessei em esteriótipos [...]. Estou interessada em coisas que 

não são estáticas. Estou interessada em escrever o que está vivo e tem uma vida 

independente de mim também.”
13

 (BRACKEN; CAHILL, 2011, p. 32). Entendemos essa 

citação como o desejo, a compreensão e a consciência de Enright sobre seu próprio 

trabalho, o qual desejamos que alcance um maior número de traduções em língua 

portuguesa e, consequentemente, de leitores brasileiros. 

 

 

1.3. The Gathering: sexualidade à tona 

 

O modo como Enright aborda o abuso de Liam incomoda alguns críticos, aqueles 

que entendem que a autora se aproveitou da temática recorrente na Irlanda no momento 

em que o livro foi escrito. Bruce Stewart, por exemplo, na ocasião do The Seventh 

Symposium of Irish Studies in South America, sediado na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, em Natal
14

, externalizou que a autora só teria ganhado o Booker Prize 

pelo sensacionalismo temático da época e que The Gathering nem é o melhor livro dela. 

É fato que realmente os escândalos sexuais foram se tornando cada vez mais conhecidos 

no país, sobretudo aqueles envolvendo a Igreja Católica, a qual tem tido seu poder 

gradativamente diminuído desde então na Irlanda. Todavia, é injusto reduzir a obra 

desta maneira. Primeiro, porque é a literatura que torna imortais os acontecimentos 

sociais; segundo, porque Enright poderia ter abordado o assunto de diferentes maneiras 

                                                           
13

 “I was never interested in stereotypes [...]. I‟m interested in things that are not static. I‟m interested in 

writing that is alive and has a life independent of me as well”. 
14

 The Seventh Symposium of Irish Studies in South America: Representation of Women in Irish Culture 

ocorreu em Natal – Rio Grande do Norte – Brasil, na Biblioteca Central Zila Mamede da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, de 27 a 29 de agosto de 2012. 
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e todas elas seriam bem difíceis de ser representadas, já que se trata de um assunto 

árduo de se enfrentar. Deepika Bahri (1999) argumenta que a literatura pode tratar como 

ficção o que não pode ser admitido como fato, mesmo por seus participantes. 

Consequentemente, ela pode explorar o que está reprimido em qualquer cultura e, às 

vezes, pode ser um ponto privilegiado de conhecimento dentro da história.  Ademais, o 

romance não aborda somente a sexualidade de Liam, mas também, ainda que com 

intensidades diferentes, a sexualidade das mulheres da obra. Fintan O‟Toole (2009), ao 

refletir sobre a arte e a cultura irlandesas, cita a reflexão existencial de Donald 

Rumsfeld acerca da sabedoria social e a complementa no que diz respeito à Irlanda: 

 

Você se lembra do Donald Rumsfeld? Ele era o Secretário da Defesa Americana no 

momento da invasão do Iraque.  Ele fez essa magnífica reflexão existencial quando 

ele disse que há “saberes conhecidos”; há coisas que sabemos que sabemos; há 

“incógnitas conhecidas”, isto é, há coisas que agora sabemos que não sabemos. Mas 

também existem “incógnitas desconhecidas”, há coisas que não sabemos que não 

sabemos. Na Irlanda e na sociedade irlandesa e na cultura irlandesa tem uma quarta 

que nem mesmo Rumsfeld pensou a respeito, que são os “saberes desconhecidos”, 

que é algo que você sabe, mas não sabe que sabe. Eu sugeriria, estranhamente, que 

todas essas mudanças na sociedade irlandesa, todas essas coisas estranhas, 

consistem nesse fenômeno de coisas que todo mundo sabe e ninguém sabe. Assim, o 

exemplo mais terrível disso é a repressão de mulheres e crianças.
15

(O‟ TOOLE, 

2009, p.107-108) 

 

 

O universo feminino e a criação de personagens femininas por mulheres escritoras 

é algo ainda recente e, por isso, estranho e incômodo se comparado à tradição dessa 

representação por escritores homens. Virginia Woolf, em Um teto todo seu, afirma que 

a mesma guerra se torna diferente quando representada por um homem e por uma 

mulher, e prova isso em Mrs. Dalloway, obra que pelo ponto de vista masculino conta 

                                                           
15

 Do you remember Donald Rumsfeld? He was the American Defense Secretary at the time of the 

invasion of Iraq. He went through this magnificent existential reflection, when he said there are the 

“known knowns”, things we know we know; the “known unknowns”, things we know we don‟t know; 

and then there are the “unknowns unknowns”, things we don‟t know we don‟t know. In Ireland and Irish 

society and Irish culture there is a fourth one that even Rumsfeld didn‟t think about, which is the 

“unknown known”, which is something that you know, but don‟t know. And I would suggest that, oddly, 

all these shifts in Irish society, all these strange things, consist of this phenomenon of things that 

everybody knows and nobody knows. So, the most terrible example of this is the repression of women 

and children. 
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apenas a organização de uma festa, mas que do ponto de vista feminino, tece uma 

reflexão sobre a existência humana. A esse respeito, Woolf (1985) diz: 

 

Mas é óbvio que os valores das mulheres diferem, com frequência dos que foram 

feitos pelo outro sexo; isso acontece naturalmente. E, no entanto, são os valores 

masculinos que prevalecem. [...] E esses valores são inevitavelmente transferidos da 

vida para a ficção. Esse é um livro importante, pressupõe o crítico, porque lida com 

a guerra. Esse é um livro insignificante, pois lida com os sentimentos das mulheres 

numa sala de visitas. (WOOLF, 1985, p. 97) 

 

 

A divergência entre os pontos de vista masculino e feminino é reforçada por Anne 

Fogarty (2002, p.85): “Uma visão predominantemente patriarcal da cultura tem 

relegado a escrita das mulheres para as margens, tornando-a quase invisível, preocu-

pando-se apenas com a linha contínua entre os artistas homens
16

.” E pode-se dizer que, 

por esse motivo, por mais que a sociedade irlandesa tenha se modificado nos últimos 

anos, ainda assim a sexualidade das mulheres e crianças permanece silenciada ou 

ignorada.  

 

A economia do boom, de fato, tem tido um impacto maior na vida das mulheres que 

dos homens […] Muitos aspectos da moralidade sexual não são mais que assunto 

para sansões e normas da tradicionalidade religiosa.  Entretanto, o discurso oficial, 

especialmente em assuntos de reprodução e aborto continua a policiar e a controlar a 

sexualidade feminina.
17

 (FOGARTY, 2000, p.63) 

 

 

Denúncias foram feitas durante o Tigre Celta, e a Constituição do país foi al-

terada. No entanto, o vínculo com o passado ainda permanece como um fantasma da 

Constituição de 1937. Tudo isso Veronica representa nas páginas de The Gathering, 

através de sua própria sexualidade, pois ainda que ela tenha se mostrado sem 

                                                           
16

 A predominantly patriarchal view of culture has relegated women‟s writing to the margins, rendering 

it almost invisible, and concerned itself solely with tracing lines of continuity between male artists. 
17

 The booming economy, in fact, has had a greater impact on the lives of women then of men... Many 

aspects of sexual morality are no longer subject to traditional religious sanctions and norms. However, 

official discourse especially on issues of reproduction and abortion continues to police and control female 

sexuality. 
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preconceitos sexuais e religiosos, quando se envolveu com seu marido, sabendo que ele 

vivia com outra mulher, não consegue distinguir entre o desejo e a repulsa que sente por 

ele, mesmo que eles já morem juntos e tenham duas filhas: 

 

Não era essa a minha intenção, claro. Depois da noite que eu havia passado não era 

minha intenção fazer sexo de espécie alguma, muito menos sexo terminal. Mas me 

enfiei na cama e Tom estava acordado. […] Mas eu fiz todos os movimentos e abri 

caminho para ele e não pedi que parasse. Então eu devo ter querido aquilo também, 

ou alguma coisa semelhante. (ENRIGHT, 2007, p. 199 – grifos nossos) 

 

 

Apesar de insatisfeita, Veronica não consegue externalizar isso para o marido e, 

nas poucas tentativas de eles dialogarem sobre sexo, a comunicação simplesmente não 

acontece porque nem ela, nem Tom, usam todas as palavras para identificar sobre o que 

exatamente eles estão falando. Por exemplo, depois de fazer sexo no retorno do velório, 

Tom pede desculpas, mas não diz por que, isso faz sua esposa conjecturar possibili-

dades diferentes para o pedido do marido, preferir não confirmar nenhuma delas com 

ele e evitar o assunto: 

 

– Desculpe – ele diz. 

Penso, por um momento, que está se desculpando pelo sexo horrível, depois penso 

que ele está se desculpando pela morte do meu irmão, mas na verdade ele está se 

desculpando por alguma infidelidade que cometeu no passado (ele vai me contar, 

dentro de um momento, como ela não significava nada), e isso será tão tolo e 

insuportável naquelas condições (eu havia, me dou conta, ido para a cama com meu 

marido pela última vez) que eu me adianto a ele e digo; 

– Tudo bem. Tudo bem. (ENRIGHT, 2008, p. 200) 

 

 

A ausência de diálogo entre o casal gera insegurança dos próprios desejos e, 

consequentemente, dos desejos do outro. Veronica gostaria de descobrir qual é o limite 

e se existe um limite para os desejos sexuais masculinos, e a busca pela resposta não se 

deve somente ao fato de ela querer entender o que teria motivado sr. Nugent a assediar 
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seu irmão, mas também a entender, de modo geral, a relação existente entre sexo, amor 

e ódio, que a seu ver muitas vezes são coisas exatamente iguais: 

 

Claro, Tom diria que nunca me odiou, que me amou sempre. Mas eu conheço o ódio 

quando o vejo. Conheço porque há uma parte de mim que quer ser odiada sim. [...] 

– Um dia, suas filhas irão para a cama com homens como você. Homens que vão 

sentir ódio delas, só porque vão ter desejo por elas.  

E ele diz: 

– O quê? – Ele diz: – Meu Deus, você sabe. É só que... 

– Só que o quê? 

Acho que ele quer dizer que há um limite para essas coisas, para o modo como os 

homens pensam. (ENRIGHT, 2008, p. 165, 200-201) 

 

 

E quando Veronica finalmente externaliza seu entendimento do corpo masculino, Tom 

lhe mostra que ela está errada: 

 

– Coisa engraçada corpo de homem – eu digo. – Eles nunca mentem. Isso deve ser 

prático. Quer dizer, ser construído para dizer a verdade. Liga/desliga. Gosta/ não 

gosta. Quer/ não quer. 

E Tom diz: 

– Não exatamente. – Não existe uma ligação confiável – ele diz – entre o que você 

quer e o seu pingolim quer; às vezes, é difícil distinguir. 

– Ah – eu digo, viro de lado e durmo. (ENRIGHT, 2008, p.201) 

 

 

Embora The Gathering tenha sido publicado um ano antes do crash que deu fim à 

glória do Tigre Celta, a sexualidade dos personagens encontra-se mais marcada pelo 

período pré Tigre, a começar pela sua avó, que, de acordo com a narradora, por ser órfã, 

poderia ter sido molestada, na ausência de ter alguém que a protegesse desse ato, ou, 

então, se prostituído para ganhar a vida, ainda mais quando ela era amiga de Frank 

Duff, fundador da Legião de Maria. Segundo a narradora, Frank Duff 

  

Passara seus primeiros anos resgatando prostitutas das ruas de Dublin. Era isso que 

fazia em 1925, aquele homem adorável, inteligente; organizava as missões, tirava as 

garotas dos bordéis, as comprava de suas donas e as levava para retiros. Era isso a 

Legião de Maria no começo, grande trabalho. Na Quaresma de 1925, quando Ada 

conheceu Charlie, Frank Duff estava fazendo muito mais que suas orações. 

(ENRIGHT, 2008, p. 92) 



 47 

 

Por isso, Ada poderia ser naturalmente conivente com o que o sr. Nugent ou outro 

adulto qualquer fizesse o que bem entendesse com seus filhos e seus netos, ainda mais 

quando ele se encontrava em situação de poder sobre ela, ao ser o proprietário da casa 

em que ela morava. Afinal, da posição desprivilegiada em que ela sempre esteve, o que 

Ada poderia fazer que pudesse melhorar sua situação? 

A respiração do sr. Nugent tornava o ar mais pesado, refletindo, como bem 

observou Cahill (2011), a extensão de sua propriedade sobre Ada e sua família como se 

ele fosse dono também das pessoas e não apenas da casa, situação que Verônica só pode 

compreender quando se deu conta de que o sr. Nugent não era necessariamente amigo 

de Ada, como ela pensava que fosse, quando criança, mas o proprietário da casa em que 

sua avó morava. O modo como ele se retratava nos registros do aluguel era tão 

desprezível, que horrorizou Veronica.  

 

Há falhas e lapsos, nos quais leio raiva ou desejo. [...] Me parece que era uma 

relação de súbitas provocações e mesquinha crueldade. Posso estar errada: esse pode 

ser simplesmente o jeito de proprietários falarem com seus locatários. Mas há um 

clima de servidão nisso também [...] Trinta e oito anos de tantos xelins por semana; 

a vida inteira dela driblando a mão dele. Trinta e oito anos enrolando Nugent com 

seus encantos femininos, enquanto ele sentava lá e aceitava, e gostava, porque 

achava que era seu direito. (ENRIGHT, 2008, p. 214, 216) 

 

 

O silêncio foi durante várias gerações a melhor alternativa para as mulheres e 

crianças abusadas, pois ele as pouparia da exposição pública em vão. Uma vez que o 

crédito seria dado ao infrator e não à vítima, a exposição final ficava sendo da vítima e 

não do infrator, conforme aponta Diarmaid Ferriter (2012, p. 7-8):  

 

Quando esses crimes foram publicizados foram invariavelmente mais mulheres e 

meninas que meninos e homens que foram vistos como desviantes sexuais. Em 

1936, por exemplo, o Examinador de Cork reportou que um juiz se referiu a duas 

meninas adolescentes que eram usadas para sexo nas ruas periféricas da cidade de 

Cork como “duas garotas perigosamente danosas para as pessoas de Cork”. 

Outrossim, embora uma mulher que fosse estuprada e engravidasse pudesse insistir 
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que o réu era “responsável por ela estar esperando um bebê”, os juízes muitas vezes 

não viam dessa maneira.
18

 

 

 

A pouca atenção e importância dispensada às crianças é percebida por Veronica: 

 
Mas quando se tratava de amor, Nugent era apenas insignificante; ele não tinha 

muito disso para desperdiçar. Tinha a casa, tinha uma esposa, mais ou menos, e fazia 

o que queria com as crianças que passavam. Até mesmo suas satisfações eram 

pequenas. Porque as crianças daquela época eram pouco importantes. Nós três 

Hegarty éramos claramente de pouca importância. (ENRIGHT, 2008, p. 216 – grifo 

da autora) 

 

 

O silêncio se fazia conveniente não só em relação a abusos sexuais inconcebíveis, 

mas principalmente pela imensa repressão sexual que existia no mundo Ocidental até a 

Revolução Sexual na década de 1970, ainda que essa revolução não tenha repercutido 

na Irlanda do mesmo modo que em outros países do Ocidente. O anticoncepcional, que 

é o grande ícone dessa revolução, por exemplo, ainda hoje só é vendido na Irlanda com 

prescrição médica. Assim se explica que, no momento da revolução, o pai de Veronica 

surtou, quando ela desastradamente tirou da bolsa uma caixa de camisinha, quando ele 

lhe pediu um cigarro: 

 

Não havia o que papai não dissesse. Ele não tinha nenhum sentido de limite. Era 

quase como se falasse consigo mesmo. Eu estava me prostituindo por toda Dublin. 

Eu era mercadoria de segunda mão, estava me transformando numa privada, sem 

brincadeira, embora eu ache que o que ele realmente queria dizer é que eu não 

estava fazendo o que tinha que fazer. [...] Me lembro de pensar que ele próprio não 

acreditava no que estava dizendo e era essa falta de convicção, combinada à minha 

que o levava a tais extremos. Lá em Belfield, minha melhor amiga, Deirdre 

Moloney, tinha sido injustamente expulsa pela mãe por um nada: garota de tipo 

muito discreto, ela só havia feito sexo duas vezes. Tinha filho sendo expulso por 

Dublin inteira. (ENRIGHT, 2008, p. 91 – grifos da autora) 

 

 

                                                           
18

 When these crimes were publicised it was invariably girls and women rather than boys and men who 

were seen as sexual deviants. In 1936, for example, the Cork Examiner reported that a judge referred to 

two teenage girls being used for sex in the backstreets of Cork city as „two little girls who were a positive 

danger to the people of Cork‟. Likewise, though a woman who was raped and impregnated could insist 

that the male defendant was „responsible for me going to have a baby‟, juries often did not see it that way. 
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Essa citação carrega um dado muito interessante, em relação às mudanças 

recorrentes no país. Quando Veronica diz que nem seu pai acreditava nas palavras que 

ele estava lhe dizendo, implicitamente ela revela a nova Irlanda que estava surgindo e 

conflitando com a antiga. A fala do pai de Veronica representa os valores que ele 

acreditava em sua juventude e que ele ainda conservava como corretos, provavelmente 

por vivenciá-los em sua geração, no entanto, ao mesmo tempo, sem tanta convicção, já 

que os tempos mudam. 

 De acordo com Giulia Lorenzoni (2006), a Constituição da Independência da 

Irlanda foi criada aos moldes da sociedade rural do início do século XX, e até a década 

de 1960, a Irlanda era absolutamente rural, quando, nesse período, com o advento das 

indústrias, a chegada da tv e da modernização do leste da ilha, o país desequilibrou a 

homogeneidade anterior e a predominância rural ficou no lado oeste da ilha, de onde 

veio o pai de Veronica e onde os valores familiares agrários ainda permaneceram 

rígidos por muito mais tempo. Veronica comenta o destaque comportamental que seu 

pai tinha: 

 

Papai cresceu no Oeste, sempre sabia a coisa certa a fazer. Ele tinha lindos modos. O 

que, se você perguntar para mim, era sobretudo uma questão de não dizer nada 

para ninguém nunca. “Olá, como vai”, “Até logo então, cuide-se”, toda a questão 

humana tinha de ser ritualizada. “Desculpe o incômodo”. [...] Uma chatice de se 

chorar na verdade: aquele controle todo. (ENRIGHT, 2008, p. 42 – grifo nosso) 

 

 

Pode-se entender que para o pai de Veronica, sexo está relacionado aos filhos, que 

são a bênção da família. Romper com a estrutura sagrada da família é leviano. A própria 

família que ele criou segue as convenções de família rural e idealizada nos moldes da 

Constituição de 1937. Além disso, ele é do oeste do país, o lado conservador, isso 

provavelmente justifica seus valores enraizados. A falta de firmeza desses valores, no 
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entanto, talvez se justifique pela sua mudança e permanência em Dublin, localizada no 

lado leste da ilha, que se desenvolvera com a indústria e a TV na década de 1960. 

 

Orientação sexual, de fato, se tornou inseparável do papel social e qualquer conduta 

desviante da norma é capaz da destruição da família e das convenções do 

familiarismo rural. Portanto, o comportamento sexual desviante é visto como 

perigoso para a perpetuação da estrutura da família e da constituição de novas 

famílias.
19

 (LORENZONI, 2006, p. 11)  

 

 

O silêncio do país é algo que só veio a ser quebrado com o advento do Tigre 

Celta. No entanto, a base para a modernização vindoura começou a ser preparada 

algumas décadas antes com o The First Programme for Economic Expansion. Segundo 

Lorenzoni (2006, p. 149), “o Primeiro Programa, com sua aproximação 

anticonvencional para a economia e sua insistência na eficiência, competitividade e 

qualidade, teve um impacto psicológico na mente das pessoas irlandesas”.
20

 O advento 

da televisão, por volta da mesma época, também foi outro marco importante: 

 

Em particular, a chegada da televisão irlandesa em 1961, expôs as pessoas a 

diferentes estilos de vida e alargou a oportunidade de elas a adotarem atitudes mais 

atentas. A televisão e a mídia encorajaram expressão e realização pessoal bem como 

o consumismo e a busca pelo prazer […] A mídia deu voz a intelectuais que estavam 

desenvolvendo uma linguagem alternativa  àquela da Igreja, portanto oferecendo 

uma audiência aqueles que nunca tinham tido uma antes. Prestígio social começou a 

ser direcionado aqueles que aparecessem na mídia transferindo para eles um pouco 

do poder simbólico que até então apenas a Igreja podia desfrutar.
21

 (LORENZONI, 

2006, p. 152) 

 

 

                                                           
19

 Sexual orientation, in fact, becomes inseparable from social role and any conduct deviant from the 

norm is capable of destroying the family and the conventions of rural familism. Therefore, deviant sexual 

behavior is seen as endangering the perpetuation of family structure itself and the constitution of new 

families. 
20

 The First Programme, with its unconventional approach to economics and insistence on efficiency, 

competitiveness and quality, had a psychological impact on the minds of Irish people. 
21

 In particular, the coming of Irish television in 1961, exposed people to different lifestyles and 

widened their opportunity to adopt a more searching attitude. Television and the media encouraged self-

expression and self realization as well as consumerism and the search for pleasure […] The media gave a 

voice to intellectuals who were developing a language alternative to that of the Church, thus offering an 

audience to those who had never had one before. Social prestige began to be conferred on those who 

appeared on the media transferring on them some of the symbolic power which until then only the Church 

could enjoy. 
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Lorenzoni (2006) acrescenta que após o marco da modernização da Irlanda, 

determinados valores e comportamentos permaneceram mais por comodismo que por 

crença propriamente:  

 

A medida que o poder do Estado cresceu, o poder da Igreja declinou. Esse processo 

foi espelhado por um lento estranhamento das pessoas de fé. A participação na missa 

não diminuiu mas a escassa participação em outras cerimônias indicaram que reunir-

se a missa aos domingos era apenas uma expressão de conformidade.
22

 

(LORENZONI, 2006, p. 153) 

 

 

O comodismo religioso do pai de Veronica é apontado por ela: 

 

Nunca ouvi meu pai rezar alto, nem o vi baixar a cabeça, ou fazer qualquer coisa que 

pudesse ser considerada perceptível se ele estivesse sentado no andar de cima de um 

ônibus. Quando era a hora da comunhão, ele se levantava na ponta do banco 

enquanto passávamos na sua frente, como se deixasse passarem os carneiros pelo 

portão, mas não sei se ele jamais nos acompanhou até a mesa da comunhão. Meu pai 

comparecia à igreja em sua função social. Se eu fosse procurar sua crença pessoal, 

não saberia por onde começar, nem em que parte de seu corpo ela poderia estar. [...] 

Meu pai nunca foi religioso e não acredito que tivesse medo do fogo do inferno: 

então quando ele fazia o sexo que produziu doze filhos e sete abortos que 

aconteceram dentro do corpo da minha mãe (que agora está ajoelhada no fim da 

fila), era só isso que ele estava fazendo, sexo. Não tinha nada a ver com o que os 

padres lhe diziam ou não diziam... (ENRIGHT, 2008, p. 208-209 – grifo nosso)  

 

 

A contradição aparente entre os valores e o comportamento do pai de Veronica 

revela a complexidade que sempre foi, e ainda é, a identidade familiar irlandesa, que, de 

um lado era idealizada pela Constituição da Independência, e, do outro, raramente 

vivenciada na prática. Lorenzoni (2006) argumenta que a Irlanda e a sociedade irlandesa 

eram ambas reconhecidas como entidades que precisavam ser celebradas, mas não 

necessariamente compreendidas a fundo.  

A complexidade da família irlandesa é reforçada em The Gathering pelo número 

de filhos que a avó e a mãe da narradora têm. É de se esperar que Ada, por ser de uma 

                                                           
22

 As the Power of the State grew, the Power of the Church declined. This process was mirrored by a 

slow estrangement of people from faith. Mass attendance did not decline but scant participation in other 

religious ceremonies indicated that flocking to Sunday mass was just an expression of conformity. 
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geração anterior tivesse mais filhos que sua filha, Maureen. No entanto, ela teve três 

filhos, Brendan, Rose e Maureen, enquanto sua filha teve 19 gestações, das quais 

sobreviveram 12 filhos, Midge, Bea, Ernest, Stevie, Ita, Mossie, Liam, Veronica, Kitty, 

Alice, Ivor e Jem. Sua neta, por sua vez, teve duas filhas, Rebeca e Emily, embora, no 

fim do romance, pense na possibilidade de mais um menino.  

Em relação à Ada, embora Veronica admita inventar toda a história sobre seu 

passado, essa invenção vem com marcas sensuais desde o primeiro momento em que 

Ada é introduzida na narrativa, o que revela a avó como uma figura sensual desde o 

início, pelo menos sob o ponto de vista da neta, que escolhe apresentar a avó ao leitor 

no momento em que ela conhece dois homens que poderiam vir a ser seu futuro marido: 

 

Lambert Nugent viu minha avó Ada Merriman pela primeira vez no salão de um 

hotel em 1925. Esse é o momento que eu escolho. [...] Ela puxou uma pulseira 

pequena debaixo da manga e a mão que segurava as luvas repousou no colo. [...] 

Ada não fingiu notá-lo, de início. Isso podia ser a coisa mais polida a fazer. Era um 

homem decente. Não era alguém muito acostumado a hotéis. Não estava 

acostumado com mulheres que mostravam tamanha precisão na maneira de despir 

uma luva. (ENRIGHT, 2008, p. 18, 19) 

 

 

A ousadia de Ada em não ignorar o homem que a olhava e sua precisão em despir 

parte de seus paramentos, além de expressar sua sensualidade, oferece ao leitor indícios 

de que Ada não era uma menininha ingênua e muito menos adepta aos bons costumes. 

Por ser de uma geração anterior à Independência da Irlanda e, consequentemente, 

anterior à Constituição de 1937, Ada teve a liberdade de ter apenas três filhos e gerar a 

imagem de uma mulher sensual para sua neta, diferentemente de Maureen que, 

paradoxalmente, perde a sexualidade ao se tornar mãe de tantos filhos. A respeito da 

imagem histórica da mulher pós Independência, Fogarty (2002) comenta: 

 

O controle hegemônico exercido pela Igreja Católica até recentemente assegurou 

mais ainda que a maternidade fosse vista como a essência da feminilidade e que ela 
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estava associada à pureza, à assexualidade, e à devoção abnegada aos outros. A 

constituição nacional elaborada em 1937 garantiu ainda mais essa suposição 

formava o próprio fundamento da identidade social e política das mulheres. […] A 

veneração das mulheres em seu papel de mães ironicamente tem o efeito de diminuir 

o poder delas; o paternalismo bem intencionado pavimenta o caminho para a 

opressão social
23

. (FOGARTY, 2002, p.87) 

 

  

Ada, ao contrário da visão romântica marcada na Constituição de 1937, tinha 

praticidade familiar e uma opinião muito pessimista em relação a sexo: “O sexo não 

leva a lugar algum neste mundo. Lembre bem disso, sexo não leva a exatamente Lugar 

Nenhum”. (ENRIGHT, 2008, p. 96). 

Em contrapartida, as inúmeras gestações de Maureen são imperdoáveis para 

Veronica:  

 

Minha mãe teve doze filhos e, como me contou num dia duro, sete abortos. Os 

parafusos soltos que tem na cabeça não são culpa dela. Mesmo assim, nunca perdoei 

nada disso. Simplesmente não consegui perdoar. [...] Não, no fim das contas, não 

perdôo a ela o sexo. A burrice de trepar tanto. Aberta e cega. Consequências, 

mamãe. Consequências (ENRIGHT, 2008, p. 12, 13 – grifo da autora).   

 

 

A narradora acredita que se sua mãe não estivesse sempre tão ocupada com a 

gestação do momento, ela não precisaria ter transferido seu papel de mãe para a filha 

mais velha: 

 

Não perdoo as infindáveis roupas herdadas e os raros brinquedos, e Midge batendo 

na gente porque minha mãe era muito delicada, ou estava muito ocupada, ou 

ausente, ou grávida para se dar ao trabalho. (ENRIGHT, 2008, p. 13 – grifo nosso)  

 

 

                                                           
23

 The hegemonic control exercised by the Catholic church until recently further ensured that maternity 

was seen as the essence of womanhood and that it was associated with purity, asexuality, and self-

denying devotion to others. The national constitution drawn up in 1937 further indemnified this 

assumption that motherhood formed the very basis of women‟s social and political identity. […] The 

veneration of women in their role as mothers ironically has the effect of diminishing their power; well-

intentioned paternalism paves the way for social oppression. 
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Ou distribuído um pouco de filhos na casa da avó: “Quando eu tinha oito anos e 

Liam quase nove, nos mandaram, junto com nossa irmãzinha, Kitty, ficar com Ada em 

Broadstone”. (ENRIGHT, 2008, p.45). Nem ter ficado tão alheia ao comportamento e a 

realidade deles, como se a única coisa que importasse fosse gerar mais e mais filhos 

sem se preocupar com as responsabilidades maternas após o nascimento como atenção, 

cuidado, conforto, saúde e educação: 

 

Não perdoo minha mãe por esses filhos mortos também. Por ela não ter nem mesmo 

mantido um caderno, para saber quem teve qual problema, quando e como. Eu sou a 

única mulher na Irlanda que ainda corre o risco de contrair poliomielite? Ninguém 

sabe. [...] Não conte para a mamãe. Era o mantra da nossa infância, ou um deles. 

Não conte para a mamãe. Da parte de Midge, principalmente, mas também da parte 

de qualquer um dos mais velhos. Se alguém quebrava ou derramava alguma coisa, 

se Bea não voltava para casa ou Mossie ia morar no sótão, ou Liam tomava ácido, 

ou Alice fazia sexo, ou Kitty sangrava aos baldes no uniforme de escola novo [...] 

Nenhum desses recados transmitidos: a reunião cochichada no hall, não conte para a 

mamãe, porque “mamãe” iria... o quê? Morrer? “Mamãe” ia se preocupar? [...] Meu 

pai dizia isso mais que qualquer um; tranquilo, galante, não é preciso contar para 

sua mãe, como se a realidade da cama dele fosse toda a realidade que se podia 

esperar que aquela mulher suportasse. (ENRIGHT, 2008, p.13, 14) 

 

 

A expressão “não conte para a mamãe” corrobora com o silêncio geral desejado 

da época, principalmente partindo do pai de Veronica, mas que ao mesmo tempo não é 

desejado por ela, por mais que ela não o consiga romper, como se nota no capítulo 30, 

em que os Hegarty estão reunidos no velório, e ela se imagina em vários momentos 

revelando aos irmãos e a mãe o que ela presenciou entre Liam e Nugent, mas não 

consegue: 

 

E eu penso: Nunca contei a verdade a mamãe. Nunca contei a verdade a nenhum 

deles. Mas o que eu deveria dizer? Trinta anos atrás, um homem morto pôs a mão 

dentro da braguilha da calça de um homem ainda mais morto. Há outras coisas, sem 

dúvida, para se falar. Há outras coisas a serem reveladas. (ENRIGHT, 2008, p. 188) 
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Hedwig Schwall (2011) argumenta que Liam é a representação do bode expiatório 

de uma cultura que não permite crítica ou até mesmo a articulação dos componentes do 

ethos católico, apenas cumplicidade. E acrescenta: 

 

A repetição de “Eu estou falando” indica que o objetivo primeiro e principal do 

narrador é articular o que sempre esteve implícito: o fato de que a sexualidade não 

poderia ser discutida, já que ela era considerada demoníaca pela Igreja Católica. Ao 

invés disso, os pais de Veronica foram adiante com essa proibição, que só 

aprofundou a vaga sensação de culpa, como vemos na mãe de Veronica cujo 

epitheton ornans é “vago”.
24

 (SCHWALL, 2011, p. 207) 

 

 

Embora Schwall (2011) nos remeta à expressão “Estou falando”
25

, o trecho 

pertence ao pensamento de Veronica, não à externalização da fala dela de fato, já que 

isso ela não consegue, conforme já foi dito. No entanto, em seus pensamentos, a 

narradora não se mostra nem um pouco comedida com as palavras. A diferença da fala e 

do pensamento da personagem pode ser percebida no trecho:  

 

– Não sei – diz ela. – O que você está me falando? 

– Nada, mamãe. 

– O que você está falando para mim? 

Olho para ela. 

Estou falando que, no ano que você nos mandou embora, seu filho morto foi 

molestado, quando você não estava lá para consolá-lo ou protegê-lo, e esse abuso foi 

suficiente para colocá-lo num rumo que termina no caixão lá de baixo. Era isso que 

eu estava falando, se você quer saber.  

- Eu gostei dos doces, só isso, mamãe. Volte para a cama. Só me lembrei dos doces, 

mais nada. (ENRIGHT, 2008, p. 194) 

 

 

Veronica guarda só para si suas emoções, bem como repassa a vida sexual de 

todos os Hegarty e, consequentemente, de quem mais estava ligado a eles, como é o 

caso de Charlie, Nugent, Tom, Michael Weiss, os homens casados com quem Kitty se 

                                                           
24

 The repetition of the „I am saying‟ indicates that the narrator‟s first and foremost aim is to articulate 

what has always been implicit: the fact that sexuality could not be discussed, as it was considered evil by 

the Catholic Church. Instead, Veronica‟s parents went along with this prohibition, which only deepened a 

vague sense of guilt, as we see in Veronica‟s mother whose epitheton ornans is „vague‟. 
25

 I am saying. 
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relacionava e os cônjuges de seus outros irmãos, com exceção do padre Enerst e da 

misteriosa Alice. Mas a respeito de Liam ela conclui: 

 

Não sei quando o destino de Liam foi escrito em seus ossos. E embora Nugent tenha 

sido o primeiro homem a colocar ali o seu nome, por alguma razão, acho que não foi 

o último. Não porque eu tenha visto alguma coisa acontecer, mas porque é desse 

jeito que as coisas funcionam. (ENRIGHT, 2008, p. 150) 

 

 

Ainda que sem compreender completamente a complexidade da vida sexual em 

geral, e o modo como determinadas experiências sexuais deixam suas marcas para o 

resto da vida, Veronica descobre que embora não saiba como essas coisas se processam, 

o abuso de Liam é sim a resposta para sua eterna insegurança, que começou ainda no 

ano em que ele e suas duas irmãs mais novas encontravam-se morando na casa da avó. 

Liam era o único que sofria com pesadelos e precisava ser protegido por Veronica: 

 

Foi por volta dessa época que Liam começou a ter medo durante a noite e, embora 

Kitty é quem devesse dormir na cama de casal comigo, ele vinha de noite se enfiar 

entre nós, e empurrava com o cotovelo e cochichava para ela ir para a cama de onde 

ele havia saído. (ENRIGHT, 2008, p. 111)  

 

 

Talhari (2011), embasada em Borges (2007), chama atenção para as sequelas 

profundas e eternas que a iniciação sexual pode causar numa criança que, 

evidentemente, não está preparada para isso, ainda que aparentemente o ato possa não 

parecer um abuso, por ter sido supostamente consentido ou não violento, como foi no 

caso de Liam: 

 

Crianças vítimas de ASI podem apresentar sentimentos de culpa, dificuldade em 

confiar no outro, comportamento hipersexualizado, medos, pesadelos, isolamento, 

sentimentos de desamparo e ódio, fugas de casa, baixa auto-estima, sintomas 

somáticos, agressividade, […] transtornos psicopatológicos, tais como Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático (TEPT), Depressão, Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), Transtornos Alimentares, Transtornos Psicossomáticos, 

comportamento delinquiente e abuso de substâncias. (BORGES, 2007, p. 13, 20) 
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Quanto ao histórico afetivo emocional do irmão, Veronica se lembra:  

 

... e foi isso que Liam nunca aprendeu a fazer, como se ligar e desligar do sexo, 

como conversar a respeito, ou compartilhar, de forma que embora houvesse 

namoradas, nós nunca as víamos, e se as víamos, ele não gostava que nós, os 

Hegarty, falássemos delas: uma fila de seres humanos magros, curvados, que 

seguravam a mão dele e nos espiavam por cima de seus ombros. (ENRIGHT, 2008, 

p. 74) 

 

 

O prazer de Liam em ser cruel ou em ter pensamentos terríveis é apresentado em 

vários trechos: 

 

Ele empurrava camas pelos corredores, embalava tumores cancerosos em sacos, 

levava membros amputados para o incinerador e gostava disso, dizia. Gostava da 

companhia. [...] [I]magine se existisse um vulcão debaixo de Dublin, ou se você 

caísse dentro de um buraco e ficasse com a boca cheia de vermes. Tudo isso ele 

falava com grande prazer, e embora tudo o que ele dizia fosse terrível, me lembro 

dessas noites como noites felizes conversando até o amanhecer. [...] Quando o pai de 

Tom morreu, ele não fez outra coisa a não ser falar sobre podridão. (ENRIGHT, 

2008, p.40, 111, 118) 

 

 

A excentricidade de Liam é fortemente marcada pelas suas súbitas alterações de 

comportamento: 

 

Antes disso, já era dado a súbitas mudanças de alterações e conduta. [...] Liam 

tendia para o tédio e o declínio; era vago demais e tinha uma inquietude de fazer de 

si mesmo um objeto trágico, mesmo naquela época [...] O problema de Liam nunca 

era com uma coisa grande. O problema de Liam era sempre com pequenas coisas. 

[...] Para alguém que vivia fazendo besteira quase todo o tempo, meu irmão era 

muito astuto. E era astuto sobre a vida das pessoas, suas fraquezas e esperanças [...] 

Esse era o grande talento de Liam: expor a mentira. [...] Liam podia ser um ser 

humano absolutamente chocante, mas era difícil dizer o que exatamente ele dizia 

para levar você a se sentir tão fora de centro. (ENRIGHT, 2008, p. 49, 115, 118) 

 

 

Liam era, definitivamente, um alcóolatra: 

 

Sentada no trem para Brighton, tento elaborar um horário para as bebidas do meu 

irmão. […] Dava para sentir o cheiro do vinho do almoço e da cerveja da noite 

anterior. [...] Ele já não comia muito, naqueles últimos anos, o corpo já num ciclo de 
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álcool. […] Sóbrio, ele perdia o ônibus, esquecia de fazer baldeação, perdia ou 

roubava coisas. (ENRIGHT, 2008, p. 53, 118) 

 

 

Todos esses aspectos somados ao suicídio de Liam, faz com que se possa, talvez, 

diagnosticá-lo como depressivo. Schwall (2011) salienta que para Enright depressão não 

é um problema de deficiência individual, mas da posição em que a pessoa depressiva 

ocupa na sociedade. A posição de Liam é automaticamente identificada a das várias 

crianças abusadas na Irlanda, por membros da Igreja ou não, durante a hegemonia 

católica no país. O fato das denúncias terem se intensificado durante o Tigre Celta 

indica apenas a quebra do silêncio tanto tempo mantido, mas, infelizmente, não indica a 

resolução do problema, como não resolveu o problema dos Hegarty, mesmo depois de 

todos os envolvidos já estarem mortos. Afinal, as lembranças do ato testemunhado e a 

análise da vida de Liam permaneceram atemorizando Veronica. 

Na opinião de Carol Dell‟Amico (2010), a morte de Liam serviu para trazer à tona 

o próprio trauma de Veronica, que também foi afetada na condição de testemunha, 

ainda que ela não tenha se dado conta disso.  

 

Ela acredita que o acontecido [molestamento infantil] foi um evento chave que 

contribuiu para o desespero dele e ela produz, à medida que ela avança, um 

documento lacinante de profundo sentimento e incerteza da localização da culpa que 

afirma mais o seu próprio trauma que o do seu irmão. 
26

 (DELL‟AMICO, 2010, p. 

59-60) 

 

 

Ao relembrar a cena do crime, Veronica deixa escapar a emoção do susto que ela 

tomou, pois no momento em que ela presenciou o abuso do irmão ela ficou encabulada 

com a expressão facial de Nugent. Veronica ainda se lembra no quanto essa cena, 

posteriormente, refletia nas suas próprias relações sexuais: 

                                                           
26

 She believes the event [childhood molestation] was a key event contributing to his despair and she 

produces, as she moves along, a searing document of deep feeling and an uncertain locating of blame that 

attest more to her own trauma than to her brother‟s. 
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Não sei por que o prazer dele [Nugent] seria para mim a coisa mais terrível do 

quarto. A internalidade daquilo. A careta provocada por um peido ruim conseguindo 

atravessar as entranhas, ou um homem que escuta uma notícia terrível, mas mesmo 

assim engraçada. É o rosto retorcido de Lamb Nugent que é intolerável, entre o 

homem que não aprova esse prazer e aquele que tem um fraco por ele. Desde então, 

fui para a cama com homens assim. […] Digo que fui para a cama com “homens”, 

mas você sabe que isso é uma forma de afetação, porque o que quero dizer é que 

quando fui para a cama com Tom, ele às vezes é desse jeito, desejo por trás e ódio 

na frente de tudo. […] (ENRIGHT, 2008, p. 133-134) 

 

 

A percepção de Veronica a seu próprio respeito só acontece quando ela busca a 

origem do suicídio do irmão. É apenas após a morte de Liam que Veronica percebe o 

quanto sua vida tem sido artificial, como se ela estivesse vivendo entre aspas.  

 

Pensei nisso, sentada no bar Shelbourne: que eu estava vivendo minha vida entre 

aspas. Podia pegar minhas chaves e ir “para a casa”, onde podia “fazer sexo” com 

“meu marido” como uma porção de pessoas fazia. Isso é o que eu vinha fazendo 

havia anos. E eu não parecia me importar com as aspas, nem sequer notava que vivia 

entre elas, até meu irmão morrer. (ENRIGHT, 2008, p. 165) 

 

 

A morte de Liam faz Veronica refletir sobre a própria vida e, consequentemente, 

ela percebe estar insatisfeita. A partir disso, a identidade dela entra em crise porque ela 

descobre que nunca externalizou quem ela realmente é e o que ela realmente pensa. 

Falta intimidade nos relacionamentos de Veronica, e ainda que alguns deles envolvam 

sexo, sua personalidade não lhe permite a revelação de seu eu interior. Sua 

personalidade e as diversas relações familiares de The Gathering serão exploradas a 

seguir. 

 

 

1.4.  The Gathering: relações familiares 

 

Eleanor Birne (2007), ao resenhar The Gathering, defende que a obra é um 

romance sobre a família. 
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É família, claro, que está no coração do romance. O que ela é, o que ela significa, o 

que ela faz com você. Enright escreve brilhantemente sobre o encontro de uma 

família. É perigosamente familiar, em termos de atmosfera e as provisões feitas por 

ela: os sanduíches de presunto, a salada de repolho comprada. Como se elas 

significassem alguma coisa. 
27

 (BIRNE, 2007, p.5) 

 

 

Embora os Hegarty sejam analisados ao longo de todo romance, alguns capítulos 

apresentam uma visão um pouco mais panorâmica que os outros, como é o caso dos 

capítulos vinte e oito, trinta e trinta e sete, sendo que no capítulo vinte e oito Veronica 

teoriza sobre sua mãe e seus irmãos. No trinta, registra o encontro dos Hegarty na casa 

de Griffith Way para o velório de Liam e no trinta e sete revela a existência de Rowan, 

filho de Liam, que aparece para a missa de corpo presente. Como o ressentimento de 

Veronica é maior em relação à mãe que ao pai, provavelmente, por esse motivo, ele não 

é mencionado no capítulo vinte e oito. Schwall (2011) chama atenção para a ausência da 

representação da figura paterna na totalidade da obra de Enright e, em seguida, foca em 

The Gathering: 

 

Pais, por outro lado, são curiosamente “irresponsáveis”. […], Em The Gathering, o 

pai orgulhosamente parece obedecer o imperativo de sua Igreja Católica Romana ao 

ver a sexualidade como a procriação das almas, mas ele não parece ser capaz de 

acudir os desafios de seus filhos, especialmente de Liam, que é exposto por ter sido 

abusado pelo proprietário da casa de sua avó.
28

 (SCHWALL, 2011, p. 206). 

 

 

A primeira parte da fala de Schwall (2011) é pertinente. No entanto, a parte em 

que ela diz que o pai de Liam foi incapaz de ajudar seu filho quanto ao abuso sexual, é 

preciso ser ponderada, já que o romance revela o desconhecimento do ato de Nugent por 

todos, menos Veronica. Neste caso, é mais plausível afirmar que o pai de Liam nunca 

                                                           
27

 It is family, of course, that is at the heart of the novel. What it is, what it means, what it does to you. 

Enright writes brilliantly about the family gathering. It is dangerously familiar, in terms of atmosphere 

and the provisions made for it: the ham sandwiches, the shop-bought coleslaw. As if they meant 

something. 
28

 Fathers, on the other hand, are curiously „irresponsible‟. [...] In The Gathering, the father gladly 

seems to obey the imperative of their Roman Catholic Church to see sexuality as the procreation of souls, 

but he does not seem to be able to respond to his children‟s challenges, especially not to Liam, who is 

reported to have been abused by his grandmothers‟s landlord. 
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soube lidar com as excentricidades e os desvios de comportamento e caráter do filho e 

que, na noite em que Liam foi preso, por vergonha de ter ido soltar o filho na delegacia, 

ele simplesmente desistiu do próprio filho: 

 

Mais tarde ele, [Liam] me contou que tinha sido liberado na delegacia local, ou 

resgatado por papai, mais provavelmente que não era nada: tinham apenas lhe dado 

um tapa e o mandado de volta para casa. Nunca descobrimos por quê. Papai não quis 

comentar, nem na época, nem nunca, e passou a tratar Liam com um novo e 

completo desdém. Para os dois, estava tudo acabado: nada mais de gritos, nem de 

proximidade com papai, que cutucava o ombro dos meninos com o dedo indicador 

esticado. [...] A polícia havia telefonado para casa e a vergonha daquilo era tão 

completa que não havia mais nada a dizer. (ENRIGHT, 2008, p. 152) 

 

 

A distância entre Veronica e seu pai é facilmente explicável pelo contexto 

histórico e político idealizado pela República da Irlanda, em sua fase pré-Tigre Celta, 

momento em que as mulheres eram responsáveis pela educação dos filhos e os homens 

pelo sustento familiar, sem que marido e mulher tivessem a obrigação de atuar nos dois 

campos simultaneamente, ainda que na prática fosse bastante comum a contribuição da 

mulher na renda familiar, conforme aponta Lorenzoni (2006, p. 94): 

 

A mensagem da igreja era muito clara e reiterada: se a mãe saísse para trabalhar, a 

vida familiar seria destruída. Os líderes eclesiásticos pareciam ignorar que muitas 

mulheres estavam sustentando suas famílias financeiramente que de outra forma 

teriam sido desintegradas já que o pai era incapaz de prover para elas. [...] Além 

disso, Finola Kennedy expôs que muitos dos políticos do Fianna Fáil‟s, muitas 

vezes, tinham que depender dos ganhos das esposas, o que mostra o quanto a 

ideologia era  destacada da realidade. 
29

  

 

 

Em The Gathering, os pais de Veronica correspondem às expectativas ideais, uma 

vez que seu pai era o provedor: “papai era professor numa faculdade de pedagogia 

local” (ENRIGHT, 2008, p. 42) e sua mãe, a sustentada, cheia de filhos. Durante o 

                                                           
29

 The Church‟s message too was clear and reiterated: if a mother went out to work, family life would 

be destroyed. The ecclesiastic leaders seemed to ignore that many women were supporting their families 

financially who would have otherwise disintegrated as the father was unable to provide for them. [...] 

Futhermore, Finola Kennedy has reported that many of Fianna Fáil‟s polititians, had often to rely on their 

wives‟ earnings, which shows how much ideology was detached from reality. 
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Tigre Celta, as mulheres foram adentrando cada vez mais no mercado de trabalho, mas 

a própria situação de Veronica e seu marido mostra o quanto essa alteração ainda era 

frágil, visto que o trabalho de Tom logo se tornou muito mais importante que o dela, 

 

quando Tom estava começando seu negócio próprio e eu com bebê pequeno, 

arrumei alguém para cuidar do bebê e fui trabalhar dia e noite para dar conta dos 

pagamentos da hipoteca. Mas quando ele começou a ganhar dinheiro de novo, ficou 

claro que o dinheiro dele era muito mais importante do que qualquer dinheiro que eu 

pudesse ganhar, que o emprego dele era um emprego importante, que não se podia 

esperar que ele fosse cuidar de transporte, fraldas, ranho e cocô tendo toda aquela 

importância à volta dele. (ENRIGHT, 2008, p. 67) 

 

 

O lapso de Schwall também encontra refúgio no mesmo ponto histórico e político. 

De acordo com Diarmaid Ferriter (2012), os pais tinham sim consciência do que 

costumava acontecer aos filhos, mas preferiam fingir ignorância: 

 

Enquanto é verdade que havia pouca discussão aberta sobre crimes sexuais antes dos 

anos 1970, não é verdade que não se tinha nenhum conhecimento disso; pais, 

médicos, juízes, jurados e trabalhadores de caridade estavam cientes. Mas é como se 

os pais e a polícia fossem alheios a extensão do trauma emocional e psicológico 

causado, e falhavam em compreender que a agressão a uma criancinha era diferente 

daquela a uma menina mais velha ou mulher adulta.
30

. (FERRITER, 2012, p. 8-9) 

  

 

O capítulo vinte e oito de The Gathering, como já dito, antecipa o encontro dos 

Hegarty em torno do corpo de Liam. É nesse capítulo que Veronica irá se lembrar de 

que, certa vez, um sujeito que ela contratara para limpar os tapetes tinha quase o dobro 

de irmãos que ela e que às vezes acontecia de eles se encontrarem por acaso e acabarem 

lamentando a sorte de suas próprias famílias: 

 

                                                           
30

 While it is true that there was little open discussion before the 1970s about sexual crime, it is not true 

that there was no awareness of it; parents, doctors, judges, juries and charity workers were aware. But it is 

likely parents and police were ignorant of the extent of the emotional and psychological trauma it caused, 

and failed to grasp that an assault of a very young child was different to that of an older girl or adult 

woman. 
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Há sempre um bêbado. Sempre alguém que foi molestado em criança. Sempre 

algum colossal sucesso, com diversas casas em vários países às quais ninguém 

nunca é convidado. Há uma irmã misteriosa. Isso tudo são só modas, elas mudam. 

Porque nossas famílias contêm de tudo e, tarde da noite, tudo faz sentido. Temos 

pena de nossas mães, do que tiveram de aguentar na cama ou na cozinha, e odiamos 

nossas mães, ou as idolatramos, mas sempre choramos por elas: pelo menos eu 

choro. (ENRIGHT, 2008, p. 169) 

 

 

Essa lembrança faz Veronica listar as atividades que sua mãe enfrentara dentro da 

condição materna: 1) xícaras de chá, 2) descendentes, 3) dinheiro e 4) heterossexuais. 

As xícaras de chá explicam-se como a única atividade doméstica desenvolvida pela 

mãe. “Minha mãe encheu de água, ao longo de sua vida, muitos milhares de bules de 

chá, nunca fez mais nada na verdade”. (ENRIGHT, 2008, p. 169) Os descendentes 

explicam-se pelos filhos e netos, sendo Midge, a mais velha, a responsável pelo maior 

número deles: “embora Midge tenha seis filhos: ela os teve cedo e com frequência, seu 

primeiro coincidiu com o último da mamãe”. (ENRIGHT, 2008, p. 170) O dinheiro diz 

respeito à profissão de Veronica e seus irmãos:  

 

Ninguém tem um emprego de verdade, a não ser Bea, que trabalha como gerente de 

uma grande empresa imobiliária na cidade, e também Mossie, que é anestesista [...]. 

Mas o resto de nós tem apenas eufemismos. Ita é do lar, Kitty é atriz, eu sou uma 

coruja noturna, Alice é paisagista. Tanto Ivor como Jem trabalham com multimídia, 

que é o maior eufemismo de todos. Ernest é padre (encerro meu caso). (ENRIGHT, 

2008, p. 170 – grifos da autora) 

 

 

Por fim, os heterossexuais se resumem na opção afetiva dos filhos de Maureen:  

 

O que Midge desejava, isso nunca importou nem um pouco. Quanto aos outros: 

metade dos amigos homens de Bea é gay, mas não acho que ela seja. Ernest é 

celibatário. Kitty vai para a cama com uma porção de homens, ama cada um deles e 

são todos casados. Isso é uma orientação sexual? Deveria ser: a putinha. Ela só trepa 

com o sonho impossível. De Alice ninguém sabe. Mas todo mundo sabe dos gêmeos 

Ivor e Jem, que têm uma vida sexual muito agradável [...] com seus parceiros, um 

dos quais é uma garota de Surrey, o outro um bom produtor de rádio alemão (do 

sexo masculino). Enquanto isso, Baby Stivie faz sexo de anjinho lá no céu, nu junto 

com o resto dos querubins. (ENRIGHT, 2008, p. 170-171 – grifo da autora)   
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Esse capítulo termina com Veronica prevendo o comportamento dos Hegarty no 

velório: “Vamos fazer aquela coisa Hegarty. Vamos ser valentes, decentes e vigorosos, 

vamos chorar e sofrer até o fim. [...] Nós somos totalmente franco-atiradores. Somos 

seres humanos crus. Alguns sobrevivem melhores que os outros, só isso”. (ENRIGHT, 

2008, p. 172).  

O capítulo vinte e nove cria um hiato entre seu antecessor e seu sucessor, é um 

capítulo aparentemente desnecessário, formado por poucos parágrafos, em que Veronica 

tenta fazer compras na Brown Thomas e, como bem observou Birne (2007) em relação 

a todo o consumismo de Veronica na obra, são detalhes que, se não lidos, não alteram, 

para o leitor, a percepção geral do romance, no entanto, eles servem para mostrar o 

quanto Veronica não consegue ajudar a si mesma:  

 

Ela tem dinheiro, mas precisa de um propósito e um projeto. Tom acha que ela deve 

renovar a casa, e ela se imagina reformando a casa velha da Ada; ela vai gostar da 

chance de esmagar toda aquela história e alisar por cima. Mas a história 

supermoderna de Veronica pode não se completar em termos de força emaocional e 

narrativa diante da história caótica do irmão dela, ou da história sonhadora de sua 

avó. Veronica talvez esteja tendo uma crise, mas ela sabe ser sensata. 
31

 (BIRNE, 

2007, p. 3) 

 

 

A dificuldade de Veronica em se ajudar é consequência de seu pouco auto-

conhecimento.  Mesmo antes da morte de Liam,  Veronica não conseguia ficar satisfeita 

com algumas pequenas coisas, como a decoração de sua própria casa:  

 

Comecei com todo tipo de sanefas quando nos mudamos, até festões. Queria a maior 

estampa floral que pudesse encontrar para a janela da frente, dá para imaginar? 

Quando finalmente encontrei o tecido, já havia mudado para persianas simples e 

agora que o jardim cresceu de uma vez, não quero... nada. (ENRIGHT, 2008, p. 37) 

 

                                                           
31

 She has money, but she needs a purpose and a project. Tom thinks she should renovate a house, and 

she imagines doing up Ada‟s old house; she would enjoy the chance to smash up all that history and 

smooth it over. But Veronica‟s up-to-the-minute, supermodern story can not compete in terms of 

narrative and emotional pull beside her brother‟s chaotic story, or her grandmother‟s dreamier one. 

Veronica may be having a crisis, but she knows how to be sensible. 
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Com a morte de Liam, Veronica se surpreende com a autenticidade de certas 

pessoas, porque é exatamente o que ela não consegue ser. Em relação ao agente 

funerário ela observa: “Ele tem aquela coisa que os jovens tinham um pouco depois que 

eu cresci. Ele não finge. Ele não julga”. (ENRIGHT, 2008, p. 71); quando vai para 

Shelbourne, ela se admira do comportamento das pessoas: “ O local está cheio de gente 

se divertindo. [...] Com a coisa toda de serem eles mesmos”. (ENRIGHT, 2008, p. 162) 

Com sua ascensão social, Veronica entendia-se feliz. “um dia antes da morte de 

Liam [...] me lembro de ter pensado: „Então sou feliz. É bom saber disso‟” (ENRIGHT, 

2008, p. 65). Em oposição aos tempos de sua infância, ela tem uma casa grande, bem 

decorada, duas filhas que não precisam revezar o tênis para ir para escola e um lindo 

Saab 9.3. Ela tinha, enfim, alcançado a estabilidade desejada em sua juventude, aquela 

que Michael Weiss, seu primeiro namorado, não estava preocupado em obter para si 

mesmo e para ela.  

 

Saí com Michael Weiss durante dois anos, a intervalos; ficava louca com o langor 

dele: me sentia inadequada com aquilo e impaciente com o mundo a nossa frente, 

que estava cheio de coisas para fazer. Eu não tinha certeza de que coisas eram essas, 

mas seriam melhores do que só ficar vagabundeando a tarde inteira, beijando, 

fumando, conversando sobre... o quê? (ENRIGHT, 2008, p. 78) 

 

 

Veronica queria que Michael Weiss fosse seu dono, mas quando finalmente 

encontra Tom, que desempenha esse papel, ela acha que finalmente está pronta para não 

ter compromisso e só encontrar. Ela reflete:  

 

Agora, claro, passo minhas tardes não assistindo à televisão, então eu sem dúvida 

tinha razão de desconfiar e finalmente deixar Michael Weiss por uma vida melhor, 

mais rápida, a vida que tenho agora, cozinhando para um homem que não aparece 

antes das nove horas e duas meninas que logo vão deixar de aparecer também. [...] 

Mas não é só o sexo, ou a lembrança do sexo, que me faz pensar que amo Michael 

Weiss do Brooklyn hoje, dezessete anos tarde demais. É o jeito como ele se recusou 

a ser dono de mim, por mais que eu quisesse ter um dono. [...] Acho que estou 

pronta para isso agora. Acho que estou pronta para só encontrar. (ENRIGHT, 2008, 

p. 78) 
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Veronica reflete sobre as inconstâncias e a bebedeira de Liam, mas não se dá 

conta de suas próprias inconstâncias e bebedeiras, pois cultiva o hábito de beber desde 

jovem, com Michael Weiss e com Liam ou com Liam e qualquer uma de suas 

companhias. O único momento em que Veronica evita beber, mas ainda assim conserva 

a bebida ao seu lado, para ficar cheirando, é após o nascimento de Rebeca. A partir do 

velório de Liam, esse hábito torna-se constante, mesmo se sem companhia: 

 

Tento não beber antes de cinco e meia, mas sempre bebo: do alto do vinho na 

garrafa até a última gotinha. É o único jeito que conheço para fazer o dia chegar ao 

fim. [...] Eu quero ficar bêbada. De repente. É uma coisa calamitosa de se desejar, 

mas é inegável. Quero me livrar das minhas filhas e do meu marido para poder ficar 

bêbada para valer pelo menos uma vez, porque Deus sabe que nunca fiquei 

realmente bêbada antes. (ENRIGHT, 2008, p. 39, 185) 

 

 

Dell‟Amico (2010) aponta o quanto a felicidade de Veronica é frágil e maquiada 

por fora. Por trás da falsa aparência de um matrimônio feliz, que gerou duas filhas 

amáveis, morando em uma casa com mais quartos que o número de pessoas que nela 

habita, embora hipotecada, Veronica encontra-se insatisfeita sexual e profissionalmente, 

forçando sua companhia às filhas e evitando o contato com o marido. Como diz 

Dell‟Amico,  

 

a profundidade da dor de Veronica nos convence que a felicidade dela é uma 

quimera. A morte de Liam desperta um monte de demônios que estavam 

temporariamente adormecidos. Ao evocar esses eventos desconhecidos, mas ainda 

potentes, Veronica se torna o canal através do qual Enright refere-se ao hospedeiro 

dos lapsos nacionais. Os assuntos fervilhantes que a morte de Liam trazem para a 

fervura são mais obviamente desenvolvidos em relação à descrição da casa de 

Veronica, os “novos cinco quartos individuais” cujas observações brandas serviram 

a ela, no que nós podemos concluir, era uma determinada, mas principalmente fútil, 

tentativa de encobrir os balanços necessários das grandes extensões de dor.
32

 (2010, 

p. 64) 

 

 

                                                           
32

 ... the depth of Veronica‟s pain convinces us that her happiness is chimerical, Liam‟s death stirs up a 

virulent pack of demons that had been only temporarily kept at bay. In evoking these unacknowledged 

but still potent events, Veronica becomes the conduit through which Enright refers to a host of national 

lapses. The simmering issues that Liam‟s death bring to a boil are most obviously developed in relation to 

descriptions of Veronica‟s house, the „new five-bedroom detached‟ whose bland appointments have 

served her in what we must conclude was a determined, but ultimately futile, attempt to tamp down 

necessary reckonings and vast tracts of pain. 
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A criação repressora de Veronica não lhe permite ser autêntica, assim como não 

permite a seu irmão padre assumir publicamente seu desejo de não ser mais sacerdote. 

Isso faz com que Veronica julgue sua mãe e sua avó, impede que ela converse sobre 

suas insatisfações filiais com a mãe, (a avó já está morta) e as matrimoniais com o 

marido. Quanto ao irmão ela recorda: 

 

Dois anos atrás, recebi uma carta de Ernest. Estava escrevendo para contar que ia 

abandonar o sacerdócio, embora tivesse resolvido ficar com sua escolinha nas altas 

montanhas. E seu bispo podia ter algumas coisas a dizer a respeito, e assim, tinha 

resolvido não contar ao bispo. Ia contar, de fato, apenas a amigos e à família (mas 

não conte para a mamãe!) que não havia mais “padre Ernest”, mas apenas o velho e 

simples “Ernest” de novo. (ENRIGHT, 2008, p. 162-163) 

 

 

O comportamento do padre ficcional de Enright, é na verdade mais uma crítica à 

situação real da Irlanda que se viu cada vez mais exposta durante o Tigre Celta com os 

escândalos incontáveis da Igreja, pois dentre eles estavam os sacerdotes que 

“resolveram deixar” os votos, mas não tornavam as próprias decisões públicas, 

escandalizando a Igreja Católica no momento de suas descobertas, como foi o caso do 

padre Michael Cleary e do bispo Eamonn Casey. O primeiro viveu secretamente em 

família, com mulher e filho; o segundo teve um caso com a ex divorciada Annie 

Murphy, com quem teve um filho. Apesar da paternidade, nenhum dos clérigos 

abandonaram suas atividades sacerdotais, assim como Ernest, provavelmente, não 

abandonou sua escolinha e não informou ao bispo que iria “conduzir sua vida como 

antes, mas em termos particularmente diferentes” (ENRIGHT, 2008, p. 163). 

A repressão da própria identidade implica o pouco conhecimento de si. 

Consequentemente, reflete o pouco conhecimento alheio e, no caso de Veronica, isso 

não é diferente, por isso o romance sugere a existência de dois Toms, o que ele 

realmente é e o que a Veronica imagina que ele seja; duas Maureens, duas Adas e assim 

por diante. Nesse interim, é interessante perceber o quanto Veronica se orgulha de se 
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parecer com a avó e não se dá conta de que a sua identidade se mistura à da mãe, 

justamente naquilo que ela mais condena. Apesar dos defeitos de Ada, Veronica a 

idealiza e se compara a ela:  

 

Ela [Ada] tem os meus pés. Ou eu tenho os pés dela: compridos, com dedos 

separados. Também tornozelos de ossos largos e canelas chatas, sem fim, que me 

faziam sentir tão desengonçada na escola até eu aprender a usá-las direito. Eu tenho 

um corpo caro, compreendi em algum momento de 1979. Não é uma coisa sexual. 

Advogados querem ter filhos comigo e arquitetos querem que eu sente em suas 

novas cadeiras Eames. Nada muito grande na frente, só esguia e alta. (ENRIGHT, 

2008, p. 24) 

 

 

Em relação à mãe, Veronica, como já dito, intrigantemente, não se identifica com 

ela, mesmo se suas identidades se confundam ou se Veronica transferira sua 

personalidade para Maureen. No capítulo dois do livro, por exemplo, quando Veronica 

introduz sua mãe na narrativa, já é possível notar essa mistura. Veronica abre o capítulo 

dizendo que “há dias em que não conheço minha mãe. Olho a fotografia dela e ela me 

escapa. [...] Acho que passo direto por ela na rua, se ela um dia comprar outro casaco.” 

(ENRIGHT, 2008, p. 9) Em seguida, diz:  

 

Se minha mãe cometesse um crime não haveria testemunha: ela é o esquecimento 

em pessoa [...]. Vamos ser justas, minha mãe é uma pessoa tão vaga que é possível 

que nem ela se veja. É possível ela passar a ponta do dedo por uma fileira de garotas 

numa velha fotografia e não ser capaz de identificar a si mesma. (ENRIGHT, 2008, 

p. 9) 

 

 

Veronica sempre acha que sua mãe não a reconhece ou, se a reconhece, não 

consegue distingui-la entre os demais filhos: 

 

Claro que [mamãe] sabe quem sou eu, é só o meu nome que lhe foge. Os olhos 

mexem de um lado para o outro enquanto ela vai eliminando um por um de sua lista.  

– Oi, mamãe – eu digo, só para lhe dar uma pista. E passo por ela, entro no hall. 

(ENRIGHT, 2008, p. 10)  
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Apesar de Veronica transferir sua afeição materna para a avó, não perceber que 

ela e a mãe têm lapsos em comum e entender que os irmãos mais velhos muitas vezes 

desempenhavam os papéis dos pais, batendo nos mais novos, ela ainda assim permanece 

carente da atenção de sua mãe real e, por isso, não consegue perceber que apesar de sua 

mãe não proferir imediatamente seu nome, não estar tão presente e ser poupada das 

notícias familiares, a proximidade entre os filhos não lhe escapou à percepção materna. 

Essa percepção de Maureen é revelada no capítulo trinta, quando Veronica se aproxima 

da mãe no velório. 

 

– Mamãe – digo, curvo-me e beijo seu rosto. [...] Desconfio que ela se esqueceu 

inteiramente de mim, mas então ela pega minha mão, segura achatada entre as suas 

mãos leves e levanta o rosto em minha direção. 

– Vocês sempre foram grandes amigos – diz. 

– É mamãe. 

– Sempre foram ótimos um com o outro, não foram? Sempre foram grandes amigos.  

– Obrigada, mamãe. Obrigada. (ENRIGHT, 2008, p. 180) 

 

 

Portanto, é injusto com Maureen, e, consequentemente, com os demais 

personagens da trama narrada por Veronica, acreditar que a família Hegarty seja 

exatamente como Veronica a percebe. Na realidade, confiar nessa narrativa é uma 

escolha  suspeita do leitor, conforme já foi discutido no início deste capítulo. 

Margaret Whitford (1991), ao introduzir a segunda parte de seu livro, The 

Irigaray Reader, dedicado à psicanálise e à linguagem, aponta que na linguagem 

psicanalítica as mulheres não têm uma identidade autônoma, elas permanecem ligadas à 

mãe. Como resultado, a maioria das mulheres são dependentes, vivem desamparadas 

(abandonment) e o maior terror delas é serem abandonadas, já que elas não têm uma 

identidade própria com a qual possam providenciar o que elas chamam de „lar‟. Sem um 

imaginário e lar simbólico próprios, elas vivem em um mundo do quantitativo, e, então 

encontram-se em competição uma com a outra: 
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Na análise entre mulheres, o desafio é criar limites, não através de “rejeição, ódio ou 

domínio”, mas através da separação entre mãe e mulher. Esses limites, talvez sejam 

cruzados, mas eles proporcionam uma identidade que cada mulher pode voltar. As 

duas mulheres precisam criar, em outras palavras, um objeto simbólico de troca, 

para mediar um imediatismo fatal por outro lado
33

. (WHITFORD, 2004, p. 74) 

 

 

Veronica não consegue ver sua mãe como mulher porque Maureen estava 

desempenhando a função geradora o tempo todo, com uma gestação atrás da outra, de 

modo que a própria identidade de Maureen parece não existir ou depender dos desejos 

do marido, que a mantinha constantemente grávida, como se os filhos fossem a prova de 

sua virilidade: 

 

Papai morreu de um ataque cardíaco em 1986, e quem foi ao funeral deu risada na 

entrada da igreja, como se ele tivesse se acabado de tanto trepar. – Ele teria ficado 

tão orgulhoso de ver vocês todos – disse uma vizinha. – Tão orgulhoso. Sentados 

um ao lado do outro, como uma escadinha. (ENRIGHT, 2008, p. 42)  

 

 

Embora Veronica não tenha tido tantos filhos como sua mãe, seu silêncio frente 

aos desejos do marido não deixa de ser a reprodução da identidade conjugal de 

Maureen, pois na noite do velório de Liam, Veronica não conseguiu evitar a satisfação 

de um desejo que, naquele momento, era só de seu marido e que ela atende como se 

fosse uma espécie de obrigação. “Então não é só culpa dele, o sexo que acontece depois. 

Não é totalmente culpa sua [de Tom] que eu não goste da coisa em termos de sexo” 

(ENRIGHT, 2008, p. 187 – grifo da autora). Conversar sobre sexo é algo que 

surpreende e incomoda Veronica, desde que ela namorava Michael Weiss: 

 

Eu tinha vinte anos. Não estava acostumada a sexo tão sem objetivo e pouco 

específico. Não estava acostumada a sexo sóbrio, acho, e toda aquela conversa 

simplesmente me deixava incomodada: eu achava que ele não tinha tesão por mim. 

                                                           
33

 In analysis between women, the task is to create boundaries, not through „rejection, hate or mastery‟ 

but through the separation of mother and woman. These boundaries, may be crossed, but they provide an 

identity to which each woman can return. The two women need to create, in other words, a symbolic 

object of exchange, to mediate an otherwise fatal immediacy. 
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Ficava olhando o rosto dele se mexer e queria que ele fosse em frente de uma vez: a 

parte espantosa, a coisa para a qual a gente estava ali. (ENRIGHT, 2008, p. 77) 

 

 

A falta de intimidade de Veronica em seus relacionamentos amorosos e a falta de 

intimidade com sua própria sexualidade já foi explorada no tópico anterior, portanto, 

esta tese não irá se adentrar nessa particularidade nesse momento, mas manterá o foco 

na relação mãe e filha. 

De acordo com Luce Irigaray, (1991), de modo geral, as relações mãe e filha 

tendem a ser conflituosas porque a nossa cultura quase não expõe relações adequadas 

entre essas mulheres, que lhes permitam negociar novas relações umas com as outras. 

Relações entre mulheres, muitas vezes, são marcadas por uma ambivalência em que 

uma mulher é proeminente de alguma forma. Para Irigaray, a falha está no regime 

patriarcal, no qual o mundo ocidental está inserido, cuja origem Freud explica com 

Édipo, mas que para ela é anterior, desde o matricídio de Clitemnestra.  

 

Quando Freud descreve e teoriza, notavelmente em Totem e Tabu, o assassinato do 

pai como fundador da multidão primitiva, ele se esquece de um assassinato ainda 

mais antigo, que é o da mãe, necessário pelo estabelecimento de uma certa ordem na 

polis. Fornecendo ou retirando algumas adições e retrações, nosso imaginário ainda 

funciona de acordo com o esquema estabelecido pelas mitologias e tragédias grega. 

Irei, portanto, pegar o exemplo do assassinato de Clitemnestra na Orésteia. 
34

 

(IRIGARAY, 1991, p. 36) 

 

 

Para relembrar, Clitemnestra, na Orésteia, é enganada por seu esposo 

Agamemnon, que lhe diz para enviar a filha deles, Ifigênia, para se casar com Aquiles, 

mas na verdade a sacrifica aos deuses em troca de bons ventos para chegar até a guerra 

de Tróia. Injuriada, Clitemnestra assassina o marido quando ele retorna para casa depois 

                                                           
34

 When Freud describes and theorizes, notably in Totem and Taboo, the murder of the father as 

founding the primal horde, he forgets a more archaic murder, that of the mother, necessitated by the 

establishment of a certain order in the polis. Give or take a few additions and retractions, our imaginary 

still functions in accordance with the schema established through Greek mythologies and tragedies. I will 

therefore take the example of the murder of Clytemnestra in the Oresteia. 
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da Guerra contra Tróia. Na segunda peça da trilogia, Orestes e Electra, também filhos 

de Agamemnon e Clitemnestra, planejam assassinar a mãe, para se vingarem da morte 

do pai, sendo que o crime é executado apenas por Orestes. Amaldiçoados pela mãe, 

antes de sua morte, Orestes e Electra ficam loucos, sendo que Orestes é importunado 

pelas Erínias. Na terceira peça, Orestes, com a ajuda do deus Apolo, consegue  ser 

julgado e absolvido pelo voto de Atena
35

, livrando-se, assim, da loucura e das Erínias, 

tornando-se o governante local, restabelecendo, desse modo, a ordem patriarcal da polis. 

Assim, Irigaray (1991) entende que Édipo apenas repete a loucura de Orestes e 

que o comportamento de Atena e Apolo se resume em obedecer à ordem do deus Pai, 

Zeus, pois Apolo era o filho mais querido de Zeus e Atena a filha criada a partir de seu 

cérebro, portanto, a deusa da sabedoria. Logo, diante da sapiência de Atena, a imagem 

materna expressa por Clitemnestra, de amante passional, é enterrada, como foram 

enterrados os motivos que a fizeram assassinar o marido. Em substituição a essa 

imagem, entra em vigor a feminilidade de Atena, deusa extremamente sedutora, mas, 

não necessariamente atraente, vestida com armadura dos pés a cabeça, obediente às leis 

masculinas. Afinal, ela não nasceu do corpo de uma mãe, mas da cabeça do pai. 

 

O assassinato da mãe resulta, portanto, na não punição do filho, o enterro da loucura 

feminina – e o enterro das mulheres na loucura – e o advento da imagem da deusa 

virgem, nascida do pai e obediente a suas leis em abandono da mãe.
36

(IRIGARAY, 

1991, p. 37-38) 

 

 

No que tange à Literatura Irlandesa, Fogarty (2002) observa que o contexto sócio 

histórico-político da Irlanda corrobora para que a tensão entre mãe e filha seja 

comumente representada na Literatura Contemporânea desse país, de um modo em que 

                                                           
35

 Atena é o nome grego para a deusa Minerva. Daí a expressão “voto de Minerva”, quando um chefe ou 

presidente de um tribunal dá o voto de desempate. 
36

 The murder of the mother results, then, in the non-punishment of the son, the burial of the madness of 

women – and the burial of women in madness – and the advent of the image of the virgin goddess, born 

of the father and obediente to his law in forsaking the mother. 
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a mãe é relacionada ao trauma de um passado que não pode ser nem enterrado nem 

resolvido e em que a filha se esforça por criar sua identidade, diante da sensação de 

ilegitimidade e impotência.  

Isso acontece em decorrência do próprio contexto sócio-histórico cultural do país, 

pois a Irlanda sempre foi representada por uma mulher/mãe submissa à “proteção” da 

masculinidade de seu colonizador, no caso, a Inglaterra. Não sobrando espaço, portanto, 

para a imagem da filha, que, sem identidade própria, espelha-se na de sua mãe, mas, ao 

mesmo tempo, a contesta, pois a filha é capaz de perceber como a veneração da mulher 

através da maternidade, ironicamente, diminuía o seu poder. Com a independência do 

país, a insistência na representação da nação como uma mulher frágil, aborreceu os 

ideais feministas das últimas gerações, pois as feministas perceberam que apesar da 

Irlanda ter se tornado independente da Inglaterra, as mulheres continuavam sob o 

domínio masculino da Igreja Católica Romana e do Governo. Assim, a tensão agravou-

se, conforme explica Fogarty: 

 

Os ideais de feminilidade e maternidade estabelecidos pela constituição como um 

baluarte contra a desordem social e as doenças da modernidade estão agora 

fortemente contestadas na Irlanda contemporânea em contínuas revoltas causadas 

pelo choque entre os valores patriarcais arraigados e o avanço da ética feminista [...] 

As figuras da mãe e da filha agem, consequentemente, como locais de contestação 

em que noções de identidade feminina são postas à prova, aspectos da opressão 

masculina são desenterrados e conflitos não resolvidos com a psique feminina são 

promulgados. 
37

  (2002, p. 88) 

 

Apesar de Veronica reproduzir alguns elementos identitários de sua avó e sua 

mãe, o choque de que Fogarty fala é perceptível na narradora quando, ao mesmo tempo 

em que ela atribui a educação dos filhos à figura maternal, também se irrita com o 

pouco envolvimento do marido nas atividades das filhas. 

                                                           
37

 The ideals of femininity and maternity set up in the constituition as a bulwark against social disorder 

and the ills of modernity are now fiercely contested in contemporary Ireland in the continuing upheavals 

caused by the clash between entrenched patriarcal values and an advancing feminist ethos. [...] The 

figures of mother and daughter act, consequently, as sites of contestation in which notions of female 

identity are put to the test, aspects of patriarcal oppression are unearthed, and unresolved conflicts within 

the female psyche are enacted. 
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– Como estão as coisas? – pergunto a Tom e ele me diz que as meninas vão para a 

casa de amigas depois da escola e que está tudo bem. Levo um minuto para entender 

onde ele está. 

– Você está no trabalho? 

– Claro que estou no trabalho. 

– Rebecca tem aula de dança irlandesa – digo. 

– Bom, hoje ela não vai. 

– Mas tem o espetáculo – eu grito na rua e ao mesmo tempo não acredito que fiz 

isso. Porque o que Tom está dizendo (com toda razão) é que minhas preocupações 

não são importantes, são inventadas, são algo para me manter ocupada enquanto ele 

cuida de coisas sérias, como ganhar dinheiro e estar mais propriamente vivo. 

(ENRIGHT, 2008, p. 76)  

 

 

Apesar de Veronica atribuir a educação dos filhos à Ada e a Maureen, ela, 

antagonicamente, não se sente a única responsável pelas próprias filhas e deseja que 

Tom interrompa seu trabalho para levar Rebecca para a aula de dança. Ele, no entanto, 

parece restringir sua responsabilidade de pai ao sustento financeiro, que só será possível 

se ele não interromper o seu trabalho, de modo que na ausência da esposa, outra família 

se encarrega da responsabilidade das suas filhas, não ele. 

Nascida em 1960, Veronica pôde vivenciar as mudanças estrondosas ocorridas na 

Irlanda durante o período do Tigre Celta, portanto, pôde perceber o choque, de que 

Fogarty (2002) fala, entre os ideais feministas e os tradicionais e, por isso, ter valores 

opostos sobre família, quando pensa em sua avó, mãe e filhas.  

Alguns desses valores pessoais eram divididos com Liam, que, segundo a 

narradora, compartilhava da mesma vergonha familiar. Por isso, ambos preferiam 

ficcionalizar as histórias da família, como se elas fossem todas inventadas; afinal, a 

“diversão” de se satirizar a realidade reside no fato de a ficção criar a falsa impressão de 

que o real não é tão real de fato. 

 

A parte americana de Michael Weiss achava a família Hegarty um barato. [...] Mas 

tivemos umas noites boas, nós três, eu e Liam fazendo aquilo que começamos a 

fazer naquele primeiro verão em Londres, que era contar história sobre nossa família 

como se fossem todas inventadas. Fazíamos cenas em dupla sobre a ordenação de 

Ernest ... [...] 
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– Eu não acredito – ele [Michael Weiss] disse. – Não acredito. Tudo o que você 

disse. É tudo verdade.  

E fiquei, e ainda fico, até o momento em que escrevo isto, mortificada.  (ENRIGHT, 

2008, p. 89, 92) 

 

 

Na ausência de Liam, compete a Veronica performar as falas e os gestos do 

irmão: “Mas como Liam está morto, tenho de fazer o gesto por ele” (ENRIGHT, 2008, 

p. 191). Sua proximidade com Liam e seu receio dos demais membros da família faz 

Veronica ter ciúmes de Rowan no capítulo trinta e sete. Nesse capítulo, Sarah apresenta 

o filho que tivera com Liam a Veronica, cujos pensamentos se divide entre a criança e a 

família: 

 

Não sei qual ferida estamos mostrando a todos eles, além da ferida de família. 

Porque, bem nesse momento, descubro que ser parte de uma família é o jeito mais 

aflitivo de estar vivo. [...] Estou esperando que Sarah apareça para que eu possa 

puxá-la de lado e ver como fazer aquilo. [...] Espero até estarmos no hotel, e mesmo 

lá reluto em contar a notícia. Não posso entregá-la para Bea, dona de todos os 

Hegarty. Não posso expô-la a ironia de Ivor, nem à inteligência de Ita, nem às 

admiráveis habilidades gerenciais de Mossie. Preciso de uma criança para isso, ou 

uma criança adulta. (ENRIGHT, 2008, p. 224, 225, 226 – grifo da autora) 

 

 

Apesar de Veronica querer monopolizar a existência de Rowan, o menino é 

descoberto por Maureen e o efeito da descoberta do menino pelos Hegarty torna-se 

difícil de se descrever. “É como se nunca tivéssemos tido um filho antes. Ele tem os 

olhos Hegarty, dizemos, deliciados, como se isso não fosse uma maldição, e olhamos 

para ver quem é o ser humano que espia por eles dessa vez”. (ENRIGHT, 2008, p. 226) 

As inquietações da narradora com as diferentes gerações de sua família quebram o 

paradigma Irlandês Católico de que as mulheres são pesarosas, desexualizadas e mães 

idealizadas, próprio da cultura ocidental e sobretudo da alegoria de fundação da Irlanda. 

Na verdade, Maureen cumpre o papel de mãe idealizada, todavia, Enright, através das 

insatisfações de Veronica, aponta os defeitos da incorporação desse ideal.  
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Através desse romance e de toda a sua produção literária, Enright, a exemplo de 

Joyce, aponta que problemas familiares são problemas políticos: “É isso o que a 

vergonha faz. Essa anatomia e o mecanismo de uma família, da porra de um país 

inteiro, se afogando em vergonha”. (ENRIGHT, 2008, p. 154). No entanto, ela não é a 

única autora em seu país a exercer essa função, nem mesmo a precursora desse assunto, 

pois antes dela outros autores, como Colm Tóibín e, principalmente, Edna O‟Brien, já 

praticavam esse exercício. A seguir, as análises dos romances The Blackwater 

Lightship, de um, e The Light of Evening, de outro, irão revelar um pouco do estilo 

crítico desses autores. 
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CAPÍTULO 2 

 

1. Introdução 

 

A visão panorâmica da produção literária do autor Colm Tóibín nos revela seu 

envolvimento com a política de seu país e o modo como essa mesma política está 

relacionada a narrativas individuais, as quais são representadas pelos personagens de 

sua ficção. Conhecido como um autor que expõe, em sua obra, a realidade das famílias 

irlandesas, Tóibín, em seu romance The Blackwater Lightship, expõe a instituição 

familiar em diferentes gerações e, pode-se dizer, até mesmo em diferentes níveis.  

No entanto, antes de nos adentrarmos no corpus escolhido, ilustraremos o 

engajamento do autor com seu país desde seus primeiros trabalhos até o mais recente, 

pois conforme justificado no capítulo anterior, acreditamos que o artista se empenha em 

criar sua obra da melhor maneira possível, algo destemidamente declarado por Colm 

Tóibín em entrevista ao jornal britânico The Guardian (19 fev. 2013). Quando a 

jornalista Laura Barnett lhe perguntou: “Qual é a sua maior ambição”
38

? A resposta foi: 

“ Escrever melhor”
39

!  

Colm Tóibín nasceu em 1955, na cidade de Enniscorthy, a maior cidadezinha do 

Condado de Wexford, depois da capital, homônima ao condado. O cenário de sua 

infância e alguns acontecimentos dessa época se torna presente muitas vezes em seus 

escritos, no entanto, como bem observa Kathleen Costello-Sullivan (2012), isso não 

significa que sua ficção seja autobiográfica: 

 

Abertura autoral sobre a influência da história pessoal em um cânone pode convidar 

leituras biográficas redutivas – mas, naturalmente, a invocação do passado da 

                                                           
38

 „What‟s your greatest ambition‟? 
39

 „To write better‟! 

G06
Caixa de texto
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família não necessariamente significa uma correlação de um para um entre o autor e 

o personagem, entre experiências pessoais e produções narrativas. Como se pode 

esperar, Tóibín usa licença criativa com detalhes e figuras de seu passado: alguns de 

seus personagens são compostos por seus próprios parentes, como pais ou um tio, ou 

até mesmo dele próprio. Semelhantemente, bem como ele prontamente admite a 

faceta pessoal de sua escrita, Tóibín enfatiza que algumas vezes a direção de sua 

ficção é uma surpresa até mesmo para ele e não necessariamente fundamentada no 

pessoal.
40

 (COSTELLO-SULLIVAN, 2012, p. 8) 

 

  

Outro aspecto muito recorrente em sua obra é a construção de uma identidade 

nacional irlandesa. Como apresentado no capítulo anterior, a Constituição do Estado 

Livre da Irlanda, em 1922, assim como a Constituição da República da Irlanda, em 

1937, previam uma família na qual o homem deveria sustentá-la e a mulher permanecer 

em casa para educá-la. Esse modelo familiar implicava na heteronormatividade de seus 

pares, pois a única diferença entre o texto de ambas as Constituições se encontra na 

proibição absoluta do divórcio, a partir de 1937, que era concedido, em casos 

específicos previstos, na Constituição de 1922. Desse modo, a redação do Artigo da 

Constituição de 1937, que diz respeito à família, ficou redigida da seguinte forma: 

 

A FAMÍLIA 

Artigo 41 

1.1.  O Estado reconhece a Família como unidade de grupo primariamente 

natural e fundamental da Sociedade, e como uma instituição moral possuindo 

inalienáveis e imprescritíveis direitos, antecendendo e superando a toda lei positiva.  

1.2. O Estado, portanto, garante proteger a Família em sua constituição e 

autoridade, como a necessidade básica da ordem social e como indispensável para o 

bem estar da Nação e do Estado.  

2.1. Em particular, o Estado reconhece que pela sua vida para com o lar, a 

mulher dá ao Estado um suporte sem o qual o bem comum não pode ser alcançado.  

2.2. O Estado deve, portanto, empenhar-se em garantir que as mães não devam 

ser obrigadas, por necessidades enconômicas, a se engajarem no trabalho para a 

negligência de suas obrigações em casa.  

3.1. O Estado compromete-se em guardar com especial cuidado a instituição do 

Matrimônio, no qual a Família se funda, e protégé-la contra ataque.  

3.2. Nenhuma lei deve ser realizada fornecendo a garantia da dissolução do 

                                                           
40

 Authorial openness about the influence of personal history on a canon can invite reductively 

biographical readings – but, of course, invocation of a family‟s past does not necessarily mean a one-to-

one correlation between author and character, between personal experiences and narrative production. As 

one might expect, Tóibín uses creative license with details and figures from his past: some of his 

characters are composites of his own relatives, such as parents or an uncle, or even of himself. Similarly, 

much as he readily admits the personal facet of his writing, Tóibín stresses that sometimes the direction of 

his fiction is a surprise even to him and is not necessarily grounded in the personal. 
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matrimônio.  

3.3. Nenhuma pessoa cujo casamento tenha sido dissolvido sob a lei civil de 

qualquer outro Estado mas tem um casamento válido subexistindo a lei pelo tempo 

sendo na força com a jurisdição do Governo e Parlamento estabelecidos por essa 

Constituição deve ser capaz de contradizer um casamento válido com aquela 

jurisdição durante a vida do outro parceiro do casamento então dissolvido.
41

 

(https://www.constitution.ie/Documents/Bhunreacht_na_hEireann_web.pdf . p. 161, 

163) 

 

 

Contudo, como observou David Lloyd (1993, p. 3-4), “a formação da identidade 

requer a negação de outras formas de existência”
42

, e são nessas outras formas de 

existência que Tóibín apresenta sua colaboração, desmascarando, antes mesmo de Anne 

Enright, a idealização prevista na Constituição, através da ficção e até mesmo do 

jornalismo da realidade existente. Dois recursos bastante recorrentes em sua obra são o 

(des)entendimento entre os filhos e as mães e a homoafetividade de alguns de seus 

personagens. 

A homoafetividade abordada nos romances The Story of the Night (História da 

noite), The Blackwater Lightship (A luz do farol) e The South (O Sul) fez com que o 

autor fosse reduzido a “gay novelist” (romancista gay), por alguns críticos, embora em 

ficções posteriores essa temática tenha tornado a se repetir, o autor está bem acima 

dessa classificação, com a qual ele nunca se identificou: 

                                                           
41

 THE FAMILY 

Article 41 

1.1. The State recognizes the Family as the natural primary and fundamental unit group of Society, and 

as a moral institution possessing inalienable and imprescriptible rights, antecedent and superior to all 

positive law. 

1.2. The State, therefore, guarantees to protect the Family in its constitution and authority, as the 

necessary basis of social order and as indispensable to the welfare of the Nation and the State. 

2.1. In particular, the State recognizes that by her life within the home, woman gives to the State a 

support without which the common good cannot be achieved. 

2.2. The State shall, therefore, endeavour to ensure that mothers shall not be obliged by economic 

necessity to engage in labour to the neglect of their duties in the home. 

3.1. The State pledges itself to guard with special care the institution of Marriage, on which the Family 

is founded, and to protect it against attack. 

3.2. No law shall be enacted providing for the grant of a dissolution of marriage. 

3.3. No person whose marriage has been dissolved under the civil law of any other State but is a 

subsisting valid marriage under the law for the time being in force within the jurisdiction of the 

Government and Parliament established by this Constitution shall be capable of contracting a valid 

marriage within that jurisdiction during the lifetime of the other party to the marriage so dissolved. 
42

 „the formation of identity requires the negation of other possible forms of existing‟ 
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Realmente não sei nada sobre isso. Eu não sou assim. [...] Sim, estou interessado no 

drama cercando o que para resumir, nós chamamos de armário. Realmente não sei o 

que é um romance “gay”, assim como eu também não poderia te dizer o que é um 

romance “irlandês”. [...] Eu não me rotulo. Simplesmente não é assim que 

acontece
43

. (www. colmtoibin.com/bibliography/qanda/CTLIT.htm)  

 

 

A complexidade da relação do público e do pessoal na construção da identidade 

nacional dos personagens criados por Colm Tóibín se encontra além das temáticas de 

família e gênero, perpassando os temas do trauma e da memória. O cenário, igualmente 

variado, avança os limites da Irlanda e da Europa, alcançando os Estados Unidos e a 

Argentina. 

Tóibín formou-se em História e em Inglês na University College Dublin, em 

1975, e se mudou para Barcelona, onde morou por três anos. Ao retornar a Dublin, o 

autor trabalhou como jornalista para In Dublin, Hibernia e The Sunday Tribune e, 

posteriormente, como editor para In Dublin e Magill. Em 1985, Tóibín viajou para a 

África e para a América do Sul. Em 1987, publicou Bad Blood: A Walk Along the Irish 

Border, seu primeiro livro não ficcional. O segundo desse gênero, Homage to 

Barcelona, veio paralelamente ao romance The South, em 1990. Em 1994, Tóibín 

pubicou outra obra de não ficção, The Sign of the Cross: Travels in Catholic Europe. E 

desde então, Colm Tóibín atua como jornalista, escritor e crítico literário. Se não 

bastassem todas essas funções, Tóibín lecionou em Princeton de 2009 a 2011, na 

University of Manchester no outono de 2011 e atualmente é Mellon Professor na 

Columbia University, em Nova York. Em seu curriculum ainda tem registradas duas 

passagens pela Standford University e uma pelo Michener Center na, Univerity of 

Texas, como escritor visitante. 

                                                           
43

 I just don‟t really know anything about that. I‟m not like that. [...] Yes, I‟m interested in the drama 

surrounding what for shorthand, we call the closet. I don‟t really know what a „gay‟ novel is, just as I 

couldn‟t really tell you what an „Irish‟ novel is. [...] I don‟t label myself. It just doesn‟t happen like that. 
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A dinâmica da produção de Tóibín é tão intensa e eclética que se torna difícil 

percorrer cronologicamente sua obra completa, que, ao que parece, só não conseguiu ser 

bem sucedida na poesia. Disse ele numa entrevista: “Quando eu tinha 12 anos, estava 

estabelecido que eu gastaria algumas horas estudando toda noite. Descobri a rima e 

comecei a escrever poesia. Fiz isso até os 20, quando percebi que os poemas não eram 

bons”
44

. (The Guardian http://www.theguardian.com/books/2013/feb/19/ colm-toibin-

novelist-portrait-artist) 

Portanto, a apresentação de seu cânone se seguirá através dos gêneros literários. 

Seu trabalho mais recente incide no pequeno romance The Testament of Mary (O 

testamento de Maria – 2013), baseado em sua peça dramática Testament (2011). Nessa 

peça, a desconstrução de mãe idealizada incide no mito da Virgem Maria, que não se 

conforma de ter perdido seu filho para salvar o mundo e, assim, se nega a colaborar com 

os registros do Novo Testamento. Ainda no gênero dramático, Tóibín produziu Beauty 

in a Broken Place (2004). 

Na parte de não ficção se encontram The Penguin Book of Irish Fiction (1999 b), 

The Modern Library: the 200 Best Novels in English since 1950, organizado em 

parceria com Carmen Callil, em 1999, Lady Gregory’s Toothbrush (2002), Love in a 

Dark Time: Gay Lives from Wilde to Almodovar (Amor em tempos sombrios – 

2002/2004), All a Novelist Needs: Colm Tóibín on Henry James (2010), New Ways to 

Kill Your Mother: Writers and their Families (2012), The Irish Famine: a 

Documentary, em parceria com Diarmaid Ferriter (2001), e os anteriormente citados 

Bad Blood: a Walk Along the Irish Border (1987), Homage to Barcelona (1990) e The 

Sign of The Cross: Travels in Catholic Europe (2001). 
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 When I was 12, it was agreed I would spend some hours studying every evening. I discovered rhyme 

and began to write poetry. I did this until I was 20, when I realised the poems were no good. 

http://www.theguardian.com/
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No campo da memória o autor já publicou A Guest at the Feast: a Memoir (2011); 

no dos contos, The Empty Family (2010) e Mothers and Sons (Mães e filhos – 

2006/2008) e por fim, seus romances até o momento são os citados The South (O Sul – 

1990/1998), The Story of the Night (História da noite – 1996/1998) e The Blackwater 

Lightship (A luz do farol – 1999/2004), o qual foi escolhido para análise nesta tese, e 

outros: The Heather Blazing (1992), The Master (O Mestre 2004/2005) – seu romance 

mais famoso, ganhador de diversos prêmios, e Brooklyn (Brooklyn – 2009/2011). Está 

prevista para 2014 a publicação do romance Untitled Novel on Ireland. 

Na opinião de Costello-Sullivan, fica clara a percepção de que nas produções não 

ficcionais do autor, os aspectos políticos são tratados de um jeito bastante pessoal: 

“Claramente, nos trabalhos de não ficção, a política é profundamente pessoal, assim 

como o pessoal está fundamentalmente mergulhado na política”
45

. (COSTELLO-

SULLIVAN, 2012, p. 5) Provavelmente, por isso, são recorrentes nas entrevistas do 

autor perguntas sobre a interferência de suas viagens em seu modo de ver seu país de 

origem: 

 

P. Suas viagens na Europa e na América do Sul te deram uma perspectiva da Irlanda 

que é mais crítica que a de alguém que tivesse ficado em casa. […] Como você vê 

sua ficção em relação a esse paradigma?  

R. Bem. Acho que é sempre difícil saber como algo entra no espírito do que você 

faz. […] A compreensão que eu ganhei sobre a Irlanda e a Literatura Irlandesa não é 

bem pela viagens mas pela leitura. Algumas daquelas conclusões vieram a mim não 

por ter estado fora da Irlanda mas por ter sentado diante de uma lareira à noite 

estudando e pensando ou tentando pensar 
46

. (WIESENFARTH, 2009, p. 2, 3) 

 

 

                                                           
45

 Clearly, in such non-fiction works, the political is deeply personal, even as the personal is 

fundamentally enmeshed in the political. 
46

 Q. Your travels in Europe and South America have given you a perspective on Ireland that is more 

critical than that of someone who has stayed at home. […] How do you see your fiction in relation to this 

paradigm? 

A. Well. I think it is always very difficult to know how something enters the spirit of what you do. […] 

The insights I gained about Ireland and Irish literature are not really from traveling but from reading. 

Some of those conclusions came to me not from being out of Ireland but by sitting by a fire in the evening 

studying and thinking or trying to think. 
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A pessoalidade do autor é transferida também para sua ficção; “Essa visão de 

mundo narratológica é carregada para dentro de sua ficção
47

”, como disse Costello-

Sullivan (2012, p. 5). A seguir, será analisado como todos esses aspectos, por ora 

introduzidos, se processam no romance The Blackwater Lightship. 

 

 

2.2. The Blackwater Lightship: a importância do ponto de vista  

 

The Blackwater Lightship foi traduzido no Brasil como A luz do farol e publicado 

pela Companhia das Letras em 2004, cinco anos após a publicação do original e da 

indicação da obra para o Booker Prize. O enredo acontece em torno de Declan, jovem 

gay que sofre de AIDS em estágio terminal, na Irlanda da década de 1990. Na obra, 

evidências do Tigre Celta são notáveis: a mãe de Declan, Lily, tem uma carreira 

promissora como profissional em Tecnologia da Informação; a irmã, Helen, como 

diretora de uma escola imponente; a avó, sra. Devereux, já não mais aluga quartos para 

turistas, que, provavelmente endinheirados, preferem passar o verão fora do país. Na 

mesma época em que se passa a história do livro, Mary Robinson, na condição de 

presidente da Irlanda, já havia acolhido os homoafetivos. Entretanto, o país ainda estava 

apenas iniciando os novos tempos e muitos gays ainda estavam reprimidos em suas 

condições, como é o caso de Declan, que escondeu da mãe sua homoafetividade e, para 

toda sua família, seu estado de saúde. 

Porém, assim como foi analisado no capítulo anterior, em que o personagem 

principal de The Gathering não é Liam, mas Veronica, neste capítulo, a leitura e análise 

apresentadas tentará mostrar que, apesar de Declan ser o motivo do enredo, a 

                                                           
47

 This narratalogical worldview carries over into his fiction. 
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protagonista é sua irmã Helen, pois o foco narrativo incide sobre ela. A trama de The 

Blackwater Lightship é narrada quase toda em terceira pessoa. Mesmo nos trechos que 

são narrados em primeira pessoa, quando um personagem conta algo pessoal aos 

demais, Helen está presente, de modo que suas reflexões a respeito das histórias dos 

outros personagens contribuem para a caracterização das outras personagens da obra, 

para não falar da caracterização da mesma.  

Pode-se considerar que o desenvolvimento da narrativa do romance segue a 

construção de uma tragédia em cinco atos. Por isso, podemos também, para melhor 

visualização e entendimento do livro, aplicar em sua análise a famosa pirâmide de 

Gustave Freytag (1900) acerca da tragédia grega, com alterações e adequações para a 

análise de contos e romances. Nesse caso, com as devidas adaptações, a representação 

gráfica de The Blackwater Lightship pode ser dada da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De maneira discursiva e detalhada, esse diagrama se inicia, evidentemente, com o 

capítulo que abre o romance. Nele o cotidiano de Helen é apresentado em sua 

trivialidade. Ela  é casada com Hugh, tem dois filhos, Cathal e Manus, sendo que esse 

último a acorda com o sofrimento de ter tido um pesadelo. 

 

Introdução: 

Apresentação do cotidiano de 

Helen. Manus e ela acordam 

com pesadelos 

 

Força da Emoção: 

Helen recebe a notícia da doença 

de Declan e se torna 

encarregada de avisar a mãe e a avó, pessoas 

com quem ela não se relaciona mais 

Ações Ascendentes: 

A família de Declan e seus amigos Paul e Larry 

se reúnem na casa de sua avó, para o 

desconforto de Helen e desaprovação de Lily 

 

Clímax/Força Trágica: 

Helen revela a sua mãe o problema entre as duas. 

 

Força do Último Suspense: 

Declan piora circunstancialmente e 

não quer ser levado para o hospital. Helen reflete 

 sobre a efemeridade da vida 

 

Resolução:  

Helen acolhe sua mãe em  

casa enquanto aguardam o horário  

de visita do Declan no hospital 

 

Ações Descendentes: 

Declan é medicado. A família e os amigos  

de Declan começam a se entrosar.  
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Helen foi despertada no meio da noite pelo choramingo de Manus. Continuou 

deitada, atenta, na esperança de que ele se quietasse, virasse de lado e dormisse, mas 

quando seus gemidos se tornaram mais altos e insistentes, e ela começou a distinguir 

vagamente algumas palavras, resolveu levantar-se e ir até o quarto dos meninos. [...] 

“Eu estava com medo”, disse ele. (TÓIBÍN, 2004, 9) 

 

  

Helen leva o filho para dormir entre ela e o marido e, no dia seguinte, a família 

oferece uma festa em casa, para alguns amigos e colegas da escola, onde Helen e o 

marido trabalham, às vésperas de Hugh e os meninos viajarem para Donegal. Helen os 

encontraria na casa da sogra tão logo finalizasse algumas atividades escolares que 

ficaram pendentes. No segundo capítulo, é a vez de Helen acordar com um sentimento 

estranho.  

 

Helen acordou cedo e logo se viu dominada por um sentimento de frustração, como 

se houvesse perdido algo importante. Tinha a boca seca. Percebeu que não 

conseguia voltar a dormir, mas continuou deitada, rememorando os acontecimentos 

da festa. Ocorreu-lhe que se sentia como as crianças se sentem quando, a um 

momento de excitação frenética, sobrevém a hora de ir para a cama ou alguma 

obrigação enfadonha. (TÓIBÍN, 2004, p. 33) 

 

 

O sonho de Manus e a sensação de Helen podem ser associados ao prelúdio da 

força da emoção (excinting force) que irá interromper a organização da rotina da 

família. A apresentação dos personagens, do cenário e da atmosfera emocional em que a 

situação inicial se encontra formam o que Freytag (1900) define como introdução 

(introduction).  

A força da emoção, por sua vez, não tarda a vir, pois na mesma manhã em que 

Helen acorda com pressentimentos, Paul, amigo de Declan, vem até sua casa lhe dar a 

notícia de que Declan encontra-se hospitalizado. Essa notícia ao mesmo tempo em que 

rompe com o equilíbrio da situação inicial e com os planos que Helen fizera com sua 

família, confirma o pressentimento ruim de Helen, que também fora acordada por causa 
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do pesadelo do filho. Essa organização estrutural corresponde exatamente à teoria 

construída por Freytag: 

 

O início da força da emoção (complicação) ocorre num ponto em que, na alma do 

herói, surge um sentimento ou vontade que se torna ocasião do que se segue; ou em 

que o contra-ataque resolve usar a alavanca para colocar o herói em movimento.
48

 

(1900, p. 121) 

 

 

No caso da heroína do romance de Tóibín, a visita de Paul reforça seu desconforto 

e determina as próximas ações dela. Na sequência, vem aquilo que Freytag determina 

como ações ascendentes (rising actions), que são aquelas ações que criam o suspense da 

trama: Helen terá de enfrentar não apenas as circunstâncias em que se encontra seu 

irmão, mas se encarregar de dar a notícia a sua mãe e a sua avó. Certamente, as duas 

últimas mulheres que ela pretendia rever. Por um momento, Helen coloca esse 

reencontro como a pior coisa que ela enfrentaria. É Paul quem irá alertá-la para seu 

egoísmo e conscientizá-la de que, no momento, nada pode ser mais importante que 

Declan. 

 

“Amanhã o problema
49

 vai ser minha mãe”, disse Helen. 

“Nada disso”, retrucou Paul, “não me venha com essa. O problema é o Declan, não a 

sua mãe. Ele fica deprimido no hospital. E isso não é um detalhezinho menor, é uma 

prioridade”. (TÓIBÍN, 2004, p. 45) 

 

 

A caminho de Wexford, Helen resolve que é melhor contar para a avó antes de 

contar para a mãe e, por isso, se desvia no caminho para ir primeiro a Cush: “Sua avó a 

instruiria sobre como agir em relação à mãe”, diz o narrador. (TÓIBÍN, 2004, p. 50). A 

                                                           
48

 The beginning of the excited action (complication) occurs at a point where, in the soul of the hero, 

there arises a feeling or volition which becomes the occasion of what follows; or where the counter-play 

resolves to use its lever to set the hero in motion. 
49

 No original as palavras traduzidas por “problema” são “main thing”, que significa “ coisa principal”, 

“o mais importante”. Nota-se, portanto, por parte do tradutor, uma ênfase que piora ainda mais o 

relacionamento de Helen e sua mãe. 
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tensão da protagonista antes e durante o encontro com a avó, cria no leitor a impressão 

de que a sra. Devereux é mais afável que sua filha Lily, a mãe de Helen. Essa estratégia 

intensifica ainda mais o suspense em relação ao encontro de Helen e sua mãe e até 

mesmo do que caracteriza Lily como tão terrível. Depois de passar a noite com a avó, 

Helen vai até sua mãe, e quando já está na sala onde sua mãe trabalha, sente o ímpeto de 

desistir: 

 

Helen observou a mãe acercar-se de uma mesa junto à janela que dava para o porto. 

Viu-a falar com um funcionário e, em seguida, pegar uma folha de papel e examiná-

la. Resistiu ao impulso de sair em direção ao elevador, descer à rua, voltar a Dublin 

e dizer a Declan que ele teria de recorrer a seu amigo da Comissão Européia para dar 

a notícia a mãe. (TÓIBÍN, 2004, p. 97) 

 

 

Quando Lily se desocupa de seus afazeres e vai com Helen até Dublin, para ficar 

com Declan no hospital, a conversa entre ambas é marcada por troca de insultos, o que 

causa em Helen a impressão de que o carro iria explodir se alguma das duas tentasse 

dizer mais alguma coisa durante a viagem.  

Contudo, a tensão que atiça o suspense dos leitores não se estabelece apenas na 

tensão entre essas mulheres, mas também em como essas mulheres irão reagir à 

homoafetividade de Declan e de seus amigos, quando todos se instalarem na casa da sra. 

Devereux, ao mesmo tempo, para cuidarem do enfermo, uma vez que Declan pretende 

sair do hospital e ficar na casa da avó com todos eles. Aí incide um humor irônico: a 

anfitriã não é consultada e nem mesmo avisada da chegada das pessoas; elas vão 

simplesmente chegando e se alojando.  

Os primeiros a chegar são Lily, Helen e Declan, que descem do carro dizendo 

simplesmente que Declan quis ir para lá, de modo que a avó entendeu ou fingiu 

entender que eles estavam só de passagem e que o destino final seria a casa de Lily e, 

por isso, pôs-se a organizar a cozinha até que, finalmente, disse: 
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“Vou fazer um chá”, disse ela, “e se quiserem posso preparar alguns sanduíches. Ou 

será que vocês preferem deixar para jantar quando chegarem em casa”? 

Helen não sabia dizer se a avó estava simulando não ter compreendido que eles 

ficariam na casa dela, ou se realmente acreditava que estavam a caminho de 

Wexford. (TÓIBÍN, 2004, p. 110) 

 

 

Depois chegou Larry, um dos amigos de Declan, sem que ninguém soubesse de 

sua chegada, a não ser Helen, por ter visto Declan ensinar a Paul como chegar até a casa 

da avó e repassar as informações a Larry, e não por ter sido diretamente avisada ou 

incumbida de preparar a avó e o lugar para recebê-lo. A Sra. Devereux, sem saber o que 

fazer, na primeira oportunidade que se viu a sós com Helen, se viu na obrigação de 

perguntar, mas a neta não lhe serviu de grande ajuda. 

 

“Helen”, inquiriu ela, “esse sujeito também vai ficar aqui? 

“Não sei, vovó”.  

“Será que eles vão querer dormir no mesmo quarto, Helen?” 

“Não sei”. 

“Suponho que hoje em dia todo mundo seja moderno”, disse a avó avizinhando-se 

novamente da janela, “e eu também até que sou bem moderna, mas gostaria de 

saber. Só isso”. (TÓIBÍN, 2004, p. 130) 

 

 

Contudo, a preocupação da avó não estava direcionada em hospedar ou não o 

rapaz, mas em como hospedá-lo. Porém, como uma legítima irlandesa de sua geração, 

ela não fez essa pergunta diretamente. É Helen que, só depois de entender, irá fazê-la: 

 

“Como assim, vovó? A senhora quer saber se eles vivem juntos?” 

“É, foi isso que eu quis dizer.” 

“Não, eles não vivem juntos”. 

“E onde está o namorado de Declan?” 

“Ele não tem namorado”. 

“Quer dizer que ele não tem ninguém?” 

“Ele tem a nós”, disse Helen, “e aos amigos dele. Isso não é pouca coisa”. (TÓIBÍN, 

2004, p. 131) 
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Por último, chegou Paul, só que, mais uma vez, a Sra. Devereux não estava 

esperando por ele e muito menos sabia que ele era o último previsto a chegar; então, 

quando viu aproximar seu carro, foi logo dizendo: 

 

“Oh, chegou mais um”, disse ela. [...] 

“Temos que pegar lençóis e cobertores para eles”, disse a avó. “São só esses ou vem 

mais alguém?”  

“Parece que há uma procissão a caminho”, provocou Helen.  

“Então é melhor pôr uma tabuleta aí fora avisando que a pousada está aberta”, disse 

a avó. (TÓIBÍN, 2004, p. 137, 139) 

 

 

Apesar das piadinhas, ora de Helen, ora de Declan, a tensão pairava na casa da 

sra. Devereux, não só porque essa tensão existe há muito tempo entre essas mulheres e 

Declan encontrava-se doente, mas principalmente porque Lily não parecia aprovar a 

presença dos últimos convidados de seu filho. Ao contrário da sra. Devereux, que, ao 

receber a notícia da doença, se conforma que o pior está por vir: „“Não há o que fazer, 

Helen‟, disse ela. „Não tem jeito. Foi a mesma coisa que aconteceu anos atrás quando 

seu pai teve câncer. Não havia nada que os médicos pudessem fazer”‟ (TÓIBÍN, 2004, 

p. 53-54). Lily reluta em acreditar e parece se sentir pior quanto ao fato de descobrir que 

o filho é gay do que quando descobre que ele está com AIDS: 

 

“É melhor eu falar sobre a doença do Declan”, disse Helen. [...] Ele está com Aids. 

Descobriu faz tempo, mas não quis contar para a gente”. 

Helen notou que a mãe continha a respiração enquanto uma sombra escura parecia 

passar na frente do carro. 

“Quando foi que você soube?”, perguntou a mãe. 

“Ontem”. [...] 

“Quando foi que ele pegou o vírus?” 

“Faz alguns anos”. 

“Por que ele não falou nada para a gente?” [...] 

“Ele estava muito aflito com a sua reação”. 

“E foi por isso que ele mandou você vir me contar?” 

“Acho que ele deve ter pensado que numa hora como essa deixaríamos nossas 

desavenças de lado”, disse ela. 

“Não noto nenhuma diferença em você”, volveu a mãe. 
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Na década de 1990, o maior grupo de aidéticos eram os homossexuais, conforme 

aponta o estudo de Patrick Hannon dessa mesma época: “Ainda assim se mantêm o caso 

de que nos Estados Unidos e na Europa, os homossexuais ativos ou homens bissexuais 

estão entre os grupos de maior risco”
50

 (HANNON, 1990, p.105). Talvez por isso Lily 

desejou certificar-se da afetividade do filho, mas não teve coragem de perguntar a Helen 

e nem na presença dela. Helen, que tampouco sabia se sua mãe tinha conhecimento 

disso ou não, também não ousou dizer nada. Ao receber a verdade da médica de Declan, 

Lily fica arrasada: 

 

Helen saiu do consultório e esperou alguns instantes. Depois caminhou pelo 

corredor, parou junto a uma janela e ficou olhando para fora. Sabia o que sua mãe 

iria perguntar à médica: era a mesma indagação que ela evitara fazer no carro. 

Sempre se questionara se ela sabia que Declan era gay e estava em dúvida se a 

infectologista iria ou não contar a verdade. Contudo, ao observá-la sair do 

consultório e caminhar ao seu lado pelo corredor, percebeu que ela havia recebido 

uma resposta. Tinha os ombros curvados e os olhos pregados no chão. Fazia anos 

que Helen não a via tão desolada. (TÓIBÍN, 2004, p. 103) 

 

 

Não é dito no livro se a causa da desolação de Lily após a conversa com a médica 

era por que ela realmente achava pior o filho ser gay a ter uma doença terminal, ou se 

porque ela tinha esperança de que, se o seu filho não fosse gay, talvez o diag-nóstico 

estivesse errado. De qualquer maneira, independentemente dessa ambiguidade, Lily não 

é sequer minimamente cordial com os amigos de seu filho, na casa da sra. Devereux. 

Sobre isso, Declan e Helen já haviam conversado: 

 

“Quando estávamos andando na praia”, disse Helen, “ela [Lily] parecia diferente, 

estava mais meiga, meio triste [...]. Mas com o Paul e o Larry ela tem sido 

horrorosa”.  

“É, eles estão bestas com ela. Mas a vovó até que compensa as grosserias dela, não é 

mesmo?” 

“A vovó tem sido um charme só”. (TÓIBÍN, 2004, p. 195) 

 

                                                           
50

 Yet it remains the case that in the United States and in Europe, sexually active homosexual or 

bisexual men are among the groups of highest risk. 
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Mas antes que Lily entre em confronto com algum dos amigos de Declan, ela 

primeiro se desentende com Helen, que finalmente irá expor um pouco de seus 

sentimentos em relação a mãe, instaurando o clímax (climax) que é seguido da peripécia 

ou força trágica (peripeteia/tragic force) da trama. De acordo com Freytag,  

 

Peripécia é o nome dado pelos gregos para a força trágica da invasão repentina de 

um evento imprevisível e avassalador, mas já previsto no plano da ação que 

impulsiona a vontade do herói e da própria ação numa direção completamente 

diferente daquela do começo.
51

 (1900, p. 101) 

 

 

Considerando que Helen é a heroína do romance e que ela não pretendia ver, 

conversar, muito menos revelar à mãe qual era o problema entre as duas no início da 

trama, mas sem querer ela acaba se traindo, ao dizer à mãe que não se sente amada, a 

relação entre as duas e o desenrolar da narrativa terminam se redefinindo. 

A discussão começa porque Helen entra na cozinha e interrompe uma conversa 

entre a mãe e a avó a seu respeito. É a avó quem convida Helen a participar do assunto, 

incentivando Lily a dizer diretamente para Helen o que ela ia dizendo à sra. Deveraux. 

Lily obedece sua mãe e diz: 

 

Helen, só estava dizendo para sua avó que eu gostaria muito de ter uma filha que se 

interessasse por roupas, móveis, combinações de cores, esse tipo de coisa. [...] Eu 

gostaria que você fosse o tipo de filha que se interessa pelas coisas da mãe, adoraria 

que você viesse me visitar e ficasse me dando palpites sobre a casa, sobre o jardim, 

sobre as minhas roupas. (TÓIBÍN, 2004, p. 204) 

 

 

A surpresa de Helen neste momento, a importância que ele tem para a narrativa e 

a dificuldade de solucionar o conflito de uma só vez correspondem aos fatores 

estabelecidos por Freytag como condição para a peripécia/força trágica: 

                                                           
51

 Peripeteia is the name given by the Greeks to that tragic force which by sudden intrusion of an event, 

unforeseen and overwhelming but already grounded in the plan of the action impels the volition of the 

hero, and with it the action itself in a direction entirely diferent from that of the beginning. 
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Essa força trágica deve possuir as três seguintes qualidades: (1) ela deve ser 

importante e ter séria consequência para o herói; (2); ela deve ocorrer 

inesperadamente; (3) ela deve ficar visível à mente do espectador em uma cadeia de 

representações acessórias em conexão racional com as partes anteriores da ação.
52

 

(1900, p. 95) 

 

 

 Quando Helen ouve aquela lamentação da mãe, primeiro responde que a mãe 

deveria, então, arrumar outra filha e sugere que ela compre uma. Lily tenta explicar sua 

própria queixa, o que deixa Helen ainda mais cáustica. No calor da discussão, Lily 

pergunta à filha, afinal, do que é que ela está se queixando e, então, Helen responde: 

“Estou me queixando de que você não me ama como eu sou, quer que eu seja diferente. 

No fundo, a minha queixa é que você não gosta de mim” (TÓIBÍN, 2004, p. 209).  

Em seguida, Helen admite que fugira da mãe e que não a queria como parte de sua 

vida e que, por esse motivo, não quisera que sua mãe estivesse presente em seu 

casamento e nem fizesse parte da família que ela construíra posteriormente com seu 

marido, embora, ao mesmo tempo, entenda que ela e a mãe não possam continuar se 

destratando o resto da vida. Apesar de Helen ter dito mais do que imaginava que diria, 

ela e a mãe não solucionam esse paradoxo nessa primeira discussão. Lily consegue 

percebê-lo: 

 

“Sinto que consegui fugir”. 

“Fugir do quê?”, perguntou a mãe. 

“De você”. 

“Que mal eu te fiz?” 

“Não sei, mas como você mesma disse sobre o meu casamento, não foi uma coisa à 

toa”. 

“Então por que quer que os seus filhos me conheçam?” 

“Porque a gente não pode continuar desse jeito”. 

Helen se levantou e foi até a janela. (TÓIBÍN, 2004, p. 211) 

 

 

 

                                                           
52

 This tragic force must posses the three following qualities: (1) it must be important and of serious 

consequence to the hero; (2); it must occur unexpectedly; (3) it must to the mind of the spectador, stand in 

a visible chain of accessory representations in rational connection with the earlier parts of the action. 
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No dia seguinte, Helen sai para pensar na discussão que teve com a mãe e no que 

ela ainda não havia conseguido revelar: 

 

Enquanto descia o barranco ensopado pela chuva, ela se deu conta de que, a certa 

altura daquela tarde, tivera a oportunidade, e a deixara passar, de colocar os braços 

em volta da mãe, chorar a seu lado, perdoá-la por tudo e comprometer-se a reatar 

com ela em novas bases. [...] Em toda aquela conversa sobre o passado, havia uma 

cena em especial que a obsedava, uma cena que permanecia estranhamente além de 

sua compreensão. Não conseguira explicar à mãe, como no dia em que ela retornara 

de Dublin com o corpo do marido e Helen a vira na primeira fileira da catedral, 

como, naquele primeiro encontro entre as duas depois de tanto meses, ela lhe 

parecera uma figura régia, remota, a última pessoa no mundo que uma garotinha 

teria vontade de abraçar ou junto à qual pensaria buscar conforto. (TÓIBÍN, 2004, p. 

213) 

 

 

Como Helen não estava preparada para dizer a sua mãe tudo o que estava preso 

dentro dela, muito menos iniciar o assunto da maneira como aconteceu, ela não 

conseguiu terminar de se expor de uma só vez. Isso porque ela foi tomada de surpresa 

naquela situação, no entanto, ela irá se preparar para resolvê-lo. Assim, a trama 

permanece seguindo os parâmetros teorizados por Freytag (1900), que diz que o herói 

não consegue resolver seu problema de uma só vez. Enquanto a resolução (resoluction) 

não acontece, a preparação do herói para esse momento se dá através das ações 

descendentes (falling actions) 

Essas ações são em menor número e acontecem em maior rapidez que as 

ascendentes, visto que os personagens, os suspenses e a reviravolta causada pela 

peripécia já foram apresentados ao leitor. Resta, agora, resolvê-los. Afinal, o leitor ainda 

não sabe como Helen e sua mãe irão terminar a conversa, se é que a terminarão e nem 

como Lily irá se comportar em relação a Larry e Paul.  

Retomando o gráfico apresentado, faz-se necessário esclarecer, nesse momento, 

que o lado esquerdo da pirâmide é maior que o direito, causando a inclinação do topo 

para direita, justamente para indicar que as ações descendentes acontecem de maneira 
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mais rápida que as ascendentes devido à própria quantidade de cada uma, isto é, há 

sempre mais ações ascendentes que descendentes.  

Nas ações descendentes, os conflitos paralelos ao do herói também se direcionam 

para suas próprias soluções. Como Declan se tornara cego de um olho e estava sofrendo 

gravemente com diarreias, Paul tomou a liderança dos cuidados com o doente e Lily, 

naturalmente, se sentiu enciumada. Por isso, ela não se moveu do lugar quando Paul 

pediu que todos se retirassem do quarto de Declan: 

 

Vendo que Lily não se mexia, ele gesticulou para que ela saísse. “Estou falando 

sério, precisamos de um pouco de privacidade”, disse. 

“Posso falar com você lá fora um minuto?”, indagou ela. 

Helen acompanhou os dois até a cozinha. 

“Não daria para deixarmos isso para depois?”, perguntou Paul.  

“Não se atreva a falar comigo nesse tom!”, trovejou Lily. 

“Acho melhor conversarmos mais tarde”, disse Paul calmamente. “Tenho coisas 

mais importantes a fazer”. (TÓIBÍN, 2004, p. 220) 

 

 

Então, Paul volta para o quarto do doente para lhe trocar os lençóis e quando 

retorna à cozinha, Lily recomeça: 

 

“Como é que você teve a ousadia de falar comigo daquele jeito!?” Lily levantou-se e 

o encarou. “Acho que você não está muito bem informado de qual é o seu lugar 

aqui”.  

“A senhora me desculpe”, disse Paul, “mas assim que entrei no quarto percebi que o 

Declan estava se sentindo humilhado e achei que ele precisava de privacidade e não 

o ouvi dizer que queria que vocês voltassem depois que saíram”. (TÓIBÍN, 2004, p. 

221) 

 

 

Lily não se dá por satisfeita com as respostas de Paul e resolve querer expulsar a 

ele e Larry da casa da Sra. Devereux, simplesmente porque ela não os quer lá, 

ignorando a vontade dos demais. Paul dá sinais de que o comportamento de Lily é 

inoportuno e a discussão, sem sentido, mas Lily insiste: 
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“Quer dizer que vocês vão embora?”, indagou Lily. 

“Escute, senhora Breen”, disse Paul, “enquanto o Declan estiver aqui, eu não arredo 

o pé desta casa, tome nota disso. Se estou aqui, é porque ele me pediu para vir para 

cá e, quando me pediu isso, o seu filho usou palavras, expressões e frases não muito 

edificantes a respeito da senhora, as quais eu prefiro não repetir. É claro que ele se 

preocupa com a senhora, ama a senhora e quer ter a sua aprovação. Mas também 

está muito doente. Por isso, é melhor a senhora parar de sentir pena de si mesma. 

Enquanto o Declan estiver aqui, eu não saio e o Larry também não. Quando um de 

nós for embora, os outros também irão, e se não acredita em mim, pergunte ao 

Declan”. (TÓIBÍN, 2004, p. 222) 

 

 

Lily ainda persiste: “O que você quer dizer com „palavras não muito edifican-

tes‟?” (TÓIBÍN, 2004, p. 222); Paul, já sem paciência, finaliza a discussão, dirigindo-se 

imediatamente a Larry, depois de dar sua última resposta a Lily:  

 

“Ele está com quase trinta anos, meu Deus, e tem medo de falar certas coisas à 

senhora”, disse Paul. “Bolas, não tenho tempo para isso. Larry, você não quer tentar 

ligar o celular? Será que dá para recarregar a bateria?” (TÓIBÍN, 2004, p. 222) 

 

 

Apesar de muito mal, Declan ainda é medicado na casa da sra. Deveraux e tem 

uma rápida melhora. Nesse ínterim, Helen consegue a oportunidade de se abrir com sua 

mãe. Essa abertura, no entanto, não acontece sem que antes Lily tome a iniciativa da 

confidência:  

 

“Há uma coisa a respeito do enterro do seu pai de que eu nunca me esquecerei”, 

disse a mãe. “É difícil falar sobre isso. Quando cheguei de Dublin daquela maneira, 

tendo perdido o seu pai tão jovem, e vi aquela gente toda diante de mim, senti uma 

espécie de vergonha. Parece loucura, não é? Sei que parece, mas foi assim que me 

senti, completamente exposta, se bem que vergonha talvez não seja a palavra mais 

adequada. (TÓIBÍN, 2004, p. 243) 

 

 

Elas estavam no caminho de volta da praia para casa quando Helen pára no 

caminho e diz: 

  

“Tem uma coisa de que eu nunca tinha me dado conta antes, é algo que só me 

ocorreu agora. O fato é que sempre achei que você tinha levado o meu pai embora e 
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não o trouxe mais de volta. Sei que é irracional, mas era assim que eu sentia. 

Pensava que você o havia trancado em algum lugar, que você sabia onde ele estava, 

que era tudo culpa sua. Em alguma parte de mim eu acreditava piamente nisso. 

(TÓIBIN, 2004, p. 244) 

 

 

O desabafo dessas mulheres alivia em grande parte a intolerância entre elas. 

Porém, a personalidade de Declan se altera e sua saúde se agrava. Durante toda a noite 

ele sofre com enxaqueca, vômitos e diarreia. Paul sabe que não adianta ligar para a 

médica e nem levar o amigo para o hospital na madrugada de domingo para segunda, 

mas tenta convencer Declan de que ele precisa voltar pela manhã. Declan se nega o 

tempo todo e revela a Helen que gostaria que tudo isso acabasse de uma vez. Então, 

sobrevém o último impacto sobre o leitor: a força do último suspense (force of the last 

suspense). Helen passou a noite em claro e, ao amanhecer, caminha em direção ao mar e 

reflete sobre a efemeridade da vida. 

 

Parecia-lhe claro agora, como se a semana toda houvesse levado a essa conclusão, 

que as pessoas eram supérfluas, que não fazia a menor diferença se elas existiam ou 

não. O mundo seguiria o seu curso. O vírus que estava destruindo seu irmão e que o 

fizera gritar desesperadamente durante a madrugada, as memórias e ecos que lhe 

assomavam à mente na casa da avó, o amor por sua família que ela não conseguia 

evocar, essas coisas não eram nada e, nesse momento, parada à beira do penhasco, 

Helen pensou que pareciam mesmo não ser nada. [...] Talvez fosse melhor, pensou 

Helen, se jamais houvesse pessoas, se o girar do mundo, o resplendor do mar e a 

brisa da manhã existissem sem testemunhos, sem ter ninguém por perto sentindo, 

recordando, morrendo ou tentando amar. (TÓIBÍN, 2004, p. 259, 260) 

 

 

 A resolução do enredo se dá com Helen transportando seu irmão para o hospital 

em Dublin, com ele deitado no colo de sua mãe, no banco de trás do carro. Ambas, 

agora menos rancorosas uma com a outra, cantam para ninar Declan. Paul havia se 

adiantado em seu próprio carro e esperava pela chegada dos demais ao hospital, com a 

cadeira de rodas já pronta. Com Declan hospitalizado, Paul vai para casa descansar, 

Helen leva sua mãe para a sua casa, sem muita animação, pensando que sua mãe irá 

ficar dando palpite na casa e na vida dela. Ao contrário disso, Lily manifesta seu desejo 
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de visitar Helen ocasionalmente, para o chá da tarde, voltando para a sua própria casa à 

noite, sem bisbilhotar a vida da filha, ou sem até mesmo conversar com ela, apenas se 

deleitando de sua presença.  

 

“Vou subir para arrumar uma cama para você”, disse Helen. 

“Não vá ainda”, tornou a mãe. “Fique um pouco aqui comigo. Não precisa falar 

nada. Sabe, às vezes, quando estou com a minha mãe, eu sinto que gostaria de não 

precisar abrir a boca”.  

[...] 

“Então lhe dou mais alguns minutos”. 

“As vezes venho para Dublin aos sábados. E adoraria poder vir tomar chá aqui na 

sua casa. É claro que eu não ficaria para dormir. Detesto passar a noite na casa da 

minha mãe. E esta é a sua casa e sei que você não iria gostar que eu ficasse 

fuxicando na sua vida”. (TÓIBÍN, 2004, p. 272) 

 

 

Tendo dito tudo que gostaria, Lily concorda em descansar antes da chegada de 

Hugh, que virá passar o dia com elas e todos irão ao hospital. No dia seguinte, apesar de 

Declan estar vivo e de Helen e Lily concordarem com o início de uma nova fase, o 

romance não termina com happy end, já que todos temem a morte de Declan. De 

qualquer modo, happy ends não combinam com o perfil do autor e, segundo ele mesmo, 

nem com o perfil da Literatura Irlandesa.  

 

Nenhum romance irlandês termina em casamento. Imagens de felicidade doméstica 

ocorrem em romances como O vigário de Wakefield (1766) e The Snapper [O 

rabugento] (1989), de Roddy Doyle, apenas para serem destruídas sem misericórdia. 

As imagens mais fortes na ficção, na poesia e no teatro irlandês são de ruína, morte e 

destruição. As peças são repletas de gritos, a poesia é cheia de elegia, e os romances 

são repletos de funerais. (TÓIBÍN, 2004 b. p. 38) 

 

 

Assim, Tóibín foi feliz em sua escolha dramática para criar esse romance que, em 

sua essência, é tão dramático quanto os primeiros textos do gênero dramático. Escolha 

que, evidentemente, não foi feita por acaso por um autor tão cuidadoso e que, a exemplo 

de Henry James, seu mestre, se preocupa tanto com a forma quanto com o conteúdo de 

sua ficção. A esse respeito, James diz: “A história e o romance, a ideia e a forma, são a 



 98 

agulha e o fio, e nunca ouvi falar de alfaiates que recomendem o uso do fio sem a 

agulha, ou da agulha sem o fio” (2011, p. 33).  

Por isso, uma vez esboçado o modo como a estrutura da pirâmide de Freytag 

(1900) se adequa à estrutura de The Blackwater Lightship e a utilizado para ilustrar a 

história desse romance, convém direcionar a análise para a escolha que Tóibín faz para 

o narrador e para o ponto de vista desse romance.  

Já foi dito no início deste capítulo que o romance é focado em Helen, através de 

um narrador de terceira pessoa. Mesmo assim, há trechos em que o foco recai sobre 

outros personagens, ainda que a predominância incida em Helen. Isso caracteriza esse 

ponto de vista como Onisciência Seletiva Múltipla, isto é, um narrador que tem ciência 

de quem são suas personagens, conhecendo os pensamentos e sentimentos das mesmas 

sem precisar interpretar seus gestos e atitudes para conhecê-las, porém não participa 

nem interfere na história, restringindo-se, apenas, a partilhar a visão  limitada da 

personagem, no caso principal, Helen. Dessa forma, o leitor percebe a ação à medida 

em que ela é filtrada pela consciência dessa personagem, que assim se torna prota-

gonista, desde que por isso se torne também o centro ordenado de todos os 

acontecimentos.  

A vantagem desta estratégia narrativa consiste em permitir ao leitor perceber as 

inquietações dos sentimentos da personagem ao mesmo tempo em que ela os sente, ao 

contrário do que acontece com uma narrativa de primeira pessoa, em que o leitor está 

condicionado às emoções oriundas das lembranças do narrador, como é o caso do leitor 

de The Gathering, que, conforme mostra o capítulo 1 deste trabalho, se torna vítima da 

memória, das incertezas e das invenções de Veronica. A Onisciência Seletiva é um 

recurso bastante utilizado por Tóibín, a ponto de ele, em entrevista a Joseph 

Wiesenfarth (2009), assumir sua preferência por esse tipo de narrador porque, segundo 

ele, 
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Se você trabalha detalhadamente personagens de terceira pessoa e vê tudo através 

dos olhos deles, o leitor constrói uma simpatia com eles, não interessa quem eles 

sejam. Você poderia fazer isso com o Hitler. É um sistema que James aperfeiçoou, o 

que é a única coisa que é dita a você nos livros é o que essa pessoa percebe. E você 

se torna o protagonista. Você como leitor se torna o protagonista porque você vê o 

mundo através do personagem, especialmente se o mundo que o autor tiver 

desenhado parecer emocionalmente verdadeiro. Mas como autor, você nunca 

exagera um sentimento ou exagera uma impressão e mantém tudo tão acurado 

quanto possível. Você desenha o leitor e então nunca há dúvida sobre não haver 

simpatia ou redenção. Você simplesmente é essa pessoa.
53

 (WIESENFARTH, 2009, 

p. 14) 

 

 

De acordo com Friedman (2002), o objetivo da Onisciência Seletiva Múltipla é 

dramatizar os estados mentais das personagens, portanto, se o intento é apanhar uma 

mente em um momento de descoberta, esse é o meio. Por isso, a tipologia do ponto de 

vista escolhido por Tóibín em The Blackwater Lightship permite ao leitor saber o que se 

passa com os personagens sem que os personagens saibam o que se passa na cabeça ou 

consciência de uns e outros. Isso reforça o objetivo do autor em mostrar o quanto os 

membros de uma família se desconhecem, mesmo compartilhando anos de convivência. 

É possível perceber esse efeito já no primeiro capítulo, com Helen e seus filhos. No 

momento em que ela entra no quarto dos meninos para confortar o caçula do pesadelo 

que ele tivera, o ponto de vista revela a verdade sobre os personagens ainda que eles não 

a exponham uns aos outros: 

 

Da outra extremidade do quarto, Helen falou como se ele [Cathal] fosse um adulto: 

“Vou levar o Manus comigo para que você possa dormir mais sossegado”. Ele 

puxou a coberta sobre si e fechou os olhos. Aos seis anos de idade era esperto o 

bastante para saber que não era por sua causa que ela iria levar o irmão para a cama 

deles, e sim porque se dispunha a tratar Manus como um bebê. Helen pensou que 

gostaria de saber o que Cathal achava disso, se era algo que o magoava ou 

perturbava, mas ele era orgulhoso demais para deixar transparecer o que quer que 

fosse, estava sempre pronto para fazer o papel do irmão mais velho, do menino 

crescido. (TÓIBÍN, 2004, p. 10) 

 

                                                           
53

 If you work in detail on characters in the third person and see everything through their eyes, the 

reader builds up a sympathy with them no matter who they are. You could do it with Hitler. It is a system 

that James perfected, which is that the only thing that you are told in the books is what this person 

notices. And you become the protagonist. You as reader become the protagonist because you see the 

world through the character, especially if the world the author has been drawing seems emotionally 

thruthful. But as the author, you never exaggerate a feeling or overdo an impression and keep all as close 

to accuracy as possible. You draw the reader in so that there is never a question on there not being 

sympathy or redemption. You just simply are this person. 
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Como Helen não pergunta a Cathal como ele se sente, e ele não se manifesta 

verbalmente, ela não tem acesso à opinião dele, embora o leitor a tenha, graças à 

Onisciência Seletiva Múltipla utilizada pelo narrador. Outro artifício recorrente desse 

tipo de narração da qual Tóibín se vale são artimanhas com o ponto de vista, que 

mostram o quão subjetivas são as verdades relatadas por seus personagens. Por 

exemplo, um personagem fala sobre outro, convicto de que conhece profundamente a 

pessoa de quem ele fala, até que a pessoa falada, sem saber da versão de quem ouviu a 

história, conta a mesma história sobre si para o mesmo ouvinte, porém com uma versão 

totalmente diferente. Por exemplo, a sra. Devereux conta a Helen, a Declan e seus 

amigos o quanto Lily era influenciável e que, por estudar em um colégio de freiras, 

achava que também gostaria de ser freira. Como a ideia não era de seu agrado, a sra. 

Devereux mandou a filha para a casa da tia, desejando que a convivência dela com os 

primos a fizesse mudar de ideia.  

Na versão da sra. Devereux, seu plano foi infalível, pois Lily adorara a 

experiência e voltara para a escola com ideias e comportamentos totalmente diferentes, 

a ponto de fazer as freiras se queixarem dela: 

 

Então ela [Lily] voltou para o colégio e, a partir daí, vivia escrevendo cartas para os 

rapazes que tinha conhecido nas férias – mandava-as as escondidas pelas colegas 

semi-internas – e ficava até altas horas entretendo as garotas do dormitório com suas 

histórias. Deve ter continuado a se dedicar aos estudos, pois ganhou a bolsa, mas 

seus interesses agora eram outros e, antes de irmos buscá-la para a Páscoa, as freiras 

nos chamaram e disseram que ela estava se tornando um mau exemplo para as outras 

meninas, que estava completamente mudada. [...] E foi assim que impedimos a Lily 

de virar freira. (TÓIBÍN, 2004, p. 153) 

 

 

A versão de Lily, em contrapartida, revela a loucura de sua mãe, sua tia e de seus 

primos. 

 

“Endoidou de vez”, repetiu Lily. “E ela tinha uma irmã chamada Statia, você era 

muito pequena, não deve se lembrar. Pois num Natal sua avó me mandou para a casa 

dela em Bree. Ah, foi uma experiência terrível! Essa Statia também era doida de 
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pedra. Só tinha loucos naquela família. Por isso não comece agora a me culpar por 

abandoná-la aqui sozinha. Não há nada que eu possa fazer”. (TÓIBÍN, 2004, p. 234) 

 

 

Ainda no que diz respeito à estrutura narrativa do romance em foco, é importante 

destacar as digressões. A primeira delas, e que depois se torna frequente ao longo do 

desenvolvimento do enredo, é a lembrança de Helen do tempo em que ela e Declan 

foram deixados na casa da avó, enquanto seus pais estavam em Dublin, em função da 

doença do pai, que então volta morto para casa. As outras digressões são ocasionadas 

pela narrativa de um personagem, que conta a sua própria história ou a de alguém 

diretamente ligado a eles, como foi o caso da digressão gerada pela sra. Devereux, 

narrando como ela impedira que Lily virasse freira; ou de Larry revelando suas 

aventuras amorosas e como sua família descobrira sua homoafetividade.  

Como já foi dito, Helen está envolvida em todas essas digressões, senão como a 

responsável por elas, ao menos como ouvinte. Contudo, será a digressão provocada pela 

narrativa de Paul, ao contar sobre o seu próprio casamento para Helen, que fará com que 

ela se sinta confiante em revelar seu problema com a mãe e a avó. Em razão de Paul 

primeiro se abrir para Helen é que ela irá se permitir remexer ainda mais suas 

lembranças, permitindo ao leitor descobrir, ao mesmo tempo em que Paul, o que havia 

de repelente nas mulheres de sua família, para que a relação entre elas fosse tão hostil.  

No que diz respeito aos recursos que formam o estilo literário de Tóibín, já foi 

dito que ele se dedica em escrever “cada vez melhor”; assim, é importante destacar a 

sua preocupação maior com esses recursos do que com a história em si:  

 

Sou contra a história. Eu me lembro de [o pintor] Howard Hodgkin realmente não 

gostar de ser chamado de um colorista. As pessoas amam falar dos escritores como 

contadores de histórias, mas eu odeio ser chamado desse jeito: isso sugere que 

peguei isso da minha avó ou algo parecido, quando na verdade minha escrita vem 

realmente do silêncio. Se um contador de histórias viesse a mim, sairia correndo. 
54 

                                                           
54

 I'm against story. I remember [the painter] Howard Hodgkin really disliking being called a colourist. 

People love talking about writers as storytellers, but I hate being called that: it suggests I got it from my 

grandmother or something, when my writing really comes out of silence. If a storyteller came up to me, 

I'd run away.   

http://www.guardian.co.uk/culture/2012/feb/14/portrait-of-the-artist-howard-hodgkin
http://www.guardian.co.uk/culture/2012/feb/14/portrait-of-the-artist-howard-hodgkin
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(http://www.guardian.co.uk/books/2013/feb/19/colm-toibin-novelist-portrait-

artist#start-of-comments) 
 

 

Por que, então, contar a história? Ou por que ler e saber da história através da 

arte? Segundo, O‟Toole (2009), a sociedade precisa do artista para fazê-la saber das 

coisas que ela não quer saber. Considerando que a literatura não pode ser vista como um 

fenômeno isolado das demais práticas sociais, o próximo item desse capítulo irá 

apresentar como Tóibín explorou as temáticas da homossexualidade e da AIDS no 

início dos novos tempos da Irlanda. Afinal, não existe tradição pura e nem modernidade 

pura e o Tigre Celta é, na verdade, muito mais um marco de transição de valores no país 

que a verdadeira diferença do antes e do depois. 

 

 

2.3. The Blackwater Lightship: homossexualidade e AIDS na Irlanda  

 

Muitas foram as revisões e críticas literárias acerca de The Blackwater Lightship 

desde sua publicação. Grande também é a divergência entre elas sobre a temática 

principal da obra. Esta tese fará coro com o grupo das opiniões que concordam que o 

tema principal é a família, mas também não ignorará a grande importância da 

homoafetividade representada no texto, afinal, este é um aspecto que está inscrito na 

problemática familiar. O capítulo anterior tratou o silêncio sobre a sexualidade das 

mulheres e das crianças no subcapítulo “The Gathering: sexualidade à tona”, Este 

subcapítulo, que ora se inicia, e pertence à análise de The Blackwater Lightship, 

pretende lidar com a afetividade dos homossexuais e a AIDS na Irlanda após a 

independência e, sobretudo, durante o Tigre Celta. 

Com a Constituição de 1937 prevendo os homens irlandeses como modelos de 

restrição emocional e sexual e as mulheres como subalternas aos seus maridos, torna-se 

automática a exclusão ou a invisibilidade dos homossexuais no país. Assim, quem não 

http://www.guardian.co.uk/books/2013/feb/19/colm-toibin-novelist-portrait-artist#start-of-comments
http://www.guardian.co.uk/books/2013/feb/19/colm-toibin-novelist-portrait-artist#start-of-comments
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se enquadra no padrão estabelecido, em consequência, se torna uma aberração. Quem 

não segue a constituição do país está desrespeitando-a, sendo, portanto, criminoso, 

sobretudo quando a homoafetividade ameaça o ideal familiar previsto na constituição. 

Kathryn A. Conrad (2004), tratando do problema, no entanto, aponta para a 

exclusão dos homossexuais da sociedade irlandesa ainda antes da Independência do 

país. De acordo com ela, desde o final do século XVI, início do século XVII, com o 

patriarcalismo cristão pré-existente e a ascensão dos britânicos na ilha, o modelo 

heteronormativo de família era formado por pai, mãe e filhos que se casariam para gerar 

novos filhos que, por sua vez, perpetuariam o ciclo.  

 

Em outras palavras, a dualidade de forças do Cristianismo, que reforçava um sistema 

patriarchal de relações familiares, e colonização britânica, que dividia a terra e 

penalizava formações sociais que não correspondia aos interesses britânicos, ajudou 

a  estabelecer o núcleo familiar heterosexual como a unidade grupal primária da 

sociedade irlandesa. 
55

 (CONRAD, 2004, p. 5) 

 

 

No início do século XIX, o sistema econômico vigente ditava que a renda familiar 

estava diretamente relacionada ao número dos membros que ela tinha, o que incentivou 

a subdivisão de terras, matrimônios precoces e o aumento da população. Mas como uma 

família grande não é facilmente sustentável, ao longo do século XIX, muitas mulheres 

se integraram ao trabalho industrial: 

 

Como o capital se tornou cada vez mais o centro da economia universal, a célula da 

família doméstica se tornou uma necessidade de sobrevivência econômica e social 

para católicos e protestantes afins. Como o capitalismo tomou conta do primeiro 

sistema econômico da Europa, a centralização da família foi ainda mais reforçada. 

[…] As mulheres em domicílios rurais eram, em geral, uma parte essencial da 

economia familiar, como era o caso, por exemplo, de um grande número de famílias 

envolvidas na indústria do linho. Os pagamentos trazidos pela família […] 

encorajaram a expansão do agregado familiar como membros familiares produtores 

de renda.
56

. (CONRAD, 2004, p. 5, 6) 

                                                           
55

 In other words, the dual forces of Christianity, which reinforced a patriarcal system of familial 

relationships, and British colonialism, which divided the land and penalized social formations that did not 

further British interests, helped to fix the heterossexual nuclear family as the primary unit group of Irish 

society. 
56

 As capital increasingly became the center of the economic universe, the domestic family cell became a 

necessity for economic as well as social survival for Catholic and Protestant alike. As capitalism took 
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Uma vez que a sociedade esperava que a mulher se ocupasse em gerar mais filhos 

para o crescimento familiar, ela, consequentemente, era direcionada ao espaço privado 

da casa e o homem era visto como o provedor, mesmo que nem sempre isso funcionasse 

na prática. Neste caso, como as relações homossexuais não geram filhos, elas 

ameaçavam, além da moral e dos costumes religiosos, a economia familiar: 

 

Esperava-se que os homens controlassem a célula familiar e moderassem a relação 

entre as esferas pública e privada. Isso por sua vez, impactou, indiscutivelmente, a 

expressão sexual masculina: a homossexualidade masculina era vista como uma 

ameaça não apenas à reprodução dos corpos mas ao sistema de alianças entre os 

homens, promovendo laços afetivos e alianças que poderiam desvirtuar tanto a 

célula familiar quanto a esfera pública.
57

 (CONRAD, 2004, p. 7) 

 

 

Ao mesmo tempo, como bem aponta Foucault (1999), o discurso médico 

psicológico dava suporte à exclusão dos homossexuais, definindo como perversão tudo 

aquilo que não se enquadrava no modelo de família heterossexual. 

Apenas em 1861 o Reino Unido se permitiu “tolerar” os homossexuais. 

Entretanto, essa “tolerância” correspondia apenas à não execução dos homossexuais, 

não à descriminalização deles, muito menos a sua inserção na sociedade; em outras 

palavras, em 1861, tornou-se ilegal punir os homossexuais com a morte, mas ações 

homossexuais ainda eram consideradas crime, com punição de até dois anos de cadeia. 

Com a amenização do castigo, o leque de compreensão dessas ações também se tornou 

mais abrangente: 

 

                                                                                                                                                                          

hold as the primary economic system in Europe, the centralization of the family was further reinforced. 

[…] Women in rural households were generally an essential part of the family economy, as was the case, 

for example, in the large number of families involved in the linen industry. The wages brought in to the 

family […] encouraged the expansion of household size as families took on income-producing members. 
57

 Men were expected to control the family cell and moderate the relationship between the private and 

public spheres. But this in turn arguably impacted male sexual expression: male homosexuality was seen 

to threaten not only the reproduction of bodies but the systems of alliances between men, providing 

affective bonds and allegiances that might undermine both the family cell and the public sphere. 
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Durante o século XVIII e até 1861, todos os atos homossexuais com penetração 

eram punidos com a morte. Depois dessa data, o enforcamento foi substituído pela 

prisão perpétua, e depois da passagem da Emenda Labouchère
58

 em 1885, até dois 

anos de cadeia. As regras de evidência, entretanto, garantiam que relativamente 

poucos homens fossem de fato considerados culpados por sodomia. Poucos ainda 

eram executados. Na maior parte desse período, para se provar sodomia era preciso 

que alguém tivesse pelo menos duas testemunhas oculares e evidência de ambas 

penetração e ejaculação. […] As penalidades para sodomia foram reduzidas, 

entretanto, o nível das provas necessárias para se obter a condenação foi reduzido, e 

a partir de 1885 a definição de atividade sexualmente ilegal foi ampliada para incluir 

“atentado violento ao pudor” entre homens.
59

 (www.oldbaileyonline.org, version 

7.0, 11 November 2013) 

 

 

Conrad (2004) sugere que a não execução dos homossexuais na extensão do 

Reino Unido não se deve à bondade inerente dos soldados britânicos, mas certamente ao 

que Foucault apontou em Vigiar e Punir, “a forma mais efetiva de controle social é 

aquela que força os sujeitos perceberem que estão em constante vigilância”.  

Em Sex, Nation and Dissent in Irish Writing, Éibhear Walshe exemplifica essa 

situação através da difícil liberdade de expressão e destino de alguns dos influentes 

homossexuais irlandeses, como Oscar Wilde e Roger Casement, que foram condenados, 

dentre outros que foram exilados contra ou pela própria vontade. E acrescenta: 

 

[Uma] presença lésbica e gay dentro de qualquer literatura nacional desaloja as 

formações privilegiadas do que constitui tradicionalmente “mulher” e “homem”. 

Especificamente, problematizou e complicou o que poderia ser definido como 

“nacionalismo masculinista” em ambos discursos culturais britânico e irlandês. […] 

Em particular, a primazia de uma forma particular do nacionalismo masculinista na 

escrita irlandesa deixou, inevitavelmente, a supressão de numerosos contra 

discursos. (por exemplo, feminismo, socialismo radical, lesbianismo e 

homoerotismo). Na Irlanda, onde os códigos religioso e judicial recusaram 

legitimidade e espaço público ao desejo pelo mesmo sexo, qualquer sensibilidade 

                                                           
58

 Emenda proposta pelo parlamentar Henry Labouchère, para adicionar o ato homossexual ao Código 

Penal como atentado violento ao pudor, em 1885. Apesar de sua campanha pela Emenda ter sido bem 

sucedida, Labouchère foi expulso do parlamento cinco anos depois por acusar o governo britânico de 

encobrir os aristocratas homossexuais envolvidos no escândalo da rua Cleverland, em Londres. Esse 

escândalo remete à descoberta, pela polícia, de um bordel para homens homossexuais, situados nessa rua. 
59

 Throughout the eighteenth century and up until 1861, all penetrative homosexual acts committed by 

men were punishable by death. Following this date, hanging was replaced by life imprisonment, and after 

the passage of the Labouchère Amendment in 1885, by up to two years‟ incarceration. The rules of 

evidence, however, ensured that relatively few men were actually found guilty of sodomy. Fewer still 

were executed. For most of this period, to prove sodomy one needed at least two eyewitnesses and 

evidence of both penetration and ejaculation. […] As the penalties for sodomy were reduced, however, 

the level of proof needed to gain a conviction was lowered, and following 1885 the definition of illegal 

sexual activity was widened to include “gross indecency” between men. 
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lésbica ou gay só poderia ter existido em contraposição ao discurso cultural 

dominante.
60

 (WALSHE, 1997, p. 2, 3) 

 

  

O advento da Independência não alterou a situação dos homossexuais na 

República da Irlanda, ao contrário, com o discurso cultural pré-existente que previa o 

colonizador como a representação do poder masculino e dominante e da colonizada 

como a figura feminina e passiva, silenciar a diferença sexual se tornou imperativo no 

discurso cultural irlandês, principalmente quando se supunha que os homossexuais eram 

homens e mulheres com características invertidas, o que comprometia gravemente a 

imagem do homem, que na condição de gay tinha sua masculinidade afeminada, isto é, 

delicada, frágil, sensível. Para uma nação que estava surgindo, e carecia de homens 

fortes, a possível feminilidade masculina era algo inoportuno. Ou como resume 

Costello-Sullivan (2012, p. 19), 

 

Na Irlanda, porque desafiava tanto a unidade da família tradicionalmente concebida 

quanto a ambição reprodutiva do Estado, a homossexualidade caiu inteiramente fora 

do imaginário nacional do Estado. […] A influência da Igreja apenas exarcebou as 

tendências do nacionalismo irlandês mais generalizado. […] Pego entre uma ética 

religiosa dominante, uma identidade nacional irlandesa masculinista, e a concepção 

de repeitabilidade imperiosa da burguesia europeia, a homossexua-lidade estava 

multiplamente excluída.
61

 

 

 

De todo modo, a legislação responsável pela descriminalização da homossexua-

lidade na Inglaterra e no País de Gales só foi surgir em 1967, mas ainda assim não 

                                                           
60

 [A] lesbian and gay presence within any national literature troubles privileged formations of what 

traditionally constituted „woman‟ and „man‟. Specifically, it troubled and complicated what could be 

termed „masculinist nationalism‟ in both British and Irish cultural discourse. […] In particular, the 

primacy of a particular form of masculinist nationalism in Irish writing led, inevitably, to the suppression 

of a number of counter-discourses (i.e. feminism, radical socialism, lesbianism, the homoerotic). In 

Ireland, where religious and judicial codes refused legitimacy and public space for the same-sex desire, 

any lesbian or gay sensibility could only have existed in contradistinction to mainstream cultural 

discourse. 
61

 In Ireland, because it challenges both the traditionally-conceived family unit and the reproductive 

ambitions of the state, homosexuality fell entirely beyond the state‟s national imaginary. […] The 

influence of the Church only exacerbated the tendencies of Irish nationalism more generally. […] Caught 

between a dominant religious ethos, a masculinist Irish national identity, and the overriding European 

bourgeois nationalist conception of respectability, homosexuality was multiply excluded.  
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abrangia a Escócia nem a Irlanda do Norte, que só vieram conquistar esse direito em 

1980 e 1982, respectivamente. A conquista obtida por esses países veio após muitos 

anos de luta, que se iniciou com Jeffrey Dudgeon através da Northen Ireland Gay 

Association – NIGRA. A coragem dessa Associação fez com que surgisse a famosa 

campanha “Save Uslter from Sodomy”, no final dos anos 1970.  

O empenho de Dudgeon foi essencial para que outros militantes nos países 

vizinhos se sentissem incentivados pelo movimento de defesa de seus direitos, 

principalmente quando ele levou o governo britânico à European Court of Human 

Rights – ECHR e conseguiu se tornar o primeiro caso concedido a favor do 

homossexual, depois de trinta e quatro casos terem sido previamente julgados e vetados.  

Na República da Irlanda, quem levou o governo irlandês à ECHR, em 1988, foi 

David Norris, depois de ter ido à High Court desafiar a constituicionalidade das leis 

contra os homens homossexuais e ter perdido a causa em 1980 e recorrido à Supreme 

Court, que também recusou seu caso em 1983. Ao opinar a respeito do assunto, Colm 

Tóibín (2007) informa a alegação que a justiça apresentou para o caso, na época do 

ocorrido: 

 

A maior parte do julgamento do Supremo Tribunal, escrito pelo chefe de justiça 

O‟Higgins, não foi, na minha opinião, o mais brilhante da história do tribunal. […] 

Ele escreveu […]: “Um direito a privacidade ou, como foi colocado, „de ser deixado 

em paz‟ nunca pode ser absoluto. Ele prosseguiu dizendo que a conduta homosexual 

é, “com certeza, moralmente errada, e tem sido assim considerada pela sociedade ao 

longo dos séculos. Não pode ser dito, entretanto, como o requerente pretende dizer, 

que nenhum dano é feito se é conduzido em privado e com o consentimento dos 

homens. Muitos danos sérios podem de fato estarem envolvidos. Tal conduta, apesar 

de executada com consentimento completo, pode levar uma pessoa pouco orientada 

sobre a homossexualidade a um estilo de vida do qual ele jamais poderá se 

recuperar‟. 
62

 <http://thedublinreview.com/a-brush-with-the-law/> 

                                                           
62

 The majority judgement of the Supreme Court, written by Chief Justice O‟Higgins, was not, in my 

opinion, the most enlightened in the court‟s history. […] He wrote instead: „A right to privacy or, as it has 

been put, a right “to be let alone” can never be absolute‟[…]. He went on to say that homosexual conduct 

is, „of course, morally wrong, and has been so regarded by mankind throughout the centuries. It cannot be 

said of it, however, as the plaintiff seeks to say, that no harm is done if it is conducted in private by 

consenting males. Very serious harm may in fact be involved. Such conduct, although carried on with full 

http://thedublinreview.com/a-brush-with-the-law/
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O que O‟ Higgins ignorava, no entanto, era a possibilidade de os gays não 

desejarem “recuperação” do caminho que eles escolheram, até mesmo porque eles não 

entendiam suas opções como algo maléfico, como a justiça via e reforçava com outros 

argumentos, os quais Tóibín (2007) enumera: 

(1) A homossexualidade sempre foi condenada no ensinamento Cristão como sendo 

moralmente incorreta. E foi igualmente considerada pela sociedade durante 

muitos séculos como uma ofensa contra a natureza e um crime muito grave.  

(2) A homossexualidade exclusiva, independentemente da condição ser congênita ou 

adquirida, pode resultar numa grande angústia e infelicidade para o indivíduo e 

pode levar à depressão, desespero e suicídio.  

(3) A pessoa homossexualmente orientada pode ser levada a em um estilo de vida 

ho-mossexual, que pode se tornar habitual.  

(4) Condutas homossexuais masculinas têm resultado, em outros países, na disper-

são de todas as formas de doenças venéreas e isso tem agora se tornado um 

problema significativo de saúde pública na Inglaterra. 

(5) A conduta homosexual pode ser inimiga ao casamento e é per se danosa a essa 

instituição.
63

 

 

 

Enfim, Norris obteve êxito em seu caso apenas quando a ECHR ficou a seu favor. 

Na ocasião, Norris foi representado por sua consulesa, Mary Robinson, a mesma mulher 

que posteriormente se tornou presidente do país na mesma época em que Norris era 

senador pela primeira vez. Na atuação desses cargos, ambos conseguiram, finalmente, 

extinguir a criminalização da homossexualidade na Irlanda, em 1993, quando a lei de 

1861, a mesma que condenou o escritor Oscar Wilde, foi revogada. 

                                                                                                                                                                          

consent, may lead a mildly homosexually oriented person into a way of life from which he may never 

recover.‟ 
63

 (1) Homosexuality has always been condemned in Christian teaching as being morally wrong. It has 

equally been regarded by society for many centuries as an offence against nature and a very serious 

crime. 

 (2) Exclusive homosexuality, whether the condition be congenital or acquired, can result in great 

distress and unhappiness for the individual and can lead to depression, despair and suicide. 

 (3) The homosexually orientated can be importuned into a homosexual lifestyle which can become 

habitual. 

 (4) Male homosexual conduct has resulted, in other countries, in the spread of all forms of venereal 

disease and this has now become a significant public-health problem in England. 

 (5) Homosexual conduct can be inimical to marriage and is per se harmful to it as an institution. 
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De acordo com Norris (1981), a história da perseguição dos homoafetivos  na 

Irlanda está interligada ao período colonial, pois foi no mandado de Henrique VIII que 

desejar alguém do mesmo sexo se tornou crime. A lei britânica, através da política do 

Reino Unido, era responsável pela extensão da criminalidade aos gays irlandeses. 

Contudo, ironicamente, o primeiro presidente após a independência da Irlanda manteve 

o mesmo ponto de vista do colonizador, quando não inseriu os homossexuais na 

Constituição de 1937. 

É importante informar que apenas a homossexualidade masculina era considerada 

crime no Reino Unido. De acordo com Walshe (1997), as mulheres não eram conside-

radas cidadãs, portanto, não poderiam ser julgadas criminosas. A importância da vida 

delas era nula ou de tão pouca importância, que seus atos não alteravam a esfera 

pública: 

 

Para as lésbicas irlandesas, o assunto da identidade era mais complicado por causa 

da falta de identidade pública, até mesmo uma criminosa. Houve mais de uma 

tentativa (1895 e 1922) de tornar a lesbiandade criminosa, mas isso nunca atingiu os 

estatutos, então as lésbicas irlandesas eram duplamente fora da lei e ao mesmo 

tempo tornadas invisíveis pela falta de reconhecimento oficial ou até mesmo de 

condenação
64

. (WALSHE, 1997, p. 6) 

 

 

Eibhear Walshe (1997) ainda acrescenta que a única escritora lésbica que foi 

diretamente banida pelo governo irlandês foi Kate O‟ Brien, mas o foi mais em função 

do desejo homoerótico masculino que por causa do homoerotismo feminino de seu 

romance censurado (The Land of Spices, 1941). Nesse contexto de escritores 

homossexuais irlandeses, porém, nos momentos pró e pós descriminalização dos 

homossexuais, insere-se Colm Tóibín, que acompanhou a luta de David Norris e o 

                                                           
64

 For Irish lesbians, the issue of identity was more complicated because of the lack of a public identity, 

even a criminalized one. There was more than one attempt (1895 and 1922) to make lesbian crime, but 

this never reached the statute books, and so Irish lesbians were both outside the law and at the same time 

rendered invisible by lack of official recognition or even condemnation. 
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surgimento de vários grupos homossexuais, desde a década de 1970, como o Irish Gay 

Rights Movement – IGRM; National Gay Federation – NGA; Cork Gay Collective e a 

Campaign for Homosexual Law Reform. De acordo com Diarmaid Ferriter (2012), 

enquanto a Irlanda tinha esses quatro grupos representando o país na terceira 

conferência anual da International Lesbian and Gay Associaton – ILGA, outros países 

como a Itália, Noruega, Finlândia e Grécia contavam apenas com uma representação 

cada.  

Costello-Sullivan (2012) atenta para a experiência de Tóibín: 

 

Como um homem gay criado na Irlanda caracterizada pelas morais restritivas de 

1950 e 1960 e o liberalismo esperançoso da década de 1970, Tóibín foi bem ciente 

das construções limitadas da família, gênero e sexualidade na sociedade irlandesa. 

As lembranças de Tóibín de seus dias na universidade indicam um senso de 

otimismo esperançoso, primeiro, sobre a abertura da sociedade irlandesa – assim 

como sua desilusão posterior com a subsequente virada conservadora da nação.
65

 

(COSTELLO-SULLIVAN, 2012, p. 19-20) 

 

 

A frustração de Tóibín se deve não aos grupos homossexuais que surgiram, 

evidentemente, mas à dificuldade que eles encontravam para adquirir visibilidade e 

respeito, quando se tornavam cada vez mais numerosos. Afinal, foram quase vinte anos 

de luta desde que o primeiro grupo foi criado até a descriminalização, em 1993. A 

seguir as próprias palavras de Tóibín sobre o assunto:  

 

Aquilo foi o início da década de 1970, os dias do Movimento Feminista, do Grupo 

de Ação pelo Divórcio, o início dos direitos homossexuais, e eu, como muitos 

outros, acreditamos que a Irlanda estava bem no caminho de se tornar uma república 

                                                           
65

 As a gay man growing up in Ireland characterized by the restrictive mores of the 1950 and 1960 and 

the hopeful liberalism of the 1970s, Tóibín would have been well aware of the limited constructions of 

the family, gender, and sexuality in Irish society. Tóibín‟s recollections of his university days bespeak an 

early sense of hopeful optimism about the opening up of Irish society – as well as his later disillusionment 

with the nation‟s subsequent conservative turn. 
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secular. […] Eu não sabia que os alunos usando cinzas
66

 se tornariam parte da 

maioria moral na Irlanda nos anos 1980. 
67

 (1995, p.7-8) 

 

 

Apesar do desapontamento com os anos 1980, a década seguinte favoreceu a 

inserção de personagens homossexuais na ficção de Colm Tóibín. O autor também 

começou a se referir como gay na sua própria produção não ficcional, em entrevistas e 

em diversas mídias. No livro intitulado Hear Us Out: Conversations with Gay Novelists, 

organizado por Richard Canning, Tóibín revela como durante muitos anos de sua vida, 

apenas algumas poucas pessoas sabiam a verdade sobre sua preferência sexual: 

 

Eu era um homem gay diante do público – como editor de uma revista proeminente. 

Apenas meus amigos sabiam que eu era gay. Muita gente não sabia. Percebi agora o 

que eu não tinha percebido na época – que você pode manter esse gênio na garrafa 

por um certo número de anos. Mas ele vai sair de lá de uma maneira ou de outra. 
68

 

(CANNING, 2003, p. 176) 

 

 

Embora The Blackwater Lightship tenha sido escrito em 1999, sua história se 

passa propositalmente em 1993, ano histórico para os homossexuais irlandeses. 

Também marca uma época em que a AIDS era uma doença estranha à maioria das 

pessoas. Embora Tóibín não fosse o único a inserir personagens homossexuais na 

Literatura Irlandesa, depois da descriminalização da homossexualidade, e nem o tenha 

feito a primeira vez nesse romance, The Blackwater Lightship aparece com o diferencial 

de ter como personagem central um irlandês explicitamente gay, no caso, Declan e 

outros personagens secundários, como seus amigos, Paul, Larry e seus respectivos 

parceiros. Até então, os outros personagens homossexuais da literatura irlandesa se 
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 Referência ao símbolo que os católicos romanos usam no dia de Quarta-feira de cinzas em sinal de 

jejum e penitência. 
67

 Those were the early 1970s, the days of the Women‟s Movement, the Divorce Action Group, the 

beginning of Gay Rights, and I, with many others, believed that Ireland was well on the way to becoming 

a secular republic. […] I did not know that the students wearing ashes would become part of the moral 

majority in Ireland in 1980s. 
68

 I was a gay man in the public eye – as editor of a prominent magazine. Only my friends knew I was 

gay. A lot of people didn‟t. I realize now what I didn‟t then – that you can keep this particular genie in the 

bottle for a certain number of years. It will make its way out one way or another. 
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apresentavam de forma ambígua.  Walshe (2013) mostra como essa habilidade de 

Tóibín foi proposital, através de uma entrevista em que o próprio autor comenta sobre o 

romance dez anos depois de sua publicação e acrescenta: 

 

Nesse texto Tóibín se move para construir um assunto especificamente gay e irlandês 

em sua narrativa sobre a AIDS depois da legislação, e ao fazê-lo, estende radicalmente 

os limites dos romances irlandeses populares e literários. A contribuição de Tóibín 

para o debate político sobre a reforma da lei sobre os homossexuais na Irlanda durante 

os anos 1990 foi evidência de seu apoio para a liberalização da Irlanda.
69

 (WALSHE, 

2013, p. 87) 

 

A entrevista a que Walshe se refere foi feita pelo professor de Literatura Inglesa 

da University of Almería – Espanha, José Francisco Fernández. Nesta entrevista, ao 

comentar sobre The Blackwater Lightship, Tóibín declara: 

 

Pensei que se eu escrevesse sobre o assunto menos promissor, uma família irlandesa 

numa Irlanda rural, ao longo de 6 dias apenas seis pessoas com um rapaz morrendo e 

sua avó, não interessaria muito. [...] Estava introduzindo um ingrediente no romance 

irlandês que não havia sido realmente muito introduzido antes; algo com um pouco 

de John Broderick e Kate O‟Brien, mas o tema da homossexualidade permanece um 

dinamite, não tanto talvez agora porque as coisas vieram à tona pelo menos nos 

últimos nove anos, mudando rapidamente mesmo. Mas publicar aquele livro em 

1999 causou um grande alarido sobre ele, então muitas pessoas resolveram que elas 

tinham que lê-lo, na verdade, percebi como, de alguma forma, para a Irlanda ele 

teria muita importância. Os franceses poderiam achar que seria apenas mais um livro 

fora de moda, mas na Irlanda não seria, por causa daquele ingrediente. 
70

 

(FERNÁNDEZ, 2009, p. 85) 

 

 

Walshe (2013) faz questão de lembrar que os autores mencionados por Tóibín 

foram banidos do país por causa da representação ficcional da homossexualidade. Em 

todo caso, Tóibín estava em outro contexto e isso facilitou para que ele ousasse ir mais 
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 In this text Tóibín moves on to construct a specifically Irish gay subject in his post-legislation AIDS 

narrative, and in so doing radically extend the limits of the Irish popular and literary novel. Tóibín‟s 

contributions to the political debate about gay law reform in Ireland during the 1990s were evidence of 

his support for the liberalization of Ireland. 
70

 I thought that if I wrote about the least promising subject, an Irish family in rural Ireland, over 6 days 

only six people with a boy dying and his grandmother, I thought that this will interest no one much. [...] I 

was introducing an ingredient into the Irish novel which has not really been introduced very much before; 

it‟s in some John Broderick, it‟s in some Kate O‟Brien, but the theme of homosexuality remains 

dynamite, not so much maybe now because things have even in the last nine years come out, changed 

really quickly. But in 1999 to publish that book and to make a big fuss about it so that a lot of people 

decided that they‟d have to read it, I actually realized somehow for Ireland it would matter a lot. The 

French might just think it was an old fashioned book, but in Ireland it wouldn‟t be, because of that 

ingredient. 
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além que seus compatriotas. Ele não só expôs sem ambiguidade os homossexuais de 

The Blackwater Lightship, mas detalhou minunciosamente a individualidade de cada um 

deles, fazendo uso da ficção para representar as dificuldades que os homossexuais não 

fictícios enfrentavam e as pequenas liberdades que eles conseguiam ter na Irlanda e fora 

dela, no ano da descriminalização gay.  

Declan, por exemplo, preferiu esconder da família seu estado de saúde e o motivo 

pelo qual ele se tornou aidético. É Paul quem irá dar a notícia da doença a Helen e 

posteriormente contar, de modo subentendido, os inúmeros parceiros que Declan teve 

antes de adoecer. 

 

[Declan] passava finais de semana prolongados conosco e nos fazia ir a bares e 

clubes com ele. A certa altura da noite nos abandonava e só voltava para casa de 

madrugada. Quando chegava estava um trapo. […] Era comum o telefone tocar no 

sábado à tarde com alguém louco para falar com ele, alguém que ele tinha conhecido 

na sexta à noite – ou na quinta, se houvesse chegado um dia antes – mas, o Declan 

não dava a mínima para o sujeito. […] Ficava fascinado com o fato de que nunca 

tivéssemos transado com mais ninguém. (TÓIBÍN, 2004, p.174) 

 

 

Larry, apesar de não se inibir para contar a própria história para Helen e sua avó, 

contou que ficara apavorado no dia em que percebeu que seus pais o veriam na televisão 

junto com um grupo de homossexuais, o que aconteceu quando ele fazia parte de um 

grupo gay em Dublin, responsável por levantar fundos, divulgar boletins informativos e 

organizar encontros. Foi quando Mary Robinson convidou os gays  para tomar chá na 

Áras an Uachtaráin
71

. Em suas palavras: 

 

Sei que parece idiotice, mas achávamos que, como a lei ainda não tinha sido 

alterada, aquilo seria apenas uma visita reservada. Acontece que quando chegamos, 

havia repórteres por todo lado, de todos os jornais, do rádio e da televisão. […] 

Pensei se não haveria uma maneira de sair de fininho. […] Me dei conta de que não 

mais poderia encarar nenhum dos meus amigos, mas seria um pequno preço a pagar. 

[…] Imaginem só, na minha família ninguém sabia de nada. […] Eu havia ensaiado 
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 Residência oficial da Presidência da República da Irlanda. Esse encontro aconteceu na vida real, antes 

que fosse ficcionalizado por Tóibín, em The Blackwater Lightship. 
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o que pretendia dizer, mas quando vi minha mãe não teve jeito, eu perdi a fala. Só 

consegui balbuciar: “Vocês não podem assistir ao noticiário das seis”. (TÓIBÍN, 

2004, p. 145, 146) 

 

 

Paul assume preferir viver fora da Irlanda a conviver com a discriminação católica 

que vinha das pessoas, mesmo quando elas se fingiam tolerantes ou se esforçavam para 

sê-lo. Depois de ele ter revelado a Helen que um padre o havia casado às escondidas 

com François, e ela ter ouvido toda a história, seus valores morais vêm à tona, o que faz 

Paul se sentir traído, então, ele se irrita: 

“Sabe aquele padre de Bruxelas?”, [Helen] perguntou a Paul no momento em que 

ele se sentava à mesa. 

“O que é que tem?” 

“Será que o papa sabe alguma coisa a respeito dele?” 

Paul semicerrou os olhos e apontou para ela. “Esse é o tipo de coisa que Declan diria 

e ele usaria exatamente o mesmo tom de voz, atirando a pedra e escondendo a mão.” 

[…] 

“Ah, não, Paul, por favor me desculpe.”  

“Foi por isso que saí desse país, por causa de comentários como esse. Os franceses, 

e mesmo os belgas, nunca falariam assim”. (TÓIBÍN, 2004, p. 175, 176) 

 

 

Tóibín, em entrevista a Fintan O‟ Toole (2008), declarou que cada personagem do 

romance é uma representação do contexto político irlandês vigente na obra: “Em The 

Blackwater Lightship os personagens são a nação”
72

 (DELANEY, 2008, p. 195) e Ake 

Persson (2007) argumenta que The Blackwater Lightship é um romance educativo em 

vários aspectos, mas principalmente no quesito de preparar os leitores para a verdadeira 

realidade dos homossexuais em contraposição ao discurso discriminatório da sociedade 

e para informar aos leitores a respeito dos diversos tratamentos para a AIDS.  

Esta tese concorda tanto com a opinião do autor sobre a própria obra, quanto com 

o ponto de vista de Persson e pretende dialogar com ambos, mas também irá fazer suas 

próprias ressalvas e argumentar a provável idealização da atmosfera homosexual do 

romance que constrói uma intimidade perfeita entre Declan e seus amigos, como se a 

nova família formada por eles não tivesse desavenças comuns às famílias tradicionais, 
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 In The Blackwater Lightship the characters are the nation. 
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como é o caso da família original de Declan. O que esta tese não questiona, e parece ser 

unânime entre os diversos críticos do romance em discussão, é a importância que ele 

teve e ainda tem para o contexto histórico-político da Irlanda, já que registra, ainda que 

de modo ficcional, um pouco da história dos homossexuais irlandeses, tão pouco 

registrada, até então, dadas as circunstâncias excludentes a que eles estavam 

submetidos. 

Persson (2007) apresenta sua opinião já no início de seu texto: 

 

[N]a minha opinião A luz do Farol (1999) de Colm Tóibín é parte dessa busca por 

mudança e portanto deve ser lido como um romance educacional. Em outras 

palavras, sugeriria que parte do objetivo do romance é conscientizar o público 

irlandês sobre as experiências dolorosas que os homens gays têm passado e talvez 

ainda são forçados a passar, enquanto constroem pontes entre grupos e resistem a 

valores hegemônicos.
73

 (PERSSON, 2007, p. 150) 

 

 

Embora Persson (2007) sugira que o romance possa ser lido como educativo e não 

que ele tenha de ser lido, ou deva ser lido dessa forma, ele não apresenta a possibilidade 

oposta, de que talvez haja algum leitor que finalize a leitura do romance sem estar 

terminantemente educado quanto aos valores transmitidos na obra. O descarte dessa 

possibilidade acaba, portanto, atribuindo uma responsabilidade ainda maior ao romance, 

principalmente quando ele afirma que faz parte dos objetivos de The Blackwater 

Lightship ilustrar para o público irlandês as experiências dolorosas que os homens gays 

sofreram ou talvez ainda tenham que sofrer. Em outras palavras, o que essa tese quer 

dizer é que o aprendizado que cada leitor irá obter com a obra é responsabilidade de sua 

própria leitura e não da obra em si ou de seu autor, independentemente do motivo 

primordial com que ela foi escrita. Se determinado público tem a receptividade prevista 

no objetivo é consequência, não causa.  
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 [I]t is my argument that Colm Tóibín‟s The Blackwater Lightship (1999) is part of this search for 

change and therefore could be read as an educational novel. In other words, I would suggest that part of 

the novel‟s aim is to enlighten the Irish public about the painful experiences gay men have been going 

through and perhaps still are forced to go through, while at the same building bridges between groups and 

resisting hegemonic values. 
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Por mais que Tóibín tivesse o interesse de viver em um país com igualdades para 

os gays, não parece ser a catequização dos irlandeses o que ele tinha em mente quando 

escreveu a obra. Ao ser entrevistado por Fernández (2009), o argumento apresentado é a 

busca do autor pelas próprias origens:  

 

Então, muitas vezes um romance é a reação de outro anterior, e eu gostaria de voltar 

para casa e ele é muito localizado no lugar de onde sou e é muito localizado na 

tradição literária de onde sou. […] Decidi que se eu continuasse indo por um assunto 

internacional como em The Story of the Night eu poderia me perder tentando ser 

famoso ou rico, tentando ter sucesso…
74

 (FERNÁNDEZ, 2009, p. 85) 

 

 

Retomando o ponto em que Tóibín declara que os personagens são a 

representação do país, tem-se duas divisões: de um lado, a Sra. Devereux, Lily e Helen 

simbolizando o tradicionalismo católico irlandês; do outro, Declan, Paul e Larry 

tentando interagir com as normas sociais pre-estabelecidas, pois como observa Persson 

(2007, p. 157), 

 

Apesar da reforma histórica legal em 1993, que descriminalizou o comportamento 

do mesmo sexo, lésbicas e homens gays ainda tiveram que enfrentar desigualdade 

em diferentes níveis e uma relutância geral na sociedade irlandesa para aceitá-los 

como cidadãos plenos que, por sua vez, torna a vida diferente.
75

 

 

 

O preconceito do qual Persson fala é notável em todas as mulheres do livro. 

Helen, por exemplo, provavelmente achava que o casamento de Paul não deveria ter 

validade diante da Igreja Católica, pois é sabido que essa instituição ainda hoje não 

aprova a união marital de duas pessoas do mesmo sexo, e ainda que Paul e François 

tenha encontrado um padre que os casara às escondidas, o que quer que ele faça não 
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 So, often one novel is a reaction to the previous one, and I wanted to go back home and it‟s very 

much set where I‟m from and it‟s very much set in the literary tradition that I am from. […] I decided that 

if I kept going with an international subject like The Story of the Night I would loose myself in trying to 

be famous or trying to be rich, trying to be successful… 
75

 Despite the historical legal reform in 1993, which descriminalised same-sex behavior, lesbian and gay 

men still have to face inequality at different levels and a general reluctance in Irish society to accept them 

as full citizens, which in turn makes life different. 
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tenham valor sem a aprovação do Papa, que é o chefe da Igreja, e por isso ela insiste na 

possibilidade do que poderia vir a acontecer se o Papa descobrisse o que o padre havia 

feito. 

Lily, apesar de não ser a mais velha entre as mulheres, é a mais conservadora 

delas. Certamente por desempenhar o papel de mãe, seu instinto protetor a faz ser quem 

menos deseja ter os amigos de Declan por perto, e muito menos reconhecer a 

importância deles, como se o seu próprio filho não fosse tão homosexual quanto os 

amigos, ou como se fossem os amigos de seu filho quem o tivesse corrompido e, por 

isso, ela deseja afastá-los de Declan. Ao implicar com Paul, ainda que não diretamente, 

Lily irá dizer abertamente para Helen e sua mãe que não há ninguém que possa 

substituir sua própria família e que com certeza houve amizades que deixaram Declan 

doente. Convém ilustrar com o próprio texto: 

 

“Esse sujeitinho [Paul] tem resposta para tudo”, disse Lily. 

“Acho que ele passou por muito mais coisas com o Declan do que nós”, disse Helen. 

“Mas não há nada que substitua a família da gente”, replicou Lily. (…) 

“O Declan tem tido muita sorte com esses amigos dele”, disse Helen. 

“Mas não tanta com outros”, objetou Lily. 

“Como assim?”, indagou Helen. 

“Ora, deve ter havido pessoas que o levaram para o mau caminho. Fico me 

perguntando por onde é que elas andam agora”. 

“Acho que ele não precisou de ninguém para ajudá-lo a escolher esse caminho”, 

disse Helen. 

“Quando saiu de casa, o Declan era um rapaz de quem qualquer um se orgulharia”, 

disse Lily. 

“E também era gay”, insistiu Helen. (…) 

“Mas não é estranho que os amgos estejam bem de saúde e ele doente? Agora é fácil 

para eles ficar aí cuidando dele”, comentou Lily. (TÓIBÍN, 2004, p. 206) 

 

 

Na verdade, Lily quer permanecer com seus olhos cerrados para a sexualidade de 

Declan e para tudo o que ele escolhera e fizera às escondidas de sua própria família. Ao 

descobrir a doença do filho, Lily sequer tem coragem de perguntar a Helen, sua filha, se 

Declan era gay. Como já foi dito, Lily precisou confirmar com a infectologista.  

No trecho transcrito, é possível ler nas entrelinhas que Lily considera que ser gay 

é algo vergonhoso. A Sra. Devereux, por sua vez, tenta se fazer de compreensiva, e 
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demonstra pena dos homossexuais, mas, ainda assim, não consegue se referir a eles 

como eles realmente são, o que acaba revelando seu conservadorismo e traindo sua 

tentativa de aparentar ter a mente aberta. No momento em que Paul chega, ela diz: “Oh, 

aqui está mais um outro deles agora”
76

 e depois, diretamente para Paul, ela diz sem o 

menor constrangimento: 

 

 “Ah, quando vi você saindo do carro, pensei comigo mesma, esse é mais um deles”.  

“Como assim, vovó?”, perguntou Helen. 

“Acho que você sabe do que estou falando, Helen”.  

“Ela está se referindo a nós, homossexuais”, diz Paul.  

“Vovó, a senhora não pode falar das pessoas desse jeito.”  

“Quando vi esse rapaz saindo do carro”, disse a velha como se estivesse falando 

consigo mesma, tentando se lembrar de algo, “foi sua maneira de andar, ou o modo 

como virou o corpo, e pensei com meus botões: mas que tipo de vida ele leva, que 

tipo de pessoa ele é?” Levantou a cabeça e lançou um olhar para o outro lado do 

aposento, na direção de Helen. 

“Isso está sendo difícil para todos nós”, disse Helen.  

“Está sendo difícil para eles, Helen, e sempre será”. 

 (TÓIBÍN, 2004, p. 142) 

 

 

É interessante como Helen repreende à avó, sendo que ela própria também tem as 

suas ressalvas. Na verdade, Tóibín se vale da diferença de (des)respeito aos 

homossexuais por parte das mulheres do romance para ilustrar a divergência de opinião 

mesmo dentro da própria convenção social, o que mostra a dimensão da complexidade 

entre a relação dos homossexuais com as demais pessoas, já que em cada uma delas o 

preconceito irá se manifestar de uma maneira diferente. 

O receio de ser rejeitado ou não compreendido é uma das diversas razões que 

contribuem para os gays não se assumirem como tais perante a sociedade, e, neste caso, 

Declan e Larry, não são os únicos gays do romance que parecem ter se escondido da 

família. Larry ao contar sobre sua vida, admite ter um namorado em Dublin, cuja 
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 Tradução minha, no original está escrito: “Oh, here‟s another of them now”, A tradução oficial optou 

por uma tradução mais sutil e menos preconceituosa: “Oh, chegou mais um”. (TÓIBÍN, 2004, p. 137). 

“Um”, neste caso, poderia também ser compreendido por um simples “mais alguém” e não 

necessariamente, “mais um gay”, como fica subentendido no texto original.  



 119 

família é católica praticante, o que permite a hipótese de que a família sequer desconfia. 

Hipótese que ganha ainda mais força quando Larry admite que ainda antes de ter esse 

relacionamento, já havia namorado os outros três irmãos mais velhos de seu atual 

parceiro, sendo que dois deles são casados:  

 

Numa casa perto da nossa, vive uma família numerosa. São cinco garotas e quatro 

rapazes. Meus pais têm amizade com os pais deles, que são bastante religiosos: o pai 

é vicentino e a mãe está sempre participando de novenas. Enfim, são pessoas 

simpáticas e bem normais. O filho mais novo mora em Dublin. E atualmente 

estamos juntos. Faz alguns meses. O único problema é que também já namorei com 

os outros três. Dois inclusive são casados, mas isso não parece ser empecilho para 

eles. É engraçado, são totalmente diferentes um do outro. E esse mais novo é um 

cara muito bacana. (TÓIBÍN, 2004, p. 148) 

 

  

Lily e a Sra. Devereux também não desconfiaram de Declan: “O Declan nunca 

nos contou nada sobre si mesmo. Sempre pensamos que ele levava uma vida 

maravilhosa em Dublin. Nenhuma de nós sabia que ele estava doente ou que era um de 

vocês”. (TÓIBÍN, 2004, p. 143) As irmãs Kehoe, que não faziam parte da família, 

também não desconfiavam da homoafetividade de Declan, pois ao se encontrarem com 

Helen e Lily na praia dizem:  

 

“Vocês não acham que o Declan está um pouco magro demais?”, disse Midge. “Ele 

precisa engordar um pouquinho. Desse jeito não vai encontrar nenhuma mulher que 

queira casar com ele.”  

“Pois eu aposto que tem muitas garotas esperando que ele tome uma decisão”, disse 

Essie com um sorriso cáustico. (TÓIBÍN, 2004, p. 245 – 246) 

 

 

O que vem ao caso, no entanto, não é se a família e os conhecidos desconfiam ou 

não, mas a resistência que muitos gays têm em assumir a condição de sua sexualidade, 

ainda mais quando ninguém mais precisa fazer isso, conforme Larry ironicamente 

aponta: “Sabe como é, na minha família, meus irmãos e irmãs – mesmo os que já estão 
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casados – ainda não contaram para os meus pais que eles são heterossexuais. A gente 

não fala sobre sexo.” (TÓIBÍN, 2004, p. 147).  

Outro fator bastante relevante para a dificuldade de os gays se exporem é o peso 

na consciência de que é pecado ser gay, o que faz com que a maioria dos gays religiosos 

entrem em crise, por causa de suas próprias cobranças. Por outro lado, aqueles que 

descartam a ideia de pecado, mas ainda assim frequentam a Igreja, não se revelem para 

não chocar os demais fiéis, além da própria família. Todavia, suas práticas ou crenças 

religiosas não impedem suas práticas homossexuais. Isso os coloca, muitas vezes, 

vivendo em dois mundos distintos, um público e outro privado, como Larry mesmo fez 

questão de dizer, ao revelar que seus vizinhos eram “normais” e que o matrimônio não 

parecia “ser empecilho para eles”. (TÓIBÍN, 2004, p. 148) 

Esse duplo comportamento revelado por Larry é bastante comum fora da ficção, o 

que faz Persson (2007) observar que a homossexualidade está muitas vezes mais perto 

do que as pessoas imaginam, o que faz a escritora Emma Donoghue se sentir 

incomodada e a desabafar: 

 

Eu diria um aspecto particular do mundo lésbica e gay irlandês mais do que aquele 

mundo em qualquer outro país, um grande número ainda está no armário. Não é tão 

ruim quanto costumava ser, mas a maioria das pessoas ainda vive no armário de uma 

maneira ou de outra. Conheço uma porção de gente que é muito assumida e 

orgulhosa quando elas estão em Dublin, mas de volta para casa descendo o país 

nenhuma palavra para a família, e deve ser o mesmo no trabalho, então tem um 

monte vivendo em dois mundos. Não é que eles estejam completamente no armário, 

é que há coisas que eles conversam com seus amigos e coisas que eles conversam 

com seus pais e são dois tipos diferentes de conversa, então tem uma ética real de 

acomodação e trabalho em torno do conflito, ao invés de enfrentá-lo de cabeça.
77

 

(BENSYL, 2000, p. 76) 
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 I would say one particular aspect of the Irish lesbian and gay world rather than that world in any other 

country is that vast numbers are still in the closet. It’s not as bad as it used to be, but still most people live 

with the closet in some form or another. I know a lot of people who are very out and proud when they’re 

in Dublin, but back home down the country not a word to the family, and it might be the same about jobs, 

so there’s a lot of living in two worlds. It’s not that they’re entirely in the closet, it’s that there are things 

they speak about with their friends and there are things they speak about with their parents and that’s two 

different kinds of conversation, so there’ s a real ethos of accommodation and working around confict 

rather than facing it head on. 
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Em seu mundo duplo, Declan se tornou membro de duas famílias, que só vieram a 

se conhecer e se integrar quando ele já estava gravemente doente. A primeira delas é 

formada pelas primeiras pessoas com quem ele teve contato e que o criaram, composta 

pelas mulheres Lily, a sra. Deveraux e Helen e pelos já falecidos pai e avô.  A segunda, 

pelas pessoas a quem Declan escolheu confiar sua intimidade, seus amigos Paul, 

François, Larry e Georgina. Muito embora apenas Paul e Larry estejam ao lado de 

Declan, quando esse se encontra na casa da avó, François é lembrado como alguém que 

quer Declan como filho: “O François costumava dizer que a gente devia adotá-lo e, para 

caçoar dele, chegou a comprar um pijama infantil e deixá-lo dobrado em sua cama” 

(TÓIBÍN, 2004, p. 174), enquanto a Georgina é lembrada como a amiga que reveza 

com Larry as acolhidas ao amigo, que já não tem mais lar próprio. „“Onde o Declan fica 

quando está em Dublin?‟, indagou Helen? „Ele fica com o Larry, ou com uma amiga 

nossa, a Georgina, que tem uma casa espaçosa‟, respondeu Paul”. (TÓIBÍN, 2004, p. 

2002) 

Wisenfarth (2009) sugere que o que a segunda família de Declan mostra à 

primeira é como ele precisa e deve ser amado, já que a realidade dele tinha sido 

invisível até aquele momento. As relações familiares da obra serão exploradas no 

próximo tópico, mas antes disso é pertinente sinalizar as observações que três críticos 

fizeram a respeito da AIDS no contexto histórico-cultural de The Blackwater Lightship. 

A começar por Jennifer M. Jeffers (2002), que associa a invisibilidade de Declan à 

dificuldade de se representar alguém invisível à própria sociedade, pois afinal, o 

personagem, além de homosexual, é também aidético, o que acentua ainda mais o 

preconceito social: 

 

O corpo gravemente marcado pela AIDS é também um corpo em transformação a 

tanta velocidade que é imperceptível. Imperceptível, de fato, é Declan. Não 

podemos vê-lo em The Blackwatr Lightship […] Tóibín não permite a Declan sua 
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própria sexualidade e sua transformação; na verdade não é falta do autor.  Um tanto 

porque Declan é irrepresentável socialmente, culturalmente e sexualmente, o leitor 

não está preparado para vê-lo. É difícil “representar” o invisível e o inexplorado na 

nossa sociedade.
78

 (JEFFERS, 2002, p. 119) 

 

 

O posicionamento de Jeffers (2002) é bastante pertinente, quando se recorda a 

dificuldade de informação sobre a doença na época em que o romance se passa. 

Provavelmente por isso, Walshe (2006) e Persson (2007) considerem o romance como 

educativo, nesse sentido. Primeiro, a opinião de Walshe (2006, p. 129) 

  

Como uma narrativa sobre AIDS, The Blackwater Lightship carrega muita força 

pedagógica, a fragilidade e doença corporal de Declan, protagonista central, 

permanence altamente visível ao longo da narrativa. Entretanto, alguns dos pontos 

fortes do romance como uma narrativa sobre AIDS vêm em detrimento da 

representação do homoerótico e dos aspectos subjetivos de um gay irlandês 

contemporâneo que são sonegados ao longo do romance.
79

  

 

 

Persson (2007) argumenta que quando Paul explica para as mulheres, em 

detalhes,  os sintomas  que  Declan apresenta  e os procedimentos  a serem tomados,  ele 

acaba ensinando ao leitor como lidar com a doença:  

 

[Paul é] quem se torna um médico substituto, lendo os sintomas de Declan e 

mostrando vasto conhecimento sobre a AIDS, bem como de vários tratamentos para 

ela. De fato, através desse diagnóstico de Declan em vários estágios, poderia se 

argumentar que ele educa não apenas Helen, Lily e Dora, mas também o leitor que 

possivelmente não sabe tantos detalhes relacionados a AIDS e seu 

desenvolvimento.
80

 (PERSSON, 2007, p. 164) 

                                                           
78

 The body severely marked by AIDS is also a body becoming at such great speed that it is 

imperceptible. Imperceptible, indeed, is Declan. We cannot see him in The Blackwatr Lightship […] 

Tóibín does not allow Declan his own sexuality and his becoming; yet this is not the fault of the author. 

Rather Declan is unpresentable because socially, culturally and sexually, the reader is not prepared to see 

him. It is difficult to “represent” the unseen and the unexplored in our society. 
79

 As an AIDS narrative, The Blackwater Lightship carries much pedagocical strength, the frailty and 

bodily illness of Declan, the central protagonist, remains highly visible throughout the narrative. 

However, some of the novels‟s strengths as an AIDS narrative come at the expense of the representation 

of the homoerotic and of a contemporary Irish gay subjectivity aspects that are evaded throughout the 

novel.  
80

 [Paul is] who becomes a stand-in doctor, reading Declan‟s symptoms and demonstrating a vast 

knowledge of AIDS as well as various treatments of it. Indeed, through his diagnoses of Declan at various 

stages, it could be argued that he educates not only Helen, Lily and Dora, but also the reader who may not 

know many details regarding AIDS and its development. 
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Mas ao contrário de Jeffers (2002), Walshe (2006) e Persson (2007), esta tese, 

conforme previamente já sinalizado, não concorda com o ponto de vista de que Declan é 

o personagem principal do romance, nem de que The Blackwater Lightship seja um 

romance sobre homoafetividade ou AIDS com fins educativos. Esta tese percebe a 

relevância de tudo isso, a ponto de lhes dedicar estas páginas, mas entende que esses 

fatores formam apenas o motivo para a reaproximação das mulheres da família de 

Declan e a integração dessas mulheres à família que ele buscara em seus amigos, 

ecoando o ponto de vista de Terry Eagleton (1999), já sinalizado na revisão que ele 

fizera da obra. “Pois esse é um romance sobre a Aids que não é um romance „gay‟, ou 

de fato muito sobre sexualidade como um todo. Trata-se de ser mãe; e isso é um assunto 

gay no livro só porque aqueles mais proficientes no ofício vêm a ser um casal de 

homens homossexuais.”
81

 (EAGLETON, 1999, p. 8). Fica a seguir a discussão das 

angústias familiares presentes no romance de Tóibín em estudo. 

 

 

2.4. The Blackwater Lightship: exposição das feridas familiares 

 

A escolha de Declan em formar uma nova família com os amigos é percebida por 

Helen desde o início da trama e a convivência dessas duas famílias em um mesmo 

ambiente facilita a percepção da oposição existente entre elas. Muito embora, antes 

mesmo que todos se encontrem, Helen sentia-se traída e enciumada. Ao ser informada 

de que Declan estava doente há dois ou três anos, e que ele já não trabalhava mais e 

                                                           
81

 For this is a novel about Aids which is not a „gay‟novel, or indeed much about sexuality at all. It is 

about mothering; and this is a gay issue in the book only because those most proficient at the craft turn 

out to be a couple of homosexual men. 
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vivia sob os cuidados dos amigos, Helen questiona Paul sobre o motivo de Declan 

nunca ter revelado a verdade para ela ou para sua mãe, pois ambas achavam que ele 

andava muito ocupado, mas quando a resposta foi que Declan não teve coragem para 

contar tudo à família, ela rapidamente endendeu a substituição familiar que o irmão 

fizera:  

 

Pela maneira como ele [Paul] disse isso, Helen compreendeu que Paul a considerava 

uma intrusa, uma personagem remota que precisava ser trazida à cena. Declan, 

pensou ela, havia trocado a família pelos amigos. Gostaria que ele tivesse pensado 

nela como uma amiga. (TÓIBÍN, 2004, p. 40) 

 

 

Apesar dos valores tradicionais da Irlanda e do conservadorismo arraigado do 

Condado de Wexford, lugar de origem de Declan, das mulheres da trama e do próprio 

autor, Colm Tóibín, a percepção familiar de Helen mostra a simultaneidade desses 

valores antigos com os novos valores familiares que começaram a fazer parte da Irlanda 

a partir do Tigre Celta. Já foi dito, ao longo deste trabalho, que antes desse momento 

histórico, a Irlanda era guiada pela moralidade Católica. Nessas circuntâncias, é 

evidente que o modelo de família respeitável era o convencional, formado por pai, mãe 

e filhos. Com a abertura da Ilha para a globalização, a convivência com a cultura dos 

novos imigrantes, o apoio financeiro dos Estados Unidos e os escândalos da Igreja, a 

respeitabilidade de outros modelos familiares, até então reprimidos, foram naturalmente 

conquistando espaço, já que o desejo de viver em família não se extinguiu, apenas se 

renovou, como observou Elizabeth Roudinesco (2003, p. 18, 20-21): 

 

Num sentido amplo, a família sempre foi definida como um conjunto de pessoas 

ligadas entre si pelo casamento e a filiação, ou ainda pela sucessão dos indivíduos 

descendendo uns aos outros: um genos, uma linhagem, uma raça, uma dinastia, uma 

casa, etc. […] Longe de constituir um grupo, é organizada em uma estrutura 

hierarquizada, centrada no princípio da dominação patriarcal. […] [E]mbora 

permaneça, paradoxalmente, a instituição humana mais sólida da sociedade, [à] 
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família autoritária de outrora, triunfal ou melancólica, suscedeu a família mutilada 

de hoje, feita de feridas íntimas, de violências silenciosas, de lembranças recalcadas. 

 

 

Diante da vergonha e do medo de se expôr para as mulheres de sua família 

biológica, que eram a representação viva da moralidade católica, Declan buscou em 

seus amigos uma alternativa familiar mais eficiente para as suas necessidades. 

Semelhantemente ao seu irmão, porém de forma menos radical, Helen tenta construir 

com seu marido e seus filhos seu novo refúgio familiar, e porque ela não deseja manter 

vínculos com o passado, sua mãe e sua avó não foram convidadas a participar da 

cerimônia de sua nova fase, seu casamento, o mesmo acontecendo quando seus filhos 

nasceram. 

José Carregal-Romero (2012), ao discutir sobre a redefinição de família nas obras 

de Colm Tóibín, aponta para o incômodo que as leis de proteção às famílias, surgidas a 

partir da Constituição de 1937, sempre causaram e como esse desconforto foi 

representado por Joyce, na literatura, antes de o ser por Tóibín. E acrescenta: 

 

Apesar da certeza tradicional da ideia de família, a verdade é que essa noção tem 

uma natureza muito complexa. Desde que ela descreve relações que são 

estabelecidas entre grupos de pessoas, pode-se argumentar que o conceito de família 

tem um proeminente significado pessoal e emocional.
82

 (CARRAL-ROMERO, 

2012, p.3) 

 

 

É justamente por conta das emoções e lembranças desagradáveis da infância que 

os irmãos Helen e Declan se refugiam na convivência com outras pessoas e silenciam 

diante daqueles que aparentemente são os mais próximos. Afinal, eles se sentiram 

abandonados na casa dos avós, quando seus pais estavam no hospital em Dublin, e se 

sentiram ainda mais abandonados depois que o pai morreu. Declan, que em princípio 

                                                           
82

 Despite the traditional certainty about the idea of family, the truth is that such notion has a very 

complex nature. Since it describes relations that are established between sets of people, it could be argued 

that the concept of the family has a prominently personal and emotional meaning. 
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parecia se relacionar bem tanto com a mãe quanto com a irmã e se esforçava por 

reconciliar as duas, esteve na verdade fora do foco de ambas e também da avó, durante 

todo o tempo. Enquanto Declan fingia estar tudo bem consigo, as mulheres se tinham 

em alta conta e se faziam de vítimas da própria fortuna, até que ele não conseguia mais 

fingir, Paul chama a atenção primeiro de Helen e depois de Lily para que ambas 

compreendam que, naquele momento, não dava para ninguém se sentir mais importante 

que Declan. 

O disfarce de Declan, no entanto, não tira a sinceridade de sua preocupação com 

as mulheres de sua família, e ainda revela uma característica cultural bastante peculiar 

dos homens irlandeses, sobretudo de Wexford Co. Na obra encontra-se a revelação de 

que os homens desse condado conversam pouco, e, nesse sentido, vale aguçar a 

lembrança de Tóibín revelando que os irlandeses adoram conversar e contar histórias, 

desde que isso tire o foco sobre eles mesmos. 

 

[Q]uando você é jovem na Irlanda você aprende rapidinho que não deve aborrecer as 

pessoas, e essa é uma das melhores coisas para se saber como escritor, quando a 

história deve ser interessante e quando ela deve acabar; como se manipular a 

história. […] Você aprendeu isso naturalmente, e você também aprendeu que 

conversar é um jeito de despistar. As pessoas muitas vezes não conversavam de jeito 

nenhum a respeito do que era mais importante para elas. Então, você aprendia a 

saber que conversar não era um jeito de as pessoas dizerem sobre si mesmas, mas 

muitas vezes o jeito de despistar-se.. 
83

 (FERNÁNDEZ, 2009, p. 83) 

 

 

A distração do foco acaba por gerar um imenso silêncio, ainda que dentro do 

ruído da conversa. O silêncio irlandês, conforme já mostramos no capítulo anterior, é 

algo bastante profundo e doloroso. Declan se camufla em suas brincadeiras e distrações 

e, apesar de sua avó não ter autocompaixão, como acontece com Lily e Helen, e 

                                                           
83

 [W]hen you are young in Ireland you learn very quickly not to bore people, and it‟s one of the great 

things to know as a writer, when the story must be interesting and when it must stop; how to manipulate 

the story. […] You learned that naturally, and you also learned that talk was a form of disguise. People 

often didn‟t talk at all about what was most important to them. So that you learned to know that talk 

wasn‟t a way of telling people about yourself, but it is often the way of disguising yourself… 
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perceber que deve existir algo de errado com o neto, ela tampouco quebra o silêncio 

guardado por ele. Ao contrário disso, ela espera até que a notícia venha de outra forma, 

no caso, através de Helen. Ao conversar com a neta, Paul e Larry, a sra. Devereux 

confidencia sua cumplicidade parcial em relação ao problema de Declan: 

 

tem uma coisa que eu sabia. Sei disso faz um ano, mas nunca contei nada para 

ninguém. O Declan esteve aqui no verão do ano passado. Estacionou em algum 

lugar mais afastado, por isso não ouvi nenhum barulho de carro. Mas por alguma 

razão resolvi ir até o portão e olhei para o penhasco e então o vi caminhando em 

minha direção […] mas [ele] não esperava dar de cara comigo, e fiquei com a 

impressão de que ele não queria me ver. […] E quando chegou mais perto, percebi 

que estivera chorando. Estava tão magro, tinha uma expressão tão estranha, como se 

não quisesse se encontrar comigo. Ele sempre foi muito afetuoso, mesmo quando 

era garotinho, e tentou consertar as coisas depois que entrou em casa. Sorria e fazia 

piadas, mas nunca vou me esquecer do aspecto que ele tinha quando o vi 

caminhando pela estrada. Tomamos chá juntos e havia algo no ar, era evidente que 

alguma coisa horrível tinha acontecido. […] Eu sabia que alguma coisa estava 

prestes a acontecer e fiquei esperando. (TÓIBÍN, 2004, p. 143-144)  

 

 

Para completar o silêncio habitual entre os membros dessa família que parecem 

nunca querer quebrá-lo, apenas mantê-lo ou aumentá-lo, Helen se pergunta por que a 

avó não lhe contara isso antes, mas não dirige uma única palavra a avó. Contradito-

riamente, ela deseja que sua avó pare de falar e, por isso, desvia o assunto: 

 

Helen conteve a respiração enquanto o feixe de luz do farol varava outra vez na 

penumbra. Indagou a si mesma por que sua avó não havia lhe contado isso antes. 

[…] Helen queria que sua avó parasse de falar. Endereçou uma pergunta a Larry e a 

Paul: “Suas famílias sabem que vocês são gays?” (TÓIBÍN, 2004, p. 144) 

 

 

A falta de comunicação entre os membros da família apenas aumenta a 

dificuldade das relações familiares entre eles e é interessante como as mulheres se 

questionam o motivo de terem ficado alheias a determinadas informações sendo que 

elas tampouco se importam em informar umas às outras de seus passos e decisões. As 

três se perguntam por que Declan escondeu delas a doença; Lily pergunta por que 
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Declan não lhe revelou sua preferência sexual; Helen, como já dito, se questiona por 

que a avó não lhe contara que Declan estava com problemas. Mas a avó não consulta a 

filha quando negocia seus terrenos; Lily não consulta Helen quando vende a casa; Helen 

não consulta o marido sobre o que ele acha de não lhe fazer companhia enquanto ela 

fica com Declan e todos os não consultados ficam insatisfeitos por serem ignorados. 

Mesmo Declan, que parece não se importar por ficar de fora, questiona a mãe por tê-lo 

abandonado na ocasião em que seu pai morrera. 

 

“A Helen me disse que eu abandonei vocês dois quando o seu pai ficou doente”. 

[…] Lily estava quase chorando, porém, Helen notou que Declan a observava com 

uma expressão severa. Indagou a si mesma se ele havia acreditado na mãe. Ela não 

acreditara. 

“Por que você me largou na casa dos Byrne durante o enterro e não foi me ver?”, 

inquiriu Declan. 

“Foi o conselho que todos me deram na época. Todo mudo dizia que você era 

pequeno demais para compreender a morte do seu pai e que a visão do caixão e do 

túmulo o deixaria muito impressionado. […] Declan rendeu-se e segurou a mão 

dela. (TÓIBÍN, 2004, p. 229-230) 

 

  

Apesar de Declan ter cedido em sua mágoa, Helen continua resistindo. Costello-

Sullivan (2012) argumenta que enquanto os efeitos do abandono em Declan o deixaram 

infantil e carente, em Helen os efeitos tiveram resultado contrário, pois ela se tornara 

autosuficiente como um mecanismo de defesa: 

 

Declan apresenta marcas comportamentais de alguém que sofreu abandono. 

Enquanto Helen aprende a não confiar em ninguém, a insegurança de Declan é 

evidente no que Helen chama de “sua necessidade insaciável de obter a atenção e a 

aprovação da mãe” 
84

. Ele, também, é incapaz de estabelecer uma relação romântica 

saudável, como sugere sua falta de parceiro estável. Isso implica que, como Helen, 

ele tem dificuldade de se ligar (e talvez de confiar) nas pessoas .
85

 (COSTELLO-

SULLIVAN, 2012, p. 139) 

 

                                                           
84

 Tradução de Alexandre Hubner para Companhia das Letras. (TÓIBÍN, 2004, p. 94) 
85

 Declan displays the behavioral markers of someone who has suffered abandonment. Whereas Helen 

learns not to trust anyone, Declan‟s insecurities are evinced through what Helen describes as „his 

inexhaustible need for his mother‟s attention and approval‟
85

. He, too, is unable to estabilish a healthy 

romantic relationship, as his lack of a stable partner suggests. This implies that, like Helen, he has 

difficulty bonding with (and perhaps trusting) others.   
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Outro fator que agrava o silêncio, a mágoa e o afastamento entre as pessoas da 

família é o tempo. Já faz tanto tempo que o ressentimento existe que parece nem mais 

fazer sentindo pôr um fim nele, pois isso requeriria uma nova identidade a Helen, que a 

formou austera desde o falecimento de seu pai:  

 

Quando meu pai morreu, eu me senti abandonada por minha mãe e minha avó. Sei 

que elas tiham seus próprios problemas e que talvez não houvesse nada que 

pudessem fazer para me ajudar, é possível que o estrago já estivesse feito, mas o fato 

é que elas não estavam lá para me amparar e me consolar. E essas duas mulheres são 

a parte que tratei de enterrar em mim, é isso que elas são para mim, tanto uma como 

a outra, e é por isso que ainda hoje insisto em manter distância delas. (TÓIBÍN, 

2004, p. 186) 

 

 

Mas apesar de Helen ter se escondido dentro de sua rigidez como se não se 

importasse com a situação, ou como quem não precisasse mais da mãe e da avó, no 

fundo ela ainda gostaria que as coisas fossem diferente entre elas. No momento em que 

está indo junto com a mãe e o irmão para a casa da avó ela 

 

percebeu que pela primeira vez em muitos anos – talvez dez – estava de volta ao 

seio da família, essa família da qual ela tentara com tanta determinação distanciar-

se. Pela primeira vez em muito tempo ficariam todos sob o mesmo teto, como se 

nada houvesse acontecido. Deu-se conta também de que as emoções mudas que 

circulavam entre eles no interior do carro, assim como a sensação de que os três 

constituiríam novamente uma unidade, pareciam perfeitamente naturais agora que 

havia uma crise, um elemento catalisador. Estava de volta ao lar onde desejara 

jamais tornar a pôr os pés e sentia-se, contra a própria vontade, quase aliviada. 

(TÓIBÍN, 2004, p. 108) 

 

 

O escudo de Helen não a protege da dor, apenas a camufla para adiar a resolução 

dos fatos e é justamente essa resolução que ela não pretendia encarar. No entanto, algo a 

faz se sentir “quase aliviada” e se não é a falsa impressão de que tudo está bem entre 

eles dentro do carro, é, pelo menos, a possibilidade de que a convivência deles todos na 

casa da avó faça-os finalmente quebrar a tensão existente durante tantos anos.  
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Outro momento em que aparece o desejo íntimo de Helen de se reconciliar com 

sua mãe é quando ela relembra seu desapontamento com a venda da casa em que ela 

fora criada, mesmo não fazendo sentido ela se importar com essa casa como se fosse 

algo dela. Afinal, ela já estava casada e a propriedade que ela partilhava com Hugh e as 

crianças era o espaço que deveria lhe importar de fato: 

 

Refletiu que não conseguia tirar da cabeça a história da venda da casa porque 

acreditava que um dia voltaria para lá que aquela casa seria o seu refúgio, e que, 

apesar de tudo, sua mãe estaria lá para recebê-la, acolhê-la e protegê-la. Nunca havia 

pensado nisso antes, sabia que era uma idéia irracional e descabida, mas, não 

obstante, sabia também que era real e esclarecia tudo. […] Não que ele [Hugh] fosse 

abandoná-la, e sim que, mais cedo ou mais tarde, ela bateria à porta de sua mãe 

pedindo para voltar e ser perdoada, e sua mãe lhe diria que o seu quarto estava 

sempre à sua disposição e que ela podia ficar o tempo que quisesse. (TÓIBÍN, 2004, 

p. 120-121) 

 

Ao se abrir com Paul, Helen admite sua inclinação para se reconciliar, mas 

também não esconde a vontade de fugir e de desejar uma saída que não a levasse a ter 

de passar por uma dessas escolhas, como se isso fosse possível: 

  

“Fico dividida entre o desejo de me reconciliar com elas e a vontade de fugir delas”, 

disse Helen. “Mas, na verdade, o que eu realmente gostaria de fazer, se é que você 

quer ouvir isso…”. Ela sorriu.  

“Quero, sim, disse ele em tom pesaroso. 

“O que eu gostaria de fazer era pegar um carro e passar por cima da minha mãe, e 

isso o que eu realmente gostaria de fazer”. (TÓIBÍN, 2004, p. 187)  

 

 

Se já não faz mais sentido por fim ao ressentimento entre ela, sua mãe e sua avó, 

devido ao longo tempo que ele existe, por outro lado, paradoxalmente, e pelo mesmo 

motivo, não há mais razão para manter a intriga, a não ser pelo medo de Helen ter de se 

enfrentar. Ela própria revela a Paul que percebe a mãe e a avó tentando puxá-la de volta, 

sua conversa com Hugh ilustra isso: 

 

“Está tudo bem?” Indagou Hugh. 
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“Não, não está. Não vejo a hora de ir embora daqui. [...] Que loucura a minha não 

ter ido com vocês. Não vou mais fazer isso. Acho que nunca mais conseguirei ficar 

longe deles desse jeito”. 

“É só por alguns dias, Helen”. […] 

“Acho que talvez eu esteja preocupada comigo mesma. E talvez esteja com medo de 

dizer isso para você”. 

“Eu estou aqui, e quando quiser, vou na mesma hora me encontrar com você, nem 

que seja por um dia”. 

“O pior é que a minha mãe agora deu para ficar toda carinhosa comigo”. (TÓIBÍN, 

2004, p. 192, 193) 

 

 

Reconciliar-se com as mulheres da família é, ao mesmo tempo, se desnudar da 

máscara que Helen utilizou para se autoidentificar por todos esses anos. Isso requer um 

processo difícil e lento do qual Tóibín permitiu ao leitor conhecer apenas o início e seu 

pequeno desenrolar, a medida em que os dias foram se passando na casa da avó, até o 

momento em que Helen, inevitavelmente, teve de levar sua mãe para a casa em Dublin, 

enquanto ambas aguardavam a chegada de Hugh e o horário de visita de Declan no 

hospital. O que virá depois disso, cabe ao leitor completar com a própria imaginação, já 

que o romance acaba exatamente nesse ponto. 

Na verdade, esse processo de reconciliação perpassa todas as partes do romance, 

pois mesmo antes de Helen revelar suas feridas a sua mãe, ela já havia tentado dar 

trégua às desavenças entre elas. No momento em que Helen busca sua mãe em Wexford 

para levá-la ao hospital em Dublin, ela já assume que está se esforçando para tolerar a 

mãe, por entender que Declan esperava que em um momento como esse elas 

superassem suas diferenças, mas Lily ainda não está preparada para perceber esse 

esforço da filha. 

 

“Acho que ele [Declan] deve ter pensado que numa hora como essa deixaríamos 

nossas desavenças de lado”, disse ela [Helen]. 

“Não noto nenhuma diferença em você”, volveu a mãe.  

“Estou me esforçando, pode acreditar”, disse Helen sem conseguir evitar um tom 

seco. (TÓIBÍN, 2004, p. 100) 
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Depois, quando Helen leva Lily para buscar o carro que ficara em Wexford e 

ambas passam pela casa de Lily para pegar os itens necessários ao conforto de Declan, 

Helen elogia a casa da mãe, que ignora os comentários da filha e segue em sua 

ocupação: 

 

“Que casa incrível!” 

“Helen, temos de pegar o colchão que está no quarto menor”. 

Helen ignorou-a e adentrou a sala. […] Sua mãe surgiu no hall arrastando um 

colchão. “Vai ficar aí parada com essa cara de tacho?”, inquiriu ela. 

“Estou besta com a sua casa”. 

“O colchão pode ir no bagageiro. Tenho uma coisa para amarrá-lo”. (TÓIBÍN, 2004, 

p. 114, 115) 

 

 

O problema é que Helen parece sempre estar um passo a frente de sua mãe e 

nunca recua quando sua mãe alcança o último ponto, pois no momento em que Lily 

lamenta a falta de interesse da filha pelas suas coisas pessoais, roupa e casa, Helen ao 

invés de lembrar à mãe que elogiara a casa dela e seu elogio fora ignorado, avança outro 

passo e reclama que sua mãe nunca está satisfeita com a filha que tem, parecendo 

sempre desejar que ela fosse diferente. 

 

“Eu gostaria que você fosse o tipo de filha que se interessasse pelas coisas da mãe, 

adoraria que você viesse me visitar e ficasse me dando palpites sobre a casa, sobre o 

jardim, sobre as minhas roupas” […] 

“Mamãe”, disse, Helen, “eu adoraria que um dos meus filhos tivesse talento para 

música – o pai deles também ficaria muito contente – , mas eles não têm, nenhum 

dos dois, e nós os amamos do jeito que eles são. […] Teria me feito bem se, em 

algum momento, você houvesse demonstrado estar feliz comigo, embora eu não 

fosse como você desejava que eu fosse. Ajudaria muito se você parasse de querer 

que eu seja outra pessoa”. (TÓIBÍN, 2004, p. 205) 

 

 

O ápice da disscussão, no entanto, é o momento em que Helen admite que a origem dos 

conflitos estão relacionadas à doença e à morte de seu pai.  
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“Eu nunca entendi”, disse Helen, “como você foi capaz de nos deixar aqui durante a 

doença do meu pai e ficar tanto tempo longe, sem nos visitar uma única vez”. […]  

“Você não sabe o que aconteceu com seu pai”, disse Lily. “Não faz idéia de como 

ele estava amedrontado, de como ele se sentia solitário e desamparado no hospital, 

embora eu estivesse lá todos os dias. Não tive escolha. Por acaso é isso que vem te 

consumindo esses anos todos?” 

“O Declan e eu nos sentimos abandonados quando você nos deixou aqui. […] E 

acho que é verdade que isso tem me consumido ao longo de todos esses anos, como 

você diz. Foi algo que me marcou muito.” (TÓIBÍN, 2004, p. 209, 210) 

 

 

Embora, neste momento, Helen finalmente tenha se permitido revelar parte de seu 

rancor, ela ainda não diz tudo o que sente de uma só vez, pausas acontecem entre um 

diálogo e outro com sua mãe, ora porque Lily transfere o foco de sua ira para Paul, ora 

porque era necessário socorrer Declan, ou até mesmo porque faltava oportunidade para 

retomar o assunto. Nos intervalos, Helen reflete sobre o que já havia sido dito e, 

principalmente, sobre o que ainda faltava para ser dito por ela e a mãe uma para outra. 

Era a primeira vez que o silêncio de vários anos havia sido quebrado. Expor todas as 

feridas de uma só vez não era uma tarefa fácil.  

Então Helen se lembrou de como vira sua mãe fingir na ocasião da morte de seu 

pai e comparou com o mesmo fingimento que ela estava vendo sua mãe expressar 

diante da situação de Declan.  

 

Era aquela incorrigível mistura de busca por compadecimento e necessidade de 

atenção, uma pessoa capaz de alternar a ternura mais calorosa com a mais gélida 

indiferença, inundando os outros de afeto para no momento seguinte lhes virar as 

costas porque estava ocupada. […] Aquelas emoções cruas que Helen vira a mãe 

expor a todo mundo, exceto a ela, sua filha, emoções que haviam sido ostentadas em 

público mas raramente reveladas na intimidade do lar, estavam novamente em cena 

na mesa da cozinha em Cush. E ainda queriam que ela fizesse as pazes com sua 

apregoadora. (TÓIBÍN, 2004, p. 216, 217) 

 

 

Lily, à semelhança dos demais personagens da trama, apresenta um 

comportamento dúbio, pois se mostra capaz de manipular os próprios sentimentos e 

ações diante das pessoas. Para Helen ela alega que não podia visitar os filhos durante a 
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agonia do marido porque ele estava amedrontado, mas para Declan a desculpa 

apresentada para o abandono dos filhos é a preocupação da avó em não perturbar as 

crianças desnecessariamente. Convém enfatizar que quando ela se justifica para Helen 

ela havia sido pega de surpresa pela reclamação da filha, mas quando ela se justifica 

para Declan, é ela quem inicia o assunto, um dia depois da discussão com a filha, numa 

situação em que ela ainda estava sem lhe dirigir a palavra e fingia não notar a presença 

dela no quarto, quando abordou o assunto: 

 

“A Helen me disse que eu abandonei vocês dois quando o seu pai ficou doente […] 

Eu escrevia o tempo todo”, prosseguiu ela, “e a sua avó me dizia que, se eu viesse 

visitá-los, isso só serviria para deixar vocês intranquilos. […] E foi por isso que não 

os visitei nenhuma vez. Pode perguntar à sua avó, pergunte a ela se isso não é 

verdade. Eu queria vir, o seu pai também queria que eu viessse, nem que fosse 

apenas por um dia, mas a sua avó dizia que seria demais para vocês me reencontrar e 

depois me ver partir novamente. Ela achava que vocês ficariam muito abalados”. 

(TÓIBÍN, 2004, p. 229) 

 

 

Apesar de o pai de Helen estar amedrontado, isso não implica que ele não 

quisesse que a esposa visitasse os filhos, mas como o narrador foca o ponto de vista 

apenas em Helen, a contradição na fala de Lily não passa imperceptível ao leitor. 

Afinal, é impossível que este fique sabendo o que realmente se passa na intimidade de 

Lily, assim como não lhe é possível saber o sentimento real do pai, Michael Breen, que 

já está morto desde o início do romance. De qualquer forma, o comportamento de Lily 

corrobora para o que Persson (2007) chama de “rachaduras [na] fachada do núcleo 

familiar ideal”: 
86

 

 

o romance introduz a noção de que há, talvez, rachaduras invisíveis numa fachada 

perfeita sugerindo ainda que o núcleo familiar ideal, a principal base da Igreja 

Católica, é uma quimera e uma ilusão […] essa é uma cultura de silêncio. Helen e 

sua mãe não se comunicam bem, e pensamentos são frequentemente suprimidos. 

Também quando o pai de Helen teve câncer e depois morreu, ninguém informou 

Helen nem Declan, nem mesmo o padre. Parece, então, que assuntos de doença e 

                                                           
86 cracks in a perfect façade [at the] ideal nuclear family. 
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família são considerados muito íntimos para se conversar abertamente.
87

 

(PERSSON, 2007, p. 161, 162) 

 

 

Nessa família, a ninguém escapa a contribuição das rachaduras. Embora Persson 

(2007) não tenha mencionado a sra. Devereux nesse contexto, convém incluí-la mais 

uma vez. Já foi dito que ela foi cúmplice do silêncio de Declan, quando ela ainda 

desconhecia qual era o problema que atormentava o neto e da sua indiferença à filha no 

momento da venda dos terrenos, mas além dessa sua discrição está o seu interesse em 

manter sua vida privada longe dos comentários alheios, venham eles de quem vierem.  

Primeiro, ainda na juventude de Lily, Dora Devereux finge para as irmãs do 

colégio da filha que ficaria muito satisfeita se Lily virasse freira, mas sem que as freiras 

soubessem, providenciou um jeito de evitar que isso acontecesse e se fez dissimulada 

quando as freiras reclaramaram do novo comportamento de Lily. Depois, mais 

recentemente, tinha o hábito de sair de Cush e ir para a cidade de Wexford uma vez por 

semana sem avisar a ninguém, o que causava fofoca entre as pessoas de Cush, que a 

viam saindo ou chegando, sem cumprimentar ou conversar com ninguém e, 

consequentemente, Lily, que fora avisada pelo padre do vilarejo do comportamento 

estranho da mãe, pensava que Dora estava perdendo o juízo, coisa com que o padre 

concordava: 

 

“Desde que pôs a mão no dinheiro da venda dos terrenos, ela perdeu completamente 

o juízo”, disse Lily. “Endoidou de vez! E espere só até o inverno chegar e ela ficar 

deprimida e não falar com mais ninguém e o padre O‟Brien me ligar, como fez no 

ano passado, para dizer que ela foi vista chegando a Blackwater pela segunda vez no 

mesmo dia, carregando uma sacola, e que não trocava uma palavra com quem quer 

que encontrasse pelo caminho”. (TÓIBÍN, 2004, p. 234) 

 

                                                           
87

 the novel introduces the notion that there are, perhaps invisible, cracks in a perfect façade further 

suggesting that the ideal nuclear family, the very foundation of Catholic Ireland, is a chimera and an 

illusion […] this is a culture of silence. Helen and her mother do not communicate well, and thoughts are 

frequently suppressed. Also when Helen‟s father had cancer and later died, no one informed Helen and 

Declan, not even the priest. It seems, then, that illness and family issues are considered too intimate to 

talk about openly. 
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Sem falar que, quando o taxista que a levava resolvera incluir no passeio outros 

passageiros e um dia se atrasou por causa de um deles, ela o dispensou sem apresentar 

nenhuma justificativa. 

 

Pois não é que o Ted Kinsella espalhou por aí que estava fazendo duas viagens para 

Wexford às quartas-feiras e começou a levar uma porção de outras pessoas no carro 

dele? […] Então, um dia, na semana anterior ao Natal, o Ted chegou e disse que 

sentia muito, mas tinha de apanhar outro passageiro às cinco, e perguntou se eu 

preferia esperar no carro ou em outro lugar. E ele já estava dez minutos atrasado! 

Ah, mas eu acabei com a farra dele. Fiquei louca da vida. Imaginem só, eu 

continuava pagando o mesmo preço de quando ia sozinha. Então cheguei em casa e 

mandei um bilhete para ele pelo Tom Wallace, o carteiro daqui, dizendo que eu 

tinha desistido dos meus passeios de quarta-feira. Não dei explicação nenhuma. Ele 

sabia muito bem qual era o motivo”. (TÓIBÍN, 2004, p. 123) 

 

 

A sra. Deveraux gostava de manter as aparências de que tudo sempre estava bem 

com ela, mesmo que a verdade fosse outra e, para evitar discutir o assunto, evitava ao 

máximo que podia a oportunidade de ele vir à tona. É assim que ela despista as irmãs 

Kehoe que vão espionar a sua casa, ao ver que a sra. Deveraux estava com visitas. Ela 

encobre a presença de Declan e a doença dele, dizendo que se trata de amigos da Helen. 

É correndo, ao ir embora, depois da missa, sem olhar para os lados, que ela evita ser 

abordada pelos conhecidos, para não ter de explicar a presença de Lily, Helen e Paul em 

sua companhia na missa, mas é principalmente se maquiando que ela disfarça que está 

sentida e preocupada com o fato de Declan ter sido levado para o hospital, sabendo que 

não poderia ir junto. 

 

No momento em que entrou na cozinha, Helen viu que sua avó trajava um vestido de 

cor viva com bolinhas azuis e um cardigã de angorá azul-marinho. Havia passado 

um batom de cor clara nos lábios e aplicado uma leve camada de maquiagem no 

rosto. Parecia até que havia se arrumado para ir para Dublin com eles, mas o fato, 

como Helen sabia, era que ela não queria dar a impressão de que estava sendo 

deixada para trás. (TÓIBÍN, 2004, p. 262) 
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Assim, a sra. Devereux, que serviu de anfitriã para sua família e para os amigos de 

seu neto durante alguns dias, fica para trás sem que ninguém a convide para ir à Dublin 

e talvez sem que ela esperasse receber esse convite. A aparência de não estar sendo 

deixada para trás, ao mesmo tempo, indica a retomada de suas atividades anteriores 

como se elas não houvessem sofrido interrupção, mas todos sabem que nenhum deles 

conseguirá mais ser quem eles eram antes da experiência que tiveram juntos e tampouco 

voltar à antiga rotina. Apesar da saúde de Declan, toda a família tem perspectiva de uma 

convivência melhor.  

Assim como a casa da sra. Deveraux tem projetos para se fortalecer diante do 

penhasco que ameaçava destruir a construção, a família de Declan se fortalece diante da 

doença que o destrói. Edward Hagan (2010) aponta como Declan permaneceu 

perseverante em relação a sua família e usou de sua própria sorte para reunir a sra. 

Deveraux, Lily e Helen, e o compara ao farol de Tuskar Rock, que é constante, 

enquanto as mulheres podem ser equiparadas ao farol de Blackwater, que estava fora de 

uso desde a morte de Michael Breen. 

 

Enquanto os personagens fazem suas relações uns com os outros, eles o fazem 

contra o pano de fundo da transitoriedade da vida. Nós queremos constância, mas 

mesmo o mar nos deixa saber que o chão sólido, não é tão sólido, que o farol de 

Blackwater é inútil agora, embora ele represente para a Lily um ideal de 

masculino/feminino (em conjunto com o farol de Tuskar Rock). O romance parece 

intencionar nos deixar ver como nós temos que nos manter criando relacionamentos 

e ideais diante da inconstância.
88

. (HAGAN, 2010, p. 106) 

 

 

O livro, não por acaso, é intitulado, no original, de The Blackwater Lightship (O 

farol de Blackwater), o mesmo que ora se encontra inutilizado. Também sem uso, 

                                                           
88

 While the characters make their relationships with one another, they do so against the backdrop of life 

as impermanence. We want permanence, but even the sea lets us know that solid ground is not so solid, 

that the Blackwater Lightship is now unnecessary although it represented for Lily an ideal of male/female 

wholeness (in tandem with the Tuskar Rock Lightship). The novel seems to intent on letting us see how 

we have to keep creating relationships and ideals in face of the impermanence. 
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espera-se que se torne o silêncio e tudo o que a ele se vinculou durante os vários anos 

nas diferentes gerações dessa família. Afinal, ela fora apontada, por muitas críticas do 

romance, como a exposição da fraude do ideal familiar previsto na Constituição da 

Independência, na Constituição de 1937 e em tantas outras reformulações que a 

Constituição da República da Irlanda sofrera até a década de 1990. Pois mesmo com 

tantas reformulações, a sempre prenunciada idealização familiar formada por pai, mãe e 

filhos se mantinha como única possibilidade de família feliz. 

Alguns críticos como Persson (2007) e Hagan (2010), por exemplo, sugeriram que 

o romance mostra a eficácia da família homossexual em oposição à falácia da família 

normativa e argumentam como os personagens gays se conhecem e se comunicam bem 

entre si, ao contrário dos demais personagens, que reservam suas opiniões aos próprios 

pensamentos, tornando-se portanto estranhos uns aos outros, como se não fizessem 

parte de uma mesma família.  

Sem mencionar o fato de que Lily está muito longe do ideal materno que se 

vincula à imagem da nação. Até que Declan fique doente e reúna as mulheres na casa da 

avó, Lily não havia feito o menor sacrifício pelos filhos. Como Hagan (2010) deixa 

subentender, Lily se preocupava muito mais com seus alunos do que com sua própria 

prole.  

 

Lily, de fato, falha em distinguir seu papel como professora de computação do seu 

papel de mãe, mesmo se Helen está encarregada da tarefa de informar Lily da 

doença de Declan. Lily confessa, “Quando a vi sair do elevador, achei que era 

mesmo você, e fiquei me perguntando se teria vindo até aqui para fazer um curso de 

informática.”
89

 Lily não podia imaginar “negócios de família” tendo uma realidade 

diferente de um “negócio de computador”. É quase como se o mundo novo da 

computação irlandesa fosse exatamente a tecnologia certa para ligar o senso de 

deslocamento familiar que Helen e Declan sentem.
90

 (HAGAN, 2010, p. 102) 

                                                           
89

 Tradução de Alexandre Hubner para Companhia das Letras. (TÓIBÍN, 2004, p. 97) 
90

 Lily, in fact, fails to distinguish her role as computer instructor from her role as parent even as Helen 

is undertaking the task of informing Lily of Declan‟s illness. Lily confess, „“I thought it was you [Helen] 

when you came in, and I wondered had you come all the way down here to learn computers…
90

‟”. Lily 

cannot imagine “family business” having a reality other than “computer business”. It is almost as if the 
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No entanto, Costello-Sullivan (2012) apresenta uma nova interpretação familiar: a 

de Paul e Larry como novos integrantes à família biológica de Declan. 

 

Paul and Larry não apenas moldam uma alternativa, mas, eles também integram a 

família do Declan como está. […] Declan teve por muito tempo Larry e Paul como 

parte de sua família, mas a presença deles também foi excluída de seu núcleo 

familiar. Em vez de uma simples redefinição de família, a presença deles 

proporciona, assim, reconhecimento de uma parte da família dele que tem sido 

fundamental para o Declan o tempo todo, uma transcrição da narrativa familiar mais 

inclusiva, apurada e representativa. […] Em vez de substituir a família nuclear de 

Declan, Larry e Paul suplementam e completam a célula familiar tradicional. 

(COSTELLO-SULLIVAN, 2012, p. 142) 

 

 

Esta tese, por sua vez, concorda com Costello-Sullivan (2012), no que se refere à 

inclusão dos amigos de Declan à sua primeira família, mas faz questão de lembrar que 

esses não são os únicos novos integrantes. O final do romance vislumbra planos para a 

aproximação de Hugh, Cathal e Manus, que, apesar de já fazerem parte da família e do 

convívio de Declan, estavam desentrosados da sra. Deveraux e completamente 

afastados de Lily. 

Outra ressalva desta tese, já sinalizada no tópico anterior, é de que o núcleo 

familiar homossexual de The Blackwater Lightship se apresenta em instâncias muito 

perfeitas para ser real. Paul é capaz de falar por Declan com mais propriedade que o 

próprio enfermo. É Paul quem explica os sintomas que o amigo sente e prontamente já 

aponta o que deve ser feito.  

Diferentemente do que as críticas têm apresentado, este trabalho arrisca dizer que 

o romance mostra como uma família, homossexual ou não, consegue lidar com seus 

problemas para tentar superá-los, sem tentar promover um modelo de família em 

prejuízo do outro. Toda família enfrenta problemas, independentemente de como ela é 

formada ou da opção sexual de seus membros. O romance, apesar de mostrar as mazelas 

                                                                                                                                                                          

new world of Irish computing is just the right technology to match the sense of familial displacement that 

Helen and Declan feel. 
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da família tradicional, não aponta a família homosexual como superior, mas o quanto 

pode ser produtivo a união das duas, sugerindo ao país um modelo de inclusão.  

Essa opnião se fundamenta no próprio comportamento de Declan que, apesar de 

ter construído para si uma nova família com seus amigos homossexuais, não renega sua 

família consanguínea. Ele poderia ter escolhido passar seus prováveis últimos dias na 

presença só de seus amigos, ou só na presença da avó, da mãe e da irmã, mas ele 

escolheu reunir todas essas pessoas, ainda, que elas nem se conhecessem e nunca 

fossem desejar um encontro. Juntas essas pessoas aprendem a se respeitarem e a se 

tolerarem mesmo na ausência de Declan, como Helen, ao fim do romance, foi capaz de 

receber sozinha sua mãe em sua casa. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1. Introdução 

 

Inicialmente banida do próprio país, mas atualmente com estátua em sua 

homenagem no vilarejo onde teve sua primeira obra queimada, a escritora irlandesa 

Edna O‟ Brien permanece oscilante no gosto dos críticos de sua vasta obra. Conhecida 

por ser a primeira mulher a expor a sexualidade feminina na literatura irlandesa, O‟ 

Brien faz parte da primeira geração de escritores a ser influenciados por James Joyce. 

Autora de mais de vinte livros, O‟ Brien conquistou fama desde sua primeira 

publicação, o romance The Country Girls, que se tornou, posteriormente, o primeiro da 

trilogia homônima, que se completa com as obras Girl With Green Eyes e Girls in their 

Married Bliss. Essa trilogia, assim como a maior parte de sua ficção, enfrenta o 

universalismo temático do amor e da família, com base nos pequenos vilarejos do oeste 

da Irlanda. O principal interesse desta tese, no entanto, está em seu último romance, The 

Light of Evening. Todavia, antes de o explorar ao longo deste capítulo, será feito um 

breve percurso pelos caminhos intelectual e literário traçados por Edna O‟ Brien, a fim 

de se contextualizar melhor a obra e a autora em seu próprio país, assim como foi feito 

nos capítulos anteriores com Anne Enright e Colm Tóibín. 

Nascida em Tuamgraney, Condado de Clare, em 1930, O‟ Brien foi educada aos 

moldes familiares previstos na Constituição do Estado Livre e da Constituição de 1937, 

com direito a toda censura que a Igreja Católica conseguia alcançar na época. Com 

acesso apenas à leitura dos evangelhos e dos pedaços de um livro que circulava de 

página em página nas mãos das mulheres do pequeno vilarejo rural, Edna O‟ Brien se 

autoeducou literariamente quando se mudou para Dublin, para estudar farmácia na 

G06
Caixa de texto
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University College Dublin e, quase acidentalmente, descobriu James Joyce e ficou 

fascinada pelo modo como ele trabalhava a linguagem, desejando fazer algo igual, 

conforme revelou em entrevista à Folha Online, pouco antes de visitar o Brasil, na 

ocasião da Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP, em 2009: 

 

Como cresci no oeste da Irlanda, não posso dizer que houvesse uma abundância de 

livros. Na realidade, apenas um romance, “Rebecca”, de Daphne du Maurier (1907-

1989), conseguiu se infiltrar em nossa pequena vila, e era emprestado uma página de 

cada vez às mulheres que esperavam ansiosamente pela possibilidade de ler essa 

história de amor. Porém, e infelizmente, as páginas não eram emprestadas na 

sequência do livro, então todas liam a história fora de ordem. Mas eu tinha sede por 

literatura, apesar de não saber muito bem do que isso se tratava. [...] Eu tive, de 

qualquer forma, o benefício da beleza da linguagem do Evangelho, que devorei tanto 

por sua aproximação com a literatura quanto por seu impacto religioso. Eu não li 

Joyce até começar a estudar farmácia em Dublin em 1952 e encontrar um livro 

usado, por quatro centavos, chamado “Introdução a James Joyce”, de T.S. Eliot  

(http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u575424.shtml. Acesso em: 06. 

06. 2013) 

 

 

Algum tempo depois, trabalhando como revisora de livros, O‟ Brien teve a 

oportunidade de publicar um livro de sua própria autoria, para o qual recebeu 

pagamento adiantado. Como uma mulher pobre, mas também vaidosa, O‟ Brien gastou 

o dinheiro com uma máquina de costura, a fim de se vestir bem para o marido com 

menor custo, e com brinquedos para seus filhos, mesmo antes de começar a escrever a 

obra. A história, no entanto, ela já a tinha pronta, estava disposta a escrever sobre aquilo 

que conhecia bem, que era o cenário de sua infância, a vila em que fora criada, com os 

costumes familiares e católicos da Irlanda recém independente.  

The Country Girls narra a história de duas meninas, Kate e Baba, que saem de 

uma vilazinha rural próxima a Limerick, no oeste da Irlanda, para estudarem em um 

colégio interno, pouco depois da morte da mãe de Kate. Baba, ao perceber que o 

internato a mataria, providencia um jeito de ela e a amiga serem expulsas, quando, 

então, elas se mudam para Dublin, onde Kate consegue emprego em um supermercado e 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u575424.shtml
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Baba entra para a faculdade. Ambas poderiam ter se tornado felizes daí por diante, mas 

o legado herdado de suas famílias as impede de mirarem assertivamente em suas 

escolhas afetivas. Kate não consegue se envolver com ninguém graças às lembranças de 

seu pai bêbado e de sua mãe subserviente, e Baba, por se assemelhar à mãe, sempre 

sonhando com uma vida mais rica e sofisticada que a própria realidade. 

Embora o conteúdo de The Country Girls não tenha nada de assombroso, 

sobretudo nos dias de hoje, Edna O‟ Brien pagou um alto preço por revelar a realidade 

matrimonial e religiosa da Irlanda em 1960: 

 

“The Country Girls” causou um certo tumulto na Irlanda e mesmo na Inglaterra. 

Algumas cópias foram queimadas no jardim da capela de minha vila natal, as 

mulheres ficaram indignadas, os homens puniam, e aqueles que estavam no poder, 

tanto a igreja como o Estado, condenaram o livro como “não recomendável para 

qualquer lar decente”. Então foi banido, assim como meus seis romances seguintes. 

(http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u575424.shtml. Acesso em: 06. 

06. 2013) 

 

 

Os seis romances subsequentes a The Country Girls foram: The Lonely Girl, que 

posteriormente foi publicado como Girl With Green Eyes (1964), Girls in their Married 

Bliss (1964), August is a Wicked Month (1965), Casualities of Peace (1966), A Pagan 

Place (1970) e Zee & Co. (1971). Nesse período, ela também publicou os contos 

reunidos em The Love Object and Other Stories (1968). Seus romances posteriores 

foram: Night (1972), Johnny, I Hardly Knew You (1977), The High Road (1988), Time 

and Tide (1992), House of Splendid Isolation (1994), Down by the River (1996), Wild 

December (1999), In the Forest (2002) e The Light of Evening (2006). Em 1987, O‟ 

Brien reuniu seus três primeiros romances e lançou The Country Girls trilogy com novo 

epílogo.  

Faz parte de seu rol artístico, ainda, outros livros de contos: A Scandalous Woman 

and Other Stories (1974), Mrs. Reinhardt and Other Stories (1978), Returning (1982), 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u575424.shtml
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A Fanatic Heart (1985), Lantern Slides (1990) e Saints and Sinners (2011), dramas: The 

Ladies (1975), The Gathering (1974), A Pagan place, adaptação do próprio romance 

(1984), Virginia, the life of Virginia Woolf (1981), Family Butchers (2005), Triptych 

and Iphigenia (2005) e Haunted (2009) e poemas: On the bone (1989) e Watching 

Obama (2009). Além de Literatura infanto juvenil: The Dazzle (1981), A Christmas 

Tread (1982), The Rescue (1983) e Tales for the Telling: Irish Folk and Fairy Tales 

(1986). 

Roteiros para cinema e televisão ainda fazem parte da produção ficcional da 

autora, sendo alguns deles adaptações de obras de sua própria autoria como Girl with 

Green Eyes (1964), Mrs. Reinhardt (1978) e Zee & Co. – X, Y, & Zee (1971) e outros 

inéditos como I Was Happy Here – Time Lost and Time Remembered (1965), Three into 

Two Won't Go (1969), The Tempter (1975), The Country Girls (1984), The Wedding 

Dress (1963), The Keys of the Café (1965), Give My Love to the Pilchards (1965), 

Which of These Two Ladies Is He Married To? (1967), Nothing's Ever Over (1968) e 

Then and Now (1973).  

Por fim, a totalidade da produção artística de O‟Brien se completa com os livros 

não ficcionais: Mother Ireland (1976), Arabian Days (1977), Some Irish Loving, an 

Anthology which Includes Some Translations (1979), James and Nora: A Portrait of 

Joyce’s Marriage (1981), Vanishing Ireland (1986), James Joyce (1999), Byron in Love 

(2009) e Contry Girl, Memoir (2012).  

Mas por mais que ela tenha ido além do campo ficcional e ganhado diversos 

prêmios renomados ao longo de toda sua carreira, como Kingsley Aims Awards (1962), 

Los Angeles Times Book Prize – fiction (1990), Premio Grinzane Cavour (1991), 

Writer‟s Guild Award (1993), European Prize for Literature (1995), Irish Pen Award 

(2001), Ulysses Medal (2006), Lifetime Achievement Award in Irish Literature (2009) e 
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Frank O‟ Connor International Short Story Award (2011), a autora ainda é vítima de 

preconceitos em relação ao conjunto de sua obra, como se tudo o que ela escrevesse 

fosse a repetição da história de sua infância. Rebecca Pelan, no prefácio do livro de 

Helen Thompson, The Role of Irish Women in the Writings of Edna O’ Brien: 

Mothering and the Continuation of the Irish Nation (2010), argumenta que 

provavelmente esse preconceito se enraíza na má leitura que a sociedade ainda faz de 

mulheres escritoras: 

 

Com exceção de coleções especificamente destinadas a mostrar a escrita feminina, a 

inclusão de escritoras no cânone da cultura literária irlandesa é geralmente baseada 

em gênero, como realismo confessional, ou contos, ou elementos autobiográficos da 

vida da autora e nos modos em que essa vida é incorporada ao trabalho. Tal 

hierarquia fixa de realização, evidentemente na crítica literária da Irlanda e além, 

resultou na destituição virtual e na banalização daquelas mulheres que não podia ser 

contidas por ou nesses limites. Talvez não haja maior exemplo dessa banalização do 

que a reação crítica ao trabalho de Edna O‟Brien, uma escritora que tem sido 

seriamente subvalorizada como o resultado de uma percepção literária que a 

estabeleceu como uma dissidente trangressora sexual e como uma escritora tão sem 

imaginação que ela tem sido compelida a contar a mesma história repetidamente.
91

 

(THOMPSON, 2010, p. iii) 

 

 

No Brasil, apesar da vasta obra de O‟ Brien, apenas alguns de seus livros 

encontram-se traduzidos para a Língua Portuguesa e, em Portugal, o número de 

traduções é menor ainda. Infelizmente, a crítica da autora, nesses países, parece ecoar a 

pior das interpretações que a crítica em Língua Inglesa faz de sua obra, o que torna 

questionável o nível de conhecimento que os críticos brasileiros e portugueses têm da 

                                                           
91

 With exception of collections specifically aimed at showcasing women‟s writing, the inclusion of 

women authors in mainstream Irish literary culture is usually based on genre, such as confessional realism 

or the short story, or on the autobiographical elements of the autor‟s life and the ways in which that life 

are incorporated into the work. Such a fixed hierarchy of achievement, evident in literary criticism from 

within Ireland and beyond, has resulted in the virtual dismissal or trivialization of those women who 
cannot be contained by or within these boundaries. There is perhaps no greater example of this 

trivialization than the critical response to the work of Edna O‟ Brien, a writer who has been seriously 

undervalued as a result of the literary establishment‟s perception of her as a sexually-transgressive 

maverick and as a writer so lacking in imagination that she has been compeled to tell the same story over 

and over again. (THOMPSON, 2010, p. iii) 
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obra completa de O‟Brien, sobretudo quando ela tem tanto escrito e tão pouco 

traduzido.  

A maior parte dessa crítica se resume nos trajes, na maquiagem e no cabelo da 

autora, no seu vocabulário rebuscado ou em seu sotaque, o que difere bastante do 

caráter científico a que esta tese se obriga e a de poucos trabalhos acadêmicos 

publicados que serão citados neste capítulo. Dessa forma, esta pesquisa irá se concentrar 

na contribuição da autora para a representação da família irlandesa na literatura e na 

crítica, ou, pelo menos, na parte da crítica que contempla essa perspectiva.  

É oportuno citar, outra vez e no entanto, Helen Thompson (2010), que acredita 

que The Light of Evening é injustamente reduzido à reescrita da trilogia The Country 

Girls, ou a mais uma tentativa de O‟ Brien em reconstituir sua própria história: 

 

The Light of Evening não é uma reescrita da trilogia The Country Girls, apesar das 

comparações muitas vezes feita entre seu trabalho atual e seus três primeiros 

romances. Enquanto seu último romance tem temas e cenários semelhantes e tem 

elementos autobiográficos, é palpavelmente uma nova experiência de leitura ao todo 

porque foca na relação mãe e filha, é mais multidimensional com os pontos de vista 

de Dilly e Eleanora representados, criando, assim, uma imagem mais complexa das 

conexões entre mãe e filha.
92

 (THOMPSON, 2010, p. 4) 

 

  

Independentemente disso, The Light of Evening é o único romance de O‟ Brien a 

abranger o ponto de vista feminino em três gerações, o que, automaticamente, já 

justifica a escolha para um estudo constrativo a The Gathering e The Blackwater 

Lightship. É também uma obra que carece muito de análise crítica, uma vez que de toda 

sua produção, a primeira trilogia é eleita a favorita entre os estudiosos de O‟ Brien, 

certamente por terem sido esses livros os primeiros da literatura irlandesa a desafiar a 

                                                           
92

 The Light of Evening is not a rewrite of The Country Girls trilogy despite de comparisons often made 

between her current work and her first three novels. While her latest novel has similar themes and settings 

and has autobiographical elements, it is palpably a new reading experience altogether because its focus on 

the mother-daughter relationship is more multi dimensional with the points of view of Dilly and Eleanora 

represented, thus creating a more complex picture of the connections between mother and daughter. 

(THOMPSON, 2010, p. 4) 
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alegoria da mulher e da nação como a imagem de Nossa Senhora, mãe sofredora. A 

seguir, apresenta-se o estudo sobre The Light of Evening. 

 

 

3.2. The Light of Evening: a pluralidade das vozes e pontos de vista 

 

A estrutura de The Light of Evening está dividida em oito partes desiguais, um 

prólogo e um epílogo, sendo que o prólogo ainda é antecipado, em primeiro lugar, pela 

epígrafe que cita William Faulkner: “O passado não está morto e enterrado. Na verdade, 

ele nem mesmo é passado”; depois pela dedicatória do livro: “Para minha mãe e minha 

terra natal”. Em seguida, o prólogo descreve uma fotografia da mãe e da avó, de quem 

descreve a imagem. 

 O conjunto da foto, da epígrafe e da dedicatória, juntamente com o título do 

romance, antecipa o tom pesaroso da figura materna em relação à filha emigrante 

presente nas três gerações da obra. Essa maternidade, por sua vez, se expande para a 

alegoria da Irlanda, pátria mãe, Motherland, que sempre sofreu com a emigração de 

seus filhos em todas as gerações. 

O título intertextualiza o poema de W. B. Yeats dedicado às irmãs Eva Gore-

Booth e Con Markiewicz, mortas por se envolverem com a política nacionalista da 

Irlanda. O poema foi escrito pouco depois da morte de ambas. No entanto, Yeats não as 

louva pela participação política, mas pela beleza que elas traziam à luz da noite em 

Lissadell, onde moravam, lugar de onde o poeta, provavelmente, nunca quis que elas 

tivessem saído. No poema, a beleza das irmãs simboliza a própria arte, assim como a 

figura materna no romance de O‟ Brien também pode ser vista como uma obra de arte, 
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principalmente quando se observa que a idealização da mãe é carregada de uma aura tão 

divina, impossível de se personificar nas pessoas reais. 

A epígrafe remete à repetição constante do passado da Irlanda no tempo presente 

e da repetição comportamental das mães em relação às filhas, sem se lembrarem que um 

dia, na condição de filhas, se comportaram semelhantemente com suas respectivas 

mães.  

A dedicatória fala por si mesma e o prólogo ilustra o conjunto das ideias. A 

fotografia da filha em pé diante da mãe que, impotente, se senta em presença da 

condescendência da filha prestes a partir iludida rumo a um país distante. O vestido 

branco da filha revela a pureza, a inocência e a ingenuidade das irlandesas ao partirem. 

Às mãos da mãe, resta apenas se juntarem em oração: 

 

Existe uma fotografia de minha mãe ainda muito jovem, com vestido branco, de pé 

ao lado da mãe dela, sentada ao ar livre, numa cadeira da cozinha, em frente a um 

pequeno bosque de pinheiros. A mãe dela tem uma expressão grave, os dedos 

nodosos firmemente cruzados, como se estivesse rezando. Apesar da beleza virginal 

do vestido branco e da postura obediente, minha mãe já ouvira o chamado sensual 

do mundo lá fora – e vira a imagem de um navio branco muito longe no mar. Seus 

olhos são asssustadoramente doces e belos. (O‟ BRIEN, 2009, p. 9) 

 

 

O calor da tarde indicado pelo sol da foto é previsivelmente seguido do 

resfriamento do crepúsculo e do choro do frango d‟água homogeneizando, de modo 

romântico e triste, o sofrimento da terra mãe com o sofrimento da mãe humana: 

 

Mais tarde, com o tempo mais fresco e depois de já terem entrado, os gritos dos 

frangos-d‟água farão ecoar por esses mesmos campos, sobre o lago e até as 

montanhas envoltas na névoa azulada, um solitário canto de entardecer, como o que 

as mães entoam à noite, e que parece dizer que não é nossa culpa o fato de 

chorarmos tanto; a culpa é da natureza, que primeiro nos preenche e depois nos 

esvazia. É esse o ódio das mães, é esse o grito das mães, é esse o lamento das mães, 

sempre o mesmo até os últimos dias, até a última réstia de azul, as formigas, o lusco-

fusco e o pó. (O‟ BRIEN, 2009, p. 9-10)  
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O epílogo repete o prólogo, quando de um encontro entre mãe e filha da geração 

subsequente, enfatizando como o passado se presentifica na geração seguinte, 

percorrendo um movimento helicoidal. As partes que permeiam o prólogo e o epílogo 

são desiguais em vários aspectos, a fim de acentuar como pontos de vista diferentes são 

discordantes e subjetivos, mesmo quando se trata de uma mesma história narrada; neste 

caso, a das mulheres de uma família do oeste da Irlanda em diferentes momentos 

políticos e históricos do país, como a pré-Independência, a Independência e o pós-

Independência da Irlanda.  

A seguir, serão detalhados como a pluralidade de vozes, tempo, espaço, tipo 

narrativo e organização das partes e dos capítulos do romance atingem o objetivo de 

expor a não existência de uma história única e verdadeira, tanto para essas mulheres 

quanto para o país, por mais que alguns acontecimentos sejam descritos mais de uma 

vez. Elisa Abrantes (2010) argumenta que as estratégias narrativas de O‟Brien 

contrapõem a linearidade evolutiva que a história e a mídia da Irlanda contam de seus 

acontecimentos: 

 

Na ficção de O‟Brien percebe-se um retorno ao próprio passado e, também, às 

questões históricas de seu país. Esse retorno se dá de forma revisionista, 

preenchendo lacunas, narrando aspectos silenciados pela história enfatizando as 

fraturas e as incoerências do passado histórico e o seu caráter cíclico. Dessa forma, 

O‟Brien desconstruirá em suas obras a versão linear de discursos históricos oficiais 

que, em linhas gerais, tomam a tríade colonialismo-nacionalismo-internacionalismo 

como uma narrativa contínua que privilegia uma noção de progresso, ou uma 

evolução do país. Sendo assim, nossa autora evidencia através de estratégias 

narrativas, o caráter de construto de tais discursos. (ABRANTES, 2010, p. 36-37) 

 

 

Argumento bastante pertinente, principalmente quando se lembra que O‟ Brien 

segue o estilo literário de James Joyce e Virginia Woolf, autores que ela inclusive 

biografou e transformou em personagens, e que Woolf, em Mrs. Dalloway, já havia 
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experimentado contar o pós guerra simultaneamente ao aniversário de Clarissa 

Dalloway.  

A própria autora justifica seu estilo e sua temática: 

 

A posição correta é escrever a verdade, escrever o que alguém sente 

independentemente de qualquer consideração do público ou de qualquer crítica . Eu 

acho que um artista nunca toma uma posição seja através de sua conveniência ou 

ressentimento. Artistas detestam e suspeitam de posições porque eles sabem que no 

minuto em que você toma uma posição fixa, você se torna algo mais, você é um 

jornalista ou você é um político. O que eu aspiro é um pouco de mágica e eu não 

quero escrever tratados ou lê-los. Eu tenho retratado mulheres na solidão, em 

situações desesperadoras e muitas vezes humilhantes, o alvo constante dos homens e 

quase sempre buscando por uma catarse emocional que não vem. Esse é meu 

território e alguém que eu conheço  de  dura  experiência  de  aprendizagem 
93

. 

(http://www.nytimes.com/books/00/04/09/specials/obrien-roth.html) 

 

 

Apesar dos recursos narrativos e das inserções de diferentes gêneros textuais 

(cartas, orações, diário etc) utilizados por O‟ Brien já terem se tornado triviais no início 

do século XXI, sobretudo aos leitores das demais obras da autora, é importante lembrar 

que ela foi uma das primeiras mulheres escritoras a utilizar esses recursos na Irlanda. 

Pillar Villar Argáiz faz o levantamento da crítica que tem esse reconhecimento em 

relação à Edna O‟ Brien: 

 

De fato, uma consciência de gênero permeia a obra literária de O‟ Brien. 

Junto com Julia O‟Faolain, Leland Bardwell e Maeve Kelly, ela pertence ao 

que Christine St. Peter (2000:8) identifica como a geração “mais radical” de 

escritoras irlandesas que emergiram no século XX, “tanto em termos de 

formas experimentais quanto em perspectivas políticas”. Mesmo 

reconhecendo “a presença competitiva de seus antecessores artísticos”, mais 

notavelmente James Joyce (Gillespie 1996:110), O‟Brien criou seu próprio 

lugar num gênero literário dominado por homens. Como Gordon (1984) 

alega, um dos méritos dela tem sido dizer “as mulheres irlandesas dentro da 

história”, trazendo particularmente as experiências amorosas reais delas para 

dentro da página. Essa visão também é partilhada pela feminista Mary Kenny 

                                                           
93

  The correct position is to write the truth, to write what one feels regardless of any public 

consideration or any clique. I think an artist never takes a position either through expediency or umbrage. 

Artists detest and suspect positions because they know that the minute you take a fixed position you are 

something else, you are a journalist or you are a politician. What I am after is a bit of magic and I do not 

want to write tracts  or  to  read  them.  I  have  depicted  women  in  lonely, desperate  and  often  

humiliated  situations,  very often the butt  of men and  almost  always  searching for  an  emotional  

catharsis that  does not come. This is my territory and one that I know from hard-earned experience.  

http://www.nytimes/
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(2000:240), que nota que a ficção dela é “certamente considerada como 

desbravadora de novos caminhos para as mulheres”
94

. (2012, p. 1) 

 

 

Em relação à pluralidade de vozes em The Light of Evening é preciso se atentar 

que ela se faz tão intensa devido aos diversos gêneros textuais inseridos na trama. No 

entanto, algumas vozes se sobressaem no todo; a do narrador de terceira pessoa focando 

nas protagonistas e a voz das próprias protagonistas quando elas refletem sobre si 

mesmas, através do pensamento ou da escrita, ou quando elas falam com outros 

personagens tanto pessoalmente quanto nas cartas.  Para melhor compreender esse 

efeito polifônico é importante relembrar Bakhtin (2008, p. 23):  

 

a essência da polifonia consiste justamente no fato de que as vozes, aqui, 

permanecem independentes e, como tais, combinam-se numa unidade de 

ordem superior à da homofonia. E se falarmos de vontade individual, então é 

precisamente na polifonia que ocorre a combinação de várias vontades 

individuais, realiza-se a saída de princípio para além dos limites de uma 

vontade. Poder-se-ia dizer assim: a vontade artística da polifonia é a vontade 

de combinação de muitas vontades, a vontade do acontecimento.  

 

 

Considerando que o objetivo das diferentes vozes é completar o acontecimento da 

melhor maneira possível, entende-se que todas as divisões de The Light of Evening 

completam a crítica que as protagonistas fazem ao sistema matrimonial e familiar da 

Irlanda no início do século XX.  

Direcionando o olhar para as partes de The Light of Evening; na primeira,  a voz a 

se destacar é a do narrador de terceira pessoa com o foco em Dilly. Ela se despede de 

                                                           
94

 Indeed, a gender consciousness pervades O‟Brien‟s literary oeuvre. Together with Julia O‟Faolain, 

Leland Bardwell and Maeve Kelly, she belongs to what Christine St. Peter (2000:8) identifies as “the 

most radical” generation of Irish women writers that emerged in the 20
th

 
century, “both in terms of 

experimental forms and in political perspectives”. While acknowledging “the competitive presence of her 

artistic predecessors”, most notably James Joyce (Gillespie 1996:110), O‟Brien has made a place of her 

own in a male-dominated literary genre. As Gordon (1984) claims, one of her merits has been to tell “the 

Irish woman‟s inside story”, by particularly bringing their real love experiences on to the page. This view 

is also shared by Irish feminist Mary Kenny (2000:240), who notes that her fiction is “certainly regarded 

as breaking new ground for women”. 
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sua propriedade rural; Rusheen, antes de ser levada para o hospital em Dublin. Dilly 

sofre com feridas de herpes e outro sangramento desconhecido, que ela suspeita ser 

câncer de ovário, principalmente quando médicos e enfermeiras não lhe revelam qual é 

o seu problema.  

O tempo do enunciado coincide com o tempo da enunciação e o narrador 

onisciente foca na protagonista até que ela se lembra das cartas que escrevia à filha 

Eleanora. A transcrição de algumas delas faz com que Dilly assuma a narração em 

primeira pessoa e provoque a digressão necessária para o leitor perceber, desde o início 

do romance, o amor e o respeito entre mãe e filha. As cartas não têm data, embora 

apresentem algumas marcações temporais: “cinco anos atrás, quando recebi à meia 

noite um telegrama daquele idiota de seu marido...” (O‟BRIEN, 2009, p. 33). Dilly não 

quer ficar no hospital e acredita que Eleanora é a única que pode tirá-la de lá.  

 

Dilly fica tentando imaginar quem poderia resgatá-la daquele lugar. Não pode ser 

Cornelius, nem Fogarty, nem seu filho Terence, tão rude. Tem de ser Eleanora. 

Imagina-a lá longe, na Inglaterra, com as estantes cheias de livros até o teto, e flores 

brancas – normalmente lírios – num grande vaso de estanho, despreocupada, sem 

saber desse pedido. (O‟BRIEN, 2009, p. 30) 

 

 

A segunda parte, a mais extensa de todas, não apresenta os acontecimentos dos 

capítulos numa sequência ininterrupta, como na parte anterior, eles se organizam e se 

sucedem como episódios esporádicos, como se o estado de saúde de Dilly e seus 

medicamentos a fizessem ter flashes dos momentos importantes de sua juventude na 

ordem em que eles aconteceram. A ideia central de cada acontecimento serve de título 

para cada um dos capítulos.  

Essa parte, mais uma vez, é narrada pela protagonista, salvo as transcrições das 

cartas que recebia de sua mãe, Bridget, que semelhantemente às suas, também não têm 

datas, apenas marcações temporais subjetivas e históricas, com exceção das cartas que 
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notificam a morte de seu irmão, Michael. Essa parte, em especial no primeiro capítulo, 

dialoga com o início do romance que antecipa ao leitor o sofrimento das mães e, 

metonimicamente, da pátria (motherland/Mother Ireland) ao ver suas filhas partirem.  

Esse capítulo apresenta o sonho de Dilly de se mudar para a América, assim como 

muitas jovens sonhavam em sua época. Eve Walsh Stoddard comprova o levantamento 

emigratório das moças irlandesas no período em que Dilly emigrou através de dados de 

jornal:  

 

A emigração de Dilly para os Estados Unidos acontece na segunda década do 

século XX; durante o último ano dela em Nova York, a Guerra da 

Independência estava acontecendo na Irlanda. O New York Times daquela 

época está cheio de referências de imigrantes irlandeses. Em 30 de abril de 

1897, uma manchete anuncia “Muitas Meninas da Irlanda... Os Tempos 

Estão Muito Difíceis em Casa – Mais Imigrantes Irlandeses Agora que 

Durante Muitos Outros Anos – Cenas Incríveis e Patéticas no Desembarque”. 

Entretanto, houve redes bem estabelecidas de imigrantes já estabelecidos e de 

padres que ajudavam a abrigar os novos recém-chegados contra os 

predadores. Um artigo menciona a missão Rosário; outros artigos mencionam 

um padre Grogan que trabalhava com imigrantes irlandeses no lado mais 

baixo do leste de Manhattan.
95

 (2012, p. 159) 

 

 

No romance, Dilly colhe cogumelos com suas amigas em uma região de onde os 

ambulantes haviam sido expulsos, próximo ao lago Shannon. Uma das meninas tinha 

uma tia que havia retornado de Boston havia pouco tempo, e como eram poucas as 

pessoas que retornavam e elas se referiam à América como o paraíso, era natural que as 

meninas se imbuíssem da vontade de experimentar semelhante aventura: 

 

Creena nos fazia rir com uma dança que sua tia lhe ensinara. Sua tia Josephine tinha 

chegado de Boston, exibindo-se todos os domingos com uma roupa diferente na 

                                                           
95

 Dilly‟s emigration to the United States takes place in the second decade of the twentieth century; 

during her last year in New York the War of Independence is going on in Ireland. The New York Times 

for that period is full of references to Irish immigrants. On 30 April 1897, a headline proclaims “Many 

Girls from Ireland... Times Are Very Hard at Home – More Irish Immigrants Now Than for a Great Many 

Years – Amusing and Pathetic Scenes at the Landing”. However, there were well-established networks of 

established Irish immigrants and of priest who helped guard the newly arrived against predators. One 

article mentions the Rosary mission; other articles mention a father Grogan who worked with Irish 

immigrants in Manhattan‟s lower East side. 
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missa, dizendo às pessoas que a América não era desse mundo e que mal começava 

a febre por um tipo de dança, logo aparecia outra, tudo loucura, tudo modismo. 

(O‟BRIEN, 2009, p. 46) 

 

 

Mas o desejo das moças não se assemelhava ao desejo de suas mães, que 

relutavam contra a partida das filhas.  

 

Minha mãe encontrou a nota que eu tinha escrito e escondido debaixo do colchão. 

Eu quero ir para a América, onde se pode ter belas roupas e uma vida melhor do 

que a que eu tenho aqui. Assinado Dilly. Por causa disso me deu uma surra e rasgou 

um chapéu de palha que eu estava enfeitando com gaze. Ficou furiosa. Que eu 

estudasse muito e ficasse em casa e fosse útil. (O‟BRIEN, 2009, p. 46- 47 – grifo da 

autora) 

 

 

Quando Dilly conseguiu emigrar, a Irlanda vivia o final da opressão britânica no 

país. Não havia perspectiva de vida para as pessoas, principalmente para as mulheres, 

em número superior aos homens, depois de muitos deles terem morrido por causa da 

Great Famine
96

 , cujas consequências ainda se estendiam nas primeiras décadas do 

século XX, ou pela polícia britânica no momento da luta pela Independência. A disputa 

por herança e os casamentos cada vez mais tardios ou nunca acontecidos, por falta de 

dote ou outros interesses financeiros, eram uma constante, que se mostra na obra através 

de personagens indiretamente ligados à Dilly. No que diz respeito à situação histórica, 

Ferriter diz:  

 

A Grande Fome dos anos 1840, resultando na morte de mais de um milhão de 

pessoas e na emigração de mais de dois milhões na década de 1846-55, foi um 

acontecimento que impactou significativamente no comportamento sexual da Irlanda 

e no casamento e na fertilidade. [...] Um a cada quatro fazendeiros desapareceram 

como resultado da Grande Fome, o declínio sendo concentrado em arrendamentos 

de menos de 15 acres. A classe dos „rendeiros‟– isto é, aqueles no degrau mais baixo 

                                                           
96

 Great Famine: Grande fome ocorrida na Irlanda no século XIX, a provável causa foi a peste da batata 

que atingiu toda a Europa na década de 1840. A economia da Irlanda dependia quase exclusivamente 

desse produto. Sua população foi reduzida consideravelmente devido à morte em massa e à emigração de 

pessoas em busca de sobrevivência, principalmente para os Estados Unidos, onde muitos e muitos 

irlandeses acabaram por forçosamente entrarem para o exército americano, depois morrendo na Guerra de 

Secessão. 
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da escala social – foram virtualmente dizimados. O tamanho médio de uma fazenda 

cresceu e, nas palavras do historiador Joe Lee, „tornou-se cada vez mais difícil se 

casar um pouco acima ou um pouco abaixo de si mesmo. [...] Inglis descreve isso 

mais cruamente: era uma escolha de „calar-se ou navegar-se sexualmente‟.
97

 (2012, 

p. 17, 19) 

 

 

Esses dados históricos podem ser percebidos nas cartas que Dilly escreve e 

recebe, além de sua própria experiência pessoal, de moça que primeiro emigra para 

Nova York e depois, ao retornar para a Irlanda, encontra uma de suas amigas casadas, 

por meio de um casamento de conveniência, situação que em pouco tempo acaba se 

assemelhando com ela mesma, quando sua mãe a incentiva a se casar com Con, tão logo 

ele e Dilly se conheceram. Ainda sobre esse contexto, Ferriter (2012, p. 20) observa: “A 

integridade da família era portanto „impiedosamente sacrificada‟ pelas prioridades 

econômicas”.
98

  

É, muito provavelmente, devido aos interesses familiares que Dilly e sua mãe se 

desentendem tanto. “Vivíamos às turras, minha mãe e eu, ambas muito teimosas e 

voluntariosas”. (O‟BRIEN, 2009, p. 47). Primeiro porque a filha queria partir e a mãe 

queria mantê-la por perto, depois porque quando Dilly finalmente se encontra nos 

Estados Unidos, sua mãe sempre lamenta a ausência da filha e o buraco financeiro em 

que a família se afunda cada vez mais, ainda que Dilly lhe mande dinheiro para pagar os 

empréstimos que foram feitos para sua viagem:  

 

Peço que nos escreva. Por acaso não sabe, não se lembra da nossa situação aqui? 

Mal conseguimos manter um teto que nos abrigue. [...] Com o último dinheiro que 

você nos enviou, pagamos um grupo de primos, os Durak; devolvemos a 

                                                           
97

 The Famine of the 1840s, resulting in the death of over 1 million people and the emigration of over 2 

million in the decade 1846-55, was an event that impacted significantly on Irish sexual behaviour and on 

marriage and fertility. [...] One farm in four disappeared as a result of the Famine, the decline being 

concentrated in holdings of less than 15 acres. The „cottier‟class – that is, those on the lowest rung of the 

social ladder – were virtually wiped out. The average size of a farm increased and, in the words of the 

historian Joe Lee, „it became increasingly difficult to marry a little above or a little beneath oneself. [...] 

Inglis describes this more starkly: it was a choice of „sexually shutting up or shipping out”. 
98

 The integrity of the family was thus „ruthlessly sacrificed‟ to economic priorities. 
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contribuição deles para a sua passagem.  Continuo a vê-la nos meus sonhos. Se você 

ao menos soubesse o quanto sinto a sua falta... (O‟BRIEN, 2009, p. 74, 93)  

 

 

Na opinião de Stoddard, o relacionamento mãe e filha de Bridget e Dilly performa 

a alegoria da Mother Ireland:  

 

Desde que a alegórica Mother Ireland espreita logo abaixo da superfície do 

discurso da nação irlandesa, especialmente na escrita de O‟ Brien, a falha 

relação mãe e filha pode ser lida como a falha da nação irlandesa para com 

suas cidadãs que foram designadas para a casa e ainda assim empurradas para 

a emigração.
99

 (2012, p. 153) 

 

 

Permanecer na Irlanda, naquele contexto, era confinante e duro, portanto, a 

América servia como parâmetro para a liberdade, ainda que isso fosse uma ilusão 

enganosa. Dilly começa a se dar conta dessa ilusão quando desembarca nos Estados 

Unidos e sua prima demora para vir buscá-la; quando a prima revela a situação das 

imigrantes no país e que seria muita sorte se Dilly conseguisse um emprego como 

doméstica, essa percepção se intensifica. Stoddard comenta sobre essa situação: 

 

Mudar-se sozinha para um país estranho milhares de milhas distante de casa 

é inerentemente contrário a ser remetida a um papel doméstico em casa, no 

entanto, a liberdade implícita em tal aventura é interrompida pelas figuras 

América-irlandesas do Brooklyn que se esforçam para encapsular as 

imigrantes numa esfera satélite de domesticidade Católico-irlandesa. 
100

 

(2012, p. 153) 

 

 

Quando Stoddard (2012) fala sobre as “figuras América-irlandesas do Brooklyn” 

ela está, na verdade, se remetendo aos dois tipos de irlandesas que já se encontram em 

                                                           
99

 Since the allegorical Mother Ireland lurks just beneath the surface of discourse about the Irish nation, 

especially in O‟ Brien‟s writing, a failed mother-daughter relationship can be read as failure of the Irish 

nation toward its women citizens who have been assigned to the home yet still pushed to emigrate.  
100

 Moving alone to a strange country thousands of miles from home is inherently opposed to being 

consigned to a domestic role at home, yet the freedom implied in such an adventure is blocked by the 

Irish-American authority figures in Brooklyn who strive to encapsulate the immigrant women i a satellite 

sphere of Irish Catholic domesticity. 



 157 

Nova York. Primeiro, as que acabam se dando bem, como é o caso de uma das patroas 

de Dilly, Sra. McComarck, e as que acabam desempenhando funções domésticas em 

casas alheias, praticamente, da mesma forma que elas desempenhariam no país de 

origem.  

Mas mesmo assim, a liberdade de estarem fora da opressão Católico-irlandesa 

fazia para algumas, como para Dilly, valer muito a pena o sacrifício doméstico. Apesar 

de todas as humilhações a que Dilly fora submetida, ela nunca pretendeu retornar para a 

Irlanda, nem mesmo quando sua mãe lhe avisa da morte do irmão, reforçando a alegoria 

da pobre Mother Ireland, que sofria não só com a emigração das filhas, mas também 

com a morte dos filhos que morriam lutando por melhores condições para ela.  

Michael fora baleado pelo exército britânico na praça do mercado, sem que as 

pessoas aterrorizadas pudessem socorrê-lo. Ele estava envolvido na guerra pela 

independência da Irlanda. Em outra carta, anterior à que noticiava a morte do filho, 

Bridget já havia contado que desde que ele se envolveu na emboscada contra os 

ingleses, ele estava foragido e sendo procurado: 

 

Estamos loucos de preocupação com o seu irmão. Agora é um homem procurado, 

por causa de uma emboscada num cemitério para lá de Moynoe, há duas semanas, 

na qual morreu um soldado britânico. Cem libras pela cabeça dele. Seu retrato está 

em cartazes pregados nas árvores, com três outros suspeitos que também estão 

foragidos. (O‟BRIEN, 2009, p. 93) 

 

 

Mesmo com a dor familiar e a situação política, a razão que faz com que Dilly 

cruze novamente o Atlântico é sua decepção com Gabriel, seu noivo. Ele havia marcado 

um encontro com ela e nunca mais aparecera. Como Dilly ficara desolada com isso, Ma 

Sullivan, a proprietária da casa em que ela morava, sugeriu a visita à família como 

alternativa para Dilly recobrar os ânimos.  
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No entanto, até o Natal, esperei por ele, esperei ouvir seu assovio lá de baixo na rua, 

como um cachorro que apura o ouvido e consegue ouvir o dono. Só que ele não 

veio. O dia de Natal foi o pior. Depois do jantar, os inquilinos brincam de esconde-

esconde pela casa toda, subindo e descendo as escadas, no jardim, no porão, em 

todos os lugares, e de vez em quando eu me refugiava no quarto de Ma Sullivan para 

chorar até não poder mais. Foi ideia dela me mandar para casa. Consumir-me 

daquele jeito não era bom, eu parecia um espantalho, mas o ar fresco e a família iam 

me dar forças. (O‟BRIEN, 2009, p. 142) 

 

 

No entanto, pouco tempo depois da volta de Dilly, ela conheceu Cornelius, um 

criador de cavalos bem sucedido que conquistara os pais dela e em seis semanas ela 

estava casada: 

 

[Cornelius] sabia que minha mãe ficaria feliz, porque quando a carroça veio me 

buscar, benzeu-se e jogou água benta em mim para que me trouxesse prosperidade. 

O noivado durou seis semanas; seis semanas agitadas, cheias de planos, compras e 

presentes para os meus pais. Para meu pai, um par de dentaduras novas, 

especialmente ajustadas por um dentista em Limerick, e para minha mãe, um 

aparador de carvalho, diante do qual ela se sentava todas as noites, como se estivesse 

em um altar. Cornelius mandava me apanhar todos os dias para discutir com Dan, o 

cavalariço, os planos para a construção da casa nova, que seria uma réplica da 

antiga: salas, quartos, banheiros, bar, janelas panorâmicas e até uma rosácea 

separando o vestíbulo do saguão. Como eu ansiava voltar para os Estados Unidos, 

meu futuro marido concordou que poderíamos passar um ano lá, enquanto a casa 

estivesse sendo construída. (O‟BRIEN, 2009, p. 158) 

 

 

A segunda parte de The Light of Evening termina com a cerimônia religiosa do 

casamento de Dilly e Con, precedida por um sermão explicativo da mãe sobre a 

importância daquele momento: 

 

Eu não quis um casamento de branco, talvez porque não quisesse me casar, porque 

nas noites anteriores eu escrevera o nome completo de Gabriel várias vezes nas 

cinzas quentes, com a tenaz. Minha mãe, vendo que eu estava dividida, fez um 

discurso enorme sobre os tempos da fome, quando nossos antepassados foram 

expulsos. (O‟BRIEN, 2009, p. 159) 

 

 

A terceira parte do romance retoma os acontecimentos da primeira no momento 

em que ela é interrompida pela analépse gerada pela segunda, pois no final da parte um, 

Dilly dorme no hospital sob o efeito de medicamentos e no início da três, acorda com a 
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presença de Nolan, uma enfermeira com que fará amizade. Logo depois, Dilly conhece 

a Irmã Consolata, que se torna sua confidente enquanto Eleanora não aparece para a 

visita.  

A digressão por meio da analépse, embora muito comum, exige maior atenção do 

leitor e torna a leitura mais atraente. No entanto, o recurso mais elaborado da obra acaba 

sendo a introdução da outra protagonista na parte quatro. No caso, Eleanora, filha de 

Dilly. Essa parte é a única a receber título: “Cenas de um casamento” e seus capítulos 

são intitulados de cena e enumerados de um a doze. Para a surpresa do leitor, que não 

esperava a introdução de outra protagonista, esse casamento não é o de Dilly, mas o de 

Eleanora. 

Naturalmente, o romance poderia ser todo escrito com uma única personagem 

principal, contudo, o efeito não seria o mesmo. O narrador não poderia focar em Dilly 

para contar sobre o casamento de sua filha com a mesma precisão que com o foco 

diretamente nela por vários motivos, inclusive, porque Dilly desconhecia os detalhes 

que destituíam a intimidade do casal. É a combinação dos focos narrativos das duas 

protagonistas que garante a infelicidade conjugal de ambas e, por extensão, da maioria 

das mulheres irlandesas, indiferentemente da idade que elas tinham durante o período 

histórico do país recém independente. 

Essa estratégia permite ao leitor captar simultaneamente a vivência conjugal que 

Dilly e Eleanora experimentaram como se fosse num só tempo. Afinal, ao colocar a 

experiência de ambas lado a lado, o narrador permite, ao leitor, notar que não existe 

muita diferença entre o marido de uma e de outra e que a razão da infelicidade, tanto do 

matrimônio de uma quanto da outra, tinha a mesma origem: a agressividade do cônjuge.  

A diferença de geração entre Dilly e Eleanora apenas garante o movimento 

helicoidal da trama que mostra o quanto as ações se repetem com o passar do tempo, 
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como se elas negassem a existência do Chronos
101

 em benefício apenas do Aeon
102

, já 

que as personagens permanecem sempre no mesmo espaço; senão físico, psicoafetivo, 

do oeste rural da Irlanda.  

A situação caótica do casamento de Eleanora, que teve que fugir para a Inglaterra 

para conseguir se casar, já é anunciada no início da cena um, da quarta parte de The 

Light of Evening:  

 

O marido de Eleanora, Hermann, sempre afirmou que ela só se casou com ele, a 

pretexto de amor, para fomentar sua ambição. A mãe dela garantia que, ao escolher 

aquele louco, aquele infiel, a filha queria mesmo era colocar o último prego no 

caixão dela. Já Eleanora achava que a literatura tinha um efeito vertiginoso sobre 

ela. A literatura fora sempre um caminho para a vida ou para escapar dela, não tinha 

certeza, mas o fato é que acabara por se render a esse ofício. (O‟BRIEN, 2009, p. 

175) 

 

 

A relação do casamento de Eleanora, sua ambição e a literatura está no fato de 

Hermann ser escritor, e ela ter se aventurado pelo mesmo caminho, depois de estar ao 

seu lado. Entretanto, Hermann sente-se traído pelo comportamento da esposa. A 

discussão sobre o assunto acontece no capítulo intitulado “Cena oito”, e o diálogo entre 

os personagens remeterá ao dia em que Hermann, sem a permissão da esposa, lera o 

texto dela e acrescentara críticas ofensivas à imaginação dela. Situação narrada 

anteriormente pelo narrador. Em meio a discussão, ele vocifera o desrespeito de ela 

entregar o romance ao editor, sem antes pedir para ele revisá-lo: 

 

– Um  trabalho sem o menor respeito ao marido, um épico absurdo sobre uma 

infância piegas está prestes a ser enviado a um cafetão, antes que ele tenha 

permissão para corrigí-lo – disse fervilhando de raiva. 

– Você só iria remendá-lo todo – disse ela, corajosa e medrosa ao mesmo tempo. 

– Oh, pelo amor de Deus, ilumina-me... – respondeu, debochado. 

                                                           
101

 Chronos era o nome utilizado pelos gregos antigos para se referir ao tempo sequencial, que pode ser 

medido e, portanto, tem um início e um fim. Por isso, até hoje, referimos a esse tempo como cronológico. 
102

 Aeon era o nome a que os gregos antigos se referiam ao tempo eterno, sem medida precisa. Na 

teologia moderna corresponde ao tempo de Deus.  
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– Eu escrevi: “Era uma estrada rural azul, com um asfalto muito azul”, e você 

apagou; disse que não existiam estradas azuis. 

– E não existem – respondeu feroz. 

– Existem, sim – tornou ela, também feroz. (O‟BRIEN, 2009, p. 221) 

 

 

Na “Cena nove”, o foco recai sobre Hermann e o narrador onisciente expõe o 

sentimento de traição que habitava em Hermann, que pensava ter parado de se dedicar 

ao próprio trabalho para orientar a esposa. Em seu próprio diário, ele desabafa:  

 

Além de odiar o interior, ela queria conhecer mais gente, então mudamos – e lá 

encontrou seu Lothario, doido para publicar alguma coisa, o lixo sentimental leviano 

sobre o qual eu me debruçava à noite, depois que ela ia dormir, e trabalhava em 

cima, aperfeiçoava. Por que eu iria deixar minha adorada Casa do Lago para viver 

num bairro cinzento de Londres? Ao que parece, para que minha mulher tivesse um 

caso com seu editor para que ele publicasse os livros dela. A máquina estava a pleno 

vapor, a maior propaganda enganosa de todos os tempos, material informativo sobre 

ela, fotos particularmente atrativas, o nome dela amplamente divulgado, elogios ao 

trabalho reescrito por mim inúmeras vezes, capítulos inteiros reescritos do início ao 

fim, quando sua pena falhava ou ela estava demasiado pueril para lidar com cenas 

difíceis. (O‟BRIEN, 2009, p. 224 - 225) 

 

 

O diário de Hermann é transcrito pouco depois de ele descobrir que Eleanora 

finalmente terminara seu romance. O sucesso dela o enfurecera bastante, pois apesar de 

ele saber que ela estava tentando escrever um livro, ele nunca acreditara que ela 

conseguiria terminá-lo. No entanto, a versão apresentada no diário contradiz o discurso 

apresentado por Hermann no momento da discussão com Eleanora e, principalmente, 

com o discurso que o narrador apresentou ainda antes. 

Então, o leitor tem, pela primeira vez, três pontos de vista diferentes a respeito de 

uma mesma situação, por isso, ele precisa ficar atento para não ser enganado pelo 

próprio romance. Sendo o narrador onisciente, isto é, conhecedor de tudo, como um 

deus que tem acesso ao interior das personagens, assim como aos eventos passados e 

futuros; e tendo o casal durante a discussão confirmado que Hermann corrigira o texto 

de Eleanora uma vez, a confiabilidade do diário de Hermann torna-se duvidosa. Além 
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disso, se Hermann deixava de escrever o próprio texto para revisar o da esposa, então 

por que ele estava reclamando que ela entregaria o texto ao editor sem lhe pedir revisão 

prévia? O diário de Hermann ao invés de revelar a traição da esposa, na verdade, acaba 

expondo o despeito intelectual dele. 

Essa situação leva aos seguintes questionamentos: qual a necessidade de o 

romance ter inserido em si o texto de um diário que não é confiável? O que levaria o 

personagem a escrever um diário falso? É importante lembrar que o diário de Hermann 

é intitulado de “Pequena Eleanora”. Isso indica, na verdade, que o diário não 

corresponde ao tipo textual a que esse gênero geralmente se reporta. Isto é, uma 

narrativa pessoal diária sobre quem o escreve.  

Em um diário comum, o emissor projeta o receptor em si mesmo algum tempo 

depois. Ele não tem ação conativa, quem o escreve não tem a preocupação de como 

aquilo irá ser lido, apenas de como se vai escrever. Diferentemente de Hermann, pois o 

narrador antes de apresentar as páginas do diário deixa subentendido que Hermann 

instiga Eleanora a lê-lo: “O diário que ele mantinha, e não fazia qualquer esforço para 

esconder, tinha por título Pequena Eleanora” (O‟Brien, 2009, p. 224). Em suma, o 

diário é uma fraude, pois se trata de um romance disfarçado de diário, no qual Hermann 

é o narrador com foco em sua esposa, por sua vez, a protagonista.  

Eleanora, frente a sua frustração com Hermann, cria o hábito de escrever cartas a 

sua mãe desde o início do casamento. Contudo, essas cartas nunca são entregues. Sua 

mãe nunca as entenderia se as recebesse, mesmo assim, Eleanora segue escrevendo, 

pois são nelas que ela se sente livre para externalizar seus sentimentos.  Assim como a 

terapia que ela faz, a literatura que ela produz e o seu diário, que será apresentado na 

parte seis do romance, essas cartas atuam como meios possíveis para ela dialogar com 
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ela mesma, com o mundo e com a mãe. De acordo com Bakhtin (2002), toda palavra 

exercita um diálogo com um interlocutor: 

 

O diálogo no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 

formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas pode-

se compreender a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não apenas 

como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda 

comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. (2002, p. 123) 

 

 

 O discurso escrito é, além disso, orientado em função de situações anteriores, 

como se elaborasse uma resposta possível àquelas situações. Por isso, Bakhtin 

complementa:  “Assim, o discurso escrito é de certa maneira, parte integrante de uma 

discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, 

antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc” (2002, p. 123). 

Nos textos de Eleanora estão escritas tanto suas inquietações pessoais quanto 

sociais que não podem ser externalizadas no contexto em que ela se encontra. Não 

convinha que as pessoas tivessem acesso às coisas que Eleanora escrevia porque nem 

elas estavam preparadas para o que estava escrito e nem Eleanora estava pronta para a 

reação delas. Por exemplo, antes mesmo de ela terminar seu livro, Hermann o 

ridiculariza quando o lê. Quando o livro é publicado, a mãe dela avisa que as pessoas 

conhecidas da família estavam revoltadas com as coisas que estavam escritas. Essa 

situação, naturalmente, envergonhava sua mãe. Outro exemplo é o choque que Dilly 

leva quando lê a primeira coisa que consegue do diário de Eleanora:  

 

Leu de relance a frase assustadora: “O leite com o qual me alimentaste 

transformou-se em mármore”. Deitou-se imóvel, mas completamente 

acordada. As palavras escritas com tinta da cor favorita de Eleanora 

espraivam-se sob a luz, e o coração dela batia descompassado como as asas 

de um pássaro selvagem dentro do peito. (O‟ BRIEN, 2009, p. 294) 
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Não era por acaso que Eleanora não enviava as cartas para sua mãe e evitava 

visitar o vilarejo da família. Por outro lado, mesmo que ninguém esteja pronto para a 

escrita de Eleanora, nem ela mesma para seus efeitos, ela também não consegue 

silenciar em si mesma suas angústias, por isso ela frequenta terapia e exerce a escrita. 

Mas antes que as cartas de Eleanora, presentes na parte quatro, se comuniquem com seu 

diário, transcrito na parte seis, a parte cinco do romance traz o leitor de volta à 

atmosfera de Dilly, continuando o entrelaçamento das histórias da mãe e da filha.  

No hospital, Dilly recebe algumas visitas. A primeira é de um vizinho solteirão 

que vem lamentar a sorte de sua herança e possíveis herdeiros; a segunda de seu esposo 

e um amigo. Quando Con está presente, Dilly sente vontade de pedir-lhe para alterar o 

testamento, acrecentando Eleanora como herdeira, mas não tem coragem de fazê-lo 

pessoalmente. Por isso, escreve uma carta a ele enquanto ele interrompe sua visita para 

comprar um novo par de calçados, mas no momento da despedida final ela esquece de 

lhe entregar a carta. 

Eleanora finalmente aparece para visitá-la também, mas demora bem menos do 

que Dilly gostaria, o que não lhe permite revelar as próprias intenções. É quando, então, 

Eleanora, deixa sua bolsa com o diário no hospital e o porteiro a devolve para sua mãe, 

que irá ter acesso às informações do diário. Se a bolsa foi esquecida propositalmente ou 

não fica ambíguo no romance. Em todo caso, através desse esquecimento, Dilly se torna 

a par da intimidade de sua filha. Assim, a sexta parte de The Light of Evening compila 

em um único capítulo alguns trechos do diário de Eleanora. 

 Mais uma vez, alguns acontecimentos aparecem repetidamente sob um ângulo 

diferente, como o dia em que Eleanora não quis comugar, para a revolta de sua mãe, que 

não conseguiu saber por qual motivo. O acontecimento será narrado duas vezes pela 

mesma personagem, no caso, Eleanora. Primeiro, em uma carta que ela não entrega a 
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sua mãe, ainda na parte quatro do romance, e a outra, em seu diário transcrito na parte 

seis.  

Apesar de no romance o fato ter sido apresentado primeiro na carta, ele foi escrito 

primeiro no diário. Mais uma vez temos a inversão de Edna O‟Brien à convenção 

narrativa. Na carta está claro que Eleanora está apenas recordando o acontecido, 

enquanto, no diário é perceptível que Eleanora ainda morava com a mãe: 

 

Minha mãe e eu. Atrasadas para a missa outra vez. (...) O padre, que fazia sermões 

da cruz, falou primeiro dos pecados que aumentavam sempre, depois de penitência, 

e depois sobre a mensagem do Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e Jõao 

(...) A Santa Comunhão. Todos na fila, com exceção de três homens, os pagãos lá no 

fundo conhecido por suas incursões noturnas. E quando chegou o momento, lá na 

frente, baixo minha cabeça e me abstenho. Senhor, não sou digno de que entreis em 

minha morada. De volta ao banco, olhares furiosos de minha mãe, que não para de 

beijar a medalha do seu rosário e leva-a até meus lábios como castigo.  

– Mocinha – disse minha mãe, quando subíamos a nossa rua. Por que eu recusara a 

Eucaristia? Não tem por quê. Tem de haver um porquê, sempre há. Por quê? Por 

quê? (O‟BRIEN, 2009, p. 304- 305 – grifos da autora) 

 

 

E fica explícito que na carta Eleanora já estava casada, pois ela está falando sobre 

seu marido quando se lembra da ocasião em que estremecera diante da mãe: 

 

Esse meu futuro marido é um enigma em muitos aspectos. (...) É atencioso em 

muitos aspectos mas, quando penso naqueles vinte, trinta ou quarenta anos, 

estremeço. Do mesmo jeito que estremecia quando você me questionava sobre o 

pecado, sobre cometer pecados. Como naquela vez em que recusei a primeira 

comunhão no altar, no caminho de casa, você me perguntava “por quê, por quê, 

minha menina?”. Ainda posso ouvir sua voz e ouvir nossos passos na grama, a 

grama alta e congelada que arranhava e você determinada a me castigar. (O‟BRIEN, 

2009, p. 189) 

 

 

Com essa estratégia de inversão, O‟ Brien mostra a confiabilidade do diário da 

Eleanora em contraposição ao de Hermann que, como dito, é um diário falso. Pois, 

apesar de Eleanora narrar um mesmo acontecimento duas vezes e alterar o modo da 

narrativa, a narração em si não se contradiz. Mesmo que a carta tenha sido apresentada 

na parte quatro e o diário na parte seis, a carta confirma o que já estava escrito no diário, 
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afinal, tanto um texto quanto o outro trazem marcas da época em que foram escritos, 

sendo o diário anterior a carta. 

A parte sete encerra o enredo com a morte de Dilly e o arrependimento de 

Eleanora por não ter se demorado ou prolongado o bastante na última visita à mãe. Em 

meio aos pertences de Dilly havia uma oração que aparece transcrita, somando mais um 

gênero textual para o conjunto que forma o todo de The Light of Evening e que enfatiza 

os valores católicos arraigados em Dilly.  

Mas apesar de a história ter acabado na parte sete, O‟Brien continua o romance 

com mais uma parte e o epílogo, enfatizando que a história não acaba com a morte das 

pessoas, mas permanece através das lembranças e dos sonhos, como o conjunto de 

cartas que Eleanora recebeu de Dilly ao longo da vida e compõe a parte oito.  

O epílogo finalmente encerra o livro com um encontro místico entre Dilly e 

Eleanora. Trata-se de um momento íntimo em que a filha, para não desagradar à mãe, 

concorda com ela que “nenhum lugar é bom como a terra da gente” (O‟BRIEN, 2009, p. 

381), ainda que as duas tenham vivido fora da Irlanda, sem a menor pretenção de voltar. 

E, então, a mãe diz, ainda que sem palavras, que deseja uma massagem. Eleanora a faz. 

É uma cena belíssima de uma reconciliação que não foi possível no mundo real, 

enquanto Dilly ainda vivia, como observa Fogarty: 

 

O fechamento da brecha entre as gerações de mulheres irlandesas não se prova 

possível. Ao contrário, o epílogo conjura um encontro fantasmagórico, o que o texto 

chama de “aproximação de um momento”, no qual a filha massageia o pescoço de 

sua mãe. Um contato físico compartilhado, lamentando, e um delicado 

entrelaçamento de alusões textuais que amarram juntos Yeats, Joyce e o final de 

muitas ficções da própria O‟Brien permite uma percepção fugaz de armonia e união. 
103

 (2011, p. 154) 

 

                                                           
103

 A closing of the rift between the generations of Irish women does not prove possible. Instead, the 

epilogue conjures up a phantasmatic encounter, what the text dubs “a moment‟s nearness”, in which the 

daughter massages her mother‟s neck. A shared physicality, yearning, and a delicate interweave of textual 

allusions that knit together Yeats, Joyce, and the endings of several of O‟Brien‟s own fictions permit a 

fleeting realization of harmony and union. 
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Fogarty (2011) observa bem que essa intimidade e conciliação entre mãe e filha 

ainda não é possível entre as irlandesas, como se provou que não foi em The Gathering 

e nem em The Blackwater Lighthship, romances cujas histórias se passam em décadas 

posteriores a de The Light of Evening, ainda que no romance de Tóibín exista uma 

possibilidade de abertura para um momento como este.  

O encontro de Dilly e Eleanora repete, de algum modo, o encontro de Dilly e sua 

mãe fotografado e descrito no prólogo, retomando, assim, o caráter helicoidal dos 

(des)encontros entre as mães e as filhas irlandesas das gerações passadas e futuras num 

efeito sem fim. Como sem fim são as decepções amorosas descritas no romance, ainda 

que algumas delas tenham sido advertidas pelas mães que com suas próprias 

experiências tentaram prevenir as filhas sonhadoras. Esse aspecto será aprofundado a 

seguir. 

 

 

3.3. The Light of Evening: matrimônios mal sucedidos 

 

Este tópico que ora se inicia, indica, através de seu subtítulo “matrimônios mal 

sucedidos”, a infelicidade das mulheres diante de suas escolhas e necessidades 

conjugais. Afinal, a condição em que as personagens femininas de The Light of Evening 

se encontram é bem menos favorável que a de seus cônjuges. 

Embora aparecido entre os anos de publicação de The Blackwater Lighship e The 

Gathering, o enredo de The Light of Evening, conforme apresentado no tópico anterior, 

situa-se em um contexto histórico precedente ao dos outros romances. Se Anne Enright 

e Colm Tóibín chamam a atenção para o despertar para a inadequação do 

comportamento político e sexual de alguns irlandeses durante o período do Tigre Celta, 

Edna O‟Brien antecipa seus colegas denunciando a invisibilidade do corpo, do desejo e 
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da identidade individual da mulher no contexto pré Tigre Celta, quando a Irlanda ainda 

estava lutando por sua Independência e logo após essa conquista.  

Expor a sexualidade das mulheres, no entanto, não é uma novidade para Edna 

O‟Brien. Pelo contrário, a autora foi inúmeras vezes criticada por isso, desde o início de 

sua carreira, conforme foi apontado na introdução deste capítulo. Anne Enright, 

inclusive, ao fazer sua crítica a The Light of Evening, lembra com admiração que 

O‟Brien foi a primeira mulher irlandesa a “fazer sexo”: 

 

Edna O'Brien foi a primeira irlandesa a fazer sexo. Durante décadas, na verdade, ela 

foi a única irlandesa que fez sexo – as outras apenas tiveram filhos. Essa foi uma 

posição heróica e, por vezes, difícil de manter no imaginário nacional, não é de se 

admirar que ela [O‟ Brien] ocasionalmente soe um pouco defensiva. 
104

  

(http://www.theguardian.com/books/2006/oct/14/featuresreviews.guardianreview18) 

 

 

É interessante notar como Enright faz questão de diferenciar “fazer sexo” de “ter 

filhos”. Ao estabelecer essa diferença, ela chama a atenção propositalmente para a 

negação da sociedade irlandesa ao prazer da mulher durante o ato sexual. Durante várias 

décadas na Irlanda, principalmente as do nascimento e juventude de O‟ Brien, que 

coicidem com o período pós-Independência, era proibido (embora não explicidamente) 

às mulheres sentir prazer, de modo que até mesmo o uso de absorventes internos era 

proibido. O prazer sexual era sinônimo de pecado, enquanto a reprodução indicava 

garantia de obediência a Deus e a dor era considerada sacrifício em penitência aos 

pecados cometidos. 

De acordo com Goretti Horgan, “até os últimos anos da década de 1990 a Irlanda 

tinha a reputação de ser o país mais sexualmente reprimido da Europa, onde as mulheres 

eram cidadãs de segunda classe e a Igreja Católica governava praticamente incon-

                                                           
104

 Edna O'Brien was the first Irish woman ever to have sex. For some decades, indeed, she was the only 

Irish woman to have had sex – the rest just had children. This was a heroic and sometimes difficult 

position to maintain in the national imagination, and it is no wonder that she occasionally sounds a little 

defensive. 

http://www.theguardian.com/
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testada”
105

. (http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj91/horgan.htm) A maior prova 

disso foram as Lavanderias Madalenas, dirigidas por irmãs de quatro diferentes ordens 

católicas, de 1922 a 1996.  

Essas lavanderias eram lugares destinados a meninas e mulheres que foram 

prejudicadas sexualmente por diferentes razões. A grande maioria era composta por 

mães solteiras e suas filhas, que devido às suas condições foram renegadas pela família 

e/ou pelos homens que as engravidaram, muitas vezes através de estupros.  Outra parte 

era formada por mulheres com deficiência mental ou física e, que por isso também, se 

tornavam um peso e uma vergonha para suas famílias, pois com esses defeitos nunca 

poderiam se casar para se tornarem esposas e mães ideais e tampouco se autosus-

tentarem. Uma outra parte correspondia às órfãs que cresceram sob os cuidados da 

Igreja Católica e do Estado, e pelas quais dificilmente algum homem se interessaria. O 

lugar que as deveria acolher, na verdade, as trancava e escravizava por uma média de 

seis meses a um ano ou mais e inúmeros foram os casos de internas que ficaram presas 

até a morte. 

Edna O‟Brien lutou abertamente pela própria libertação sexual e a repressão da 

sexualidade das personagens femininas, que ela tem criado ao longo de sua carreira, 

denuncia o quanto as mulheres irlandesas eram infelizes no quesito sexual, no período 

pré Tigre Celta. Assunto que a sociedade machista e preconceituosa preferia manter 

abafado, mas que ganhou força com o passar do tempo, mesmo que muitas mulheres 

ainda se sintam oprimidas, como é o caso da personagem Veronica, criada por Anne 

Enright, em The Gathering. O primeiro capítulo desta tese discute como a protagonista 

desse romance tem dificuldade, já no final do Tigre Celta, de discutir assuntos sexuais 

com as pessoas da família, inclusive seu marido. 

                                                           
105

 until the last few years of the 1990s Ireland had the reputation of being the most sexually repressed 

country in Europe, where women were second class citizens and the Catholic church ruled virtually 

unchallenged. 

http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj91/horgan.htm
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A cultura irlandesa sempre difundiu a ideia de suas mulheres como submissa aos 

prazeres e necessidades masculinas ou como bruxas ou sedutoras. A alegoria da Mother 

Ireland, embora muito utilizado no momento da Independência, é bem anterior a esse 

momento e ecoa desde os primeiros habitantes da ilha, como O‟Brien registra no início 

de seu livro Mother Ireland: A Memoir: 

 

Países são mães ou pais e engendram a cerda emocional secretamente reservada para 

o patriarca. A Irlanda sempre foi uma mulher, um útero, uma caverna, uma vaca, 

uma Rosaleen
106

, uma porca, uma noiva, uma meretriz e, claro, a esquálida bruxa de 

Beare
107

. Originalmente uma terra de florestas e matagais, assim como Orfeu teria 

visto quando prescreveu a viagem de Jasão, através de uma atmosfera nebulosa. Ela 

é pensada por ter conhecido a invasão desde quando a Era do Gelo acabou e a 

melhoria climática permitiu cervos povoarem suas densas florestas. Essas 

infiltrações têm sido construídas por homens e por médiuns que descreveram a 

violação de seu corpo e sua alma. A Irlanda sempre foi uma deusa.
108

 (O‟BRIEN, 

1976, p. 1) 

 

 

No momento do Irish Revival,
109

 essa alegoria foi retomada, junto a tantos outros 

mitos celtas, no intuito de fortalecer a identidade irlandesa em oposição às marcas 

britânicas infiltradas na Ilha durante os mais de sete séculos de colonização. O registro 

mais famoso dessa alegoria encontra-se na peça de Yeats intitulado Cathleen Ni 

Houlihan, também grafado como Kathleen Ni Houlihan, em que a Irlanda, no contexto 

                                                           
106

 Nome irlandês que em Língua Portuguesa se equivale a Rosinha. Em 1835 o nome se tornou símbolo 

poético da Irlanda quando o poeta James Clarence Mangan traduziu o poema gaélico “Dark Rosaleen” 

(Róisín Dubh) para a Língua Inglesa. O poema tem uma essência patriótica disfarçada de poema de amor. 
107

 Apesar da grafia diferente, provavelmente se refere à península de Beara no sudoeste da Irlanda. A 

Bruxa de Beara é a voz do poema irlandês “Mise Eireann” do poeta Pedraig Pearse. Neste poema, a bruxa 

diz ser a própria Irlanda.   
108

 Countries are either mother or fathers, and engender the emotional bristle secretly reserved for either 

sire. Ireland has always been a woman, a womb, a cave, a cow, a Rosaleen, a sow, a bride, a harlot, and, 

of course, the gaunt Hag of Beare. Originally a land of woods and thickets, such as Orpheus had seen 

when prescribing the voyage of Jason, through a misted atmosphere. She is thought to have known 

invasion from the time when the Ice Age ended and the improving climate allowed deer to throng her 

dense forests. These infiltrations have been told and fabricated by men and by mediums who described 

the violation of her body and soul. Ireland has always been a Godridden. 
109

 Muitas vezes o movimento modernista liderado por Yeats conhecido como Irish Revival ou Celtic 

Twilight é utilizado como sinônimo do Celtic Revival. No entanto, Seamus Deane em seu trabalho A 

Short Story of Irish Literature (1986) explica que esse movimento modernista do início do século XX, na 

verdade, é herança do Celtic Revival que aconteceu entre os anos 1780-1880 e abrangia diversos 

movimentos artísticos; tendo se originado, primeiramente, no País de Gales e na Escócia. Na Irlanda, o 

Celtic Revival ficou ameaçado quando a Great Famine reduziu a um quarto o público a que o movimento 

se direcionava e a Língua Irlandesa sofreu um declínio irrecuperável.  
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da Rebelião de 1798
110

, aparece personificada em uma mulher que primeiro se mostra 

como uma pobre velha cujas terras e riquezas foram roubadas e depois se transforma em 

uma moça nova com o andar de rainha.  

Evidentemente, a alegoria não passa despercebido por Joyce, que em Dubliners, 

remete ao assunto no conto “A Mother”, no qual Kathleen é uma jovem pianista 

explorada pela mãe e trapaceada por Mr. Holohan, que a contrata para tocar em três 

apresentações de ópera. Em muitas outras obras, dentre elas canções folclóricas de 

diferentes épocas, a Irlanda aparece simbolizada por uma mulher. Mas ainda que sua 

idade e seus nomes sejam variáveis, a submissão feminina é constante e, na maioria das 

vezes, existe a implicação de que mulher e mãe fundem-se na mesma imagem, como se 

fosse impossível dissossiá-las. Linda Clarke (2013) chama a atenção para este fato. 

 

A identificação da Irlanda como uma mulher, variadamente personificada como 

Dark Rosaleen (Roisin Dubh), Kathleen Ni Houlihan , Mother Eire e assim por 

diante, apresenta uma visão romântica imaginária da Irlanda como uma mulher, 

chamada Mãe. Nos anos precedentes à independência, essa visão da mãe Irlanda 

carente de proteção se tornou uma marca registrada do nacionalismo, mas também 

requerente de intervenção masculina para estabelecer seus direitos completos como 

uma potência soberana. [...] É também interessante notar o deslize entre “mulher” e 

“mãe” implicando que ambas são sinônimos enquanto não são. Alguém tem que 

encontrar sua posição subjetiva dentro daquelas denominações.
111

 (CLARKE, 2013, 

p. 1, 2) 

 

 

Contudo, a intervenção masculina que essa mulher alegórica espera é frágil e a 

proteção que os homens reais oferecem às mulheres de sua família é falsa. Retomando 

                                                           
110

 A Rebelião de 1798 (Insurrection of 1798) de acordo com S. J. Connolly no livro The Oxford 

Companion to Irish History (1998), foi o resultado das atividades revolucionárias da Sociedade dos 

Irlandeses Unidos, que se inspirava nos ideais radicalistas das Revoluções Americana e Francesa. O 

principal objetivo era conquistar uma reforma parlamentar e se livrar do controle inglês nos assuntos 

irlandeses. 
111

 The identification of Ireland as a woman, variously personified as My Dark Rosaleen (Róisín Dubh), 

Kathleen Ni Houlihan , Mother Eire and so on, presents an imaginary romantic vision of Ireland as a 

woman, namely Mother. In the years preceding independence, this view of Mother Ireland in need of 

protection became a hallmark of nationalism but also one requiring male intervention to fully establish 

her rights as a Sovereign Power. (...) It is also interesting to note the slippage between „woman‟ and 

„mother‟ implying that the two are synonymous which they are not. One has to find ones subjective 

position within those nominations. 
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os exemplos literários citados e comparando-os com a realidade histórica, notam-se as 

falhas nos seguintes aspectos. Primeiro, na peça de Yeats, por mais que a mulher que 

recruta os homens para a Rebelião apresente-se na condição de uma velha coitada e 

ande majestosamente depois de convencer Michael de lutar por ela, a Irlanda, mesmo 

com o apoio da França, perdeu essa rebelião para a Inglaterra, o que implica na 

incapacidade de os homens protegerem as mulheres.  

Em segundo lugar, no conto de Joyce, por exemplo, a figura alegórica da Irlanda é 

dividida em uma tríade de personagens, sendo que cada uma representa uma diferente 

face do país. Como dito, Kathleen é uma moça que deveria ser protegida pela mãe, 

como é de se esperar que as filhas sejam protegidas; no entanto, sua mãe, que também 

se preocupa com sua própria reputação de agente e organizadora do evento, proíbe 

Kathleen de aparecer em público, caso o valor estipulado no contrato não lhe seja pago, 

sem respeitar a carreira da pianista que fica denegrida diante dos outros artistas do 

concerto e da platéia, que está aguardando o espetáculo que não começa.  

 Semelhante contradição de comportamento é notável por parte do contratante, 

cujo nome coincide com o sobrenome da imagem mística da Irlanda, ainda que grafado 

de maneira diferente, Holohan. Por sua “masculinidade protetora” e proximidade 

nominal, pois Kathleen Ni Houlihan significa em irlandês Kathleen filha de Houlihan, 

era de se esperar que ele honrasse as normas do contrato, ao invés de cancelar algumas 

apresentações e pretender que a pianista prestasse um serviço gratuito ou recebesse só 

metade do valor estipulado.  

Por fim, Kathleen, cuja voz não aparece, mantém a posição da vítima feminina, 

explorada por aqueles que deveriam cuidar de seu bem estar. Através da divisão do 

símbolo místico e da desconstrução desse símbolo em cada uma das partes de sua tríade, 
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Joyce expõe a confusão real em que a Irlanda se encontrava e no quanto ela também era 

explorada por seus próprios defensores.  

Tanto a peça de Yeats quanto o conto de Joyce foram escritos alguns anos antes 

de a Irlanda conquistar sua independência, no entanto, como dito anteriormente e 

mostrado ao longo desta tese, a independência do país não deu voz às mulheres 

irlandesas. Como diz Clarke, 

 

Após a independência a Irlanda ainda revive a representação da submissão feminina 

pelos irlandeses. Livres da dominação colonial nós estabelecemos um novo conjunto 

de colonizadores na forma da elite política. Aqueles que queriam criar uma 

sociedade que fosse patriarcal e tradicional. Cabia agora, à Mãe Irlanda ganhar seu 

sustento como esposa e mãe. Entre o estabelecimento do Estado Livre Irlandês de 

1922 e a Constituição de 1937, medidas foram tomadas em forma de restrições e 

barreiras para proteger e limitar as mulheres. Por exemplo, a restrição de emprego 

das mulheres no serviço público (1925), pela qual elas o deveriam abandonar após o 

casamento; a restrição do emprego industrial (1935), que limitava o emprego das 

mulheres a uma dada indústria. O Juri Bill de 1927, que isentou as mulheres do 

serviço de juri, garantindo que apenas uma voz de gênero fosse ouvida em processos 

legais e o projeto de lei da Emenda da Lei Penal de 1934, banindo a venda e a 

importação de contraceptivos, só para apontar algumas.
112

 (CLARKE, 2013, p. 1-2) 

 

 

Edna O‟ Brien, em The Light of Evening, toma emprestado a mística de Yeats e a 

crítica de Joyce para construir o romance. Essa obra, como a maioria das produzidas por 

O‟ Brien, revela como é ser mulher na Irlanda. Suas personagens também são 

subjugadas à sorte de seus protetores, mães e homens irlandeses, e transgridem, cada 

uma a seu modo e até onde conseguem, a imagem ideal de mulher e mãe, tão distante da 

realidade. Dilly é a primeira a dar indícios de sua inadequação ao sistema, ao desejar ir 

para a América e conseguir fazê-lo, repudiando qualquer possibilidade de volta para a 
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 Following independence, Ireland still retained the representation of submissive female by the Irish. 

Freed from colonial domination we instated a renewed set of colonisers in the form of the political elite. 

Those who wanted to create a society that was patriarchal and traditional. It was now up to Mother 

Ireland to earn her keep as wife and mother. Between the establishment of the Irish Free State of 1922 

and the 1937 Constitution, measures were taken in the form of restrictions and bars to protect and limit 

women. For example the restriction of women‟s employment in the civil service (1925), whereby they 

had to leave upon marriage, the restriction of industrial employment (1935), which limited the 

employment of women in a given industry. The Juries Bill of 1927 which exempted women from Jury 

service ensuring only one gender‟s voice is heard in the legal process and the Criminal Law Amendment 

Bill of 1934 banning the sale and importation of contraceptives, just to name a few. 
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Irlanda, para o descontentamento de sua mãe. Quando lhe ocorreu voltar, foi a 

contragosto, assim como foi sua decisão de ficar. Dilly ficou casada por mais de 

cinquenta anos com Con e nem por isso se esqueceu da América e de Gabriel, seu noivo 

americano.  

A ironia de Dilly frente à alegoria da Mother Ireland, tão ressaltada no governo de 

Éamon de Valera, está em sua infelicidade ao lado do marido. A alegoria é romântica, 

as diferentes remodelações da Constituição do Estado Livre são românticas, mas 

quando Dilly resolve permanecer na Irlanda, não o faz por romantismo, mas por 

obediência à sua mãe opressora, que a convence a ficar, através da lembrança da 

pobreza da família e dos tempos difíceis que seus ancestrais enfrentaram por causa da 

Great Famine.  

Na impossibilidade de se casar por amor, Dilly se rendeu aos argumentos da mãe. 

Com o passar dos anos, conseguiu entender que o amor não tinha importância, assim 

como prazer sexual também ficava em segundo plano nos valores irlandeses de sua 

geração, que se importava com uma ordem hierarquizada, na qual a mulher sempre 

tinha que se submeter ao homem, primeiro ao pai, depois ao marido e na falta deste, ao 

filho primogênito. A respeito desse tipo de relação, Elizabeth Badinter (1985) teoriza: 

 

A obediência era a primeira virtude e o poder paterno devia ser mantido a qualquer 

preço. Exercia-se nesse sentido uma pressão social tão forte que quase não sobrava 

lugar para qualquer outro sentimento. O amor, por exemplo, parecia ser muito débil 

para que sobre ele se construísse alguma coisa. (BADINTER, 1985, p. 44)  

 

 

Dentro desse contexto, Dilly, sem perceber, repete o comportamento da mãe e 

tenta ensinar à sua filha que o amor é fútil e traiçoeiro, muito embora seu destino mostre 

o quanto a razão e a obediência também são ingratas à sorte das mulheres. Dilly sofria 

com Cornelius, mesmo depois de ele mudar de comportamento, pois, apesar das 
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mudanças, as consequências de seus atos anteriores ainda perduravam, a pobreza, a 

perda das terras, a difícil manutenção da casa, o gasto com os cavalos e, pricipalmente, 

a herpes que ele lhe transmirira e que, por falta de cuidados devidos, transformou-se em 

algo pior, que ela suspeita ser câncer. Parte desse sofrimento já se nota no início do 

romance: 

 

Incrível como ele [Cornelius] amolecera ao longo dos anos, particularmente nos 

últimos nove meses, e ela derrubada pela herpes, muitas vezes andando sonâmbula, 

qualquer coisa para aliviar a dor. Numa dessas ele a encontrou à beira do tanque, 

jogando água em si mesma para aplacar a cólera.  

– O que foi que eu fiz de errado? – perguntava ele repetidamente, tirando e pondo o 

bone na cabeça, muito lento, com ar ausente.  

– Nada, você não fez nada de errado – respondia ela, anulando os anos de 

atribulações. (O‟BRIEN, 2009, p. 14- 15) 

 

 

Transgredir a sensatez e desobedecer regras e preceitos, infelizmente, não trouxe 

melhor sorte a Eleanora, que fugiu para viver junto ao homem que ela amava, pois ela 

só foi capaz de entender que a mãe estava certa quanto ao amor depois de se assustar 

com a personalidade sombria daquele homem que ela escolhera. 

 

Você firmou uma posição a respeito do amor. A seu modo, você ganhou. Tantas 

promessas de amor eu vislumbrei aqui, ali, em toda parte, junto com os belos textos 

oferecidos pelos atores mambembes, heroínas tuberculosas nas mãos de cafajestes, 

despedidas infelizes que antecipavam a estrela fria dos amores condenados. 

(O‟BRIEN, 2009, p. 188) 

 

 

Inexperiente a respeito da vida, Eleanora só podia imaginar o amor a partir dos 

teatros dos grupos amadores que transitavam pelo interior onde ela morava. 

Naturalmente, ela foi infeliz com Hermann, por isso, tentava ser feliz com outros 

homens, mas suas tentativas foram sempre mal sucedidas, pois os homens com quem 

ela buscava se relacionar não tinham os mesmos objetivos que ela. O primeiro foi seu 

editor, através de cartas, a quem Eleanora resistiu por mais de dois meses. Depois do 
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primeiro encontro íntimo deles e da descoberta disso pelo marido, o editor rompeu com 

Eleanora para não desestruturar a família dela. 

 

Seu marido me escreveu […] Foi cego e leviano da minha parte não ter previsto 

isso. Estou muito angustiado por algum mal que porventura lhe possa ter causado, e 

sinto um nó em minhas víceras quando penso no prejuízo à sua vida familiar […] 

Pobre de mim, fico me contorcendo só em pensar na sua tristeza e na sombra que 

caiu sobre a sua família, mas que será retirada. Escreva seu romance. Faça isso por 

mim. Será a ponte entre nós, e, por causa disso, serei um homem feliz. (O‟BRIEN, 

2009, p. 211-212) 

 

 

A segunda possibilidade de libertação de Eleanora veio quando ela tentava se 

reconciliar com Hermann em uma viagem por diferentes países da Europa. Mas uma 

vez sozinha, no bar do hotel em que o grupo da viagem estava hospedado, um dos 

cantores que animava a noite se aproximou dela e a convidou para ir ao seu quarto. 

Konrad era o seu nome. Enquanto ele desejava uma aventura passageira, Eleanora lhe 

propõe uma fuga, o que o fez perder todo o interesse por ela, já que era casado e tinha 

uma filha. 

 

– Konrad – disse, e soltou logo. – Konrad, posso ir embora com você? Posso ir 

viver com você? 

No primeiro instante ele pareceu atordoado, como se não tivesse ouvido direito. 

[…] Não respondeu de imediato, não sabia como. Aos poucos, porém, 

conseguiu contar sua breve história, com voz macia, atenciosa e estranhamente 

triste. Morava ao norte de Viena, numa pequena cidade industrial, coberta de 

neblina no inverno. A esposa e a filha moravam lá. (O‟BRIEN, 2009, p. 246- 

247) 

 

 

Mesmo nada tendo acontecido de fato entre ela e seu editor ou entre ela e Konrad, 

Eleanora perde seu marido e seus filhos. Sozinha, ela continua se aventurando e 

algumas dessas aventuras são narradas em seu diário, mesmo se de forma 

metaforizadas, como é o caso do encontro que Eleanora solicita com sua terapeuta. 
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E de repente, estávamos dançando, Bertha – minha médica – e eu. […] Como posso 

saber? Não sei. E sei. É aquilo que sabemos antes de conhecermos a palavra. No 

limite de suas forças e sozinha. Sozinha como só quem vai morrer se sente. Só que 

as coisas não aconteceram como você planejou. Tão pouca coisa acontece com a 

gente… Vejo você quando voltou, arfando, desolada, o sangue escorrendo pelas 

coxas, pelas pernas, coágulos gelatinosos, e os pingos aqui e ali cintilando na grama. 

O seu Getsêmani. Ó Pai, ó Mãe, perdoai-nos, pois não sabemos o que fazemos. 

(O‟BRIEN, 2009, p. 324- 325 – grifo da autora) 

 

 

O último caso apresentado de Eleanora acontece quando sua mãe está doente no 

hospital e ela, em seu egoísmo, sem acreditar que sua mãe está realmente muito mal e 

sem suspeitar que este seria o último encontro entre as duas, prefere voltar aos braços de 

seu amante a se demorar na visita. Em sua ânsia para voltar para o aeroporto em direção 

ao amante, ela acaba esquecendo seu diário.  

 Se Eleanora visitou a mãe por consideração ou por obrigação, fica a cargo do 

leitor decidir. De qualquer modo, nenhuma situação anula a outra e assim pode ter sido 

por um desses motivos que Eleanora faz a visita ou pelos dois ao mesmo tempo. De 

qualquer forma, ao retornar para o amante, ela se dá conta do erro que cometera: 

“Deixara sua mãe e se arrependia agora; quer voltar imediatamente, mas está nervosa 

demais para dizer isso a ele, que é tão irritadiço e crítico” (O‟ BRIEN, 2009, p. 284). 

No reencontro, Siegfried não demonstrou gratidão pelo sacrifício que Eleanora 

havia feito por ele e muito menos solidariedade. 

 

Por que será, perguntou ele, que toda mulher que ele conhece na vida tem que trazer 

a maldita mãe para a cama? Toda maldita mulher, inclusive a própria esposa, Siri.  

– Você tem uma esposa – disse ela. 

– Claro que tenho uma esposa, todo mundo tem – respondeu com ar cansado, e 

depois contou-lhe que Siri estava a bordo de um barco nos mares do sul, com o 

marido de então, engenheiro de radio, e ela teve certeza de que a mãe tinha morrido 

em Colônia. Advinhou até que a mãe tinha tirado a própria vida. 

[…] 

– Mas minha mãe não está morta… nem mesmo está morrendo – disse.  

– Como você sabe? – disse ele, as palavras carregadas de tom tão fatalista que o 

copo de leite escapou da mão dela, atravessou todo o cômodo – não rápido como um 

meteoro, mas mapeando o próprio curso, até decidir, chocar-se contra a vidraça, 

onde explodiu num desenho em forma de estrela. (O‟BRIEN, 2009, p. 288- 289) 
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As personagens secundárias não escapam à frustração sexual. As enfermeiras e 

também a freira confidenciam seus desejos. Flaherty, a enfermeira antipática, primeiro 

insinua interesse em Terence, em seu primeiro contato com Dilly. Depois, Nolan, a 

enfermeira boazinha, irá contar para Dilly como a colega gosta de se mostrar superior a 

ela na frente do cirurgião residente.  

Nolan, por sua vez, está grávida de um homem com quem não é casada. Eles 

vivem numa casa comprada com o dinheiro dela e alguns móveis comprados com o 

dinheiro da avó dela. Nolan brinca que só ela sabe o que ela viu nele quando eles estão 

sozinhos e fala com tranquilidade que ambos não têm pressa em se casarem. 

Por fim, a Irmã Consolata revela como, certa vez, quase abandonara a vida 

religiosa por um médico do hospital. Essa exposição da afetividade das personagens 

femininas não passa  despercebido  por Anne Enright (http://www.theguardian.com 

/books/2006/oct/14/featuresreviews.guardianreview18) ao comentar sobre a veros-

similhança das personagens femininas de O‟ Brien: 

 

As mulheres dela não estão salvas do mundo. Elas são criaturas porosas: O' Brien 

escreve sobre mulheres que não são fortes; elas estão sujeitas a dúvidas, pânicos, 

vaidades e confusões – e elas sabem de tudo isso, e isso ainda não as torna fortes. 

Dignidade é  a consolação delas, e  a dignidade faz delas tolas, e elas são sempre 

arruinadas  pelo  desejo. Elas são, como  se pode perceber, completamente honestas, 

completamente corajosas e heróicas, da maneira mais fina e absoluta de termos. 
113

  

(http://www.theguardian.com/books/2006/oct/14/featuresreviews.guardianreview18) 

 

 

Em todos os casos registrados pelas personagens sobre suas condições amorosas e 

sexuais, nota-se a falta de intimidade e comunicação entre os envolvidos. Dilly, mesmo 

amando Gabriel incondicionalmente, acredita na versão de suas amigas, ao lhe 

                                                           
113

 Her women are not safe from the world. These are porous creatures: O' Brien writes about women 

who are not strong; they are subject to doubts, panics, vanities and confusions – and they know all this, 

and it still does not make them strong. Dignity is their solace, and dignity makes them foolish, and they 

are always undone by desire. They are, as you may gather, completely honest, completely courageous, 

and heroic on the slenderest and most absolute of terms.  

http://www.theguardian.com/
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revelarem que uma carta anônima fora enviada para o endereço de Kitty dizendo que 

Dilly e Gabriel não se veriam novamente. 

 

Não podia ser verdade. […] O que me contaram em seguida partiu meu coração. 

Uma vez perguntei por que lhe faltava um dedo, e ele contou que o acidente ocorrera 

numa manhã bem cedo, antes de o sol nascer. A serra tinha travado numa árvore, seu 

colega tentou tirá-la muito depressa e ela voou para cima e para trás, como um salto 

ornamental, cotando-lhe um dedo inteiro e a cabeça do dedão. […] Quanto ao dedo 

perdido, deve ter sido jogado fora. Só que não foi assim. Dera-o a Rita Sei-lá-das-

quantas. Uma recordação que não tinha preço, segundo revelara ao padre, e que 

valia muito mais do que qualquer aliança de noivado. (O‟BRIEN, 2009, p. 139-140) 

 

 

Quando Dilly já estava casada e fora visitar a América com seu marido, ela recebe 

um prato de presente de casamento de Gabriel e descobre que no dia em que ela fora ao 

Brooklyn aguardar pela chegada dele e ele não apareceu, era porque ele havia ficado 

doente, e não porque havia reatado com “Rita Sei-lá-das-quantas”, como as amigas de 

Dilly a fizeram acreditar.   

É a expressão do pensamento e do sentimento através do diálogo que permite às 

pessoas se conhecerem, e só através do conhecimento é que se pode prever e acertar 

como o outro irá reagir e se comportar diante de determinados fatos. Dilly não conhecia 

Gabriel o bastante para não ficar magoada com a versão que suas amigas lhe contaram 

sobre o dedo perdido dele. Se ela o conhecesse um pouco melhor, e tivesse um pouco 

mais de autoconfiança, saberia que a versão que ele lhe contara era a verdadeira. Ou, se 

Dilly conhecesse um pouco mais da maldade e da inveja de suas amigas, saberia que 

elas estavam inventando tudo aquilo. Infelizmente, Dilly só foi conhecer a verdade 

quando já era tarde demais e ela estava impedida de reatar com Gabriel. 

 

– Eu estava no Brooklyn com Cornelius, recém-casada… […] Disseram que ele 

[Gabriel] estava com outra mulher, mas não estava. Naquele momento estava 

doente, inconsciente após um acidente em Wisconsin transportando madeira, mas 

aquelas duas meninas, as duas amigas, fizeram com que eu acreditasse que o 

noivado tinha sido rompido, quando não fora. (O‟BRIEN, 2009, p.269, 270) 
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Eleanora padece da mesma dificuldade de se expressar para os homens. Ela não 

tem intimidade com Hermann e com ninguém de quem ela se aproxima. A maior 

proximidade que teve foi com seu editor e, assim mesmo, através de cartas, o contato 

físico ocorrera apenas uma vez e eles evitaram conversar sobre eles mesmos, o que 

fizera o editor escrever uma carta sobre as emoções do momento: 

  

Foi maravilhoso e foi revoltante. Você, que todos os bardos deviam retratar, 

mas oh, a terrível pantomima que foi não sermos capazes de falar um com o 

outro, além de “sim”, “não”, e “será que vai ser a costela ou a torta de 

peixe?”. E, no entanto, como ficamos próximos naquele cantinho apertado, e 

tanta gente com inveja do nosso enlevo. Eu não queria deixar você ir. E você 

não queria ir. (O‟Brien, 2009, p. 210) 

 

 

Do cantor que conhecera durante sua excursão pela Europa, Eleanora sequer sabia 

alguma coisa, quando lhe propôs a fuga. Diante de Siegfried, ela não tem coragem de 

dizer que quer voltar para a presença da mãe, que ele não está mais valendo a pena.  

A enfermeira Flaherty, segundo Nolan, nunca se aproximou do médico que ela 

queria tanto impressionar e muito menos era honesta em expor a ele a verdadeira função 

dela e de sua colega; afinal, nenhuma delas tinha a obrigação de ficar arrumando o 

colchão para o médico descansar. A Irmã Consolata também não é sincera com o outro 

medico, uma vez seu pretendente, não revelando a ele o quanto sofria em ter que se 

decidir entre ele e a vida religiosa. Ao que parece, apenas Nolan está confortável com 

seu companheiro, mas ainda assim, não se desfaz de outro pretendente, que lhe 

prometera sua casa por herança. 

 

– Não te contei sobre o sujeito que me pediu em casamento. Solteiro, casa de dois 

andares, a oito quilômetros de Loughrea, onde antes alugava quartos com café da 

manhã. 

[…]  

Disse que, se eu for morar com ele, me deixa a casa como herança. […] Vai me 

deixar a casa como herança… só se eu fosse muito boba! O cara me deixa um 

testamento aqui, outro lá e quando morre logo aparecem os parentes brigando e se 
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matando. É assim que acontece. Vou enrolando ele, digo que vou pensar, só para 

conseguir mais coisas dele. (O‟BRIEN, 2009, p. 262) 

 

 

Como se vê, Nolan não diz ao pretendente que não o quer porque não acredita que 

a herança será verdadeira; ao contrário disso, disfarça para ver se consegue alguma 

outra coisa que lhe possa trazer mais garantia. Ela também não diz a esse pretendente 

que está feliz com o pai do seu bebê.  

A dificuldade de essas mulheres se expressarem para os homens com quem se 

relacionam é muito mais que uma dificuldade pessoal, pois é principalmente o reflexo 

comportamental da Irlanda entre meados das décadas de 1960 e 1970. Ferreiter (2012) 

apresenta relatos do quanto a sociedade irlandesa ainda era reprimida sexualmente neste 

período, ainda que a década de 1960 seja reconhecida como a época inicial das 

mudanças sexuais do país. 

 

Mas o grau de liberação não poderia ser exagerado. Para muitos crescidos na década 

de 1960 na Irlanda, sexo ainda era um assunto tabu. […] A conselheira crista e tia 

aflitiva Angela Machamara acreditava que 80 por cento das moças que lhe 

escreviam jamais mencionariam a palavra sexo para a mãe delas. Inglis também 

relembra que nos anos 1960 todas as vezes que a palavra sexo surgia no radio ou na 

televisão o pai dele „se levantava da cadeira e saia da sala‟ . Ele sugere que havia 

uma ignorância contínua sobre os fatos da vida e uma incapacidade dos maridos e 

das esposas comunicarem seus medos, necessidades e desejos e consequentemente 

de negociarem quando e como eles queriam fazer sexo. Uma mãe irlandesa de nove 

crianças comentou com Dorine Rohan, autor do livro Casamento: estilo irlandês 

(1969), „Quem disse que você deve gostar de sexo? Claro, não estamos todos aqui 

para sofrer e quanto mais nós sofremos nessa vida, melhor sera para nós na vida 

futura?‟ 
114

 (FERREITER, 2012, p. 335- 336 – grifos nossos) 

 

 

                                                           
114

 But the degree of liberation should not be exaggerated. For many growing up in Ireland in the 1960s 

sex was still a taboo subject. […] The Christian consellor and agony aunt Angela Machamara believed 80 

per cent of the young girls who wrote to her would not even mention the word sex to their mothers. Inglis 

also recalls that in the 1960s every time the subject of sex surfaced on radio or television, his father „got 

up from his chair and walked out of the room‟. He suggests there was a continuing ignorance about the 

facts of life, and „an inability of husbands and wives to communicate their fears, needs and desires and 

consequently, to negotiate when and how they wanted to have sex’. One Irish mother of nine children 

commented to Dorine Rohan, author of the book Marriage: Irish Style (1969), „Whoever said you were 

supposed to enjoy sex? Sure, aren‟t we all here to suffer and the more we suffer in this life, the better it 

will be for us in the next‟. 
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Se na década de 1960 a falta de intimidade a tudo que se relacionava a sexo era 

imensa, anteriormente a esse período a situação era ainda pior. Isso justifica muito bem 

o fato de a herpes de Dilly ter-se agravado seriamente por falta de ela se permitir ser 

devidamente examinada, pois mesmo quando a ferida já apresentava sangramentos mais 

intensos, ela relutou em se deixar ver. 

 

Depois veio o tormento seguinte, uma questão tão íntima, tão constrangedora que 

não podia ser discutida nem com Patsy nem com o próprio Dr. Fogarty. Pediu que 

acreditasse que ela estava pingando sangue – e que, não a examinasse, mas 

receitasse algo que fizesse aquilo estancar, resistindo à ideia de que se despir e ser 

vista seminua, ou ter suas partes íntimas investigadas. 

– Você não vai sentir dor… só um desconforto – disse ele 

– Não me peça, doutor, não me peça isso – implorou, e ele não conseguia entender 

os medos, até que deixou escapar um desabafo. – Fomos criadas na idade das 

trevas, doutor. (O‟BRIEN, 2009, p. 19 – grifos nossos) 

 

 

Dilly era moça na década de 1920, quando foi para a América, portanto, é 

possível justificar sua conduta e a repreensão que ela, posteriormente, leva da 

enfermeira jovem, por não ter evitado que a situação da doença se agravasse. O que 

falta em Flaherty é sensibilidade para entender isso e ser solidária com a paciente. 

Afinal, elas não são da mesma geração e a localização em que Dilly mora é menos 

desenvolvida que Dublin, onde agora ambas se encontram. 

 

– Você devia ter feito um exame de Papanicolau anos atrás… qualquer mulher 

sensata faz isso… é o padrão… - diz a enfermeira, sacudindo vigorosamente o 

termômetro como se a irritasse. 

– Bem, padrão ou não, o fato é que eu não fiz – diz Dilly, categórica. (O‟BRIEN, 

2009, p. 29) 

 

 

Sem dúvida, Eleanora e Nolan são as personagens mais transgressoras de todo o 

romance. Elas vão em busca da própria felicidade, mesmo se isso as faça caminhar 

contra o que as normas sociais ditam sobre a conduta das mulheres. Andar na contra 

mão do sistema torna Eleanora e Nolan incompreendidas pela sociedade. Ambas não 

seriam vistas dessa forma se a maioria das mulheres nesse mesmo contexto tivesse 
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semelhante comportamento. Hermann, ao buscar os filhos na casa da sogra, justifica que 

sua esposa é louca, pois mesmo avisada de que, se ela tentasse traí-lo novamente, 

perderia o casamento e os filhos, ainda assim ela ousou desafiá-lo.  

 

– Você já foi inconsequente demais comigo e com meus filhos. Mais uma decepção 

e você perde para sempre… para sempre. […] As crianças estavam na casa dele 

agora, prisioneiras, e ela tinha a permissão para falar com eles ao telephone todas as 

noites a uma determinada hora, as vozes finas, apertadas, as conversas artificiais; ela 

garantia que ligaria de novo na noite seguinte, à mesma hora, como se até lá alguma 

coisa pudesse mudar, e um dos dois desligava zangado e a ponto de desmoronar. 

(O‟BRIEN, 2009, p. 239, 249) 

 

 

Nolan, como já dito, é a única que vê vantagem no pai do bebê que está espe-

rando, já que a sociedade entende que é o marido e o pai quem deve comprar a casa da 

família e mobiliá-la, o que não acontece com Larry. A única coisa que ele tinha era o 

carro que fora perdido num acidente. 

 

Quem vai tomar conta de mim e da criança? Larry, eu espero, a menos que esteja me 

enganando. Temos uma casa linda e tudo… Ganhei um dinheiro quando um 

caminhão me atropelou… levou muito tempo para conseguir… minha avó guardou 

para mim e, logo que soube que tinha um bebê a caminho, me deu mais três libras e 

disse: “Você vai precisar, Nolan, para as coisas do bebê”. Logo em seguida, Larry e 

eu fomos ao Mercado de móveis em Castleknock… compramos uma cama de pinho 

e uma cômoda com gavetas… As pessoas perguntam o que é que eu vi nele. Eu sei o 

que eu vi nele… quando estamos sozinhos a gente ri muito… Ele não tem carro 

agora… um lunático acabou com o carro dele numa rotunda na Naas Road… 

(O‟BRIEN, 2009, p. 165) 

 

 

Contudo, o comportamento de Eleanora e Nolan não acontece sem que elas se 

sintam incomodadas por isso. Ao contrário, ser diferente incomoda porque todo mundo 

busca ser aceito, mas ninguém quer aceitar o que está fora do padrão. Por isso, durante 

anos e anos, por diversas gerações, a sexualidade das mulheres foi silenciada por se 

considerar que elas não tinham o direito e tampouco a necessidade de conhecerem e 

usufruirem do próprio corpo. Embora algumas conquistas já tenham sido alcançadas, o 

direito ao aborto ainda é negado às mulheres irlandesas, que ficam condicionadas a 
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praticarem abortos clandestinos, a ir para a Inglaterra praticar o aborto ou a 

simplesmente não abortarem, mesmo sem desejar a gestação.  

 

As mulheres na Irlanda sempre precisaram de abortos, mas a cultura irlandesa de 

repressão estigma acerca do aborto busca escrever a história dessas mulheres fora da 

história e continua tentando silenciá-las hoje. Na verdade, centenas de milhares de 

irlandesas abortaram, tanto no exterior quanto na Irlanda, dissimulada e ilegalmente. 

[…] No momento, o artigo 40.3.3 da constituição iguala a vida das mulheres 

grávidas (referindo sempre como a “mãe”) com o feto. Uma mulher que 

intencionalmente procura um aborto, incluindo a compra de abortíferos pela internet 

pode ser presa. 
115

 (LOVEJOY, 2013, p. 1) 

 

 

Por ter tido uma educação rigorosa e católica, a consciência de Eleanora constan-

temente a acusa de que ela está se comportando mal, e Nolan sente necessidade de dar 

satisfação e justificar sua vida pessoal, mesmo a quem ela pouco conhece, como se as 

pessoas estivessem lhe cobrando explicações. Dilly não contrargumenta com Nolan, 

mas no caso de Eleanora, Dilly realmente cobra outra postura da filha. Depois que 

Hermann buscou as crianças na casa da avó, Dilly escreveu a Eleanora extremamente 

decepcio-nada pelo motivo que levou ao rompimento do casamento dela. 

 

Senti que viria e sei que provavelmente é melhor viver separado do que junto, 

quando isso se torna impossível. E vou aceitar, se você me prometer duas coisas: 

que quando ler estas palavras vai se ajoelhar, onde quer que esteja, e jurar que nunca 

mais vai ingerir qualquer bebida alcoólica e nunca, nunca mais, terá quaquer 

relacionamento com outro homem, em corpo ou em espírito […] Não é bom viver 

no escapismo, como tem sido o seu costume. Pense na fé que você perdeu, que 

jogou fora. Volte para ela. A religião e a crença na vida eterna são o que contam, e 

sem isso a vida é um lugar triste. (O‟BRIEN, 2009, p. 248) 

 

 

O que Dilly ignora é que suas cobranças atormentam ainda mais a filha, que não 

consegue se expôr para sua mãe. Eleanora nunca conseguiu revelar à mãe e nem ao 

                                                           
115

 Women in Ireland have always needed abortions; but Ireland‟s culture of repression and stigma 

surrounding abortion seeks to write these women‟s stories out of history, and continues to try to silence 

them today. In reality, hundreds of thousands of Irish women have had abortions; either abroad, or in 

Ireland, covertly and illegally. […] At the moment, article 40.3.3 of the constitution equates the life of the 

pregnant woman (referred to always as „the mother‟) with the foetus. A woman who intentionally 

procures an abortion, including purchasing an abortifacent online, can be jailed. 
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marido que nada de concreto havia acontecido entre ela e o editor e entre ela e o cantor, 

embora sua consciência lhe acuse o desejo pecaminoso que tivera pelo cantor.  

Apesar de seus atos e apesar de ser escritora, Eleanora não consegue quebrar o 

silêncio que paira em suas relações pessoais e em seu país. Tampouco consegue evitar a 

soberania da Igreja Católica como a única voz a ser ouvida. Devido ao silêncio opressor 

em que Eleanora estava inserida e a consequente impossibilidade de certos assuntos 

serem discutidos, ela escreve sobre eles, ainda que saiba que eles não serão lidos, como 

é o caso das cartas que escrevia mas não enviava à mãe. Ou, se não escrevia, vivia esses 

conflitos interiores. Provavelmente por isso ela fazia terapia. 

Nesta tese, desde o primeiro capítulo, tem-se referido ao silêncio da nação – a 

Irlanda – e a sua submissão aos valores católicos. Também tem-se estabelecido 

paralelos sobre isso à medida em que os romances são estudados. Acrescentando The 

Light of Evening à comparação que já foi anteriormente estabelecida entre os dois 

primeiros romances aqui estudados, pode-se fazer uma aproximação entre Eleanora e a 

geração dos pais de Verônica (The Gathering) e de Helen (The Blackwater Lightship). 

Assim, Dilly, Ada e Dora seriam, aproximadamente, da mesma geração.  

Por isso, do mesmo modo que os pais de Veronica seguiam o modelo familiar 

previsto na Constituição do país e, provavelmente, os pais de Helen também seguiriam, 

se Michael não houvesse morrido, Dilly deseja que Eleanora também siga esse modelo, 

pois a sociedade sempre espera que as pessoas façam o que se espera delas, isto é, que 

sigam as normas sociais sem questionarem a praticabilidade delas, seus efeitos ou 

resultados posteriores. Esse tipo de exigência social provoca o grande conflito interior 

de Eleanora e a grande irritação de Veronica.  

Enquanto Maureen segue o sistema, sustentada pelo esposo, gerando um filho 

atrás do outro, Eleanora tenta se libertar dele. Não que Eleanora desejasse viver 

trocando de amante, ela só desejava ser amada e ficar do lado de quem a amasse. Se 

Hermann não tivesse se mostrado tão sombrio e a diminuído, se, ao contrário, ele a 
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tivesse incentivado, como fizera o editor, seria possível que tivessem permanecido 

juntos, pois ela se decepciona sempre, quando descobre que seu novo afeto é casado e a 

quer só como uma aventura. 

À semelhança das personagens femininas dos romances analisados no primeiro e 

segundo capítulo desta tese, não existe diálogo entre as personagens, apenas monólogos 

por diferentes pessoas. Assim, Eleanora usa o diário e a literatura para desabafar aquilo 

que não consegue dizer. Em semelhante situação de desabafo por escrito encontra-se 

Veronica, ainda que em outra geração e sem que o leitor de The Gathering descubra 

para quem ela está registrando suas emoções familiares. Dos romances analisados, 

apenas Helen faz parte de um livro que mira para um futuro melhor. Mesmo com um 

passado desagradável, ela é a única que consegue dialogar com a própria mãe, ainda que 

com muita dificuldade. 

A relação progenitora e progênie do romance de O‟Brien em foco será discutida 

no tópico a seguir, retomando, na medida do possível, essa mesma relação tal como apa- 

rece nas obras de Enright e Tóibín aqui utilizadas e analisadas. 

 

 

3.4. The Light of Evening: amor familiar incompreendido 

 

A falta de intimidade das mulheres se estende para além de suas relações com os 

maridos e as filhas. Na verdade, a mulher é uma pessoa silenciada pela sociedade e pela 

família em todos os aspectos e níveis, e, porque todos esperam que ela assim permaneça 

silenciada, ninguém entende a insatisfação e a infelicidade em que ela vive. Na maioria 

das vezes, nem ela mesma.  
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Badinter (1985) alega que para compreender o comportamento materno não basta 

olhar apenas a relação da mãe com os filhos, mas considerar também o pai das crianças, 

as aspirações individuais que ela tem como mulher e o contexto histórico em que essa 

família se insere, e justifica: 

 

A mãe, no sentido habitual da palavra (isto é, a mulher casada que tem filhos 

legítimos), é uma personagem relativa e tridimensional. Relativa porque ela só se 

concebe em relação ao pai e ao filho. Tridimensional porque, além dessa dupla 

relação, a mãe é também uma mulher, isto é, um ser específico dotado de aspirações 

próprias que frequentemente nada têm a ver com as do esposo ou com os desejos do 

filho. Toda pesquisa sobre os comportamentos maternos deve levar em conta essas 

diferentes variáveis. (BADINTER, 1985, p. 25) 

 

 

Seguir a orientação de Badinter (1985) pode ser didático, mas não fácil de se 

aplicar às irlandesas, cuja identidade materna se fundiu durante vários séculos à 

identidade individual. É preciso lembrar que a maternidade foi considerada uma 

situação de prestígio e respeito no país até o surgimento do Tigre Celta, quando essas 

mulheres foram conquistando o mercado de trabalho pouco a pouco, como era o caso da 

narradora de The Gathering, que trabalhou como jornalista para dar conta da hipoteca 

da casa, enquanto o marido cuidava das filhas, e das personagens de The Blackwater 

Lighship, Lily e Helen, que dirigiam duas diferentes escolas renomadas no país.  

Como o contexto do Tigre Celta não se aplica às personagens de The Light of 

Evening, que se situam antes desse período, esta tese fará o esforço de seguir a divisão 

estabelecida por Badinter (1985) por um motivo didático. Nessa circunstância, cabe 

retomar que Dilly se casou com Cornelius sem o amar, para atender às necessidades 

econômicas de sua família, embora admitisse que ele era um homem muito atraente, ao 

narrar suas impressões do marido quando o conheceu: 

 

Cornelius, fumante inveterado, o cabelo castanho caindo para o lado em seu rosto 

magro. Todos os outros prestavam a atenção nele, e Iggy me dizia para tomar 
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cuidado com aquele homem, que era o próprio Don Juan; muitas garotas caíam por 

ele – mas nossa, que cavalheiro, e de uma linhagem de cavalheiros! (O‟BRIEN, 

2009, p. 149) 

 

 

 Cornelius, quando jovem, era um homem de posses e sorte no jogo, tanto que o 

casal se conhecera numa noite em que Con emprestara seu cavalo a um amigo para 

fazer uma aposta e com o ganho de sua própria prenda nessa aposta comemorou sua 

sorte com a compra de gorros e bebida para seus amigos, no retorno para casa:  

 

Cornelius fez a mulher abrir o uísque mais raro da prateleira e logo bebiam de novo, 

como se a noite estivesse apenas começando. Riam de tudo: dos gorros perdidos, 

que àquela altura já estariam em Shannon, da pobre Stra. Gleason, da coincidência 

no fato de Cornelius ter recuperado Red River e de sua delicadeza em devolvê-lo 

para ser disputado novamente. A taberna ficava ao lado de uma quitanda e armazém, 

e Con insistiu em comprar novos gorros para todo mundo. (O‟BRIEN, 2009, p. 154) 

 

 

Sendo Con um homem rico, coube a ele durante muitos anos administrar o 

dinheiro da família e conduzir seu comportamento. Mesmo quando já estavam em 

falência, Con seguia os próprios palpites e insistia em fazer investimentos cada vez mais 

comprometedores e sem retorno. À Dilly não cabia uma única consulta prévia ou 

opinião posterior. É comum no romance que ela rememore em seus pensamentos ou em 

relatos em suas cartas a Eleanora a perda gradual da propriedade e da necessidade de se 

calar em diferentes situações, nas quais ela não via sucesso. Em uma dessas cartas ela 

diz: 

 

O animal que venceu a corrida já está há um ano e meio em treinamento. São sete 

guinéus por semana, mais a taxa do jóquei, o estábulo, mais 50 libras para o jóquei 

de tempos em tempos... é prejuízo certo, mas se eu disser alguma coisa a confusão é 

grande, então fico calada. (O‟ BRIEN, 2009, p. 376-377) 

 

 

Como homem, isto é, como marido, pai ou genro, Cornelius também apavorou 

muitas vezes a esposa, a filha e até mesmo os sogros sem que Dilly e Eleanora ficassem 
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sabendo. Um dia, diante de suas necessidades, Dilly e a filha foram até a casa de 

Bridget para pedir ajuda, na forma do dote de Dilly, que ainda não havia sido pago. É 

Eleanora quem narra o constrangimento da situação, pois Con já havia feito e recebido 

essa cobrança antes: 

 

[...] minha avó, num acesso de raiva, já tinha começado a falar da vez em que meu 

pai foi lá no meio da noite, bêbado e aos gritos, jogou pedras na janela e berrou para 

meu avô se levantar, sair e entregar as quinhentas libras que tinham sido prometidas 

antes do casamento. Retratou em detalhes o meu avô de pijama, tremendo, 

implorando tempo para pagar, também com medo e incapaz de lidar com meu pai, 

pois já era um homem idoso e frágil, e meu pai batendo com a bengala dele na mesa, 

repetindo as exigências e infundindo neles o temor a Deus. Meu avô foi aos três 

esconderijos onde as economias deles estavam guardadas, sendo um deles o 

estábulo, e entregou tudo a meu pai, tudo que lhes era caro, caro como sangue. 

(O‟BRIEN, 2009, p. 309) 

 

 

O comportamento de Con era bastante comum entre os homens de sua época e 

região e, por isso,  considerado natural pelas demais pessoas, mesmo por suas vítimas, 

pois embora Dilly tenha ficado envergonhada ao ouvir da mãe a cena que o marido 

fizera, a vergonha provavelmente se deu não pelo comportamento dele, mas pelo dela, 

que havia ido cobrar algo que já estava pago: “Você não sabia disso e a vergonha que 

lhe cobriu foi de cortar o coração. Parou, cambaleou e disse, com voz trêmula: – Juro 

por Deus que nunca soube disso” (O‟ BRIEN, 2009, p. 309). Apesar das próprias 

circunstâncias, Dilly se conforma com seu destino, pois não acredita que outro marido 

seria capaz de agir diferentemente. 

De acordo com Badinter (1985), a influência das idéias de Aristóteles, do 

Cristianismo e dos interesses políticos na cultura ocidental tem grande responsabilidade 

pela imposição e aceitação de determinados comportamentos masculinos até o século 

XX. Na concepção de Aristóteles, a mulher é um ser inferior ao homem, incapaz de ter 

utilidade própria, precisando, para isso, de um homem para ter algum sentido. Badinter 

(1985) interpreta as ideias do grande pensador: 
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Como [a mulher] é dotada de uma frágil capacidade de deliberação, o filósofo deduz 

logicamente que sua opinião não é digna de consideração. A única virtude moral que 

lhe reconhecia era a de “vencer a dificuldade de obedecer”. Sua honra residia num 

“modesto silêncio”. Ainda comprada pelo marido, era para ele um bem entre outros. 

[…] A condição do Pai-Marido-Senhor todo-poderoso não pode ser explicada senão 

pela sua essência. [...] É “natural” que a mais acabada das criaturas comande os 

demais membros da família, e isso de duas maneiras: em virtude de sua semelhança 

com a divina, como “deus comanda suas criaturas”, e em virtude de suas 

responsabilidades políticas e jurídicas, como um “Rei comanda seus súditos”.  

(BADINTER, 1985, p. 31-32) 

 

 

A aceitação de Con pela família de Dilly e o comportamento dele na casa dos 

sogros, exigindo o dote que ainda não lhe fora entregue, ilustra bem essa ideia 

aristotélica comentada por Badinter e estende o valor de mercadoria colocado em Dilly 

para toda sua família, que concordou em se vender junto à filha para um homem que na 

ocasião do matrimônio era abastado, mas acabou falindo depois.  

A compreensão de que a família de Dilly também se vendeu se dá quando se tem 

conhecimento de que os pais dela também receberam presentes do noivo, como uma 

dentadura para o pai e móveis novos para a mãe. Além disso, o pai de Dilly não enfrenta 

o genro por estar em situação inferior, tanto física, pois estava velho e doente, quanto 

moral, pois sabia que estava devendo dinheiro ao genro. O justo era pagar a dívida da 

mercadoria entregue, não a pedir de volta, porque o novo proprietário não tinha modos 

adequados para melhor cuidar dela. Negócios são negócios, não importa se a 

mercadoria é uma filha. 

 Reforçando a inferioridade da mulher, seguindo o raciocínio de Badinter, o 

Cristianismo, com base nas interpretações de São Paulo e Santo Agostinho, não só 

perpetua a ideia da inferioridade da mulher como a educa para obedecer e se calar frente 

ao marido. Também relaciona a imagem da mulher ao pecado ao associar a mulher a 

Eva e, por isso, responsável por toda infelicidade que o marido possa vir a ter. Badinter 

diz:  
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Desse texto maior e primeiro da Bíblia decorrem umas tantas consequências para a 

imagem e a condição de Eva. Mais acessível às tentações da carne e da vaidade, ela 

tornou-se culpada, por suas fraquezas, da infelicidade do homem. Ela aparecerá, na 

melhor das hipóteses, como uma criatura fraca e frívola. Certos doutores da Igreja, 

porém, vão agravar essa imagem primeira. Assimilando dentro em pouco à própria 

Serpente, isto é, ao Demônio tentador, Eva transformou-se no símbolo do Mal. 

(BADINTER, 1985, p. 34) 

 

 

Os interesses políticos, por sua vez, estavam voltados tanto para naturalidade da 

soberania do marido sobre a mulher, quanto para divindade desse processo. Segundo 

Badinter, 

 

Sabemos que Napoleão interveio em pessoa para restabelecer plenamente a 

autoridade marital, ligeiramente abalada nos fins do século XVIII. Ele insistiu em 

que no dia do casamento a esposa reconhecesse explicitamente dever obediência ao 

marido. Como os redatores do Código se admirassem dessa insistência, Napoleão 

teria respondido, fazendo alusão ao versículo do Gênesis: “O Anjo o disse a Adão e 

Eva.” No artigo 212 do Código os legisladores deram forma aos preconceitos 

napoleônicos. Basearam o poderio marital no duplo fundamento da invalidez 

feminina e da necessidade de uma direção única da família. (1985, p. 38) 

 

 

Sendo a Irlanda um país ocidental, católico e com a sua política fundamentada em 

valores religiosos, é de se compreender o conformismo de Dilly frente às brutalidades 

do esposo e sua admiração quando ele a foi visitar no hospital: 

 

Ao ver o marido com as roupas comuns do dia a dia, meio despenteado, os punhos 

desabotoados, pergunta se ele está comendo direito, como faria com uma criança. 

[...] Falam do tempo, tanto da cidade como no campo, e o marido conta que Crotty 

concordou em dormir lá durante o tempo em que ela estiver fora – o marido, um 

homem feito, com medo de dormir sozinho em sua própria casa, ele que durante 

tantos anos espalhou terror sobre ela e Eleanora. (O‟ BRIEN, 2009, p. 265) 

 

 

Dentro do contexto político em que a Irlanda se inseria, ao longo da vida 

matrimonial de Dilly e Con, está a falta de proteção às mulheres, de modo que os 

homens sempre tinham razão, independentemente de como eles se comportassem ou das 

decisões que tomavam. Ann Owens Weekes (2000) percorre a trajetória do 
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confinamento gradual a que as irlandesas foram submetidas após a Independência da 

Irlanda: 

 

Durante os primeiros anos do Estado novo, as autoridades civis e religiosas estavam 

intimamente aliadas na elaboração e promulgação da legislação repressiva que 

efetivamente negou às mulheres uma identidade política e pública completa. Além 

de banir parte da melhor literatura da época, o Ato de Censura Irlandês de 1929 

também proibiu a publicação ou a compra de qualquer material que defendia ou 

continha conselhos sobre contracepção ou aborto. A Emenda da Lei Penal do Ato de 

1934 baniu a venda ou a importação de contraceptivos e aumentou a idade de 

consentimento para os casos de estupro de 13 para 15 anos. Divórcios se fizeram 

ilegais e as leis domiciliares favoreciam os maridos causando, portanto, maior 

empobrecimento das esposas abandonadas. Uma barreira matrimonial, a qual 

restringia o acesso a emprego, foi imposta contra as mulheres no funcionalismo 

público em 1925 e contra elas no setor industrial dez anos depois. 
116

 (2000, p. 102-

103) 

 

 

As mudanças apontadas por Weekes foram seladas com a Constituição de 1937, a 

qual se esqueceu de constituir os deveres conjugais e paternos dos homens, 

estabelecendo apenas o lugar das mulheres dentro do matrimônio, como se elas fossem 

as únicas responsáveis pelos filhos, como bem observou Yvonne Scannell, em seu 

ensaio intitulado “The Constitution and the Role of Women”, publicado no livro De 

Valera’s Constitution and Ours, organizado por Brian Farrell. Scannell (1988, p. 125) 

ainda acrescenta que a Constituição “falha no reconhecimento de que o lugar da mulher 

é uma escolha da mulher”.
117

  

Não se pode esquecer que Dilly e Eleanora são de gerações diferentes e, por isso, 

cada uma lida com as expectativas matrimoniais a sua maneira. Para Dilly era natural 

ser propriedade do marido, enquanto Eleanora se recusou a sê-lo. Dilly era jovem no 
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 During the early years of the new state, the civil and religious authorities were closely allied in the 

formulation and enactment of repressive legislation which effectively denied women a full public and 

political identity. In addition to banning some of the finest literature of the time, the 1929 Irish 

Censorship Act also prohibited the publication or purchase of any material which advocated or contained 

advice about contraception or abortion. The Criminal Law Amendment Act of 1934 banned the sale or 

importation of contraceptives and raised the age of consent in cases of indecent assault from 13 to 15. 

Divorce was made ilegal and domicilie laws favored husbands, thereby causing futher impoverishment to 

abandoned wives. A marriage bar, which restricted acess to employment, was imposed against women in 

the public servive in 1925 and against those in the industrial sector ten years later. 
117

 fails to recognise that a woman‟s place is a woman‟s choice. 
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momento da Revolução de 1922, que culminou na Independência da Irlanda, por isso, é 

compreensível que para ela fosse mais difícil subverter a dominação patriarcal, tão 

imperativa nas legislações do país recém-independente. O registro temporal da 

juventude de Dilly é obtido quando ela estava trabalhando na casa de um casal de 

irlandeses na América e o casal conversa com seus amigos sobre o momento político do 

país natal. O padre que era um dos presentes diz: “– Amigos, somos todos companhei-

ros, irlandeses e irlandesas; nosso país mal começa a viver a sua independência”. (O‟ 

BRIEN, 2009, p. 103)  

Calculando o tempo cronológico do romance, que não é rigidamente marcado no 

livro, pode-se deduzir que Eleanora era jovem na década de 1960. Essa década marcou 

importantes mudanças no país, inclusive a notoriedade do movimento feminista, que 

evidentemente não teria tido repercussão se algumas poucas mulheres já não tivessem 

se organizado para isso desde antes dessa data. Weekes apresenta essas informações: 

 

Entre as mais notáveis fontes de resistência estavam a Associação das Donas de 

Casa Irlandesas, fundada em 1942 e a Associação das Mulheres Rurais Irlandesas 

[...] Não foi até os anos 1960 que a suposição patriarcal de que o principal papel da 

mulher deveria ser cuidar da casa e das crianças começou a ser seriamente desafiada 

por uma nova geração de feministas irlandesas. As modernizantes reformas 

econômicas da Era do Lemass (1959-66) inaugurou uma década de transformações 

socioculturais as quais geraram um clima de liberalismo e protesto. O 

estabelecimento de um serviço de televisão em 1961 não apenas promoveu um 

fórum para o debate público de tópicos previamente proibidos, especialmente 

aqueles relacionados a moralidade sexual, mas também trouxe novidades gráficas de 

desenvolvimentos globais, algumas delas revolucionárias igualmente para o campo e 

para a cidade.
118

 (2000, p. 103-104) 
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 Among the most notable sources of resistance were the Irish Housewives‟Association, founded in 

1942, and the Irish Countrywomen‟s Association (...) It was not until the 1960s that the patriarchal 

assumption that a woman‟s main role should be that of homemaker and childbearer began to be seriously 

challenged by a new generation of Irish feninist. The modernizing economic reforms of the Lemass era 

(1959-66) inaugurated a decade of social and cultural transformation which generated a climate of 

liberalism and protest. The setting up of a national television service in 1961 not only provided a fórum 

for the public debate of previously forbidden topics, especially those relating to sexual morality, but also 

brought graphic news of global developments, some of them revolutionary, to country and city alike. 
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Portanto, como Eleanora está uma geração à frente da de sua mãe, é de se esperar 

que ela não veja as funções da mulher e do homem na sociedade irlandesa como Dilly 

as via. A semelhança de comportamento entre as duas não está no modo como elas 

veem seus companheiros, conforme já foi discutido nesta tese, mas na falta de 

sinceridade da filha para com a mãe. Dilly não acreditava nos sentimentos que vinham 

escritos nas cartas de Bridget, mas mesmo assim não a contestava, sua rebeldia consistia 

em se afastar cada vez mais de sua família. Ao se lembrar de uma das cartas de sua mãe, 

Dilly desabafa: 

 

Quase pude ouvir minha mãe falando comigo no segundo em que abri sua carta. 

Falava e ralhava: Pego na pena duas vezes por mês para dizer o quanto estou 

preocupada com o seu silêncio. Não tenho notícias suas há duas semanas. [...] Não 

podia responder à carta e dizer que tudo me parecia estranho e falso. (O‟BRIEN, 

2009, p. 74, 76) 

 

 

O leitor não tem acesso às cartas que Dilly escrevia a sua mãe, mas percebe que 

ela quer saber cada vez menos de suas origens. Isso se nota nas reclamações de Bridget 

sobre a demora da filha em lhe enviar notícias: “Mais uma vez pego na pena, já que em 

quatro semanas não tivemos notícia sua”. (O‟BRIEN, 2009, p. 93). E também na fala da 

própria Dilly, quando ela conhece Gabriel, pois quando ele lhe pergunta se ela sente 

saudades da Irlanda, ela lhe diz que não.  

Eleanora, apesar de não duvidar dos sentimentos maternos de Dilly, também se 

afasta por não conseguir contestar a mãe ou apresentar suas angústias para ela. Depois 

que saiu de Rusheen, Eleanora só retornou para visitas rápidas e raras. Eleanora é uma 

pessoa cosmopolita, mas Dilly insiste em enraizar a cultura irlandesa na filha, enviando-

lhe almofadas com cores e insígnias celtas e bolos tradicionais pelos correios. Quanto 

aos bolos, nem Dilly nem Eleanora comentam o fim que eles levavam quando 
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chegavam ao seu destino, mas as capas das almofadas foram tão mal recebidas que 

ficaram manchadas num canto escondido. Na conversa com a Irmã Consolata,  

 

Dilly lembra as ingratidões com relação aos presentes que lhe mandou ao longo dos 

anos: as capas de almofadas em tecido artesanal com motivos antigos, que bordara 

com tanto esmero e que encontrou num armário. Os tons lilás e índigo tinham 

escorrido no tecido branco; as capas tinham sido lavadas e ainda não estavam 

completamente secas. Foram enfiadas lá porque com certeza não eram 

suficientemente bonitas para os ilustres convidados e o homem casado. (O‟ BRIEN, 

2009, p. 172) 

 

Dilly não se dá conta de que sua mãe performa a alegoria da Mother Ireland, ao 

evocar a necessidade de Dilly na Irlanda, como também não se dá conta de que ela 

própria performa o mesmo papel com Eleanora, ainda que em moldes diferentes. Dilly 

não exige que Eleanora volte para a Irlanda ou que permaneça nos arredores de 

Rusheen, mas envia o que consegue da Irlanda pelos correios e se julga infeliz com o 

comportamento leviano da filha. O desejo de deixar-lhe a propriedade como herança 

acaba por evocar um retorno da filha para a Mother Ireland e os presentes irlandeses 

acabam por tornar a Irlanda viva na presença de Eleanora, onde quer que ela esteja.  

Aliás, já se disse, a propriedade residencial é um símbolo importantíssimo e 

recorrente em todos os romances a que esta tese se propôs analisar. O fato de esse 

aspecto simbólico não ter sido desenvolvido neste trabalho foi apenas para não desfocar 

seu objetivo principal, que é a percepção de família que as protagonistas dos romances 

têm a partir de suas respectivas experiências.  Mas a reconstrução da casa de Ada em 

The Gathering e a reforma da casa da Sra. Deveraux em The Blackwater Lightship pode 

simbolizar a renovação da Irlanda no momento do Tigre Celta, assim como Rusheen, 

em The Light of Evening, pode representar a velha Irlanda que os homens irlandeses 

irão herdar no momento pós-independência, enquanto algumas mulheres continuam 

optando pela emigração do país. Na opinião de Stoddard, a impossibilidade de Eleanora 
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herdar Rusheen sugere inclusive que “uma mulher livre da moralidade provinciana não 

pode herdar a terra da Mother Ireland” 
119

 (2012, p.167). 

O ciclo maternal de The Light of Evening, que evolui de modo helicoidal pelas 

diferentes gerações da mesma família, irá se quebrar apenas com Eleanora e seus filhos. 

Ao contrário da avó e da mãe, Eleanora não sacrifica sua identidade individual em prol 

de sua identidade materna, e, por tentar se satisfazer como mulher, ela perde a 

convivência com os filhos. A escolha de Eleanora por sua própria felicidade, sem pensar 

que a felicidade dos filhos poderia depender da presença dela, é uma atitude 

considerada, sem dúvida, desnaturada para a sociedade irlandesa que atribuía a 

felicidade e completude da mulher à maternidade. 

De acordo com Badinter (1985), o termo desnaturada surgiu no século XVIII, 

quando a França se deu conta da inviabilidade de se mandarem as crianças para as 

amas, longe dos pais, porquanto, a grande maioria morria, ao ponto de o exército 

francês carecer de homens que sobrevivessem à infância. Assim, na tentativa de 

convencer as mulheres a amamentar e criar seus próprios filhos, os homens 

comparavam-nas às demais fêmeas da natureza, fossem elas animais que cuidavam de 

suas próprias crias ou a terra fértil que nutria os vegetais que nela brotavam.  Em 

relação ao efeito que a palavra pode causar nas mulheres, Badinter diz: 

 

Mas todos esses homens que usam o argumento da natureza sabem, ou pressentem, 

que, por um outro lado, a comparação é traumatizante. Essa constante referência à 

natureza serve-lhes para mostrar que a mulher do século XVIII é pura e 

simplesmente “desnaturada”. Ora, a palavra “desnaturado” tem vários sentidos. Se 

definimos a natureza em termos da “norma”, a mulher desnaturada será uma 

anormal, isto é, uma doente ou um monstro. E se identificamos a natureza com a 

virtude, a mulher desnaturada será corrompida ou viciosa, isto é, uma amoral, ou 

uma mãe ruim. Nos dois casos, é preciso modificar os usos e remediar o mal, 

mesmo que muitas vezes se pareça atribuir a essas mulheres a atenuante da 

irresponsabilidade. (1985, p. 189) 

 

 

                                                           
119

 a woman free of parochial morality cannot inherit the land of Mother Ireland. 
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Esses homens, cujas vozes se faziam ouvir no século XVIII, de acordo com 

Badinter (1985), eram médicos, moralistas, filantropos, administradores, pedagogos e 

chefes de polícia que repetiam incansavelmente que as mulheres deveriam se ocupar 

pessoalmente dos filhos.  Esse também parecia ser o desejo de Hermann, pois ele 

providenciara a Eleanora o que ele julgava ser necessário para ela se manter em casa, 

tanto que ficou muito feliz quando ela engravidou, e o casal viveu uma breve paz até 

que Eleanora saiu do domínio do marido, a convivência entre os dois se tornando 

insuportável, e eles se separaram. 

A cobrança que a sociedade exercia em Eleanora, no entanto, não se limitava a 

suas atribuições conjugais ou maternas. No momento do cortejo de sua mãe, seu pai, 

vendo que a filha não chorava, questiona seus sentimentos filiais: ... “vira-se para a filha 

e pergunta onde estão suas lágrimas, onde está o sentimento natural por uma mãe”. 

(O‟BRIEN, 2009, p. 343)  

O comportamento de Eleanora diante da morte de Dilly também causa espanto no 

porteiro do hospital, que estava fazendo questão de contar a Eleanora como foram os 

últimos momentos da vida de Dilly, visto que ele testemunhara parte deles, mas como 

Eleanora estava desesperada para descobrir se a mãe havia ou não havia lido o diário 

esquecido no hospital, não demonstra o menor interesse na confissão do porteiro e o 

deixa falando sozinho. 

Eleanora estava em estado de choque e desespero. Estava tão preocupada com as 

ofensas que ela própria poderia ter causado à mãe que sequer se interessa pelo 

comportamento do irmão, fosse o que lhe contassem a respeito de Terence, fosse o que 

ela mesma pudesse presenciar. Ela permanece indiferente ao irmão, mesmo tendo-o 

visto comemorar com a esposa, ainda antes do cortejo terminar, a sorte que tiveram em 

evitar a alteração do testamento, que o assegurava como único herdeiro.  
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Eleanora irá chorar apenas diante da Irmã Consolata, no momento em que vai 

buscar os pertences da mãe deixados no hospital, e sente que a mãe de fato havia lido o 

diário, principalmente quando encontra os óculos de Dilly dentro da mesma bolsa em 

que ele estava. 

 

Folheei-o rapidamente. Não havia manchas de lágrimas ou marcas, mas eu podia 

sentir que minha mãe o tinha lido; o espírito dela parecia permeá-lo. E naquele 

instante encontrei os seus óculos, a armação de aço emendada em vários lugares 

com fita adesiva amarelada, as pequenas lentes muito engraçadas, como os olhos 

arregalados de uma criança espiando a sala dos famintos. Houve um grito – que 

deve ter sido meu, porque não partiu da irmã, tão aturdida e silenciosa, olhando para 

cima como se questionasse as legiões de anjos a quem implorara com tanta 

confiança. Foi terrível. Um momento de puro terror por ter sido descoberta, 

condenada para sempre. (O‟BRIEN, 2009, p. 355) 

 

 

No entanto, The Light of Evening não evoca apenas as relações familiares entre as 

mulheres e seus amores ou suas filhas e mães. Por isso, é preciso abordar a relação mãe 

e filho, entre Dilly e Terence. Era de se esperar que a esposa se submetesse ao marido e 

os filhos se submetessem aos pais, no entanto, Terence não demonstra o menor sinal de 

respeito nem por seu pai, nem por sua mãe, que foram terrivelmente amedrontados por 

ele para que ele se tornasse o único herdeiro de Rusheen e das terras que cercavam a 

casa. Dilly, por outro lado, demonstra total impotência diante do filho. Sobre isso ela 

narra: 

 

[...] o filho foi traiçoeiro ao levá-los de carro até os advogados, a frieza no escritório, 

uma mesa enorme repleta de papéis e livros, a fachada com o nome da empresa 

gravado à tinta, o marido sentado a seu lado, o filho e a esposa nas cadeiras de trás, e 

ela obrigada a declarar seu desejo, seu desejo forçado; depois o advogado leu o 

documento na sua presença. Mesmo na hora em que o pegou para assinar, 

arrependida do que estava fazendo e consciente de que tinha omitido completamente 

sua filha, não lhe deixou nem mesmo o terreno no quintal que tinha prometido, e que 

um avaliador tinha ido medir. (O‟ BRIEN, 2009, p. 171) 
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Apesar do ressentimento pelo ocorrido, Dilly revela à Irmã Consolata ter tido 

certa predileção por Terence, até que Cindy aparecesse na vida deles. “Seu filho 

Terence, por exemplo, sempre fora seu garoto de cabelos quase brancos, até cair nas 

garras de uma mulher avarenta e tornar-se tão difícil e mesquinho quanto ela” (O‟ 

BRIEN, 2009, p. 170). 

Badinter (1985) mostra, através da história e da literatura, o quanto a mãe, em 

alguns contextos, foi subjugada ao filho, enquanto a filha, a indesejada, é tão 

insignificante e menosprezada quanto ela. Badinter justifica que essa preferência surgiu 

a partir da situação social em que apenas o primogênito herdava a fortuna da família e 

poderia aumentá-la através de um casamento adequado, enquanto a filha custaria um 

dote, que nem sempre os pais tinham condições de pagar, ficando, portanto, com o 

prejuízo de manter a filha num convento ou em casa, conservando-a como criada. E 

mesmo se havia o dote, a filha não gerava nenhum lucro para os pais, a não ser algumas 

frágeis alianças ou amizades com a família do genro. 

 

Assim, a mãe, em lugar de dividir igualmente seu amor entre os filhos, ou mesmo 

privilegiar os mais novos com maior ternura, para compensar sua futura miséria, 

acredita dever educá-los mais rigorosamente, para prepará-los, ao que dizem, para as 

durezas de sua sorte. [...] A preferência pelo primogênito não é inocente e, 

provavelmente, não é natural. Castan sugere que essa ternura materna repousava 

num sólido senso da previsão, não fosse a simples possibilidade da seguinte 

situação: se o pai morre antes da mãe, e se esta fica inválida, de quem dependerá sua 

sobrevivência, sua velhice e felicidade, senão do herdeiro? É portanto necessário 

manter boas relações com a pessoa de quem pode depender a nossa sorte. 

(BADINTER, 2009, p. 91) 

 

 

Apesar da origem da predileção da mãe pelo filho homem, e, muitas vezes 

também, da irmã pelo irmão mais velho, é provável que a perpetuação dessa 

preferência, ao longo do tempo, tenha se dado apenas por tradição e costume social, sem 

que as mães e as irmãs soubessem o motivo verdadeiro de seus devotamentos ao 

primogênito ou irmão mais velho. Em The Light of Evening, por exemplo, Bridget não 
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estava viúva quando perdeu o filho Michael e lamentava a distância de Dilly na 

América, portanto, ela não estava desamparada economicamente com o falecimento de 

Michael, e mesmo assim, ela sofre como se estivesse perdida e o retorno da filha fosse 

uma salvação garantida. Também não é o caso de Eleanora ser rejeitada pela mãe, ainda 

que, em uma de suas cartas, Dilly peça desculpas à filha por talvez ter dado mais 

importância a Terence do que a ela. 

 

Talvez eu tenha feito mais pelo seu irmão do que por você há muitos anos, quando 

tinha algum dinheiro e ia a Limerick de trem e não tomava sequer uma xícara de chá 

para voltar com uma raquete de tênis ou calças novas de flanela para ele, que nunca 

se deu o trabalho de dizer um “obrigado”. (O‟ BRIEN, 2009, p. 378) 

 

 

Independentemente da origem da predileção ao filho homem e ao irmão mais 

velho, Dilly concentra seus mimos em Terence, e Eleanora é indiferente ao irmão. Não 

há demonstrações sentimentais de Eleanora em relação a Terence, nem mesmo de 

tristeza quando descobre que ele foi culpado do falecimento da mãe, nem mesmo de 

raiva por ter perdido sua parte da herança para ele. 

Na verdade, os sentimentos familiares da família exposta em The Light of Evening 

não são claros e, por isso também, não são facilmente compreendidos nem por eles 

mesmos. A começar por Dilly, que apesar de ter obedecido à mãe, e por isso não ter 

retornado para a América, não desempenhou a melhor devoção filial, pois, ao ser 

interrogada, no hospital, sobre a causa da morte de seus pais, não conseguiu sequer se 

lembrar. O narrador a denuncia: 

 

Sua mãe morreu de quê? Seu pai morreu de quê? Não conseguia responder, o que só 

comprovou o quanto tinha sido insensível. Não, ela não lhes tinha dado amor 

suficiente, e isso também era uma mancha em sua alma. (O‟ BRIEN, 2009, p. 27) 
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A afeição de Eleanora por sua mãe, embora verídica, não convence seu pai que 

lhe questiona o motivo de ela não chorar a perda da mãe e espanta o porteiro do 

hospital, ao perceber que ela não estava interessada em ouvir como foram os últimos 

momentos de Dilly. Na verdade, a difícil compreensão dos sentimentos familiares e do 

comporta-mento dos membros da família representada em The Light of Evening reforça 

a alegoria da Mother Ireland presente no texto e fora dele, no confuso relacionamento 

que a mãe-nação sempre teve com seus filhos ao longo dos séculos. 

Como se sabe, a história da Irlanda é marcada por dominações e emigrações desde 

o início da habitação da ilha. Apesar da imigração ter se tornado recorrente durante o 

Tigre Celta e na atualidade o país ainda concentrar um elevado número de imigrantes, 

esse processo imigratório serviu para intensificar ainda mais a dificuldade de compre-

ensão da relação dos irlandeses com a nação.  

A identidade irlandesa é complexa e contraditória desde sua origem, por isso 

também contraditório parece ser o comportamento dos membros da família irlandesa. Já 

foi dito desde o início desta tese que para os autores aqui estudados problemas família-

res são problemas políticos. Se Dilly ama Eleanora mas não aceita a desobediência da 

filha, não é sem antes relutar em relação à sua própria mãe. Semelhante contradição 

encontra-se em Eleanora que ama e se preocupa com a mãe, mas evita estar na presença 

dela. Os homens também se contradizem, pois Terence era dócil, antes de conhecer a 

esposa, e se tornou mesquinho logo após; Con era perverso e se tornou manso com o 

avançar da idade. 

Considerando que a família é uma microesfera da totalidade política do país, O‟ 

Brien, em The Light of Evening, mostra como a Independência da Irlanda e as primeiras 

constituições do país não alteraram em nada a relação dominador e dominado nas 

relações sociais e familiares na Irlanda do século XX. Bridget e Dilly transferem para 
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suas filhas o mesmo comportamento que o colonizador impunha aos colonizados, 

tirando dos oprimidos a oportunidade de se libertarem e se desenvolverem por conta 

própria.  

Quando Dilly estava na América, Bridget diz que a filha era importante para a 

Irlanda, sem que a filha sequer tivesse algum pretendente para se casar, para aliviar a 

pobreza da família. Nesse momento, o leitor pode até se perguntar em que Dilly poderia 

ser tão importante se ela não tinha dinheiro para seu dote e os homens de sua geração se 

casavam cada vez mais tarde, porque demoravam a receber a herança e, sem ela, não 

tinham condições de constituir família. De que valia Dilly ficar em sua terra natal 

cortando turfa? Não teria ela maior realização na América?  

No entanto, anos depois, é a vez de Dilly repreender a profissão da filha e o país 

em que ela mora. Era de se esperar que ela fizesse o contrário, que apoiasse a filha, 

justamente por entender o efeito da falta de apoio materno, sobretudo quando se opta 

por viver outra cultura. O comportamento contraditório de Dilly dialoga com a epígrafe 

de Faulkner na abertura do romance, pois ela presentifica com Eleanora o 

comportamento que sua mãe tivera com ela no passado.  

Por isso, a moldura do romance é tão importante. A epígrafe de Faulkner 

mostrando o quanto o passado ainda é presente: “O passado não está morto e enterrado. 

Na verdade nem mesmo é passado”.  A dedicatória do livro traz: “Para minha mãe e 

para minha terra natal”, salientando que no original “terra natal” se apresenta como 

“mother land”, reforçando a relação da figura materna à pátria, através do prefixo 

mother, que em português significa mãe. Além do prólogo e do epílogo se repetirem nas 

diferentes gerações. Tudo isso simboliza a repetição da Irlanda ao longo de sua própria 

história.  
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CONCLUSÃO  

 

As diferenças entre as famílias retratadas em The Gathering, The Blackwater 

Lightship e The Light of Evening permitiram a esta pesquisa acompanhar a mudança do 

comportamento materno na Irlanda ao longo do século XX. Mais ainda, a bagagem 

diferente dos três autores e suas características permitiram a visão deles e de seus 

romances em contextos contrastivos, da mesma forma que suas personagens.   

Veronica, de The Gathering, e Helen, de The Blackwater Lightship, por exemplo, 

tentaram remodelar suas famílias, a fim de não repetirem com seus filhos a mesma 

relação que elas tiveram com suas mães. Em contrapartida, em The Light of Evening, 

Dilly não se deu conta de que repetia com sua filha o mesmo comportamento repressor 

de sua mãe, que tanto a sufocava. Por sua vez, Eleanora, na busca de sua satisfação 

afetiva, perdeu a guarda dos filhos. 

Cada romance tem suas próprias particularidades, de modo que no aspecto 

narratológico, por mais que os romances tenham como foco personagens femininas de 

ponto de vista limitado, cada uma irá guiar o leitor a partir da subjetividade de seu 

próprio conflito. The Gathering, por exemplo, apresenta uma narrativa desordenada em 

função do trauma da narradora. The Blackwater Lightship, por sua vez, se aproxima da 

estrutura da tragédia em cinco atos para dramatizar os desafetos familiares de Helen; ao 

passo que The Light of Evening subdivide o livro em várias partes, que alternam as 

narrativas de vida de Dilly e Eleanora, a fim de enfatizar os limites intransponíveis das 

protagonistas no âmbito afetivo amoroso e afetivo familiar. 

Apesar de os estudos irlandeses estarem cada vez mais voltados apenas para os 

aspectos políticos e culturais do país, principalmente do que se observa dos trabalhos 

publicados no exterior, esta tese insiste na análise estrutural dos romances por acreditar 
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que a estrutura é tão importante quanto o conteúdo. Essa insistência ganha força quando 

ouve os escritores comentarem sobre o cuidado que eles têm com o como contar a 

história, como criar os personagens, o cenário e tudo o que envolve a atmosfera 

narrativa de modo a atingir o efeito crítico de algo que eles já têm em mente.  

The Gathering não conseguiria denunciar as sequelas do abuso sexual infantil 

presenciado por uma criança num contexto de repressão sexual da Irlanda se não fosse 

por meio de um narrador protagonista. Se o propósito de Enright era chamar a atenção 

para o modo como o trauma de um crime sexual cometido por um adulto contra uma 

criança pode se estender a outra pessoa inocente que testemunha o ato e, a partir disso, 

tem que descobrir como lidar com a situação, Veronica não poderia ser uma mera 

narradora testemunha, por exemplo. Para atingir esse propósito, o de traçar o 

crescimento de sua própria personalidade, à medida em que reage à lembrança das 

ações, o narrador protagonista se torna mais eficiente, pois ele é capaz de narrar o que 

tem relevância para si na ordem que lhe é importante, mesmo que a escolha do que é 

dito ou não dito lhe seja inconsciente. 

The Blackwater Lightship, por outro lado, não se interessa pelas lembranças ou 

subjetividade de um narrador protagonista que irá contar a história algum tempo depois 

que ela aconteceu, mas deseja mostrar ao leitor as inquietações dos sentimentos das 

personagens ao mesmo tempo em que elas os sente. Por isso, o romance opta pela 

Onisciência Seletiva Múltipla. Tóibín assume sua preferência por esse tipo de ponto de 

vista porque ele proporciona a simpatia do leitor pelos personagens, principalmente se 

eles forem bem detalhados e o mundo deles apresentar uma verdade convincente.  

Apesar de o foco narrativo prevalecer sobre a protagonista Helen, algumas vezes 

ele se volta para outros personagens que estão diante dela, mas não se pronunciam, de 

modo que ela não sabe o que se passa com eles, mas o leitor fica sabendo através do 
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narrador em terceira pessoa. Esse efeito reforça o propósito de mostrar o quanto os 

membros da família de Helen se desconhecem, mesmo tendo compartilhado anos de 

convivência.  

Contudo, se o propósito é detalhar como essa lacuna familiar se repete em mais de 

uma geração, é necessário que o foco narrativo se direcione a todas as gerações com a 

mesma aproximação, ampliando, dessa forma, o número de protagonistas. Dentro dessa 

condição, a fragmentação da narrativa em diferentes partes do romance facilita esse 

processo e ainda reforça o desconhecimento da intimidade das personagens, como é o 

caso de The Light of Evening, que, além de corresponder a tudo isso, ainda oscila o 

ponto de vista entre o narrador de terceira pessoa e as narradoras protagonistas, e brinca 

com diferentes tipos textuais como cartas, orações, recorte de jornal, etc. 

Pensando que o efeito polifônico consiste no fato de proporcionar independência a 

diferentes vozes numa mesma unidade, a fim de contemplar o acontecimento da melhor 

maneira possível, então entende-se que essa estratégia narrativa de The Light of Evening 

atende à crítica que as protagonistas fazem ao sistema matrimonial e familiar da Irlanda 

em boa parte do século XX. 

Foi objeto desta pesquisa mostrar como as protagonistas viam suas famílias e 

quais eram suas inconformidades. Foi unânime a reclamação delas sobre as mães e, com 

exceção de Eleanora, Veronica e Helen se queixaram também das avós. Todas elas 

tiveram semelhante insatisfação com a Constituição de 1937. No fundo, cada 

descontentamento reflete diferentes razões para o fracasso das medidas familiares 

idealizadas naquela Constituição.  

Anne Enright, Colm Tóibín e Edna O‟ Brien desconstruíram as famílias irlandesas 

como elas pareciam ser e as retrataram como eles as percebiam. Assim, foi possível 

notar como esses autores interpretaram as difíceis relações entre mãe e filha no contexto 
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irlandês e, principalmente, como essas mulheres assimilaram ou rejeitaram o discurso 

ideológico sobre maternidade, no espaço e tempo pós-colonial irlandês, que foi um 

período do século XX que todas as personagens puderam vivenciar, ainda que com 

idades diferentes. 

Em The Gathering, Veronica se envergonha da quantidade inviável de filhos que 

seus pais tinham. Compara as compras de supermercado de sua família às compras 

feitas para um acampamento de férias, e como nem todas as famílias da época eram tão 

ridiculamente numerosas, Veronica debocha dizendo que seus pais não conseguiam se 

controlar sexualmente e que eles se reproduziam com a mesma naturalidade com que 

defecavam.  

Com isso, ela critica indiretamente a falta de responsabilidade do governo em 

proibir os métodos contraceptivos artificiais, da mesma forma que também o aborto, já 

que nenhuma dessas possibilidades ou opções era permitida no país no período pós-

independência. Ao construir sua própria família, já na fase em que o país era conhecido 

como o Tigre Celta, Veronica tem apenas duas filhas. Convém informar que, nessa fase, 

métodos contraceptivos não abortivos já eram permitidos na Irlanda, mas o aborto 

continua sendo proibido até hoje. 

Também nascida no momento pós-independência e se tornado mãe durante os 

anos do Tigre Celta encontra-se Helen, do romance The Blackwater Lightship. Helen 

não tem tantos irmãos quanto Veronica, mas o fato de Declan ser seu único irmão se 

deve ao falecimento de seu pai. Sua mãe lhe confessa que, pouco antes de ele morrer, 

ambos planejavam a chegada de mais um filho, e não se pode prever quantos mais eles 

teriam se Michael tivesse sobrevivido. Semelhantemente a Veronica, Helen, ao consti-

tuir sua própria família, teve apenas dois filhos. 
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Se Anne Enright mostra a falha da família utópica do momento pós-indepen-

dência, através da impossibilidade de se cuidar verdadeiramente de tantos filhos, Colm 

Tóibín irá mostrar que o número reduzido de filhos não favorece a presença da mãe 

junto deles. Lily se faz indiferente a Helen e a Declan, na ocasião em que o pai deles 

estava doente. Nem mesmo a morte do marido a fez se aproximar dos filhos. Ela não dá 

a notícia da morte do marido aos filhos e nem os visita antes do velório ou os requisita 

para esse momento; ao contrário, manda-os para longe. É Helen quem insiste em 

participar do funeral.  

Apesar de desejadas, as crianças do pós-independência permaneciam de pouca 

importância para os adultos. Conforme explorado no Capítulo 2 deste trabalho, Helen e 

Declan cresceram com o trauma de abandono por causa da atitude da mãe. Foi só depois 

de muitos anos que Helen conseguiu externalizar sua dor, ao dizer à mãe que não 

entendia como ela fora capaz de deixar os filhos e ir cuidar do pai doente, ficando tanto 

tempo longe deles, sem visitá-los uma única vez.  

São as mulheres do romance The Light of Evening que surpreendem, criando 

poucos filhos durante o período pós-independência e sem nenhuma justificativa para 

essa quantidade. Mesmo assim, é o romance que melhor expõe a força da Igreja 

Católica sobre a consciência das pessoas. Dilly teme gravemente pelos pecados de 

Eleanora e, por isso, reza para a filha não morrer em pecado mortal, com a alma 

condenada a ficar eternamente perdida. Eleanora, por sua vez, vive em crise, sem saber 

se procede como tem vontade ou se reprime seus desejos, porque eles não são 

permitidos pela Igreja Católica. Sua consciência a condena tanto por aquilo que ela faz 

quanto por aquilo que fica apenas no desejo. Assim, mesmo quando Eleanora não segue 

seus instintos, ela se culpa por ter sido infiel dentro de si mesma, pois isso, para ela, já é 

culpa suficiente.  
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Com a simbólica identificação do país a uma mulher, a importância da condição 

materna era tão densa na Irlanda que as meninas irlandesas nunca tiveram muito tempo 

para desempenhar a função de filhas. A falta de separação entre mulher e mãe se esten-

de à falta de diferenciação entre filha e mãe na cultura irlandesa, como se pode constatar 

nos romances estudados.  

Em The Gathering, por exemplo, nota-se uma preocupação e culpa maternal de 

Veronica em relação ao seu irmão Liam. Ela ainda conta como os filhos mais velhos 

eram responsáveis pelos mais novos e que mesmo ela, que estava no meio, se sentia 

com autoridade sobre os mais novos, ao mesmo tempo em que tinha que obedecer ou 

apanhar dos mais velhos.  

Semelhante sentimento de responsabilidade materna se encontra em The 

Blackwater Lightship, em que Helen se sente responsável por Declan e ele acolhe tão 

bem a dedicação dela que chega a sugerir uma fuga da casa da avó para ambos viverem 

sozinhos em Dublin, sustentados pelo trabalho de Helen nas lojas Dunnes, para mantê-

los. Seus avós também a transformam em uma adulta muito depressa, permitindo que 

ela assistisse tv e comentasse com eles as notícias e o programa chamado The Late Late 

Show. Por fim, a morte de seu pai roubara-lhe para sempre as preocupações infantis, 

ainda que sua primeira menstruação tenha vindo seis meses depois. 

Em The Light of Evening, tanto Dilly quanto Eleanora são instadas por suas mães 

a se casarem, constituírem uma família e se ocuparem dela, pois qualquer opção 

diferente as envergonha socialmente. Como tanto uma quanto a outra reluta em obede-

cer, os atritos entre mãe e filha simplesmente se agravam. Eleanora não tem a preocupa-

ção de ser a melhor mãe do mundo, mesmo vivendo numa época em que todas as 

mulheres tinham a obrigação de ser mãe e estavam, inclusive, amparadas pelo governo 

para se dedicarem a essa tarefa, enquanto seus maridos deveriam ser os únicos respon-
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sáveis pelos gastos com a família. Por causa de sua busca por realização tanto pro-

fissional quanto afetiva, Eleanora foi ameaçada pelo marido de ficar sem os filhos, caso 

ela tentasse traí-lo de novo. Ele foi naturalmente impulsionado pelos costumes vigentes; 

ela não, e realmente ficou sem eles: os filhos foram mandados para um internato no 

interior e ela só conseguia visitá-los a cada quinze dias, aos domingos, e eles podiam 

ver pelos olhos dela que ela estava perdendo o juízo. 

A dificuldade de se autoidentificarem desde a infância cria um conflito pratica-

mente insolucionável entre mães e filhas, que se desentendem entre si na disputa para 

ver quem desempenha melhor o papel da maternidade. Esta tese espera ter explorado 

em seus três capítulos o modo como os autores irlandeses escolhidos retratam esse 

aspecto peculiar de sua cultura, que não conseguiu visualizar ou dar voz às filhas que se 

calam diante de suas mães e tentam silenciosamente ser melhor que elas no desempenho 

materno em rerlação aos seus próprios filhos, ou, no caso de Eleanora, por exemplo, que 

tenta ser mais feliz afetivamente do que a mãe fora.  

Outro aspecto presente nos três romances, de caráter simbólico, porém extrema-

mente significativo, que os autores utilizam como possibilidade de reconstrução da 

família e da nação irlandesa é a casa, especificamente aquela que guarda a infância (ou 

as lembranças da infância) das protagonistas. 

Veronica, de The Gathering, metaforicamente deseja refazer o país numa versão 

remodelada, sem que os homens agredissem a sexualidade frágil das mulheres e das 

crianças, quando intenciona comprar e reformar a casa da avó. Comprar a propriedade 

simboliza comprar o direito de proteção aos moradores que possam vir a habitá-la; 

reformá-la simboliza torná-la segura, e o desejo de vendê-la, depois de um tempo, 

significa desapropriar-se da necessidade de proteção inicial, quando então os habitantes 

forem fortes o bastante para cuidarem de si mesmos.  
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Se a avó de Veronica fosse a proprietária da casa em que morava, ela não 

precisaria suportar a presença de sr. Nugent; logo, Liam não teria sofrido abuso sexual; 

se a mãe de Veronica tivesse conseguido negar o desejo sexual de seu esposo por 

algumas vezes, se ela pudesse negar a ele a satisfação sexual que ele buscava, ela não 

teria tido tantos filhos e não precisaria mandar alguns deles para a casa vulnerável da 

avó; se a própria Veronica tivesse conseguido se livrar da excitação de seu marido na 

noite do velório de Liam, ela não teria se sentido uma “galinha destrinchada” durante o 

ato sexual.  

Infelizmente, quando os republicanos se tornaram os novos donos do país, eles 

não o reformaram, a fim de fortalecer seus habitantes para que homens, mulheres e 

crianças pudessem ser livres com o apoio do governo. Ao contrário, eles se aliaram à 

Igreja Católica e juntos fragilizaram, silenciaram e violentaram as mulheres e as 

crianças que viveram quase que no mais absoluto sigilo de seus sofrimentos, até o 

momento do Tigre Celta, quando o país se expandiu econômica e culturalmente com a 

chegada de imigrantes de diferentes partes do mundo e se tornou inevitável a mudança 

de mentalidade das pessoas, que começaram a denunciar e a questionar o abuso de 

poder da Igreja e do Estado. 

Em The Blackwater Lightship, a importância do Tigre Celta e a metáfora da casa 

como representação da Irlanda, antes e depois desse período divisor de águas, também 

se concretizam através da imagem da casa da avó da protagonista. A casa da sra. 

Deveraux localiza-se bem próxima ao mar, algumas das casas vizinhas já foram ali 

derrubadas pela força das ondas, e outras, como a dela, estão comprometidas por causa 

da erosão. A visita de um arquiteto amigo de Declan ao lugar possibilita o planejamento 

de reforma dessa casa, assim como o Tigre Celta anuncia a reforma do país.    
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A velha casa da sra. Deveraux reflete a pobreza e a simplicidade daquela que a 

habita. É um lugar que evoca lembranças e emoções fortes, diversas e antagônicas nos 

integrantes de sua família, que paradoxalmente evitam rever o local, mas ao mesmo 

tempo se reúnem lá, diante de fatalidades. Com a situação de Declan, a casa ainda 

acolhe dois de seus amigos.  

O interesse de Declan pela casa da avó talvez seja mais pela sua localização que 

por ela em si mesma. Ele gostava de apreciar a paisagem, e Helen também teve seus 

momentos de reflexão, diante do mar, acerca da morte e da situação de doença dos 

homens de sua família. De algum modo, a erosão do penhasco e o farol extinto 

simbolizam a mutabilidade da morte e a vulnerabilidade do corpo.  

Durante os anos do Tigre Celta, a Irlanda, que sempre emigrava seus filhos por 

causa da fome, pobreza e pouco desenvolvimento, pela primeira vez em sua história 

recebeu diversos imigrantes, e o retorno de muitos irlandeses, que viram nesse período a 

oportunidade de fazerem fortuna no seu próprio país. Assim como a Irlanda, a sra. 

Deveraux viveu o retorno de sua família para sua casa e ainda acolheu dois “estran-

geiros”, que se sentiram tão bem recebidos a ponto de um deles tomar a liberdade de 

planejar a melhora do lugar para ela. 

O projeto da reforma por um arquiteto gay ainda simboliza a expectativa de os 

homossexuais poderem um dia assumir na e para a sociedade suas afetividades pelo 

mesmo sexo, num país que se reconstruía a partir da preocupação com a minoria social 

e tinha, pela primeira vez, uma mulher na presidência da república, Mary Robinson. 

Apesar de não alcançar o contexto do Tigre Celta, a metáfora da casa não escapa a 

The Light of Evening. O romance denuncia a disputa pela herança das propriedades 

rurais no oeste da Irlanda. Pouco antes de o país se tornar independente, muitas proprie-

dades eram abandonadas por pessoas que emigravam em busca de sobrevivência. Isso 
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fez com que os fazendeiros que tinham melhores condições e, por isso, optavam por 

permanecer no país, aumentassem ainda mais as suas propriedades, ou, em outros casos, 

que parentes distantes, que nunca teriam chance de receber alguma herança, herdassem 

alguma coisa.  

Dificilmente as propriedades eram repartidas e, na condição de único herdeiro, o 

felizardo contava com a sorte do prêmio integral, o que aguçava ainda mais a ambição 

dos prováveis herdeiros e dos atuais donos, que só se desfaziam da propriedade com a 

morte. O primeiro da lista era sempre o filho mais velho e, como muitas vezes eles 

esperavam muitos anos pela posse da terra, caso o pai fosse muito longevo, era comum 

que eles nunca se casassem, deixando como sucessor da herança outra pessoa da 

família, que não fosse seu filho.  

Foi assim, nesse contexto, que Bart, um amigo de Dilly, a procura para se 

aconselhar a respeito de seu testamento. Sua única sobrinha morava no Canadá e um 

primo que morava próximo a ele, influenciado pela esposa, estava forçando-o a fazer o 

testamento a seu favor. Dilly, mesmo na condição de mãe de um casal de filhos, que 

poderiam vir a se tornar os próximos donos de Rusheen, também é pressionada por seu 

filho a escolhe-lo como único herdeiro, ainda que Dilly não achasse justo essa tradição 

dos costumes e quisesse deixar a casa para um e o terreno para o outro, ou, na pior das 

hipóteses, um lote pequeno para Eleanora e o restante da terra com a casa para Terence.   

Quando a Irlanda se tornou independente, poucos foram os homens que herdaram 

o poder do país, ainda que nele também habitassem mulheres com potencial e direito de 

herança. Mesmo que algumas mulheres continuassem emigrando, principalmente do 

oeste do país, havia uma minoria, concentrada no leste da Irlanda, que era ativista em 

prol da Independência, mas que acabou perdendo a voz depois de terem ajudado a 

conquistar a Independência procurada. Semelhante situação acontece com Eleanora, 
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cujo direito de herdeira se perde com a morte da mãe, mesmo que ela tenha ajudado a 

mãe a manter e a melhorar aquele lugar. 

É importante ressaltar que outros escritores contemporâneos irlandeses e, até 

mesmo, de outras nacionalidades, estão preocupados em remodelar a família e o país 

através da literatura. Ter escolhido Anne Enright, Colm Tóibín e Edna O‟ Brien foi 

apenas fazer um recorte a partir dessas possibilidades para definir o corpus deste 

trabalho, que se preocupou em encontrar romances que contassem histórias de famílias 

que fossem formadas por três gerações de uma mesma cultura e os conflitos incidissem 

principalmente na relação entre mãe e filha, ou mães e filhas.  

Portanto, é evidente que este estudo não fez e nem poderia fazer justiça à 

profundidade e à riqueza dos trabalhos literários que utilizam a família como temática 

principal. Pensar que em razão de esta tese focar o século XX e que apenas durante esse 

período tenha havido preocupação política e artística com a instituição da família, talvez 

fosse cometer um equívoco.  

A busca pelas feridas causadas e sentidas pelos membros das famílias sugere que 

dores entre os entes familiares sempre existiram e que talvez elas estivessem 

camufladas ou silenciadas pela aparência de felicidade e de ordem imperativa de cada 

momento. Assim como a repressão da afetividade e da sexualidade de crianças, clérigos, 

mulheres e homossexuais na Irlanda no início do século XX estava longe de significar 

que os irlandeses e irlandesas estavam satisfeitos afetiva e sexualmente. Prova disso 

foram os vários escândalos de natureza sexual que emergiram no país a partir do Tigre 

Celta. 

Diante disso, este trabalho tem a humildade de reconhecer que ainda existe um 

longo caminho a ser percorrido no que tange à consciência e à percepção da família, 

dentro da literatura irlandesa em particular, mas também em outras literaturas. Explorar 
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este veio em outros autores e gêneros literários na pequena ilha da Irlanda seria trabalho 

para muitos pesquisadores e, ainda assim, eles percorreriam muito pouco do percurso. 
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