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RESUMO 

A presente tese, a partir da análise das remissões intertextuais à Sylvia Plath que 

se encontram na lírica de Adília Lopes, aborda a influência das encenações da 

subjetividade feminina na obra da escritora estadunidense para a constituição de 

personas poéticas e da intertextualidade no trabalho poético da portuguesa Adília Lopes. 

Ao investigar como tais encenações estão atreladas a um questionamento dos usos 

públicos/universais e privados/pessoais na representação da subjetividade feminina na 

escrita de Sylvia Plath e Adília Lopes, discute-se também o lugar do corpo sexuado 

feminino como lugar simbólico e institucional na dinâmica transacional da formulação 

subjetiva. 

Palavras-chave: Adília Lopes; Sylvia Plath; poesia portuguesa contemporânea; estudos 

de gênero. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

The present thesis, based on the analysis of intertextual references to Sylvia 

Plath, addresses the influence of performance of female subjectivity in Plath’s work for 

the constitution of poetic personas and intertextuality in the poetics of Adília Lopes. By 

investigating how such performance is linked to a questioning of public/universal and 

private/personal uses of the representation of female subjectivity in the writing of Sylvia 

Plath and Adília Lopes, this work also discusses the place of the female sexuated body 

as a symbolic and institutional place in the transactional dynamics of subjective 

formulation. 

Keywords: Adília Lopes; Sylvia Plath; contemporary portuguese poetry, gender 

studies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Adília Lopes, poeta contemporânea portuguesa, afirma de modo reiterado que a 

poeta estadunidense Sylvia Plath constitui para ela uma de suas grandes influências 

literárias. Para uma poeta conhecida pelo intenso, variado e fundacional lugar da 

intertextualidade em sua composição lírica, chega a espantar a fixidez da menção a três 

autores como norteadores de seu processo de criação e leitura poética: Ruy Belo, Sophia 

de Mello Breyner e Sylvia Plath. A fim de melhor explanar a constância da influência 

desses escritores na sua obra, Adília Lopes, em entrevista, refere-se a uma noção de 

ferida que, a seu ver, ainda que seja um fenômeno comum a todos os sujeitos, na escrita 

dos autores mencionados, ser-lhe-ia mais comunicável, inteligível. No caso específico 

da autora estadunidense, Adília Lopes declara que essa ferida estaria relacionada à 

presença na escrita de Sylvia Plath da perspectiva de uma adolescente e de uma jovem 

mulher, demonstrando assim a importância constitutiva da figuração do gênero feminino 

empreendida pela poeta americana para a lírica adiliana.  

Para, em tempo hábil, realizar um estudo que desse conta de tratar dessa relação 

entre Sylvia Plath e Adília Lopes, profundamente atravessada por um recorte 

representativo feminino, optou-se na tese por abordar as incontestáveis remissões 

intertextuais à Sylvia Plath na obra de Adília Lopes. Para isso, elegeu-se a análise do 

poema “Memória para Esther Greenwood”, a epígrafe do livro Os 5 livros de versos 

salvaram o tio atribuída a Sylvia Plath (“Mas o melhor do mundo são as crianças/ de 

quatro anos”), um comentário a um fragmento dos diários de Plath presente em O 

regresso de Chamilly, a citação de fragmento do poema “Mary’s song” ao final de 

Mulher-a-dias e o poema, de Os namorados pobres ,“A domadora de crocodilos”, o 
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qual é composto inegavelmente à luz de “Lady Lazarus” de Sylvia Plath. Ainda que as 

incontestáveis referências a Sylvia Plath não sejam mais numerosas do que as em 

alusão, por exemplo, a Emily Dickinson ou a Luis Vaz de Camões, a partir da análise 

das remissões intertextuais, ambiciona-se demonstrar como o impacto da encenação de 

subjetividades femininas em Sylvia Plath é modelar para a configuração intertextual 

caleidoscópica da obra de Adília Lopes, assim como seus jogos relativos à constituição 

da persona poética.  

Adília Lopes e Sylvia Plath são uma assinatura de linguagem, uma assinatura de 

linguagem que faz uso do que se convencionou ser nome de mulher, sendo já esse 

predicado, mulher, enredado em uma série de graves disputas de sentido. Estabelecido 

está um conjunto de problemas: quando se enuncia mulher o que se quer dizer com isso? 

Como se pode manifestar o gênero no processo de escrita? Há uma relação causal entre 

o corpo sexuado que escreve e sua escrita? A fim de refletir acerca de questões teóricas 

tão complexas e, até o momento, fonte incessante de debates acirrados, o estudo destina 

um capítulo, subdivido em duas seções, para instituir as bases metodológicas que são 

utilizadas no estudo comparativo entre as duas autoras. Para elucidar o que esta pesquisa 

entende como mulher e as relações dessa posição sexuada no fenômeno da escrita 

literária, a primeira seção do capítulo “Questões metodológicas” dedica-se  a traçar um 

breve panorama de discussão do predicado mulher nas diferentes correntes do 

pensamento feminista para discutir as possibilidades de manifestação em linguagem 

literária desse lugar. Feito isso, a seção “(Ainda) Sobre os usos dos estudos de gênero 

para a literatura” perscruta uma segunda questão metodológica a partir da crítica do 

artigo “Produção acadêmica sobre Hilda Hilst cresce e privilegia ótica de gênero” de 

Alcir Pécora. Ao questionar a linha de argumentação do crítico brasileiro, o intento da 
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tese é abordar uma certa fobia existente na recepção de trabalhos acadêmicos que optam 

pelos estudos de gênero como abordagem teórica. Adicionalmente, ao argumentar a 

produtividade e necessidade de pensar uma genealogia para o feminino no processo de 

criação e leitura literária, o trabalho reflete as condições de realização dessa empreitada.  

Estabelecidas as bases metodológicas para pensar o lugar da ferida de mulher de 

Sylvia Plath na obra de Adília Lopes, o presente trabalho propõe-se pensar sentidos para 

o uso dos recursos intertextuais que comprometem barreiras usuais de segurança autoral 

pela análise do uso em verso de um fragmento pertencente à novela A redoma de vidro 

de Sylvia Plath e de uma citação atribuída à mesma autora por Adília Lopes. Através 

dessa abordagem, pensar-se-á a importância da hibridização por variações intertextuais 

como fundamento criativo da poética de Adília Lopes e a questão da intertextualidade 

adiliana diante do papel da marcação de gênero na produção e recepção de obras 

literárias.  

 De forma a dar prosseguimento a esse pensamento, na próxima seção, estuda-

se a intensa construção intertextual do livro O marquês de Chamilly de Adília Lopes. 

Através do enquadramento subjetivo feminino do livro, o qual faz com que a profícua 

remissão intertextual torne-se em gênero declinada, analisa-se a manifestação do 

sofrimento feminino dentro de uma dinâmica de flutuação de vozes e do procedimento 

que cunhei como “indecibilidade irônica”. Feito isto, dá-se continuidade à leitura com O 

regresso de Chamilly dentro da dinâmica anterior, só que nesse momento explorando as 

remissões intertextuais presentes no livro à obra de Sylvia Plath. A fim de demonstrar 

como as remissões intertextuais à Plath iluminam uma comunidade de sentidos 

partilháveis entre as duas autoras, principalmente naquilo que tange ao questionamento 

dos limites na representação entre o pessoal/privado e o universal/público pela ótica do 
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gênero feminino, o capítulo será finalizado com a abordagem do poema “Mary’s song”, 

cujo fragmento fecha o livro A mulher-a-dias (2002) de Adília Lopes.  

Já o último capítulo propõe-se abordar justamente a difícil relação entre corpo e 

escrita, a qual não pode ser da ordem da identidade-corpo de um autor, isto é, feita a 

partir de continuidades discursivas e corporais que são atribuídas a um corpo enquanto 

figura. A partir da leitura comparativa de “A domadora de crocodilos” com “Lady 

Lázaro”, o estudo explora a dinâmica de alterização/personificação na linguagem 

poética de Adília Lopes e Sylvia Plath para pensar o lugar do corpo nos processos de 

feitura e reconhecimento da subjetividade em feminino em suas respectivas líricas. E é 

esta a minha hipótese em relação a Plath e Lopes: suas poéticas ao pensar a expressão 

do feminino em literatura são um modo de teorizar a relação corpo/subjetividade no 

processo de significação literária.  
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2. QUESTÕES METODOLÓGICAS 

 

2.1. O problema do discurso feminino em literatura: uma primeira questão teórico-

metodológica 

 

É comum que revistas literárias ao lançarem números destinados ao tópico 

literatura e mulher peçam a colaboração de artigos que tratem de autoras que 

socialmente se identificam com o gênero feminino. Tal direcionamento, que pode ser 

lido como uma forma de enfrentamento às relações desiguais no estabelecimento de um 

cânone, uma vez que é notável a prevalência de autores homens oriundos de lugares 

econômica e politicamente privilegiados1, é alvo de críticas várias. Há aqueles que se 

preocupam com as consequências das políticas afirmativas; há também os que criticam 

em literatura a identificação entre autor e narrador ou eu-lírico; e há quem veja a própria 

noção de gênero como problemática.  

 Quando pensei em escrever sobre o registro discursivo feminino nas obras de 

Adília Lopes e Sylvia Plath, a primeira questão que se pôs foi o que se poderia entender 

como feminino em discurso. O discurso de um eu-lírico marcado no feminino cujo 

autora é mulher é mais autenticamente feminino do que a de um autor homem? O lugar 

de enunciação de uma autora é o mesmo de um autor? Afinal, o que entendo por 

feminino?  

 

 
1  Em exaustiva pesquisa quantitativa que analisou 258 romances brasileiros publicados entre 
1990 e 2004 pelas editoras mais expressivas do setor – Companhia das Letras, Rocco e Record – a 
professora da Universidade de Brasília Regina Dalcastagnè revelou que quase três quartos dos romances 
publicados (72,7%) foram escritos por homens; 93,9% dos autores são brancos; o local da narrativa é a 
metrópole em 82,6% dos casos e os negros surgem quase sempre como marginais e as mulheres como 
donas de casa ou prostitutas (DALCSTAGNÈ, 2012). 
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2.1.1 – Do feminino 

 

Quando digo mulher em discurso, gostaria de atentar para o entendimento da 

enunciação como uma expressão linguística semantizada por um sujeito não 

essencialmente definido, que possui as suas condições de discurso atravessadas por 

manifestações sociais, históricas e ideológicas, evitando-se assim qualquer compreensão 

que sugira propriedades imutáveis ao ser socialmente reconhecido como mulher. Negar 

a essencialidade do feminino obriga deparar-me com a écriture féminine, movimento 

teórico nascido no início dos anos 70 que se notabilizou por denunciar a repressão 

sistemática da experiência das mulheres no pensamento ocidental, reivindicando uma 

redescoberta das forças do corpo, do inconsciente e das estruturas básicas da cultura por 

uma perspectiva feminina. 

 Entretanto, ainda que essa linha teórica tenha sido responsável por abordagens 

de relevante significância para os estudos literários e de gênero, a corrente de modo 

geral não pensa como problema que, ao eleger o corpo não obliterado pela lei edipiana 

como pilar da desconstrução patriarcal, assume-se a experiência sexuada feminina como 

realidade anterior e não como uma construção sensível vivenciada apesar de um 

enquadramento social masculinista. Adicionalmente, tendo em vista a diversidade de 

contextos econômicos, culturais e psicológicos nos quais a posição mulher se insere, o 

único denominador comum ao qual se poderia recorrer para ancorar uma experiência 

psicocorporal feminina anterior à simbolização patriarcal seria o discurso fisiológico. 

Porém, uma visão exclusivamente biológica da existência do gênero não é suficiente 

para descrever o processo de criação da mulher como categoria social, conforme já 

alertava a existencialista Simone de Beauvoir: “Uma sociedade não é uma espécie: nela 
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a espécie realiza-se como existência (...). Não é enquanto corpo, é enquanto corpos 

submetidos a tabus, a leis, que o sujeito toma consciência de si mesmo e se 

realiza.”(BEAUVOIR, 1970, p. 56-57). 

Há também o problema da representatividade, já que a definição do feminino 

como essência gera uma disputa pela predicação dessa substância, tornando, portanto, a 

demarcação de uma essência um processo repressor e excludente, como aponta Ann 

Rosalind Jones em seu artigo “Escrever o corpo: para uma compreensão de L’écriture 

féminine”: 

Tenho outra objeção política relativamente ao conceito de féminité como um 
embrulho com as características psicossexuais de Toa-a-Mulher: apaga as 
diferenças vividas entre as mulheres. Na medida em que cada uma de nós 
responde a uma particular situação tribal, nacional, racial ou de classe 
relativamente aos homens, estamos de facto separadas umas das outras. Tal 
como as divisões contraproducentes que se manifestam em termos de classe e 
raça entre as mulheres americanas já nos mostraram, precisamos de 
compreender e respeitar a diversidade das nossas situações sociais concretas. 
Uma visão monolítica da sexualidade feminina comum, em vez de derrotar o 
falocentrismo como doutrina e prática, irá muito mais provavelmente 
impedir-nos de ver as nossas necessidades e de coordenar estratégias 
específicas pra as satisfazer.  Qual é o significado de “dois lábios” para as 
mulheres heterossexuais que querem que os homens reconheçam o seu prazer 
clitoriano – ou para as mulheres africanas ou do Médio Oriente que através de 
clitoridectomias faraónicas não têm lábios nem clitóris com que ter prazer? 
Será que a celebração do Maternal contra o Paternal fará o mesmo sentido, ou 
qualquer sentido, para as mulheres brancas da classe média que lutam por 
manter o direito ao aborto e para as mulheres negras ou do Terceiro Mundo 
que lutam contra a esterilização forçada, ou para mulheres que vivem em 
regimes de agricultura de subsistência, onde a vida da família depende do 
trabalho de cada criança que nasce e sobrevive? E seguramente que cada 
mulher dá significados diferentes à sua sexualidade através da sua história 
individual. (JONES, 2002, p. 90)  

 

Na coleção de ensaios The Straight Mind and Other Essays (1992), a teórica 

feminista Monique Wittig buscou no conceito de categoria sexual uma forma para 

pensar a existência social do gênero feminino e o dispositivo pelo qual o feminino como 

identificação foi aplicado a determinados corpos. Por categoria sexual, Wittig entende 

um grupo com interesses que diferem de outros grupos no interior da sociedade devido à 

posição que ocupam dentro de um regime produtivo de heterossexualidade pautado na 
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reprodução. Aproximando-se do conceito de classe marxista, Wittig afirma que a 

ideologia de diferenciação sexual não está no terreno do biológico, mas sim do sócio-

histórico, uma vez que é a opressão que cria o sexo e não o contrário (WITTIG, 1992, p. 

2). Segundo a autora, as características comuns que as mulheres partilham são resultado 

da repressão que sofrem como categoria e não de uma essencialidade feminina, sendo 

importante para a teórica salientar a mulher como um produto de relações sociais, o qual 

gera uma formação imaginária (ibidem, p.14).   

 Ainda que a noção de uma repressão comum, assim como de características 

partilhadas, seja problemática, se avaliarmos as diferentes formas de manifestação do 

poder nas diversas realidades em que as mulheres se inserem, interessa-me em Wittig a 

visão de um dispositivo de identificação de corpos que os determina como femininos ou 

masculinos. Ou seja, ainda que a meu ver não existam predicados contínuos para a 

definição do feminino, existe na sociedade um dispositivo em geral eficaz que identifica 

corpos como femininos ou masculinos, a ponto do que é um homem e uma mulher ser 

uma questão autoevidente para muitas pessoas. Para a teórica, essa autoevidência é 

oriunda da criação da categoria sexo, a qual é tomada como “ ‘um dado imediato’, um 

‘dado sensível’ ou ‘características físicas’ pertencentes à ordem natural” (ibidem, p. 48).  

De forma que o que se pensa como uma percepção física direta é em verdade, para a 

autora, “uma construção mítica e sofisticada, ‘uma formação imaginária’” (ibidem). A 

delimitação erógena do corpo (pênis, seios, vagina, etc.) seria, portanto,  um modelo 

normativo de diferenciação que cria uma integridade corporal capaz de conferir 

coerência ao corpo como sexuado (ibidem). Como consequência, seu programa 

feminista prevê a destruição do regime reprodutivo de heterossexualidade pelo 
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distanciamento radical dos contextos heterossexuais, em que o corpo lésbico ou gay 

tornam-se chaves de ruptura (ibidem, p. 70). 

Como aponta Butler, um dos problemas da teoria de Wittig é crer em certo 

purismo do regime de heterossexualidade, uma compreensão dele como um sistema 

total (BUTLER, 2014, p. 175), pois, tanto para Butler como para Lacan, a 

heterossexualidade seria “um sistema compulsório e uma comédia intrínseca, paródia 

constante de si mesma”(ibidem, p. 176). Dessa maneira, a ruptura homossexual total 

com o regime de heterossexualidade também seria uma idealização, já que uma 

observação mais detida do contexto homossexual permitiria ver que nele existe a 

apropriação de categorias heterossexuais2, ainda que um deslocamento seja efetuado 

nessas categorias da heterossexualidade. Isso leva Butler  a afirmar que “o poder não 

pode ser retirado nem recusado, mas somente deslocado” (ibidem, p. 179) e que, a seu 

ver, “(...) o foco normativo sobre as práticas lésbicas e gays deve recair sobre o 

deslocamento parodístico e subversivo do poder, ao invés da fantasia impossível de sua 

completa transcendência” (ibidem).  

Outra questão ainda mais problemática em Wittig é uma apropriação parcial de 

sua teoria para fins programáticos, no mínimo, duvidosos. No cenário feminista 

brasileiro, há no momento a divisão acalorada entre dois programas: o programa Radfem 

e o programa transfeminista. A sigla Radfem vem de Radical Feminism, um movimento 

que surge da segunda onda feminista nos anos 60 com grande influência do pensamento 

de Wittig, o qual afirma a sociedade como um regime heterossexual patriarcal que 

divide homens e mulheres em categorias sexuais distintas, sendo a categoria sexual 

masculina opressora da feminina. No entanto, em 1973, o Radical Feminism americano 

 
2  A categorização dos sujeitos como lésbicas ladies, caminhoneiras, ou gays fechativas, 
pintosas, bofes é um exemplo desse processo de apropriação. 
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sofreu uma cisão em função de um incidente na West Coast Lesbian Conference, em 

que a apresentação de uma cantora folk transexual, Beth Elliott, foi motivo de polêmica, 

uma vez que muitas feministas, no local, alegavam que a cantora, por conta de seu 

processo de sociabilização como homem, em virtude de seu aparelho genital, não estaria 

na mesma categoria sexual delas, tratando-se portanto de um opressor mascarado em 

pele de oprimido (STRYKER, 2008. p. 103-105). Além disso, relatos de uma ativista 

lésbica sobre uma série de opressões praticadas por Elliott, inclusive sexuais, acirraram 

a tensão na conferência (ibidem). Dessa cisão nasceu o Trans Exclusionary Radical 

Feminists (TERFs), um movimento que programaticamente nega a participação de 

mulheres transexuais em movimentos feministas, pois essas estariam na categoria sexual 

dos opressores.  

No Brasil, a corrente Trans Exclusionary Radical Feminists não é por completo 

ideologicamente diferenciada do Radical Feminism, sendo ambos os movimentos, a 

maioria das vezes, tratados como sinônimos. O problema dessa sinonímia é que o apelo 

determinista ao aspecto biológico do Trans Exclusionary Radical Feminists é em certa 

medida incompatível com o conceito de sexo de Wittig como construto.  Para o TERFs 

a categoria sexual, fundamentada na biologia, é que determina o sujeito do feminismo, 

não havendo a necessidade de destruir a noção de categoria sexual, mas de destruir sim 

a categoria sexual que as oprime. Já para Wittig, romper a categoria sexual como 

epistemologia válida é o modo pelo qual se efetiva a queda do regime de 

heterossexualidade.  

 O TERFs, ao colocar o problema do patriarcado como uma questão de conflito 

de categorias sexuais opostas pautadas num reconhecimento biológico, acaba por 

silenciar, por exemplo, a violência doméstica entre casais de lésbicas, uma violência 
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que, segundo artigo de Ana Cristina Santos, publicado na Revista Crítica de Ciências 

Sociais, tem índices de 11 a 12% entre os casais (Tjaden & Thoennes, 2000; Rose, 2003 

apud SANTOS, 2012, p. 5) a 22 a 46% em outros estudos (Elliot, 1996; 

Waldner-Haugrud et al., 1997 apud SANTOS, 2012, p. 6). Ou seja,  o lema “entre 

mulheres isso não acontece” prova-se um mito perigoso ao silenciar práticas abusivas. 

Assim, o reconhecimento de que práticas abusivas tradicionalmente patriarcais podem 

continuar existindo no interior de uma categoria sexual oprimida, mesmo que 

mobilizada contra a dominação patriarcal, desestabiliza a noção do sujeito do feminismo 

do TERFs. No entanto, a ruptura da categoria sexual como epistemologia válida, 

defendida por Wittig, não necessariamente resolve o problema da representatividade 

para fins, por exemplo, de políticas públicas e canônicas. 

Se, por um lado, o processo identitário toma contornos autoritários e 

excludentes, o que se observa na formação de grupos minoritários é que esse processo 

surge em resposta a um processo identitário anterior que constitui essas minorias. O 

processo de identificação constitutivo de negros, indígenas, mulheres, homossexuais, 

entre outras minorias, como de identificação de atributos, parte de uma perspectiva 

dominante, a qual instituiu uma tipologia para fins de subjugação. Exemplifico: a 

delimitação da substância negra e sua predicação animal, indolente, sexualmente ativa é 

a construção de um regime racista, ou seja, é um processo identitário anterior a qualquer 

política de identidade dos movimentos negros, pois ele mesmo é o dispositivo que funda 

o negro enquanto minoria.  

 Assim, a resposta de certa parcela do movimento negro, por deslocar tais 

atribuições para positivá-las ou por negá-las, ou por gerar novas atribuições, não me 

parece um movimento da mesma ordem que o da identificação escravocrata; pois existe 
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no processo identitário de minoria um movimento que desestabiliza o processo 

identificatório primeiro. A percepção da identificação como dispositivo gera um 

agenciamento minoritário que visa destruí-lo, no entanto, se a identificação é a condição 

para o funcionamento do dispositivo, ela o é também de agenciamento. Frente a este 

impasse, em que a identificação é condição de agenciamento e o agenciamento condição 

de ruptura com a identificação, a noção de subversões performativas de Butler pode 

oferecer uma alternativa. 

Segundo Judith Butler, a noção de um “nós” para o feminismo só pode existir 

enquanto uma construção fantasística (BUTLER, 2014, p. 205). São tantas as variáveis 

dos dados com que trabalham as teorias da identidade feminista que suas pesquisas são 

impelidas a reconhecer que as diversas montagens de posições do sujeito (cor, classe, 

sexualidade, etnia, etc.) acabam por reservar um lugar para a indeterminação, expresso 

graficamente em seus textos pelo termo “etc.” (Ibidem, p. 206). Para a autora, a mulher 

como um ente pré-discursivo, o qual, mesmo que enredado na cultura e no discurso, 

poderia recorrer a um topos fora da significação para constituir-se ontologicamente, não 

existe (ibidem). E, ainda que existisse tal topos, penso que não conseguiria imaginar 

como se daria a procura por essa substância.  

Quando nos perguntamos o que é uma mulher, usualmente partimos de uma 

imagem social inteligível de predicados para depois a confrontarmos com o seus 

dissonantes. Idealmente, a partir desse confronto chegar-se-ia a um lugar, em que 

enfrentadas as contradições dos predicados, se encontraria uma constante. No entanto, 

se o método já parte de um quadro epistemológico, os aspectos discordantes que 

confrontam os predicados também não estão num vácuo, erigindo-se sim dentro da 

significação. Como consequência, mesmo as eventuais fraturas expostas por esse 
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confronto dar-se-iam a partir de modelos de inteligibilidade, sendo difícil de acreditar 

que qualquer precário vislumbre de constante que obteríamos não se configuraria no 

âmbito de um real já significado, isto é, de uma realidade.  

 Contudo, se para Butler não há a possibilidade de uma identidade preexistente 

a um modelo de inteligibilidade, tampouco o discurso e a cultura seriam estáveis o 

suficiente para determinar em absoluto uma substância feminina. O gênero como uma 

temporalidade social constituída seria uma realização performativa instituída através de 

atos internamente descontínuos que gerariam uma aparência de substância (ibidem, p. 

200). Dessa forma, tanto a ideia de uma determinação política e discursiva inerte da 

identidade de gênero como a ideia de um núcleo psicológico, um espaço interno 

estruturante que significa/condiciona o corpo a partir dessa interioridade, sendo portanto 

responsável por abrigar uma identidade de gênero “verdadeira”, são consideradas um 

empecilho para a análise da constituição política do gênero (ibidem, p. 195).3 

A segunda ideia, hoje muito difundida através da expressão “alma de homem 

nascido em corpo de mulher/ alma de mulher nascida em corpo de homem”, usada para 

justificar as cirurgias de mudança de sexo ou outros comportamentos julgados anômalos 

sob a ótica heterossexual reprodutora, procura encontrar uma verdade interior originária, 

até pré-corporal, para ancorar uma aceitabilidade de práticas corporais desviantes, como 

se um ente superior, seja divino ou biológico, houvesse cometido um pequeno equívoco 

 
3  O gênero não deve ser constituído como uma identidade estável ou um locus de ação do qual 
decorrem vários atos; em vez disso, o gênero é uma identidade tenuamente constituída no tempo, 
instituído num espaço externo por meio de uma repetição estilizada de atos. O efeito do gênero se produz 
pela estilização do corpo e deve ser entendido, consequentemente, como forma corriqueira pela qual os 
gestos, movimentos e estilos corporais de vários tipos constituem a ilusão de um eu permanente marcado 
pelo gênero. Essa formulação tira a concepção do gênero do solo de um modelo substancial da identidade, 
deslocando-a para um outro que requer concebê-lo como uma temporalidade social constituída. 
Significativamente, se o gênero é instituído mediante atos internamente descontínuos, então a aparência 
de substância é precisamente isso, uma identidade construída, uma realização performativa em que a 
platéia social mundana, incluindo os próprios atores, passa a acreditar, exercendo-a sob a forma de uma 
crença (BUTLER, 2014, p. 200) 
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no momento da concepção. Como consequência, todos aqueles que não conseguem 

identificar plenamente suas “almas” com apenas um corpo ou desejo são considerados 

ainda imaturos em seus quereres ou psicologicamente perturbados. Já a primeira ideia, 

ao situar a identidade como um ponto dado no tempo, a qual depois de sua fundação 

“simplesmente existe como uma peça inerte da linguagem criadora de entidade”(ibidem, 

p. 208), ignora que os discursos coexistem e instituem “convergências imprevisíveis e 

inadvertidas, a partir das quais são geradas modalidades específicas de possibilidades 

discursivas” (BUTLER, 2014, p. 208).  

Ainda que não exista um eu anterior à confluência4 de injunções discursivas, 

para Butler, toda significação ocorre através da compulsão à repetição, ou seja, a 

identidade de gênero apenas existe através da transfiguração de uma imagem, de uma 

abstração do que seja o gênero. Isto significa que a identidade de gênero pode apenas 

realizar-se através de cópias, de uma repetição estilizada de atos que se julgam 

constitutivos de uma imagem gênero, o que gera necessariamente uma reconfiguração e 

reposicionamento da imagem modelar, uma vez que os modelos são abstrações não 

realizáveis que apagam a complexidade e multiplicidade das posições a qual um eu se 

sujeita: 

O sujeito não é determinado pelas regras pelas quais é gerado, porque a 
significação não é um ato fundador, mas antes um processo regulado de 
repetição que tanto se oculta quanto impõe suas regras, precisamente por 
meio da produção de efeitos substancializantes. Em certo sentido, toda 
significação ocorre na órbita da compulsão à repetição; a “ação”, portanto, 
deve ser situada na possibilidade de uma variação dessa repetição. (...) é 
somente no interior das práticas de significação repetitiva que se torna 
possível a subversão da identidade. (ibidem, p. 209) 
 

 
4  Apesar de, na tradução do livro de Butler, se utilizar a palavra “convergência”, substituo-a 
aqui por “confluência” para evitar a ideia de uma tendência de vários aspectos se identificarem em um 
ponto. 
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E aqui atento para o fato de que, em Butler, a repetição que produz os efeitos 

substancializantes da identidade de gênero se dá no espaço do corpo, que já não é mais 

visto apenas como um lugar de dominação, superfície na qual se imprime a história, mas 

também como um agente nesse processo. Com isso não intento apagar o que no corpo 

foi violenta inscrição pelos termos da história, mas aponto para o que nele foram ruídos, 

no que nele foi possibilidade de variação. Já não estamos diante de um corpo que 

precisa se desatar dos constrangimentos de um regime de poder para encontrar sua 

expressão, pois o corpo não é apenas um silenciamento que, se interrompido, 

recuperaria sua autenticidade. Os regimes de poder não apenas se instituíram nele, como 

também por ele. Dessa maneira, para Butler, o efeito de um núcleo ou substância interna 

da ficção reguladora da coerência heterossexual é fabricado por palavras, gestos, 

atuações e desejos que são produzidos na superfície corporal. A identidade de gênero se 

ancoraria em signos corpóreos e meios discursivos, sendo, portanto, um jogo 

performativo que “não tem status ontológico separado dos vários atos que constituem 

sua realidade” (ibidem, p. 194).  

A tarefa então do feminismo seria explorar a identidade como efeito, operando 

pela repetição subversões performativas. Como resultado, na teoria em questão, a 

desconstrução da identidade não significaria o abandono da política. O agenciamento, 

quando desatado de sua busca por um ponto de vista fora das identidades construídas ou 

pela cristalização de um sujeito de sua luta, não precisaria organizar-se a partir de um 

conjunto de sujeitos prontos, mas, ao compreender os predicados da identidade como 

estruturas políticas generativas, utilizar-se-ia dos termos dessa construção para articular 

outras ações culturalmente inteligíveis que reorientassem esses termos.  
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Com isso, não tenciono dizer que os predicados da identidade de movimentos de 

minoria não fazem sentido algum e que deveriam todos o mais rápido possível ser 

superados. Esses são efeitos, que, como já mencionado anteriormente, respondem a um 

movimento primeiro de identificação para fins de subjugação. Quando, por exemplo, um 

movimento postula como imagem do sujeito do feminismo uma mulher de punho em 

riste, há a valorização da figura da guerreira, da mulher forte, resoluta, valente. Claro 

que tais predicados, ao adotarem um campo de significação bélico, geralmente atrelado 

a manifestações do masculino em nossa sociedade, podem agir de forma autoritária e 

excludente, já que os sujeitos que não conseguem se identificar com os efeitos dessa 

imagem podem se sentir aquém das propostas do movimento ou mesmo refutá-las 

ferozmente por essas violentarem posições discursivas que lhes são muito caras. No 

entanto, os predicados da mulher de punho em riste obrigam-nos a um deslocamento do 

feminino e do masculino em nosso tecido social. Por mais masculinizada que seja a 

imagem, a repetição dos efeitos bélicos, quando postos na figura feminina, gera uma 

desestabilização dos campos de efeitos pelos quais a coerência do gênero se instala. A 

imagem da mulher provoca uma intercepção que não permite que os efeitos do punho 

em riste coincidam com os da belicosidade masculina. Já a imagem  do punho em riste 

intercepta a da mulher, recusando os predicados de pacificidade e fragilidade associados 

ao domínio do feminino.  

Com isto quero dizer que movimentos que recorrem a ferramentas identitárias 

operam com subversões performativas que são muitas vezes coesivas com a 

temporalidade social em que se inserem, porém, a solidificação dos efeitos dessas 

subversões incorre no erro de não avançar na destituição de outros efeitos pelos quais a 

coerência que permite a marcação dos corpos efetiva-se.  
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2.1.2 – Do discurso feminino em literatura 

 

Se, ao longo do subitem anterior, foi-se pouco a pouco desconstruindo as bases 

pelas quais se poderia ancorar um sujeito para a substância mulher, até chegar-se à ideia 

do gênero enquanto atos performativos, ainda seria válido postular a noção de um 

discurso feminino em literatura?  

Primeiramente, o que faz essa pergunta ainda possuir alguma admissibilidade, 

depois de conjecturada a ficcionalidade do gênero, é a persistente distinção binária entre 

gêneros que está, por exemplo, demonstrada pelos números da pesquisa de Regina 

Dalcastagnè5, ou seja, não é porque estamos diante de uma ficção que seus efeitos sob 

nossas vidas são neutralizados. Por mais fictícia que seja a coerência que agrupa os 

efeitos do feminino, aqui entendido como uma abstração modelar que se materializa por 

uma realização performativa, seus efeitos são uma ação pública, ou seja, são ações que 

têm dimensões temporais e coletivas que apresentam consequências (BUTLER, 2014, p. 

200).  

 Mas, se todo ato discursivo/performativo é regulamentado no âmbito de uma 

comunidade discursiva, constituindo-se a partir de possibilidades discursivas 

socialmente reconhecidas, ainda que seja para delas distanciar-se, por outro lado, não se 

deve perder de vista que os discursos/performances, entendidos como uma prática 

heterogênea contínua que envolve gestos de confrontação, apropriação e reconstrução 

com as forças intra- e extralinguísticas, se apresentam no plural. Isto é, a inteligibilidade 

das organizações historicamente específicas da linguagem é insistentemente criada e 

 
5  Verificar primeira nota de rodapé. 
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contestada a partir de confluências, de modo que suas normas reguladoras não seriam 

assim tão absolutamente coerentes e previsíveis. 

Em seu ensaio “A morte do autor”, Roland Barthes considera que o sujeito 

emergente da linguagem não poderia ser concebido como uma pessoa/autor dado que 

não existe um sujeito para além da enunciação, para além do código (BARTHES, 1987, 

p. 58). Assim, para Barthes, não haveria uma transparência entre um suposto núcleo 

psicológico interno e a linguagem, de modo que a língua servisse aos propósitos de 

expressão do primeiro. A língua, como uma reescritura, afinal, apenas entramos em seu 

domínio pelo aprendizado das palavras que ouvimos enunciadas pelos outros, seria em 

alguma medida, como afirma Barthes em sua palestra “Aula”, fascista; “pois o fascismo 

não é impedir de dizer, é obrigar a dizer” (BARTHES, 1997, p. 16), de forma que até a 

mais profunda intimidade que se “tem a pretensão de «traduzir» não passa de um 

dicionário totalmente composto, cujas palavras só podem explicar-se através de outras 

palavras” (BARTHES, 1987, p. 58). No entanto, contra aquilo que a língua obriga a 

dizer, pois sistemática, Barthes postula sua ideia de literatura enquanto lugar de trapaça, 

competindo a esta um deslocamento sobre o fascismo da língua (BARTHES, 1997, p. 

15). Nessa leitura, ao escritor caberia “manter ao revés e contra tudo a força de uma 

deriva e espera” (BARTHES, 1997, p.  30) no entrecruzamento do “imenso halo de 

implicações, de efeitos, de repercussões, de voltas, de rodeios, de redentes” em que 

consiste a língua (BARTHES, 1997, p. 17). Como consequência, o texto seria “um 

espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escritas variadas, 

nenhuma das quais é original” (BARTHES, 1987, p. 58), em que o escritor teria como 

poder “o de misturar as escritas, de as contrariar umas às outras, de modo a nunca se 

apoiar numa delas” (BARTHES, 1987, p. 58).  
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  Essa trapaça, tal como as subversões performativas de gênero anteriormente 

discutidas, as quais não presumem a existência de um original a ser criado nem imitado, 

tem de lidar com o fato de que toda significação ocorre pela compulsão à repetição e 

que seu deslocamento justamente situa-se na variação das cópias operada pelos jogos de 

confrontação, apropriação e reconstrução pelas forças intra- e extralinguísticas do texto. 

 Assim, a questão sobre a pertinência de se ainda postular a validade da noção 

de discurso feminino em literatura é acompanhada por dois movimentos. No primeiro, 

evidencia-se a linguagem enquanto um sistema, um arranjo de regras, o qual, apesar de 

não absolutamente coerente, é capaz de instituir certas garantias de inteligibilidade por 

obrigar-nos a dizer. Como se pode depreender, o primeiro movimento contribui para a 

noção de um discurso feminino, pois, se em nossa sociedade existem padrões de efeitos 

reforçados a fim de promover o binarismo do gênero, seria perfeitamente cabível que a 

linguagem, como instância regulada, os tivesse perpetuado em padrões discursivos. Já o 

segundo movimento, assinala o que na primeira proposição é deslocamento.  

Baseando-se no conceito de Barthes de trapaça e no de repetição subversiva de 

Butler, intenta-se mostrar como o fundamento da significação é a obrigação à cópia e 

que toda cópia não pode se realizar identicamente ao original, pois todos os modelos são 

abstrações irrealizáveis. Dessa maneira, toda repetição é a cópia de uma cópia que está 

em maior ou menor grau enfrentado suas forças intra- e extralinguísticas. Segundo esse 

viés, efeitos de feminino em discurso na literatura estariam sendo permanentemente 

estilhaçados pelos deslocamentos, o que gradualmente ameaçaria sua coerência 

constitutiva.  

Apesar das pesquisas que revelam grandes disparidades entre a linguagem de 

pessoas identificadas com gêneros distintos sejam mais publicitadas, conforme 
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demonstra Deborah Cameron em seu livro The Myth of Mars and Venus: do men and 

women really speak different languages?, a maior parte da comunidade acadêmica 

concorda que homens e mulheres não se utilizam da linguagem de maneira tão 

dessemelhante, fazendo uso das mesmas formas, apenas de maneiras distintas em 

relação à quantidade, ao contexto e aos resultados obtidos (CAMERON, 2007, p. 170). 

E, mesmo assim, ainda não é ponto pacífico para os trabalhos linguísticos quais são as 

características que variam e para que exatas funções elas servem, sendo, por exemplo, a 

classe social definitivamente um aspecto mais diferenciador nos discursos do que o 

gênero (HOLMES, 1998, p. 196), conforme assinala Janet Holmes em estudo que 

apontou que mulheres de um grupo social tinham muito mais similaridades de discursos 

com homens do mesmo grupo do que com mulheres pertencentes a outras classes 

sociais.  

 Em geral, as diferenças nos usos dos recursos linguísticos foram mais 

observadas em relação aos papéis e atividades que cada gênero realiza dentro de uma 

situação discursiva (CAMERON, 2001, p. 51). Por exemplo, no contexto da família 

nuclear ocidental, mulheres que são mães tendem a usar uma linguagem mais mediadora 

durante refeições familiares, enquanto os  pais tendem a estar encarregados de julgar as 

narrativas contadas e vetar os assuntos indesejáveis (OCHS and TAYLOR, 2001, p. 

117), mas isso não significa que é o gênero por si só que delimita quais os recursos 

linguísticos e para que fins esses devem ser usados, pois a posição de mãe em presença 

da função paterna durante uma refeição familiar é o fundamental para o desenrolar da 

situação mencionada (se ao invés do pai fosse uma tia na mesa provavelmente as 

relações discursivas seriam diferentes). Ou seja, mesmo que enquadrados dentro de uma 

lógica binária de gênero, nossa posição de homens ou mulheres varia de acordo com a 



 

 
 

31 

situação em que nos encontramos, de forma que nem sempre é adequado para a imagem 

de mulher que se deseja emular usar palavras afetivas no diminutivo, por exemplo 

(CAMERON, 2001, p. 50).  

 Dessa maneira, certos recursos linguísticos não são mais frequentes de acordo 

com o gênero do enunciador, e suas funções, dadas as diversas situações discursivas, são 

muito variáveis, de forma que imagens e recursos linguísticos precisam estar 

constantemente se reconfigurando para atender a necessidades discursivas muito 

diversas. Mesmo o silêncio, usualmente interpretado como sinal de passividade ou 

subjugação, pode ser muito mais eficaz como modo de controlar os rumos de uma 

conversa do que a fala excessiva (LAKOFF, 1975, p. 27). Em vista desses fatos, não 

haveria a possibilidade de se postular em abstrato a noção de discursos masculinos ou 

femininos, visto que não existiriam usos determináveis e particulares de recursos 

linguísticos e funções capazes de ancorar uma coerência linguística geral e distintiva. 

Apenas existiriam práticas textuais não fixas, as quais, sujeitas a uma temporalidade 

social e a depender dos papéis e atividades a serem exercidos dentro de uma situação 

discursiva, poderiam desempenhar efeitos de gênero. 

 

2.1.3 – Das práticas textuais performativas de gênero feminino 

 

Ainda assim, resta-nos pensar sobre as frequentes acusações a respeito do caráter 

masculinista6 da literatura canônica mascarado sob o conceito de universalidade e 

neutralidade. Claro que a neutralidade/ universalidade, conforme aponta Simone de 

Beauvoir já nas primeiras folhas de O segundo sexo, é sempre masculina; pois, a fim de 

 
6  Masculinista é uma tradução de “masculinist”, pois tal termo evidencia o uso ideológico da 
posição masculina para a edificação/manutenção da desigualdade de gênero. 
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constituir a universalidade enquanto efeito, o sujeito epistemológico masculino, em 

oposição ao feminino – um “Outro” fora das normas universalizante, portanto, 

inexoravelmente particular – foi descorporificado para dar lugar a uma posição abstrata 

portadora de uma liberdade radical (BEAUVOIR, 1970, p. 5). Contudo, não intento 

dizer que a suposta universalidade em literatura seria masculina por nela existir uma 

coerência de recursos linguísticos e imagens capaz de estabelecer um domínio 

discursivo masculino, pois, como já anteriormente mencionado, não existem formas 

verbais e imagens que sejam exclusivas de um gênero. Dessa forma, o que me faz 

pensar que talvez a pretensa universalidade da literatura canônica funcione como uma 

máscara do masculino, não é, como já mencionado, a crença que nela exista uma 

coerência de linguagem que se pode identificar como masculina, mas o que nela se 

interdita.  

 Como já é notório, dadas as restrições que as mulheres tiveram  em relação à 

vida pública, desde acesso ao letramento ao reconhecimento de suas práticas como 

artísticas, a literatura canônica construiu-se como lugar majoritariamente ocupado por 

sujeitos socialmente reconhecidos como homens, os quais, para terem pleno direito de 

usufruírem as benesses permitidas a esse título, precisavam repetir num grau de 

fidedignidade os efeitos desse gênero, ocupando e executando, em consequência, 

posições e atividades discursivas que fossem  publicamente condizentes com a 

performance de seu gênero em determinados contextos. 

  Isto implica dizer que uma série de práticas textuais significantes ligadas a 

posições e atividades discursivas não apropriadas à performance do gênero masculino 

foram em regra7 interditadas aos sujeitos reconhecidos com esse gênero ou 

 
7   Enfatizo que “em regra” não significa dizer “em absoluto”. 
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invisibilizadas quando por eles utilizadas, e, por consequência, também interditas na 

literatura canônica. Ou seja, a louça por lavar e as trocas linguísticas envolvidas nesse 

processo não pareciam um topos conveniente a reflexões metafísicas em poesia, ou, nas 

palavras de Virginia Woolf em seu livro Um teto todo seu, romancistas raramente 

“desperdiçam uma palavra sequer sobre o que se comeu” (WOOLF, 2014 p. 32), 

fazendo-nos crer que “os almoços são invariavelmente memoráveis por algo muito 

espirituoso que se disse ou muito sábio que se fez” (ibidem). Porém, não é meu intento 

afirmar que tais práticas textuais são inacessíveis aos homens, como tampouco 

postularia que os sujeitos reconhecidos como homens não fazem uso dessas práticas 

textuais na formalização de práticas artísticas (apesar da quantidade de escritores 

homens escrevendo sobre escritores frustrados egocêntricos que não conseguem 

escrever um romance deponha um pouco contra a credibilidade de alguns autores).  

 É certo que há muito de fetiche quando se decide “sair” da pretensa 

universalidade. Adicionalmente, qualquer proposição que estabelecesse tais práticas 

textuais como a priori femininas ou que estipulasse como tarefa dos sujeitos 

reconhecidos como mulheres a inserção dessas práticas textuais no tecido literário seria 

descabida, uma vez que o próprio termo a priori em gênero não faz sentido e que 

qualquer dever relacionado a uma imagem de gênero constituiria uma imposição 

representacional.  

 No entanto, o que a meu ver importa no procedimento que tensiona práticas 

textuais performativas de gênero no interior do tecido literário é a sua capacidade de 

desapropriação autodestrutiva, de “um esvaziamento parcial ou integral da propriedade 

em seu contrário” (ESPOSITO apud GARRAMUÑOS, 2014, p. 28). Importa o modo 

como uma constelação de autoras e autores as manejam formalmente de forma a 
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desenlaçar interdições relacionadas ao gênero, forçando, dessa maneira, confluências 

discursivas positivamente desconfortáveis que redistribuem os termos da significação. 

 Seja em Camões – que no canto terceiro de Os Lusíadas, ao compor a cena que 

apresenta Inês, intervalo entre os feitos históricos valorosos e o episódio trágico que se 

segue, o faz com “ervinhas” e “doces frutos” e “sonhos” (CAMÕES, 2000, p. 176), 

desviando-se das feridas, guerras e amores ardentes que compõem os termos da 

conquista; seja em Adília Lopes, a qual, ao emular os contos de fadas em sua poesia, no 

fisgar do dedo num fuso e dormir para sempre (LOPES, 2014, 113-14), revela uma 

inteligibilidade que comunga com a da arbitrariedade do gênero (em que o nonsense é 

mais surpreendente não por não fazer sentido, mas por funcionar); seja em Sylvia Plath, 

cuja representação de um acidente na cozinha no poema Cut (PLATH, 1981, p. 235) é 

gatilho para a reflexão do violento modelo fundacional da nação estadunidense, estamos 

diante de linguagens que nos colocam uma experiência outra de construção do sensível. 

 

2.2. (Ainda) Sobre os usos dos estudos de gênero para a literatura: uma segunda 

questão metodológica 

 

 Por que ler as remissões intertextuais à Sylvia Plath em Adília Lopes? 

Acredito que essa pergunta me acompanha desde o primeiro dia de pesquisa. Por muito 

tempo transcrevi de forma protocolar o fragmento de entrevista de Adília Lopes 

concedida em 2004 à revista Relâmpago, em cujo dossier dezoito poetas respondiam à 

pergunta “Como se faz um poema?”. Nesse inquérito, a poeta, a qual, ao abordar o 

processo de sua criação poética, também mencionou suas influências literárias: “As 

minhas grandes influências, que admito e reconheço, são Sophia, Ruy Belo e Sylvia 
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Plath. Foi com eles que comecei a escrever e é com eles e por eles que continuo a 

escrever e a ler” (LOPES apud SILVA, 2004, p.154). Também, sempre retornava ao 

seguinte trecho de uma outra entrevista da poeta concedida à professora Sofia de Sousa 

Silva para corroborar minha escolha de pesquisa:  

(SILVA) Num texto publicado na revista Relâmpago, reconheceu 
como suas grandes influências Ruy Belo, Sophia de Mello Breyner 
Andresen e Sylvia Plath. Em que e de que modo cada um desses 
autores influencia a sua escrita? Em que se sente próxima deles e em 
que se sente distante? 
 
(LOPES) Não sei responder muito bem. Não é muito consciente. O 
facto de serem cristãos é capital. O facto de serem contemporâneos 
também. A oralidade é determinante. Em Ruy Belo, Sophia de Mello 
Breyner e Sylvia Plath há uma ferida (é verdade para todos nós, claro) 
e eles dão conta dessa ferida de uma maneira que eu entendo. Em Ruy 
Belo vejo a infância de um rapazinho, um rapazinho. Sylvia Plath é 
uma adolescente e uma jovem mulher. Sophia ama o real com 
veemência. São os três muito fortes. Sophia é a minha mestra, o meu 
modelo de bem escrever português (LOPES, 2007, p. 156). 
 

 Pronto. Estava comprovada pelas palavras da própria poeta Adília Lopes a 

influência de Sylvia Plath em sua obra. Estava ali meu álibi. Se restasse ainda alguma 

dúvida, abria a primeira página do livro de estreia de Adília para ler, como seu primeiro 

poema, “Memória para Esther Greenwood”: 

 
Vou tomar um banho quente 
medito no banho 
a água deve estar muito quente 
tão quente que deves aguentar 
com dificuldade 
o pé dentro de água 
então desces o teu corpo 
centímetro a centímetro 
até que a água chegue ao pescoço 
lembro-me dos tectos 
por cima de todas as banheiras 
em que estive 
lembro-me da textura dos tectos 
das rachas 
e das cores 
e das lâmpadas 
também me lembro das banheiras 
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nunca me sinto tanto eu mesma 
como quando estou dentro de um banho quente 
não acredito no baptismo 
nem nas águas do Jordão 
nem em nenhuma coisa desse género 
mas pressinto que para mim 
um banho quente 
é como a água sagrada 
para essas pessoas religiosas 
quanto mais tempo permaneço na água quente 
mais pura me sinto 
e quando me embrulho numa toalha 
grande branca macia 
sinto-me pura e fresca 
como um recém-nascido  
(LOPES, 2014, p. 11) 

 

  O poema que inicia Um jogo bastante perigoso nada mais é que a transcrição 

traduzida para português, em versos, de um dos episódios iniciais do livro A redoma de 

vidro de Sylvia Plath, publicado sob o pseudónimo de Philomena Guinea. Mas o que 

realmente impressiona é que, ao desatentamente ler o poema pela primeira vez, sem 

perceber que seu título remetia à novela de Plath, pensei que o poema se tratava 

inteiramente de uma composição original de Adília Lopes. A começar, o topos do 

“lavar-se”/ “casa de banho” é comum na autora. “No more tears” e “A Elizabeth foi-se 

embora”, poemas muito populares entre os leitores, são alguns dos poemas adilianos que 

comportam, a título de exemplo, esse topos. Interessante é também observar que, ainda 

que historicamente o lavar-se esteja mais corriqueiramente representado nas artes 

plásticas, por exemplo, em relação à imagética do feminino8, principalmente por uma 

perspectiva masculina, tanto Sylvia Plath9 como Adília Lopes dão prosseguimento a 

 
8  Para uma melhor compreensão da prevalência do nu feminino na arte ocidental ler The 
Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality, de Lynda Nead. 
 
9  Con todo, la bañera tenía para S. P. una fuerte carga simbólica, ligada a la del fuego, y, por 
ende, al anhelo de “purificación” o de “renacimiento”, tal y como ella misma reveló, por boca de Esther 
Greenwood, en el capítulo dos de La campana de cristal: «Debe de haber varias cosas que un baño 
caliente no puede curar, pero yo conozco muchas que sí […]Yo medito en la bañera. El agua tiene que 
estar bien caliente, tanto que a duras penas te atrevas a meter un pie dentro […] Nunca me siento tan yo 



 

 
 

37 

esse topos por uma perspectiva distinta através de suas peculiares edificações de eu-

líricos assinaladas no feminino.  

 O uso discursivo da corporeidade e da domesticidade no tratamento dessa 

imagística, de forma por vezes pormenorizada, alinhadas frequentemente a uma 

investigação do sensível ou expressão ritualística, como se observa, por exemplo, nos 

fragmentos transcritos de A redoma de vidro: “então desces o teu corpo/ centímetro a 

centímetro/ até que a água chegue ao pescoço”; “lembro-me da textura dos tectos/ das 

rachas/ e das cores/ e das lâmpadas/ também me lembro das banheiras” e “não acredito 

no baptismo/ nem nas águas do Jordão/ nem em nenhuma coisa desse género/ mas 

pressinto que para mim/ um banho quente/ é como a água sagrada/ para essas pessoas 

religiosas”, está também usualmente presente em Adília Lopes, como vemos por 

exemplo nos poemas anteriormente citados “A Elizabeth foi-se embora”  e “No more 

tears”, em que se presencia um ato ritualístico de purificação pelo relato de sua perda 

(“só ela sabe as cores os cheiros a viscosidade/ de que eu gosto nos shampoos/ só ela 

sabe da água quase fria/ a escorrer-me pela cabeça abaixo”; “já fui bela uma vez agora 

sou eu/ não quero ser barulhenta e sozinha” de “A Elizabeth foi-se embora” e “lavava os 

olhos com shampoo/ e chorava/ chorava por causa do shampoo/ depois acabaram os 

shampoos/ que faziam arder os olhos/ no more tears disse Johnson& Johnson” e “e eu 

gostava de chorar a fio/ e chorava/ sem um desgosto sem uma dor sem um lenço/ sem 

uma lágrima/ fechada à chave na casa de banho/ da casa da minha vó” de “No more 

tears”).  

                                                                                                                                          
misma como cuando tomo un baño caliente. Me tendí en aquella bañera […] y sentí cómo de nuevo 
volvía a ser pura. Yo no creo en el bautismo ni en las aguas del Jordán, ni en nada semejante, pero 
sospecho que lo que siento por el baño caliente es lo mismo que los creyentes por el agua bendita […] 
Cuanto más tiempo pasaba allí, en el agua clara y caliente, más pura me sentía, y, cuando por fin, salí y 
me envolví en una de las toallas del baño del hotel —grandes, suaves, blancas—, me sentí pura y dulce 
como un bebé». (ABELEIRA, 2008, p. 645) 
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 Quando ficamos cientes de como o fragmento transcrito como poema se 

integra ao sentido geral da novela de Plath, percebemos como o episódio referido é 

exemplarmente demonstrativo de algumas questões que permeiam a novela, tais como o 

ambiente ideologicamente sufocante macarthista, as conflituosas e irrealizáveis pressões 

sexuais, de diversão e de trabalho, infligidas a mulheres e a iminência de uma crise 

psíquica, sendo os dois últimos temas questões recorrentes em toda presente obra 

poética de Adília Lopes. Todavia, se houvesse ainda dúvidas acerca da relação de 

contato entre Adília Lopes e Sylvia Plath, ao longo da obra adiliana, constatam-se 

poemas inegavelmente escritos à luz da poética de Plath, como, por exemplo, o poema 

“A domadora de crocodilos” do livro Os namorados pobres (2009), o qual analisarei no 

último capítulo em relação a “Lady Lazarus”, além de citações e menções aos diários e à 

lírica de Plath fazendo parte textualmente do processo composicional da obra de Lopes.  

 Ainda assim, muitas vezes me perguntaram: “por que não Anne Sexton? Por 

que não Adrienne Rich?” – poetas estadunidenses de menor visibilidade em território 

brasileiro, nomeadamente citadas na obra de Adília Lopes. Tenho certeza de que seriam 

extremamente profícuos trabalhos comparativos entre essas autoras, como também 

tenho certeza de que a forma de estruturação de um “eu” na poesia de Adília está em 

muitas composições próxima da forma erigida por Anne Sexton, em cuja obra estão 

claramente manifestas marcas narrativas. Parece-me, por motivos sobre os quais me 

aterei adiante, perfeitamente cabíveis e produtivas todas essas linhas de trabalho. Mas 

então por que Adília Lopes e Sylvia Plath? 

 Evidentemente a resposta é a ferida a que Adília se refere, algo sobre que me 

deterei de forma mais pormenorizada adiante. Em Sylvia Plath, a expressão de uma 

ferida de mulher alinhada a um alto grau de dramaticidade, em que se presencia a 
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encenação de uma ficcionalizada autoexposição, tornou-se sua assinatura de poeta. 

Manifestadamente, esse teatro da subjetividade em feminino, com suas vívidas imagens 

corpóreas de dor, traça incontornáveis filões na tessitura de Adília Lopes. Mas, se 

começo mencionando essa primeira e frequente pergunta sobre minha pesquisa, é 

porque tal questionamento representou para mim um incômodo e desafio. Um incômodo 

que se relaciona à recepção dos estudos de gênero e/ou sobre autoras mulheres e que se 

tornou mais claro ao ler, em 2018, o artigo de Alcir Pécora sobre Hilda Hilst.   

 O artigo intitulado “Produção acadêmica sobre Hilda Hilst cresce e privilegia 

ótica de gênero”, em cuja chamada lia-se “para pesquisador, estudos atuais trazem risco 

para a análise da obra da escritora homenageada da Flip deste ano”, saiu na Folha de 

São Paulo dias antes antes do início da Feira Literária Internacional de Paraty de 2018. 

No artigo, Alcir Pécora observava o aumento exponencial a partir de 2001 de teses, 

dissertações e artigos a respeito de Hilda Hist, aumento que credita à ampla 

disponibilidade de sua obra em livrarias no território nacional, sua morte em 2004, a 

quebra do paradigma de interpretação nacional para a literatura e a voga dos estudos 

culturais a partir da década de 80, com auge em 2000.  

 Dentre os assuntos mais recorrentemente presentes nos trabalhos acadêmicos, 

Pécora informava que liderava o pódio a comparação entre outros autores e, em sétima 

posição, estudos sobre o feminino, abordagens essas que lhe causavam grande 

preocupação, estando as duas interligadas. Por ordem decrescente, o top 5 das 

comparações de artigos e livros sobre Hilst é Adélia Prado, Samuel Beckett, Clarice 

Lispector, Sylvia Plath e Lya Luft. Para o crítico, tal top não se sustenta, uma vez que 

esses autores, com exceção de Beckett, estão longe de ser as principais referências de 

Hilst, sendo portanto o top muito mais derivado dos interesses concernentes ao “debate 
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das questões da mulher e do feminino na literatura, não porque digam respeito a 

aspectos específicos da obra de Hilst” (PÉCORA, 2018). Contribuía ainda para o seu 

argumento o fato de que, dos setenta e cinco autores diferentes que tiveram seus nomes 

levantados em trabalhos comparativos com a obra de Hilst, trinta e uma sejam mulheres, 

um dado surpreendente frente ao número muito menor de mulheres nos currículos de 

literatura e mesmo de artes em geral. Para Pécora, o perigo das questões de gênero 

atreladas ao estudo de Hilst é a diluição crítica, já que é de conhecimento que essas  

não são questões pelas quais Hilda Hilst experimentasse simpatia. É famoso o 
seu protesto contra chamá-la de “poetisa”, numa reivindicação oposta à que 
se tem tornado comum em favor do emprego de termos femininos e de recusa 
dos masculinos que se aplicam aos dois gêneros. Exigia ser considerada como 
poeta “tout court”, sem quaisquer outras distinções. Queria ser concebida 
como excelente e como grande, sem que houvesse nisso qualquer concessão 
ou compensação por qualquer ideia de preconceito contra mulheres. (...) a sua 
obra, vista de perto, nada tem de edificante, ou mesmo de digerível em 
termos de correção política, de adaptação a polarizações esquemáticas ou a 
bandeiras identitárias. (PÉCORA, 2018) 

 

 Comecemos pela dicotomia poeta versus poetisa apresentada no artigo. Em 

primeiro lugar, pode ser um clamor por um reconhecimento igualitário pedir para ser 

chamada de poeta ou poetisa, de forma que considerar o termo poetisa menor já revela 

um problema de horizonte. A exigência por ser designada como poeta revela o temor de 

Hilst ser marginalizada pela etiqueta de literatura feminina, uma literatura 

condescendente e menor que ocuparia uma espécie de cota multicultural no panteão 

literário, pensamento que Pécora replica acriticamente. Não se questiona, conforme já 

mencionado em O segundo sexo, que a neutralidade/ universalidade que rege o panteão, 

é em princípio masculina.  

 Michael Kimmel, estudioso da masculinidade, em seu TED conta uma 

experiência pessoal que teve ao ouvir uma conversa entre duas estudiosas feministas, 

uma branca e outra negra (KIMMEL, 2015). Quando a estudiosa negra perguntou à 
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outra o que via essencialmente ao se olhar pelo espelho assim que acordava, a estudiosa 

branca respondeu que definitivamente via uma mulher, enquanto a primeira, que 

formulou a pergunta, replicou que sempre via uma mulher negra. Kimmel então se 

assustou, pois sempre apenas havia visto um ser humano, não essencialmente marcado 

por sua raça, classe, idade, o que o faz perceber como os homens brancos, ao se 

erguerem como régua do mundo, falam muito em nome da humanidade e pouco só por 

si mesmos em suas singularidades de perspectiva. Sem a percepção do cânone literário 

enquanto agência masculinista, lugar de disputa marcado por abissais desigualdades de 

gênero, realmente a literatura de mulheres torna-se apenas um filão de interesse 

estritamente feminino, como uma revista de moda, ou um divertimento para um 

eventual apetite melodramático, ou seja, um lugar para não se estar.  

 Ainda assim, a reivindicação da autora mulher por ser reconhecida como poeta 

pode significar algo além de uma exigência de recepção a qual, visando participar do 

panteão literário universal, arrefece a importância da condição como corpo marcado no 

feminino como elemento constituinte do seu universo simbólico. Pensemos, 

hipoteticamente, num poeta cristão, que bem poderia ser Ruy Belo, por exemplo, cuja 

dimensão religiosa fosse um determinante de sua linguagem poética. Considerar que sua 

poética se tornaria automaticamente exclusiva de interesse apenas para cristãos ou 

estudiosos do cristianismo seria um absurdo crítico. No entanto, em um congresso do 

Northeast Modern Language Association em Harrisburg, em 201410, tive conhecimento 

de um crítico literário brasileiro que, sem nenhum pudor, bradava que não conseguia ler 

Angélica de Freitas por seu material ser excessivamente feminino, o que por alguns 

segundos me fez arrepender de todos autores “excessivamente” masculinos que li 
 
10  A fala a qual me refiro foi presenciada numa mesa sobre literaturas brasileira e africanas em 
língua portuguesa no congresso da Northeast Modern Language Association, em que apresentei uma 
comunicação sobre o livro O útero é do tamanho de um punho, de Angélica Freitas. 
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abordando o problema da falha e potência como uma categoria essencialmente universal 

e não um lugar que perpassa o processo de constituição do masculino11.  

 O termo poeta, ao não negar os caminhos específicos e determinantes de 

linguagem que perpassam uma obra, pode se tornar uma exigência para que a 

representação simbólica dos efeitos reconhecidos como femininos seja, portanto, 

igualmente relevante e de interesse geral crítico quanto outras representações específicas 

do universo masculino como, por exemplo, o é a representação simbólica da experiência 

de guerra por parte de um ex-combatente, sem que isso precise ser marcado por 

desinências ou adjetivos. Igualmente, o termo poetisa, ao inscrever-se como corpo 

sexualmente diferenciado pela desinência, ao mesmo tempo que clama pelo 

reconhecimento de sua especificidade, pode reivindicar também uma recepção justa, ou 

seja, uma recepção em que a representação simbólica do feminino não restrinja seu 

alcance crítico e de leitura. 

 Sobre a resistência da obra de Hilst a termos de correção política, de adaptação 

a polarizações esquemáticas ou a bandeiras identitárias, deve-se lembrar ao crítico que 

toda linguagem artística também a é, não sendo, portanto, uma exclusividade da 

linguagem de autores que estão realmente interessados em questões fulcrais, ditas 

universais. A articulação das esferas extralinguísticas na linguagem poética não é 

transparente, os discursos passam por um longo processo de sedimentação, como já tão 

bem teorizava Adorno na conferência Lírica e sociedade a respeito do uso do momento 

histórico, econômico, ideológico como contextos significativos para análise literária. 

Uma composição que brada o fim ao patriarcado pode estar pautada em recursos 

discursivos muito conservadores, por exemplo. Assim, a exigência de que trabalhos que 

 
11  A esse respeito ler The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity de George Mosse. 
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tenham como base os estudos de gênero estejam muito atentos a essas curvas da 

linguagem não é em nada diferente das exigências de trabalhos que sigam outras 

vertentes teóricas. Os decorrentes insucessos no difícil tratamento crítico da linguagem 

poética em razão de uma adaptação a determinado modelo teórico são igualmente 

comuns para trabalhos que pesquisem seja gênero, raça, como estética kantiana. A 

diferença é que os trabalhos que optam pela estética kantiana não recebem de antemão o 

aviso de que sua análise pode incorrer no perigo de diluição crítica, quase como 

identificando o problema como próprio da vertente teórica.  

 A exemplo, José Miguel Wisnik recentemente publicou um livro12 sobre como 

a mineração, um fenômeno extraliterário, impactou a poesia de Drummond e, mesmo 

sendo essa relação não tão palpável à primeira leitura, ainda não encontrei uma crítica 

que atentasse para os perigos dessa escolha. Ao contrário, a abordagem da mineração 

para o universo da linguagem drummondiana foi considerada uma abertura de horizonte, 

não um empobrecimento de leitura. Se a mineração é legitimamente índice de leitura de 

Drummond, por que a representação da diferença sexual e racial, as quais são tão 

cruciais para o nosso modo de vivência, tornam-se motivo de tanta polêmica?  

 A fim de melhor ilustrar a abrangência da recusa, no espaço crítico lusófono, 

por reconhecer a diferença sexual como um componente possível de análise literária, 

para além do artigo de Pécora, gostaria de recorrer a algumas das declaração críticas 

recolhidas no livro O formato mulher: a emergência da Autoria Feminina na Poesia 

Portuguesa de Anna Klobucka. Em 1988, por exemplo, em resposta à revista 

portuguesa Mulheres, que criticava a invisibilidade da poesia de autoria feminina nas 

páginas da revista A Phala, a última, no volume especial dedicado à comemoração de 

 
12  Maquinação do mundo (2018). 
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um século de poesia portuguesa, publica em seu editorial a provocação: “Poesia 

feminina? Poesia masculina? E porque não poesia para jovens ou para a terceira idade? 

Parece que, para certas pessoas, as fronteiras continuam a passar por categorias dessas e 

não pela qualidade de cada poema” (PHALA, 1988, p. 307).  

 Já em 27 de julho de 2002, num inquérito publicado na revista Expresso com a 

indagação “A escrita tem sexo?”, Mafalda Ivo Cruz declara que categoricamente 

“quando falam de ‘escrita feminina’ tenho tendência a deixar de ouvir para fugir do 

tédio”. Novamente, o que se vê é a mesma espécie de arsenal discursivo utilizado 

anteriormente no artigo sobre Hilst, com maior ou menor grau de violência, em que a 

reivindicação pela publicação/crítica de mais mulheres é considerada apenas uma 

atitude de raiz compensatória e condescendente que ameaça o essencial da arte: a 

qualidade –  um conceito basilar universal não problemático, sem nenhum aspecto 

dêitico. Infelizmente, para bom entendedor, a mensagem sobre a ampla diferença entre o 

número de autores e autoras publicadas é clara: a qualidade artística não está do lado das 

mulheres, a não ser enquanto exceção da exceção13 ou quando elas estão representadas 

em autoria masculina.  

 Problemático ainda é pensar que mesmo os ensaios das revistas que se auto-

identificam como foros de divulgação da investigação científica no campos dos Estudos 

Sobre Mulheres em Portugal, como afirma Klobucka, “parecem ter como a única 

 
13   Se a qualidade artística é fruto da excepcionalidade, no caso das mulheres, as obras que se 
encontram dentro desse lugar de excepcionalidade são a exceção dentro da exceção. É claro que o número 
de mulheres artistas é menor, afinal, as condições materiais que permitem o acesso à prática da escrita 
literária, conforme discutido em Um teto todo seu de Virgínia Woolf, são em geral dificultadas/ 
inviabilizadas para mulheres. Contudo, para além das condições materiais que dificultam/inviabilizam a 
produção literária por parte das mulheres, o que de certa forma tornaria explicável o pensamento de que 
menos mulheres são publicadas porque existem menos mulheres escrevendo e, consequentemente, ainda 
menos trabalhos de qualidade de autoria feminina, as adversidades para a publicação e apreciação de 
obras de autoria feminina são fatores de crucial relevância que sistematicamente contribuíram para 
manutenção de um panorama de desigualdade, como exemplarmente o processo de publicação da novela 
Frankenstein pela escritora Mary Shelley demonstra (a esse respeito ler Frankenstein: Its composition 
and publication de Charles Robinson). 
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justificação da sua inserção nesta área o facto de serem dedicados a obras de autoria 

feminina, sem muitas vezes, traírem [sic] qualquer sinal de perspectiva crítica informada 

pela teoria feminista ou atenta à diferença sexual” (KLOBUCKA, 2009, p. 22).   

 Esse cenário é também frequentemente observável também em território 

brasileiro, o qual, no entanto, nos últimos anos, começa a modificar-se de maneira mais 

intensa. Conforme assevera Heloísa Buarque de Holanda, em seu texto O estranho 

horizonte da crítica feminista no Brasil (2003), desde a década de setenta no Brasil, 

estudos de recuperação de atores e dados históricos invisibilizados pela literatura 

canônica de diferentes nacionalidades vêm crescendo, o que, em última instância, 

problematiza, mesmo que por vezes não declaradamente, os critérios da historiografia 

literária. Contudo, como Holanda aponta, tal movimento nunca esteve desacompanhado 

de resistência, a qual consecutivamente visou conter as consequências políticas dos 

estudos focados nos problemas de gênero, sendo, portanto, usual em volumes de revistas 

literárias dedicados às obras de autoras mulheres a opção por uma abordagem em que o 

gênero ou o espaço feminino, em verdade, não configura em si uma categoria 

fundamental de análise.  

 Claro que com isso não quero atestar a irrelevância crítica dos estudos 

empreendidos, como se a perspectiva feminista ou da diferença sexual fosse uma marca 

de positividade, mas apenas atentar para a interessada resistência dessa abordagem no 

espaço crítico lusófono, sendo muito mais usual que a abordagem crítica concernente ao 

gênero esteja mais presente nos textos literários e autores em línguas estrangeiras do que 

nos textos e autores que constituem objetos de disputa canônica nacional 

(KLOBUCKA, 2009, p. 23). Resistência a qual se torna ainda mais incômoda quando 

estamos cientes de como abertamente a experiência sexuada é um modo de estruturação 
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de existência e possibilidade, afinal, como afirma Anna Klobucka em seu estudo sobre 

poetas portuguesas modernas e contemporâneas: 

Não será particularmente heterodoxo afirmar que no dia-a-dia vivido pela 
sociedade portuguesa contemporânea – ou por qualquer outra sociedade em 
nível global – não se verifica a obliteração da diferença sexual como fator 
determinante da interacção e interpretação recíproca dos indivíduos, que 
continuam a participar na realidade por eles constituída, e deles constituinte, 
enquanto seres sexuados, sendo que para a vasta maioria da população 
mundial tal identificação se reduz, para todos os efeitos práticos e teóricos, ao 
binómio tradicionalmente consagrado de homens e mulheres (por esta, 
igualmente consagrada, ordem de enumeração) (ibidem, p.32).  

 

 Assim, na realidade, o que se advoga é o reconhecimento da importância 

ideológica e da indispensabilidade operacional da conceptualização da diferença sexual 

quando diante dos objetos artísticos, já que a condição sexuada é obrigatoriamente um 

modo estruturante de interpretação da realidade social e do simbólico. Contudo, importa 

aqui salientar que a ênfase na diferença binária (masculino/feminino) não deve se 

sobrepor à análise interativa de sistemas co-dependentes de alteridade, em que 

subjetividades relacionais e situacionais se deslocam liminarmente de um lugar para 

outro. Como foi discutido anteriormente, embora os efeitos de feminilidade e 

masculinidade sejam epistemologicamente erigidos para fabricar uma aparência de 

dualidade contrastiva, esses não são fixos, como uma breve observação das diferentes 

manifestações dos efeitos de gênero na etno-paisagem global pode atestar.  

 Outros aspectos igualmente importantes se conjugam na tessitura dos modos 

de subjetivação, de forma que ignorar a inserção de fatores político, histórico e 

conceituais em mais abrangentes e complexos discursos locacionais pode neutralizar a 

própria significância tanto ideológica como operacional da empreitada epistemológica 

feminista. No entanto, vale ainda mais uma vez apontar que este cuidado para a não 

dissolução teórica dos estudos de gênero em nada justifica práticas discursivas 

evidentemente políticas que reforçam a concepção do sujeito neutro por via da negação 
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da crítica das formas históricas da feminilidade e da masculinidade e suas consequentes 

relações com os sujeitos marcados como mulheres e homens, agindo assim de forma a 

conservar desigualdades.  

 Por último, gostaria ainda de retornar à questão da prevalência de autoras em 

estudos comparativos com Hilst no artigo de Pécora. Ao constatar o maior número de 

autoras em trabalhos de comparação com Hilst em contraste com o número muito menor 

de mulheres nos currículos de literatura e mesmo de artes em geral em relação ao dos 

homens, o intuito de Pécora é apenas provar o contágio descabido dos estudos de gênero 

na recepção da poeta, sem problematizar como a desigualdade de gênero que aponta nos 

currículos responde a um modo já contagiado de produção e recepção dos objetos 

artísticos. Pécora também parece ignorar que, em política como em literatura, é o 

acontecimento que reinscreve sua história pregressa e seu horizonte de futuro. Não que 

seja o acontecimento que crie demiurgicamente seu passado de um vazio absoluto, 

porém, é ele sim que visibiliza potências silenciadas que culminaram para o ato em si. 

 Em seu livro Vivendo no fim dos tempos, Slavoj Zizek, ao discutir o status 

legal das rebeliões, declara que “a proposição ‘o que os rebeldes fazem é um crime que 

merece punição’ é verdade se pronunciada enquanto a rebelião ainda está em 

andamento; mas, assim que a rebelião vence e cria uma nova ordem legal, essa 

afirmação sobre a condição legal dos mesmos atos passados não se sustenta mais” 

(ZIZEK, 2012, p. 44). Diferente da visão positivista da história, em que o processo é 

visto de forma objetiva, cujo sentido está direcionado pelas coordenadas das 

intervenções políticas anteriores, para Zizek, o acontecimento histórico não possui sua 

significação predeterminada, sendo inclusive a intervenção política radical a responsável 

por alterar o sentido dessas mesmas coordenadas objetivas anteriores e, portanto, de 
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certo modo, criar as condições de seu sucesso. Assim, para Zizek, “um ato propriamente 

dito não é apenas uma intervenção estratégica numa situação, limitado por suas 

condições: ele cria retroativamente suas condições” (ZIZEK, 2012, p. 46).  

 O feminismo, tal como a Revolução Francesa, constitui um desses 

acontecimentos irruptivos que demandam uma mudança radical nos modos de 

existência, reorientando os sentidos do passado e as expectativas do porvir. Uma das 

suas premissas básicas em relação ao passado é a reivindicação pelo reconhecimento da 

existência dos sujeitos socialmente assinalados como mulheres durantes os processos 

históricos, isto é, uma reinvindicação pelo direito de se ter história, afinal, não é como 

se as mulheres não tivessem existido e aparecido tardiamente na superfície terrestre. 

Elas sempre existiram, com suas formas de habitar, de significar, que, infelizmente, 

foram, contudo, fortemente invisibilizadas.  

 Ao recuperar essa reflexão sobre os sentidos, sempre políticos, da história, a 

intenção é demonstrar como o procedimento crítico, que se estabelece também como um 

processo histórico, pode ter suas coordenadas prévias, ou seja, seus modos de fazer 

sentido, transformadas a partir de um acontecimento. A perspectiva crítica literária 

feminista, portanto, tem como um dos seus intentos pensar o modo como os indivíduos 

identificados socialmente como mulheres ocuparam através dos tempos o simbólico. 

 Apesar da subjetividade feminina ter sido objeto de numerosas contribuições 

no espaço de circulação e produção de conhecimento, nestas contribuições, 

majoritariamente enunciadas por homens, competia à mulher o papel de sujeito 

representado, enquanto a posição de sujeito representante tanto de si mesmas como do 

mundo circundante, como também do próprio processo de representação, historicamente 

se encontrava impedida ou marginalizada (KLOBUCKA, 2009, p. 42). Assim, esta 
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busca pelo contrato que as mulheres realizaram com o simbólico ao longo dos séculos 

não pode deixar de levar em consideração tanto os modelos tradicionais de 

representação e consciência metapoética pautados ocultamente nas construções 

identitárias masculinas pela qual e contra qual as mulheres escrevem, como também as 

margens e/ou nos interstícios do discurso masculino pelos quais as mulheres se 

inscreveram.  

 Desse modo, quando Pécora se assusta com a quantidade desproporcional de 

autoras que estão sendo comparadas com Hilst, este não percebe que esta empreitada 

procura traçar/reconhecer o fato de que as mulheres possuem uma história na 

significação. Uma história que não se constrói, todavia, majoritariamente a partir de 

antecessoras literárias fortes e comunidades de escrita de mulheres, mas sim, que em 

suas lutas e conflitos coletivos e individuais de representação, fincaram sentidos sobre a 

experiência de existir/escrever tendo como suporte de enunciação e recepção um corpo 

socialmente marcado no feminino, nem que seja através de sua repressão enquanto 

sintoma. Instaurar outras genealogias neste caso não se trata de uma inserção artificial 

de mulheres autoras para numericamente se buscar uma pretensa igualdade 

multicultural, ou forçar a aproximação de caminhos dissonantes para um fim comum, 

propondo continuidades onde elas não existem para favorecer uma unidade celebratória 

de escrita de mulheres, mas, sim, como dito anteriormente, de realizar um outro 

agenciamento de sentidos através da revisão e/ou recuperação de modos de existir e 

simbolizar outros que foram ignorados ou absolutizados por um enquadramento 

hermenêutico masculinista.  

 Quando Eliot, por exemplo, em seu aclamado ensaio “Tradição e Talento 

Individual” afirma que 
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(...) o sentido histórico leva um homem a escrever não somente com a própria 
geração a que pertence em seus ossos, mas com um sentimento de que toda a 
literatura européia desde Homero e, nela incluída, toda a literatura de seu 
próprio país têm uma existência simultânea e constituem uma ordem 
simultânea. (...) nenhum poeta, nenhum artista, tem sua significação completa 
sozinho. Seu significado e a apreciação que dele fazemos constituem a 
apreciação de sua relação com os poetas e os artistas mortos. Não se pode 
estimá-lo em si; é preciso situá-lo; para contraste e comparação, entre os 
mortos (ELIOT, 1989, p. 39), 

 

a naturalidade e aparente objetividade da proposição torna-se um incômodo desafio sob 

a perspectiva crítica feminista, uma vez que as autoras ao escreverem “com um 

sentimento de que toda a literatura européia desde Homero e, nela incluída, toda a 

literatura de seu próprio país” são impactadas pelo fato de que apenas participam dessa 

herança literária esparsas contribuições de pares de mesma marcação sexual. Assim, se 

o significado e apreciação de um escritor está em relação com a apreciação e o 

significado que esse cultiva com seus mortos, no caso das mulheres escritoras, isto 

denota, mesmo que em presença de positivas perversões hermenêuticas e genealógicas, 

que o poder que regula as interdições representacionais das mulheres na literatura é 

também medida para sua apreciação e sentido.  

 Dessa forma, a escritora que opta por manifestamente significar experiências 

do sensível constituintes para sua posição como corpo sexualmente marcado, inclusive 

politicamente interditas, deverá atravessar e se alimentar de camadas temporais de 

inexistência, fobias e marginalização simbólicas. Todavia, reitero que não proponho a 

ideia de rompimento com esta cadeia de desejo e significação a qual se nutre pelo 

silenciamento e produção de efeitos representacionais interessados pela manutenção de 

um regime de poder. Por mais nefastas que sejam as consequências dessas cadeias, os 

sujeitos constituem-se e desviam-se através delas, parecendo-me uma intenção utópica 

propor uma ruptura com essas camadas simbólicas.  
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 Por outro lado, a recorrência a práticas discursivas que não se constituem como 

gêneros reconhecidamente literários como também a revisão crítica tanto do que se 

silenciou como do que se representou no cânone como na sua margem pelos sujeitos de 

diferentes marcações sexuais têm se tornado um modo não de contornar a 

irreparabilidade de séculos de subrepresentação e fetichização dos corpos marcados 

como femininos, porém, de retraçar genealogias outras através da revisitação daquilo 

que permaneceu como potência, pois comunicável, a mulheres que hoje existem. Com 

isto, retorno ao começo e penso novamente nas remissões intertextuais à Sylvia Plath 

em Adília Lopes.  
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3. SYLVIA POR ADÍLIA: O PESSOAL É POLÍTICO 

 
3.1.O que pode uma autora: “Memória para Esther Greenwood” e uma 

epígrafe a Os 5 livros de versos salvaram o tio 
 
 
Poeta portuguesa contemporânea que começa a publicar na metade da década de 

80, Adília Lopes, pseudônimo literário de Maria José da Silva Viana Fidalgo de 

Oliveira, é, como uma parcela de poetas portugueses mais recentes14, uma poeta da zona 

de cruzamento entre uma dicção conectada a uma cena poética que se utiliza de recursos 

discursivos já tradicionalmente percebidos como constitutivos do gênero lírico e a de 

uma dicção atravessada por referências à cultura pop, publicidade, cinematografia, 

narratividade, linguagem radicalmente coloquial e/ou popular e motivos aparentemente 

banais. Todavia, ainda que o procedimento de cruzamento entre práticas discursivas não 

seja propriamente uma novidade para uma geração de escritores que tiveram em seu 

processo de formação de sensibilidade estética contato com a crítica à genialidade e 

originalidade do poeta romântico15, como também à ideia de ruptura das vanguardas 

modernas16 – de modo que contemporaneamente se mostra mais usual entre os poetas a 

concepção do processo de escrita como uma complexa tessitura de textos virtualmente 

presentes –, em Adília, esse procedimento parece radicalizar certos limites que basilam 

 
14   A leitura dos poemas presentes na antologia Poetas sem qualidades (2002), inclusive do 
prefácio/manifesto que abre o volume pelo poeta Manuel de Freitas, confirma o interesse de uma parcela 
dos poetas portugueses contemporâneos por uma figuração poética que possui como característica a 
intersecção entre procedimentos originalmente identificados como relativos à pratica poética com 
discursos identificados como pertencentes a outras práticas que não as poéticas. 
15  Prometeu, o rebelde mítico que furtara o fogo divino a Zeus para animar as suas estátuas, 
aparece como o símile exacto da aventura criadora do artista, e esta feição prometaica do poeta é posta em 
relevo pelos pré-românticos em geral e em particular pelos pré-românticos alemães do Sturm und Drang 
e, mais tarde, por românticos como Shelley e A. Schlegel (AGUIAR, 1979, p. 147). 
16   A modernidade é uma tradição polêmica e que desaloja a tradição imperante, qualquer que 
seja esta; porém desaloja-a para, um instante após, ceder lugar a outra tradição, que, por sua vez, é outra 
manifestação momentânea da atualidade. A modernidade nunca é ela mesma: é sempre outra (PAZ, 1984, 
p. 18).  
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os usos intertextuais nas práticas literárias, ocasionando, consequentemente, a própria 

corrosão da noção de autoria e especificidade do discurso poético.  

O segundo volume reunido de sua obra, intitulado Dobra, o qual abrange toda 

produção textual publicada da autora até 2014, por ser justamente um volume 

cumulativo, favorecendo a leitura sequencial da obra de Adília, promove uma percepção 

mais nítida do montante de epígrafes, citações, alusões, prefácios, recursos gráficos, 

comentários e dedicatórias que participam do processo de feitura dos poemas adilianos a 

um nível macrotextual. Percepção essa que já aponta, sem valor depreciativo, para uma 

abundante presença de recursos intertextuais. Em “A morte do autor” e O Prazer do 

texto, Roland Barthes afirma que o “o texto é um tecido de citações retiradas de mil 

centros de cultura” (BARTHES, 1987, p. 43), repleto de alusões textuais e citações 

literais conscientes, como também, de “fórmulas anônimas, cuja origem é raramente 

localizável, de citações inconscientes ou automáticas, feitas sem aspas” (Barthes, 1987, 

p. 28).  

 No entanto, chama a atenção em Adília Lopes que tais procedimentos 

intertextuais pareçam intencionalmente não serem inscritos dentro de certas barreiras 

usuais de segurança autoral para que a conotação dessas “segundas palavras” não 

aparente ser nem banalmente desnecessária, nem demasiadamente direta ou original 

demais. A linguística textual prevê que o sentido do texto, sempre construído através do 

movimento interacional que marca cada ato singular de leitura, para se fazer, depende 

de um procedimento de ancoragem na informação dada para progredir textualmente 

através da introdução de informação nova. Essa progressão opera-se por meio da 

construção de relações de significado “entre segmentos textuais de extensões variadas; 
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segmentos textuais e conhecimento prévios e segmentos textuais e conhecimentos e/ou 

práticas socioculturalmente partilhados” (KOCH, 1997, p. 25).  

Isso, portanto, significa que a noção de adequação discursiva de um texto 

literário, como também sua própria inteligibilidade, está condicionada a um regime de 

gerenciamento das formas de reconhecimento e manipulação das citações barthenianas, 

regime esse que é sempre sócio-histórico. Se o texto é, segundo a metáfora de Ingedore 

Koch, um iceberg, com uma pequena superfície de manifestação material exposta e uma 

imensa área imersa subjacente (KOCH, 1997, p. 26), aquilo que se oculta ou se faz ver é 

regido por um modelo textual de inteligibilidade, o qual não é fixo e está sempre 

constantemente sendo desafiado a reconfigurar-se. A fim de explorar mais detidamente 

esse pensamento, vejamos ainda mais uma vez o poema “Memória para Esther 

Greenwood”, de Adília Lopes: 

   

 
Vou tomar um banho quente 
medito no banho 
a água deve estar muito quente 
tão quente que deves aguentar 
com dificuldade 
o pé dentro de água 
então desces o teu corpo 
centímetro a centímetro 
até que a água chegue ao pescoço 
lembro-me dos tectos 
por cima de todas as banheiras 
em que estive 
lembro-me da textura dos tectos 
das rachas 
e das cores 
e das lâmpadas 
também me lembro das banheiras 
nunca me sinto tanto eu mesma 
como quando estou dentro de um banho quente 
não acredito no baptismo 
nem nas águas do Jordão 
nem em nenhuma coisa desse género 
mas pressinto que para mim 
um banho quente 
é como a água sagrada 
para essas pessoas religiosas 
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quanto mais tempo permaneço na água quente 
mais pura me sinto 
e quando me embrulho numa toalha 
grande branca macia 
sinto-me pura e fresca 
como um recém-nascido  
(LOPES, 2014, p. 11) 

 

As sinalizações para a novela de Sylvia Plath em “Memória para Esther 

Greenwood” são a menção no título do poema de Adília à protagonista da novela e a 

integralidade (em tradução para o português) do texto transcrito, procedimentos os quais 

facilitam o reconhecimento da fonte citada. No caso, a utilização de um título, em 

especial com o uso da palavra “memória”; a delimitação por Adília Lopes da porção de 

fragmento textual da novela a ser transcrita e a transmutação da prosa para o verso são 

os elementos desviantes no poema, sinalizadores de outra marca autoral.  

Diante desse quadro, o leitor é levado a refletir sobre as sutis marcas de autoria 

operadas pelo procedimento de transmutação da prosa em verso. A formatação gráfica e 

o ritmo de leitura indicado pelas pausas impostas pelo corte são elementos responsáveis 

por um agenciamento novo de sentido para o texto, teorizando também, por 

consequência, os parâmetros de definição dos gêneros literários a partir da sua estrutura 

rítmica e gráfica. Adicionalmente, a nomeação do fragmento de texto transcrito com o 

título “Memória para Esther Greenwood”, elemento que usualmente funciona como um 

sinalizador/iluminador dos significados globais para o texto que graficamente lhe segue, 

encaminha para uma reorientação dos sentidos do texto “original”17 a partir do processo 

de rememorização, portanto, sempre pessoal e singular, da leitura da novela de Plath, 

sendo a própria delimitação do fragmento textual que se manifestará graficamente já 

 
17  O termo se encontra em aspas em função da teorização anterior sobre o funcionamento das 
citações na composição dos textos. 
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uma reorientação de sentido, uma vez que a memória é pelas próprias configurações 

neuropsicológicas do nosso corpo seletiva, associativa e maleável18.  

Embora dito anteriormente que grande parte de escritores contemporâneos 

portugueses tiveram em seu processo de formação de sensibilidade estética acesso à 

crítica à genialidade e originalidade do poeta romântico, como também à ideia de 

ruptura das vanguardas modernas, a radicalidade da transcrição literal do texto de Plath, 

com apenas algumas marcas desviantes autorais, procedimento esse que irá se repetir 

outras vezes até ser incorporado como horizonte de leitura de Adília, leva a uma 

reflexão teórica sobre a utilização de certas estratégias discursivas para a reorientação de 

sentidos de um texto. A noção de construção de autoridade/autoria sobre os textos, 

particularmente através do procedimento de cópia e repetição através de pequenos 

desvios, isto é, através da produção de diferença por gestos mínimos, é constantemente 

evidenciada na obra adiliana.  

No entanto, é de se espantar que uma poeta que programaticamente se 

utilize/reivindique tão abundantemente (de) diversos recursos intertextuais – seja na 

forma da transcrição ou alusão a segmentos textuais, seja pela menção ao nome do autor 

aludido ou citado (corroborando assim, em certa medida, com a ideia de restrição da 

magnitude do espaço de intervenção/criação autoral) – afirme com tanta força seu lugar 

enquanto autora, como se vê exemplarmente no apontamento de abertura do livro 

Versos Verdes (antes publicado como Florbela Espanca espanca, 1999) – “Este livro / 

foi escrito / por mim”.  
 
18  Em sistemas complexos, como o cérebro humano, cada componente ou agente se encontra em 
um ambiente produzido por suas interações com os outros agentes do sistema. Ele age e reage 
constantemente ao que os outros agentes estão fazendo. E, por causa disso, essencialmente nada em seu 
ambiente é fixo (WALDROP, 1992, p.145). Dessa forma, as memórias não são acontecimentos 
individuais e completos em uma área do cérebro. Elas são fragmentos de informações armazenados em 
diferentes partes de nossa mente. Com o tempo, quando elas são acessadas, as memórias podem mudar, 
pois a mente recombina partes da informação e as armazena.  
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Subjetividade autoral que também está ambivalentemente manifesta na epígrafe 

de Os 5 livros de versos salvaram o tio (1991), em que a citação atribuída a Sylvia Plath 

(“Mas o melhor do mundo são as crianças/ de quatro anos”) é uma composição que 

mistura questões biográficas19 de Plath com um verso do poema “Liberdade”, não 

acidentalmente, de Fernando Pessoa. Desrespeitando os mecanismos de controle e 

identificação que a marca do nome próprio do autor exerce sobre o que constitui ou não 

a sua obra, a assinatura Sylvia Plath, cujo suporte um dia foi um corpo20, apenas pode se 

manifestar em/para Adília enquanto uma experiência de leitura singular encarnada pela 

própria Adília.  

 Se a enunciação não-literária existe sempre situada temporalmente, dentro de 

um modelo de inteligibilidade, e o discurso literário se constitui a partir das 

representações dessas enunciações, a partir também de modelos de inteligibilidade 

históricos que são próprios do momento de escrita, o discurso literário que elabora 

simbolicamente as representações literárias das enunciações primeiramente aludidas terá 

de lidar nesse terceiro momento de representação com as circunstâncias próprias que 

envolvem o ato presente de escrita. Dessa forma, ainda que Sylvia Plath exista como 

instituição (isto é, tendo seus respectivos textos uma relação de propriedade com uma 

assinatura e/ou corpo), os sentidos possíveis de sua obra só poderão existir quando 

encarnados por uma leitura que difere necessariamente das condições do primeiro 

 
19  Sylvia Plath suicida-se por inalação de gás em fevereiro de 1963. Para poupar a vida dos 
filhos, Sylvia Plath vedou o quarto das crianças – Nicholas de um ano e Frieda de dois – e deixou-lhes 
pão e leite para se alimentarem. Seis anos mais tarde, Asia Wevill, a mulher com quem Ted Hughes se 
envolveu enquanto ainda casado com Plath, suicidou-se em uma espécie de encenação da morte de Plath. 
No entanto, Asia fez ficar na cozinha vedada sua filha com Ted Hughes, Shura, de quatro anos. 
20  A linguagem não é um sistema de funcionamento autônomo, mas que apenas existe enquanto 
fenômeno encarnado. E, ainda que não haja indivíduo o qual possa ser integralmente responsabilizado por 
suas palavras, já que a língua é fascista e obriga a dizer (BARTHES, 1997, p. 16), é, no entanto, pela sua 
própria carne que o sujeito escreve. 
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momento de escrita, pois ancoradas por outros corpos e/ou outros tempos21. Assim, para 

que o contrato de leitura/escrita se efetive, aquela/e que reinscreve o texto literário 

precisa tornar os sentidos manifestos no texto seus22, ainda que isso não signifique 

reduzir a leitura a um gesto egocêntrico, em que a diferença é exterminada por uma 

apropriação narcísica23.  

Mas, Adília Lopes, quando afirma que como autora tem o poder de atribuir uma 

assinatura de linguagem edificada por um outro corpo a uma produção sua, concebe 

que, a partir de sua leitura pessoal de Sylvia Plath, a cadeia de sentidos por ela fabricada 

seria mais própria para a comunidade de sentidos de Plath do que para a comunidade de 

sentidos da assinatura Adília Lopes. Se, de um lado, conforme dito anteriormente, a 

comunidade de sentidos Plath só exista para/em Adília quando encarnada na poeta 

portuguesa, por um outro, essa comunidade não lhe é inteiramente própria, uma vez que 

o ato de escrita seria, segundo afirmado por Barthes, como a tessitura realizada por um 

copista24. Entretanto, o que talvez Lopes queira nos dizer com esta encruzilhada é que a 

leitura da obra de Plath modifica tão intensamente seu universo de linguagem e 

representação a ponto de que Adília Lopes eticamente reconheça que a citação que 

escreve, ainda que sua, é verdadeiramente mais de Plath.  

 
21  A especificidade da cada leitura singular, no entanto, não a exclui de participar de 
comunidades interpretativas, com seus modelos de inteligibilidade literários e extraliterários já canônicos 
ou dissonantes.   
22  Qualquer enunciação perpassa pela posição perspectivada de um eu, como o jogo entre os 
pronomes pessoais evidencia. 
23  Ainda que a leitura para se efetivar necessite de um “eu” e suas experiências prévias como 
ponto de ancoragem, a leitura literária é esse lugar onde se pode explorar habitações por enunciações não 
próprias, encarnar, pelos usos sintáticos, paradigmáticos e semânticos estrangeiros, sentidos vinculados a 
um corpo que não é seu, embora a seu corpo comunicantes. Mas lembremo-nos que ninguém se banha no 
mesmo rio duas vezes e que acessar sentidos de um outro corpo é desestabilizar a noção de próprio. 
24  [...] um texto não é feito de uma linha de palavras, emanando um sentido único, de alguma 
forma teológico (que seria a « mensagem » do Autor-Deus), mas um espaço com dimensões múltiplas 
onde se combinam e se contestam escrituras variadas, não sendo nenhuma original: o texto é um tecido de 
citações, oriundas de mil centros da cultura. Parecido à Bouvard et Pé- cuchet, esses eternos copistas, 
sublimes e cômicos ao mesmo tempo, e cujo profundo ridículo designa precisamente a verdade da 
escritura, o escritor pode tão somente imitar um gesto sempre anterior, jamais original (BARTHES, 1987, 
p. 43).  
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A obra de Sylvia Plath, por mais que só possa existir para Adília Lopes através 

de sua perspectiva de leitura, é irreduzível à dicção poética de Adília, existindo mesmo 

quando reelaborada em diferença no discurso poético de Lopes25. Ambivalentemente, ao 

decidir o que lhe é próprio ou não pela atribuição de um nome próprio, Adília Lopes 

afirma os poderes da autoria, ao mesmo tempo que os destrona ao declarar que um autor 

não detém controle total dos usos da sua assinatura de linguagem, uma vez que não 

limitável, ela lhe escapa.  

Também de importância é apontar como nessa intensa relação com o intertexto e 

este gesto de problematização da noção de autoria/autoridade tão frequente na obra 

adiliana, conforme analisamos mais detidamente nas duas produções textuais anteriores, 

comparece densamente uma tradição da literatura de mulheres26 e legados 

representacionais femininos, uma vez que “as ficções da subjetividade e da voz 

feminina constituem uma herança não apenas inevitável mas também fertilmente 

prometedora” (KLOBUCKA, 2009, p. 267) no contexto literário português. Desse 

modo, embora, como afirma Klobucka, a filiação histórico-literária de Adília Lopes não 

se trate de “uma opção exclusiva nem exclusionária de relações de parentesco poético 

com autores masculinos, ela surge como um dado orientador que se impõe como 

dificilmente contornável em qualquer exercício de contextualização crítica da poesia da 

autora” (ibidem, p. 266).  

A escolha da poeta por trazer à obra uma filiação histórico-literária feminina, 

inclusive com autoras que não possuem obras consideradas esteticamente 

 
25  Como se ao escrever, houvesse ali uma consciência de que certas palavras em determinado 
texto não lhe são próprias, mas de um outro que lhe é conhecido pela experiência de leitura. Uma 
experiência similar que pode elucidar essa ideia é quando ao falarmos de repente percebemos que as 
palavras que pronunciamos poderiam estar sendo pronunciadas por outra pessoa conhecida, como por 
exemplo um familiar falecido, seja pela similaridade da entonação, escolha de palavras, sentido, etc.  
26  A esse respeito é exemplar o título dos seus poemas. 
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extraordinárias, como é o caso da Condessa de Ségur, precisa ser lida tendo como 

enquadramento a relação historicamente assimétrica dos sujeitos masculinos e 

femininos para com a produção dos objetos culturais, em que a premissa “de escolher 

livremente ‘os seus pares’ intelectuais e, em particular, ‘o seu lugar no Panteão’ só nas 

últimas décadas tem começado a tornar, gradualmente, uma prerrogativa disponível às 

mulheres nas sociedades ocidentais” (KLOBUCKA, 2009, p. 266). Desse modo, 

conforme discute Anna Klobucka em sua análise do lugar político de Florbela Espanca 

na obra de Adília Lopes e no cânone poético português, o reconhecimento crítico de 

uma genealogia para a poesia portuguesa escrita por mulheres é ainda extremamente 

desafiador.  

 Se, a partir principalmente do século XX, há um considerável número de 

poetas portuguesas escrevendo e publicando, já sem nenhum juízo crítico 

institucionalmente manifesto de inferioridade em relação aos poetas homens, 

anteriormente, a contribuição de autoria feminina para uma tradição canônica poética 

portuguesa era esparsa, consistindo essencialmente por “um punhado de freiras e 

alguma marquesa consideradas pouco pertinentes para a modernidade literária” 

(KLOBUCKA, 2009, p. 315). De um passado de quase integral exclusão, passa-se para 

um presente de relativa inclusão, sem que essa metamorfose historicamente radical seja 

suficientemente problematizada (ibidem).  

Diante dessa questão, recupero o estudo comparativo de Sofia Silva sobre 

Sophia de Mello Breyner e Adília Lopes, em que a pesquisadora, ao analisar o poema 

que se inicia com o verso “Acabou”27, da parte I do livro Le Vitrail la Nuit - A árvore 

 
27  Acabou/o tempo/das rupturas /Quero/ser/reparadora /de brechas (LOPES, 2014, p. 572) 
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cortada, cujo procedimento de corte sintagmático do verso emula as rupturas e a 

continuidade semântica ao reparo discursivo, afirma que  

(...) a referência ao “tempo das rupturas” vem mostrar que a reparação de 
brechas é também um trabalho sobre a história da literatura, na qual a 
modernidade é associada à ruptura. A posição das duas será não a de romper, 
como a das vanguardas, mas a de continuar, olhar novamente, mudar o foco, 
refazer perguntas, procurar estender o limite do dizível. (SILVA, 2007, p. 84)  

 

 Mas adiante, continuando a analisar esse relacionamento peculiar com a 

tradição em Adília Lopes, Sofia Silva discute o poema [Os poemas que escrevo28] de 

Um jogo bastante perigoso. Ao apontar para o diálogo que o texto faz com a dicção de 

uma cantiga medieval, em que a  pesquisadora observa como a temática das águas e dos 

moinhos, a economia de vocabulário, o uso de substantivos concretos e a presença de 

um refrão são elementos comunicantes, Sofia Silva declara que 

 
(...) para além de certa proximidade formal com as cantigas medievais, falar 
de moinhos que andam ao contrário é falar novamente de algo que trabalha, 
como a mulher-a-dias. E neste caso o trabalho não é de arrumação, para 
desentropiar a casa, é um trabalho de voltar-se para o passado e ser movido 
por ele: “as águas que moem / os moinhos / que andam ao contrário / são as 
águas passadas”. O que alimenta essa escrita é não só o que passou — a 
experiência pessoal, a tradição literária —, mas tudo o que constantemente 
passa por esses moinhos. (SILVA, 2007, p. 86) 
 
 

 Desse modo, em um primeiro momento, ao analisar o poema “Acabou”, a 

pesquisadora aponta para como em Adília existe um projeto que, no lugar da instalação 

de rupturas típicas das vanguardas modernas, procura interpor continuidades por meio 

de uma revisão produtiva de outros significados. Já na sua análise de “[Os poemas que 
 
28   
 Os poemas que escrevo 
  são moinhos 
 que andam ao contrário  
 as águas que moem  
 os moinhos 
 que andam ao contrário  
 são as águas passadas 
 (LOPES, 2014, p. 25) 
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escrevo]”, Sofia Silva ainda mais uma vez assinala o papel do passado na escritura do 

presente, só que neste momento, ao fazer uso da comparação com a figura da mulher a 

dias e as cantigas medievais, composições paradigmáticas na ficcionalização da voz 

feminina, sinaliza como a releitura/revisão desse passado atravessa a noção de um 

trabalho marcado em feminino no poema de Adília Lopes. Assim, se antes dizíamos 

como entre as poetas portuguesas contemporâneas e um passado de escrita de autoria 

feminina existe um vão radical de difícil tratabilidade, afigura-se como uma hipótese de 

leitura que, ao recuperar insistentemente autorias e legados representacionais femininos, 

realocando a cena de textos já canônicos da tradição cultural portuguesa pela habitação 

concomitante com outras heranças, Adília Lopes esteja a tecer uma genealogia histórica 

e uma comunidade de sentido feminina que emergem da matéria discursiva explorada.  

 Ao veicular pelo seu trabalho poético um movimento de visibilidade de 

potências silenciadas/descuidadas, a poeta, em retrospectiva, repara, por meio de sua 

produção poética, brechas de uma tradição de notável privilégio de uma perspectiva 

subjetiva masculinista, instaurando outros agenciamentos de sentidos para a tradição 

cultural portuguesa. Ora, a recorrência a práticas discursivas que não tomam parte em 

gêneros reconhecidamente literários, como também a revisão crítica tanto do que se 

silenciou como do que se representou no cânone como na sua margem, têm se tornado 

um modo não de contornar a irreparabilidade de séculos de subrepresentação e 

fetichização dos corpos marcados como femininos, porém, de retraçar genealogias 

outras através da revisitação daquilo que permaneceu como potência, pois comunicável, 

a mulheres que hoje existem.  

 Neste traçado, a leitura de Sylvia Plath ocupa em Adília Lopes um lugar 

basilar, não sendo acidental que o poema escolhido para a abertura da obra adiliana seja 
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justamente “Memória para Esther Greenwood”, um poema que promove uma dobra29 no 

texto original de Plath. Segundo Sofia Silva, em Adília Lopes “a voz pessoal é na 

realidade uma colagem de citações, eco de outras vozes” (SILVA, 2007, p. 105), de 

modo que “como ironista, Adília recolhe a palavra de outros, a linguagem de todos os 

dias, e vai juntando cacos, reparando brechas, para formar o seu discurso próprio” 

(ibidem), havendo, portanto, em Adília uma consciência de que sua poesia se faz numa 

inflexão de linhas textuais: numa dobra.  

 Já Sylvia Plath, que se notabilizou pela encenação de subjetividades femininas, 

explora constantemente a instabilidade dos predicados na construção discursiva de 

mulher. Em sua poética é significativo o jogo de duplicidade/instabilidade na 

localização de um “eu” feminino, sendo abundantes estruturas de endereçamento como 

recursos de constituição dupla e volubilidade das personas poéticas30. Tais 

características em Plath encontram-se embebidas em um panorama de valorização do 

discurso psicanalítico entre as mulheres brancas de classe média nos Estados Unidos na 

década de 50 (NELSON, 2006, p. 33) e nas figurações de feminilidade do pós-guerra 

estadunidense (BRITZOLAKIS, 2006, p. 112), sendo, portanto, de importância assinalar 

como um movimento de constante tensionamento nas performances do feminino na 

lírica de Plath, no qual as subjetividades estão frequentemente diante de um limiar de 

perda de controle ou dissolução (ibidem, p. 108), age reativamente a uma confluência de 

imagens institucionais sócio-históricas do predicado mulher (ibidem, p.112).  

 
29  Na epígrafe de Os 5 livros de versos salvaram o tio este procedimento de inflexão textual 
também está presente na hibridização do verso oriundo do poema “Liberdade” com circunstâncias 
biográficas relacionadas à escritora Sylvia Plath; procedimento esse que impede e perverte o movimento 
de idealização da infância do verso pessoano.  
30   A maior parte do conjunto de poemas que constitui o volume Ariel  em algum momento 
utilizam o endereçamento em suas estruturas, como se pode ver por exemplo nos poemas “A Birthday 
present”, “Lesbos”, “The Apliccant”, “Elm”,  “The other”, “The Rival”, “Medusa”, “Purdah”,  entre 
outros. 
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 Em vista disso, se para Adília Lopes, em virtude da impossibilidade da 

linguagem exercer-se como uma apropriação individual, dada sua qualidade de 

fenômeno coletivo, sua poesia seria de sua pessoa desapossada, despossuída31, pode-se 

imaginar que, para Sylvia Plath, a mesma sensação apresentasse-se verdadeira na 

construção das personas líricas. Os jogos de perspectiva como dinâmica impeditiva de 

um processo de solidificação substancial de uma subjetividade feminina em seus 

poemas, dada a percepção por Plath da instabilidade do “eu” (ainda mais quando 

feminino) na escrita, podem ser assim ser entendidos como um valioso ensinamento que 

Adília Lopes extrai de sua leitura de Sylvia Plath. Desse modo, é legítimo afirmar que, 

especialmente com Sylvia Plath, Adília Lopes aprende a performatizar textualmente o 

lugar da enunciação feminina na lírica.  

 A fim de  dar prosseguimento a esse pensamento, na próxima seção, estudar-

se-á a intensa construção intertextual do livro O marquês de Chamilly de Adília Lopes. 

Através do enquadramento subjetivo feminino do livro, o qual faz com que a profícua 

remissão intertextual torne-se em gênero declinada, analisar-se-á a manifestação do 

sofrimento feminino dentro de uma dinâmica de flutuação de vozes e do procedimento 

que cunhei como “indecibilidade irônica”. Feito isto, será dada continuidade à leitura 

com O regresso de Chamilly dentro da dinâmica anterior, só que nesse momento 

explorando as remissões intertextuais presentes no livro à obra de Sylvia Plath. A fim de 

demonstrar como as remissões intertextuais à Plath iluminam uma comunidade de 

sentidos partilháveis entre as duas autoras, o capítulo será finalizado com a abordagem 

 
31  Eu tenho a minha vida, mas assim como digo “Bom dia!” e a expressão “Bom dia!” não é da 
minha autoria, alguém a inventou muito antes de mim, a minha poesia é como se não fosse minha. Sinto-
me despojada, desapossada, despossuída da minha poesia. O que faço é conviver: pôr a minha vida em 
comum (LOPES, 2014, p. 30). 
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do poema “Mary’s song”, cujo fragmento fecha o livro A mulher-a-dias (2002) de 

Adília Lopes.  

 

3.2. O marquês de Chamilly e O regresso de Chamilly: da intertextualidade e do 

feminino em Adília Lopes 

 

 Nos poemas dos livros O Marquês de Chamilly e O regresso de Chamilly, 

cronologicamente marcados por treze anos de diferença, Adília Lopes explora o 

romance epistolar Cartas Portuguesas (Lettres Portugaises), publicado anonimamente 

por Claude Barbin, em 1669. O romance, o qual consiste em cinco cartas de amor 

endereçadas a um oficial francês por Marianna Alcoforado, jovem freira enclausurada 

no convento de Beja, foi apresentado como uma tradução, de autoria anônima, das 

cartas escritas por Marianna. A autoria das cartas até hoje é um ponto controverso, 

havendo críticos que corroboram com a teoria da existência da freira Marianna, autora 

de suas próprias cartas e outros que creditam a escrita das cartas a Gabriel-Joseph de 

Guilleragues. Texto, talvez originalmente produzido em francês, mas de certeza 

primeiramente publicado em francês, uma vez que o romance epistolar só 167 anos 

depois de ser já conhecido em França e um pouco por todo o mundo possui sua primeira 

tradução portuguesa, a obra Cartas Portuguesas nem sempre foi recebida pelos leitores 

portugueses como textos traduzidos da cultura literária francesa, “mas como um texto 

propício à alimentação da disputa sobre a velha questão da origem, colocando em causa 

as lutas de poder entre as culturas implicadas, francesa e portuguesa” (PARADINHA, 

2004, p 10.).  
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 Desse modo, Cartas Portuguesas surge já em Portugal como um escrito cuja 

controversa delimitação de autoria implica outras problemáticas, inclusive naquilo que 

tange sua participação no cânone nacional. De forma exemplar, o livro Novas Cartas 

Portuguesas, de coautoria de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho 

da Costa,  replica e expande o problema da autoria ao optar, em seu projeto ginocrítico, 

por não marcar os textos (cartas, declarações, páginas de diários, etc.) que compõem o 

volume com a assinatura individual de nenhuma das autoras. 

 Tais como as três Marias, o livro O Marquês de Chamilly de Adília Lopes, o 

qual no título apresenta sua filiação32 às cartas de Marianna Alcoforado, trabalha, a 

partir da imagem feminina de Marianna, com  

(...) o estereótipo da mulher abandonada, suplicante e submissa, alternando 
entre a adoração e o ódio, e praticando um discurso de paixão avassaladora 
por aquele (o cavaleiro) que se apaixonara também, mas partira depois, para 
não mais regressar . É esta relação de amor e devoção, de subserviência e 
auto-vitimização que as três autoras, três séculos depois, aproveitando-lhe os 
contornos mais gerais, vão desmontar e re-montar, estilhaçando fronteiras e 
limites, quer das temáticas, quer da própria linguagem (AMARAL, 2012, p.4)  
 

 

 Comparece como intertexto de O Marquês de Chamilly o subtítulo Kalebe und 

Liebe33, título do drama burguês em cinco atos de Friedrich von Schiller, de 1783, que 

retrata o amor impossível entre o nobre Ferdinand von Walter e a moça burguesa filha 

de músico Luise Miller, a qual acabará envenenada pelo seu próprio amado (que 

também se suicidará com o veneno)34, em virtude de um acesso de ciúmes ocasionado 

por um conluio contra o casal, envolvendo uma carta falsa. Assim, há, pelo subtítulo de 

O Marquês de Chamilly, a reiteração de um processo de reescrita de um legado 

 
32  Filiação essa que será recuperada insistentemente ao longo da obra adiliana, ainda que não 
mais tematicamente fechada pela integralidade de um livro, como no caso de O Marquês de Chamilly e O 
regresso de Chamilly. 
33  A obra de Schiller também é no livro título de um poema. 
34  Um evidente e corriqueiro caso de feminicídio, diga-se de passagem. 
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representacional relativo ao amor não correspondido e/ou proibido, o qual, em primeira 

cena, majoritariamente está veiculado no livro pela figura de Marianna, quem, por 

exceção dos poemas que se constituem quase integralmente como transcrição de outras 

obras e de um poema cujo eu-lírico é Chamilly, comparece textualmente 

majoritariamente na terceira pessoa do singular, por vezes oscilando para a primeira do 

singular35.  

 Outro intertexto que programaticamente está recuperado ao longo do livro é o 

poema Ecce gratum36, que compõe o códice de 254 poemas e textos dramáticos, 

principalmente do século XI e XII, mas também do século XIII, Carmina Burana, em 

 
35   O manuseio pronominal das vozes componentes dos escritos de Adília Lopes será 
posteriormente analisado. 
 
36 Ecce gratum // Eis, a bem-vinda 

 et optatum // e tão esperada 
Ver reducit gaudia, // primavera traz de volta a alegria, 
purpuratum // purpúreo 
floret pratum, // floresce o prado, 
Sol serenat omnia. // o sol faz tudo brilhar. 
Iamiam cedant tristia! // É o fim da tristeza! 
Estas redit, // Volta o verão, 
nunc recedit // agora recuam 
Hyemis sevitia. Ah! // os rigores do inverno. Ah! 
 
Iam liquescit // Agora derrete 
et decrescit // e diminui 
grando, nix et cetera; // o granizo, a neve, etc.; 
bruma fugit, // a bruma foge 
et iam sugit // e agora a primavera suga 
Ver Estatis ubera; // Os seios do verão; 
illi mens est misera, // pobre é o coração daquele 
qui nec vivit, // que nem vive, 
nec lascivit // nem se enche de lascívia 
 sub Estatis dextera. Ah! // sob o poder do verão. Ah! 
 
Gloriantur // Glorificam 
et letantur // e se alegram 
in melle dulcedinis, // no mel da doçura 
nessqui conantur, // aqueles que buscam 
ut utantur // fazer uso 
premio Cupidinis:// do prêmio de Cupido; 
simus jussu Cypridis // às ordens de Vênus de Chipre 
gloriantes // glorifiquemos 
et letantes // e alegremo-nos 
pares esse Paridis. Ah!. // por sermos iguais de Páris. Ah! 
 



 

 
 

68 

português “Canções de Beuern”, sendo “Beuern” uma redução de Benediktbeuern, 

município situado na Baviera, tendo em vista que o manuscrito inicialmente se 

encontrava no Convento Beneditino de Benediktbeuren, num Mosteiro da Ordem de São 

Bento, antes de ser publicada em 1847. As canções compiladas sob o título de Carmina 

Burana, em exceção de duas peças espirituais, são poemas que em sua maioria tratam 

do amor, de críticas ao alto clero e dos prazeres carnais, nos quais se incluem o sexo, o 

jogo, a gula e o vinho.  

 Como nas próprias Cartas Portuguesas, a questão da autoria constitui um 

problema de delimitação, sendo os autores de Carmina Burana em maior parte 

desconhecidos, uma vez que apenas algumas canções podem ser designadas a autores 

específicos, tendo assim genericamente sua autoria creditada principalmente a monges e 

goliardos37. Posteriormente, já no século XX, foram selecionados vinte e quatro poemas 

do códice Carmina Burana que serviram como matéria para a cantata cénica homônima 

composta por Carl Off, estreada em 8 de julho de 1936 na Alte Oper de Frankfurt e 

responsável pela popularização da leitura da obra. Embora no manuscrito original 

existissem alguns traços musicais para alguns trechos, Orff optou por compor uma 

música inteiramente nova, estruturando a cantata em um prólogo e duas partes: 

No prólogo há uma invocação à deusa Fortuna na qual desfilam vários 
personagens emblemáticos dos vários destinos individuais. Na primeira parte 
se celebra o encontro do Homem com a Natureza, particularmente o despertar 
da primavera - "Veris laeta facies" ou a alegria da primavera. Na segunda, "In 
taberna", preponderam os cantos goliardescos que celebram as maravilhas do 
vinho e do amor (“Amor volat undique”), culminando com o coro de 
glorificação da bela jovem ("Ave, formosissima"). No final, repete-se o coro 
de invocação à Fortuna (“O Fortuna, velut luna”). (WOENSEL, 1984, p.17) 

 

 A obra Carmina Burana, dada a quantidade de execuções musicais e sua 

ampla utilização em materiais audiovisuais, de comerciais televisivos, filmes, a uma 
 
37   Os goliardos eram eruditos de formação teológica egressos das universidades de 
comportamento boêmio e errante. 
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novela brasileira, é internacionalmente conhecida, principalmente por seu prólogo, 

sendo difícil encontrar alguém com acesso a produtos audiovisuais que nunca tenha 

parcialmente escutado uma das duas composições do prológo “Fortuna Imperatrix 

Mundi”, ainda que majoritariamente a obra não seja reconhecida nominalmente, no caso 

do público leigo. No entanto, no livro O marquês de Chamilly, de Adília Lopes, a alusão 

a Carmina Burana ocorre por uma citação ao poema “Nós os Vencidos do 

Catolicismo38”, de Ruy Belo, em que os seguintes versos do texto são transcritos: 

“haurimos o perdido misticismo/ nos acordes dos carmina burana” (BELO, 2009, p. 

271). Desse modo, tanto em Adília Lopes como em Ruy Belo, não há nenhuma 

indicação se a obra citada textualmente refere-se à cantata e/ou ao códice medieval. 

  Porém, importa salientar que, assim como o códice, considerado pernicioso na 

visão dos monges à educação eclesiástica, sendo durante muito tempo trancado no 

chamado “inferno dos livros” no Convento Beneditino de Benediktbeuren, a cantata, 

pela seleção dos poemas, também conserva a exaltação a práticas heréticas, seja na 

forma das críticas mordazes às autoridades seculares e eclesiásticas, à hipocrisia e ao 
 
38   
 Nós os vencidos do catolicismo 
que não sabemos já donde a luz mana 
 haurimos o perdido misticismo 
nos acordes dos carmina burana  
 
 Nós que perdemos na luta da fé 
não é que no mais fundo não creiamos  
 mas não lutamos já firmes e a pé 
nem nada impomos do que duvidamos  
 
 Já nenhum garizim nos chega agora  
 depois de ouvir como a samaritana 
que em espírito e verdade é que se adora  
 Deixem-me ouvir os carmina burana  
 
 Nesta vida é que nós acreditamos 
e no homem que dizem que criaste 
se temos o que temos o jogamos 
«Meu deus meu deus porque me abandonaste?»  
 (BELO, 2009, p. 271) 
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poder econômico, seja através da reafirmação dos prazeres carnais. À semelhança, o 

poema de Ruy Belo situa-se historicamente em um contexto de crise, em que um 

conjunto de católicos, face à instituição eclesial, começa a gradualmente se opor à 

participação da Igreja portuguesa na sustentação do regime salazarista. Em seu corpo, 

“Nós os Vencidos do Catolicismo” reiteradamente salienta como apenas o texto herético 

pode, no momento, sustentar o catolicismo enfraquecido daqueles que foram vencidos 

por uma orientação institucional que lhes corrói a fé. O poema sinaliza para as práticas 

mundanas heréticas, as quais reafirmam a vida, como reduto último pelo qual se poderá 

conservar os pilares da religiosidade num tempo de bases tão corrompidas. Dito isso, 

não espanta que, para falar do amor sacrílego de uma freira, Adília Lopes recorra ao 

poema de Ruy Belo como citação primeira e dupla de seu livro, uma vez que nele já está 

contida a remissão à obra outra que apoia a estrutura de O marquês de Chamilly. 

 O poema Ecce gratum, uma composição lírica que exalta o regresso da 

primavera e os prazeres amorosos, comparece em fragmento quatro vezes no livro de 

Adília Lopes, sendo ao final de O marquês de Chamilly inteiramente transcrito com seu 

número de identificação original no códice Carmina Burana, 143, número que 

permanece conservado junto a sua nova numeração na cantata de Orff, a título de 

identificação. Nas primeiras aparições, os fragmentos, os quais tratam de pequenos 

prazeres amorosos, em um sentido mais abrangente do ato amoroso, estão integrados na 

tessitura dos textos, de forma que não há nenhuma indicação gráfica que indique uma 

separação do intertexto em relação ao restante dos versos. No primeiro poema39 em que 

 
39  
 Ecce gratum 
 et optatum 
 ver reducit gaudia: 
 purpuratum 
 floret pratum, 
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os fragmentos comparecem, a anunciação da primavera, com seu florescimento 

purpúreo, torna-se intertextualmente também a anunciação da menstruação. Sinal das 

boas-novas, seja pelo possível recebimento de uma carta de Chamilly, seja por um cão a 

coçar suas pulgas nas ervas daninhas, Marianna entra na capela para agradecer “o cão/ 

as regras as papoilas as ervas daninhas/ grando, nix et cetera”.  

 Se a menstruação, ainda hoje um fenômeno biológico envolto em uma série de 

tabus, no texto bíblico40 comparece como impura, portanto, interditando a presença da 

mulher menstruada nos templos, no poema de Adília Lopes, essa afigura-se como parte 

componente da sacralidade em sua tão diversa manifestação de formas de vida. Em 

paralelo com Maria, a quem o anjo saúda “Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo!” 

(Lc 1,28), noticiando desse modo “o bendito fruto”, Marianna é agraciada com o 

anúncio de uma outra manifestação corporal, também sagrada, de seu ciclo reprodutivo 

– as regras. Dessa forma, ao romper com o maniqueísmo cristão, cuja doutrina afirma 

um conflito cósmico entre as forças de Deus e as forças do demônio materializadas em 

todas as práticas de vida, o poema hereticamente opta por uma concepção cristã mais 
                                                                                                                                          
 se as regras 
 chegam ao domingo 
 há-de haver uma coisa boa 
 que só pode ser uma carta 
 mas às vezes a coisa boa 
 foi um cão lá fora 
 a espolinhar-se nas ervas daninhas 
 para coçar as pulgas 
 com ar radiante 
 o cão basta a Marianna 
 Marianna entra na capela do convento 
 para agradecer o cão 
 as regras as papoilas as ervas daninhas 
 grando, nix, et cetera 
 (LOPES, 2014, p. 84) 
 
40  Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura pelo período de sete dias. Quem 
tocar nela durante esse tempo será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Toda cama sobre a 
qual se deitar com seu fluxo ficará impura; todo móvel sobre o qual se assentar ficará também impuro. 
(Levítico, 15: 19-20) 
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panteísta e pagã sobre a existência, em que menstruação/gestação, papoulas/ervas 

daninhas,  florescimento/neve, sua espera por Chamilly e até um cão pulguento podem 

ser manifestações distintas, porém comunicantes pelo o que nelas existe de sagrado, de 

um complexo fenômeno amoroso divino.  

  Já o quarto fragmento, sem nenhuma adição nova de texto, por exceção de seu 

título, “A Ilha dos Amores para Marianna41, recupera incontestavelmente Os Lusíadas, 

de Luís de Camões. No entanto, esta citação camoniana tão bem entretecida com o 

poema Ecce gratum, a qual demonstra como o discurso amoroso no cristianismo está 

intricado nas heranças hereges, não é, em O marquês de Chamilly, a única proveniente 

do vate que se notabilizou por assumir o amor como uma experiência de vida e de 

conhecimento. No poema que se inicia com o verso “Marianna faz vinte e oito anos”42, 

 
41   
 A Ilha dos Amores para Marianna 
 
 Gloriantur 
et letantur 
in melle dulcedinis, 
nessqui conantur, 
ut utantur 
premio Cupidinis: 
simus jussu Cypridis 
gloriantes 
et letantes 
pares esse Paridis! 
 (LOPES, 2014, p. 87) 
 
42   
 Marianna faz vinte e oito anos 
Marianna tem virtude 
de imaginar 
que abre cartas 
abre  
nervosamente 
a caixa de bombons 
que uma irmã lhe oferece 
pelos anos 
 outra mais maliciosa 
oferece a Marianna 
um mealheiro 
 é um marco de correio 
 em ponto pequeno 
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mais uma vez está lá Camões nos versos “Marianna em virtude/ de imaginar/ que abre 

cartas” e “o dia em que eu nasci moura/ e pereça”. Todavia, diferente do primeiro caso 

aludido dos intertextos camonianos, em que há uma continuidade entre o tom eloquente 

de Ecce gratum e o episódio da Ilha dos Amores, os versos citados no poema “Marianna 

faz vinte e oito anos” estão significativamente deslocados das condições de sentido 

iniciais, provocando um efeito trágico-cômico não previsto nas composições 

camonianas.  

 A fim de emular as cartas/amor que não recebe de seu amado, Marianna 

exercita a proposição neoplatônica manifesta na primeira estrofe de “Transforma-se o 

amador na cousa amada”43. No entanto, tal como o poema de Camões que reconhece a 

necessidade de materialidade da experiência amorosa, ao se questionar sobre a sensação 

de incompletude da experiência amorosa frente à aparente completude teórica da 

incorporação da parte desejada por via da imaginação/ideias (“Se nela está minha alma 
                                                                                                                                          
 Marianna queima-o na braseira 
com dinheiro dentro 
 o dia em que eu nasci moura 
 e pereça 
 blasfema Marianna 
 o dinheiro não traz o marquês de Chamilly 
 o dinheiro não traz o marquês de Chamilly 
 sobretudo quando é pouco 
 pensa Marianna 
 mas não se deve pensar assim 
 nada pior do que estar apaixonada 
 por um gigolo 
 Marianna pensa em apaixonar-se 
 por um gigolo 
 Marianna enrosca-se como uma 
 mulher de Argel de Delacroix 
 para pensar no marquês como um gigolo 
 Marianna enrosca-se mais 
 mais 
 (LOPES, 2014, p. 78-79) 
43   
 Transforma-se o amador na cousa amada, 
por virtude do muito imaginar; 
não tenho logo mais que desejar, 
pois em mim tenho a parte desejada. 
 (CAMÕES, 1977, p. 37) 
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transformada,/Que mais deseja o corpo de alcançar?” [CAMÕES, 1977, p. 37]), 

Marianna, “(...) em virtude/ de imaginar que / abre cartas”, nervosamente acaba abrindo 

“(...) a caixa de bombons/ que uma irmã lhe oferece/ pelos anos”, demonstrando pela 

interdependência que sua imaginação possui em relação a seu corpo (afinal, é por 

virtude de imaginar que suas mãos emulam o gesto de abrir, ao mesmo tempo que é pela 

materialidade do encontro da caixa de bombons com suas mãos que o exercício de 

imaginar é interrompido) que corpo e ideias não são entes desassociados como apregoa 

uma vasta tradição filosófica.  

 Já os versos “o dia em que eu nasci moura/ e pereça”, os quais expressam o 

desapontamento e raiva de Marianna pela ausência do amado no dia de seu aniversário, 

parecem um tanto quanto “excessivos” na sua força, se, pela acepção comum, 

compreende-se a reação de Marianna como uma espécie de chilique, um ato histérico 

frente a situações pequenas, sem real importância. Contudo, deve-se pensar como 

usualmente a noção de capricho e histeria foi utilizada como um filtro que ridiculariza e 

reduz os efeitos das emoções, expectativas e atividades dos sujeitos reconhecidos como 

mulheres, enquanto os mesmos tipos de reações a frustrações e quereres quando 

provenientes por parte das emoções, expectativas e atividades dos sujeitos reconhecidos 

homens foram amplificadas sob o nome de vontade e fúria. Assim, é necessário 

compreender as crueldades que de forma artimanhosa suas colegas freiras empreendem 

e o significado da rejeição amorosa que sofre uma jovem freira que pôs a perder seu 

valor dentro de uma economia simbólica patriarcal em nome do amor e desejo44 com 

justa severidade. Severidade essa com que habitualmente já se compreendem os jogos 

 
44  Não se deve esquecer de como o amor romântico ideologicamente age sedimentando e 
legitimando uma série de opressões de gênero e como as ações praticadas por efeito dos desejos 
femininos são mais gravemente punidas em função das interdições relativas à sexualidade da mulher. 
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discursivos que, por exemplo, os homens empreendem para disputar autoridade, como 

também se compreende a reação colérica que sofre um homem tido como justo por uma 

rejeição proveniente de  uma mulher que age de forma ingrata ou traiçoeira45. Caso 

contrário, inevitavelmente escapa ao leitor a ironia na constituição da comicidade 

melodramática, produzida por efeitos de natureza patética e/ou sentimental, dos 

sofrimentos de Marianna. Como já adverte a epígrafe de Dobra (2014) de autoria de 

Roland Barthes “il faut toujours défendre cette chose,/ en nous, dont on se monque”46, 

de forma que a simples e usual sátira dos folhetins amorosos não se permite em Adília 

Lopes, sendo o riso, portanto, simultaneamente um travo na garganta.  

 A fim de abordar melhor este princípio ético adiliano, analisemos o poema 

intitulado de “Kabale und Liebe”: 

 Marianna suspeita que 
 não é por cansaço dos carteiros 
 nos C.T.T. há funcionários 
 incumbidos 
 de lhe abrir as cartas 
 com facas muito finas 
 e de as substituir por fakes 
 humilhantes para ela 
 e para o marquês 
 ô les insondables mystères 
 de la poste! 
 e Marianna vê esta frase 
 que escreveu 
 já subrepticiamente num postal 
 desfigurada 
 por dedos peritos na Mal 
 dade (como os do Dr. Mabuse) 
 oh les inssondiable Mjsthère 

 
45  Jogos e rejeição essas que acarretam frequentemente conflitos físicos e homicídios, os quais 
são socialmente aprovados como de causas justificadas. 
46  Em entrevista a Carlos Vaz Marques, em 17 de junho de 2005, no Diário de Notícias, Adília 
Lopes, ao ser questionada do que o “escudo invisível”, que é artista, nos protege e como ele atua, 
responde que “o exterior tem muitas ameaças. Ameaças de intromissão naquilo que nos é mais querido, 
naquilo que temos que defender. Naquilo que faz parte de nós mesmos. Naquilo que faz a nossa 
integridade” e que o escudo “actua no dia-a-dia, no quotidiano. Por exemplo (eu gosto muito de exemplos 
e de ilustrar tudo com exemplos), o Roland Barthes, que era um escritor e professor de literatura francês, 
dizia: “il faut toujours défendre cette chose en nous dont on se mocque” (temos que proteger sempre 
aquilo de que os outros fazem troça em nós). A arte, ser artista, protege-nos em relação à opinião comum, 
àquilo que é muito apenas a circunstância. 
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 de La Pozte & 
 nada é tão humilhante como um erro 
 de ortografia 

    (LOPES, 2015, p. 86) 

 

 Como dito anteriormente, Kabale und Liebe é um drama de Schiller sobre um 

amor infortunado entre sujeitos de classes sociais incompatíveis. Na peça, a escrita e 

subsequente envio de uma carta, a qual a personagem Luise é forçada a escrever pelo 

pai de seu amado, é o gatilho que acarreta tragicamente a separação do casal, uma vez 

que Ferdinand repleto de ira por acreditar que Luise o estava enganando envenena a si e 

a amada. Como no caso de Marianna Alcoforado, seja nas Cartas Portuguesas ou em O 

marquês de Chamilly, o destino da/s carta/s desempenha um papel fundamental no 

malogro amoroso. Adicionalmente, em todas as obras mencionadas há um componente 

de alegada maldade intencional e acidental que marca o destino das cartas e do amor.  

 No poema referido, os funcionários do C.T.T (Correios, Telégrafos e 

Telefones de Portugal), tal como Dr. Mabuse47, personagem mestre no disfarce que 

comete seus crimes raramente por suas próprias mãos, hipnotizando, chantageando, 

manipulando e aliciando criminosos profissionais para a realização de seus propósitos, 

são responsáveis por adulterar as cartas de Marianna destinadas a Chamilly. Mas há 

ainda mais uma possível referência no poema sobre os desencontros de correspondência 

e de amor. Os versos “ô les insondables mystères/ de la poste!” alterados pelos dedos 

peritos na Mal-dade por “oh les inssondiable Mjsthère/ de La Pozte”, numa simulação 

 
47  Dr. Mabuse é um personagem fictício criado por Norbert Jacques no romance alemão Dr. 
Mabuse der Spieler ("Dr. Mabuse, o Jogador") e ficou famoso por três filmes sobre o personagem dirigido 
por Fritz Lang: Dr. Mabuse the Gambler ( silencioso, 1922), O Testamento do Dr. Mabuse (1933) e, 
muito mais tarde, Os Mil Olhos do Dr. Mabuse (1960). 
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do idioma nativo de Dr. Mabuse, corresponde a uma fala, duas vezes enunciada, no 

filme O homem que amava as mulheres, de Truffaut.  

 Esta fala que surge primeiramente numa cena em que seu protagonista, 

Bertrand Morane, anota em um rascunho seu processo de brainstorming, só tardiamente 

se revela como um fragmento de uma carta de sua mãe. Nesta carta, a qual Bertrand é 

incumbido de levar ao correios, sua mãe lamenta que todas as cartas que escreve a seu 

amado nunca sejam respondidas. Posteriormente, vê-se Bertrand ainda menino a ler e a 

jogar a carta na bueiro, confessando esse ser o destino de todas as cartas que sua mãe 

escreve aos homens com quem mantém relações amorosas. Morane Bertrand, já adulto, 

também acumula uma gaveta de cartas não respondidas que suas diversas amantes lhe 

enviam suplicando resposta. Ironicamente, o homem que amava as mulheres, em uma 

difícil relação de não aceitação da livre sexualidade materna, apenas ama 

metonimicamente uma parte delas, simbolizadas no filme pela obsessão objetificadora 

que o personagem possui com as pernas femininas. Desse modo, Adília Lopes parece 

sugerir um paralelo entre a carta violada da mãe de Bertrand, que é posteriormente 

reescrita em memória pela perspectiva autobiográfica de seu filho, e as cartas violadas 

de Marianna, salientando a injustiça e humilhação de ter sua privacidade e voz 

desfiguradas por outrem, no caso, masculino.  

 Importa ainda lembrar de que as cartas primeiras de Marianna Alcoforado de 

Cartas Portuguesas foram alegadamente encontradas, transcritas e publicadas sem seu 

consentimento. “Nada é tão humilhante como um erro/ de ortografia”, lembra a 

Marianna de Adília Lopes, denunciando o deszelo na manipulação de suas cartas e de 

sua imagem, enquanto mulher letrada. Ainda novamente, vale atentar para o fato de que 

a questão da autoria está também presente, ainda que de forma outra, no caso da 
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personagem Luise de Kabale und Liebe, peça a qual originalmente o autor tinha a 

intenção de intitular de Luise Miller, dado o evidente contraste entre a superioridade 

moral de Luise com o espírito inconsequente e agressivo de seu amado Ferdinand, 

contraste que faz o espectador perceber que a verdadeira tragédia é o 

sacrifício/assassinato48 de Luise. Luise, que é forçada a escrever pelo próprio punho 

palavras que são ditadas pelo secretário do patriarca da família Walter, pode ser, talvez 

como Marianna de Cartas Portuguesas, apenas uma assinatura em um manuscrito 

orientado pelos desejos de um outro, cujo nome ali comparece como um selo para 

simular a autenticidade do escrito.  

 Assim, reescrever Marianna, levando-se em conta uma genealogia de mulheres 

que tiveram suas escritas/representações adulteradas, pode, para Adília Lopes, significar 

um gesto ético de  reinscrição daquilo “de que os outros fazem troça em nós” (LOPES, 

2005), do “(…) que nos é mais querido, naquilo que temos que defender. Naquilo que 

faz parte de nós mesmos. Naquilo que faz a nossa integridade” (ibidem); em que a 

reiterativa repetição dos aparentes efeitos melodramáticos associados a psique feminina, 

somada à insistente representação de um agudo sofrimento, funciona de forma a 

promover uma revisão de um arraigado panorama de subrepresentação e mistificação da 

vida emocional e intelectual das mulheres, ainda que sem deixar de, como os moinhos 

de águas passadas, desse panorama se realimentar. 

 Ainda sobre os intertextos presentes em O marquês de Chamilly, interessa-me 

também apontar para o primeiro poema do livro, intitulado em língua francesa como 

“Fin”49. Começando pelo fim, o poema sugere organizar-se como uma espécie de 

 
48  Sobre a estetização da violência contra mulher ler When Art Turns Violent: Images of Women, 
the Sexualization of violence, and the Implications for art education de Yvonne Gaudelius e Juiet Moore. 
 
49  FIN 
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prólogo (e epílogo) que explicita o motivo dos poemas por porvir. Fim do 

relacionamento em carne e correspondência entre Chamilly e Marianna, O marquês de 

Chamilly, como as próprias Cartas Portuguesas, expõe a história de uma paixão 

virtualmente presente pela reelaboração da memória, experiência e expectativa de 

Marianna – como diria Barthes, “uma espécie de presente insustentável; (...) entre dois 

tempos, o tempo da referência e o tempo da alocução; você partiu (disso me queixo), 

você está aí (pois me dirijo a você)” (BARTHES, 1981, p. 29).  

 Se, como escreve Rosa Maria Martelo em seu artigo “Fim do mundo/ 

Reiniciar” a respeito do livro A continuação do fim do mundo, não por coincidência, de 

Adília Lopes, “é verdade que se vai para o fim do mundo (…); mas também se pode vir 

do fim do mundo” (MARTELO, 2015, p. 11), não é de se estranhar que o poema “Fin” 

possa simultaneamente operar como prólogo e epílogo, a depender da perspectiva de 

leitura/escrita. Afinal, conforme já mencionado anteriormente, para uma reparadora de 

brechas, rupturas, tais como marcos de fim e início, são modos de leitura e não 

realidades essencialmente absolutas. 

 Em referência explícita ao conto Mimi Pinson de Alfred Musset, Adília Lopes 

transcreve no poema “Fin” um fragmento da fala do personagem Marcel, em que esse 

adverte Mademoiselle Mimi Pinson a tomar cuidado, pois, uma vez que Mimi não 

confia no juramento que  Marcel e seu amigo Eugène fechariam os olhos para que ela se 

trocasse, esses se descomprometem a não olhar sua imagem desnuda caso haja algum 

buraco na cortina que a envolve. Mimi Pinson, na novela de Musset, é uma grisette, 

                                                                                                                                          
 
 Meu senhor 
 como diz a Mimi 
 prenez garde à vous 
 pois se não me escreve cartas 
 eu escrevo-lhe cartas  
 (LOPES, 2014, p. 77) 



 

 
 

80 

personagem de inúmeros romances franceses do século XIX caracterizada como uma 

bela jovem que geralmente trabalha como lavadeira, modista ou costureira e que é uma 

conquista sexual fácil. A grisette, que usualmente representa uma mulher de riso fácil 

que está sempre interessada em se divertir junto a estudantes e artistas boêmios, não 

objeta a casualidade de relacionamentos sejam de natureza romântica e/ou sexual, 

permanecendo fiel ao seu amado pelo período de duração affair e não demandando nada 

substancial do seu amado depois que o enlace termina. A novela de Musset, a partir da 

perspectiva de Marcel e Eugéne, dois estudantes de medicina, tem como eixo o 

desvendamento do caráter compassivo e generoso da aparentemente frívola 

Mademoiselle Mimi Pinson, que, para dar de comer para uma amiga em dificuldades 

financeiras, penhora suas roupas, usando no lugar de suas antigas vestimentas um 

vestido de cortinas por ela mesmo confeccionado. 

 Desse modo, vê-se em Musset, conforme discute a historiadora Patricia 

Tilburg, a figura Mimi Pinson associada ao trabalho, ao desejo masculino burguês, ao 

auto-sacrifício feminino e a um senso de moda inato (TILBURG, 2011, p. 92). Essa 

imagem, posteriormente cultivada e promovida por políticos burgueses e reformadores 

sociais, tornou-se especialmente importante no contexto do papel proeminente das 

mulheres trabalhadoras em greves durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1916 e 

1917, greves essas que ameaçavam o senso de união nacional (ibidem). Neste contexto, 

Gustave Charpentier, compositor e filantrópico, criou diversas iniciativas filantrópicas 

batizadas com o nome da personagem as quais reuniam mulheres para promover 

serviços patrióticos aos soldados de guerra, desde de cuidados de enfermagem à 

confecção de insígnias, lapidando dessa forma engenhosamente a confluência entre a 

função laboral e decorativa das trabalhadoras francesas (ibidem, p. 94). 
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 Todavia, se de um lado vê-se um processo de moralização (ainda que se 

preservem seus atributos eróticos) da imagem de Mimi Pinson como exemplo feminino 

de utilidade e cuidado altruísta e gentil, assim como de (seguro) cultivo de gosto 

estético, em Fin, tais atribuições encontram-se ameaçadas. Uma breve observação da 

configuração pronominal do poema já indica a condução de um jogo de espelhamento e 

manipulação de vozes operado por Adília Lopes. “Meu senhor”, que é Chamilly como 

também Marcel, é, através do deslocamento da locução masculina de Marcel/Chamilly 

para a do eu-lírico feminino Marianna/ Mimi /Adília Lopes, ao mesmo tempo produtor e 

receptor da enunciação. Para Manuela Moreira em seu artigo “De Mariana Alcoforado 

à(s) Marianna(s) de Adília Lopes”, tal gesto, pela inversão elocutória, demonstra  

(…) uma atitude de desafio e ameaça da persona poética para com o amante, 
no terceiro verso, apesar do tom jovial do discurso. Direi mesmo que 
Marianna não se limita à ameaça, mas parte para a punição do amante, 
traduzida no bombardeamento de correspondência, como se de um ato bélico 
se tratasse. Deste modo, constata-se uma resistência, por parte de Marianna, 
face às expetativas impostas pelos padrões que determinam a conduta da 
‘mulher bem comportada’, isto é, da que se remete ao silêncio e à 
passividade. (MOREIRA, 2016, p. 3)  

  

 Diferente da figura da grissette, cuja ausência de poder a faz inofensiva, 

inclusive em seus usos eróticos, o eu-lírico de Fin rompe historicamente com um 

discurso da ausência que atribui, conforme menciona Barthes em Fragmentos de um 

discurso amoroso o lugar de passividade sedentária e fiel (pois espera) à mulher, e o 

lugar de conquista (pois caça, navega e aborda) ao homem (BARTHES, 1981, p. 27). 

Frente à recusa ao pacto, no caso de Marianna, a não-correspondência das cartas por 

parte de Chamilly, o eu-lírico, como Marcel, adverte a parte desejada de que não mais 

manterá a palavra empenhada, a qual, em tratado, (no caso do poema, um tratado 

amoroso) foi ofertada. No lugar do silêncio da rejeição, escreverá obsessivamente 

cartas. A desestabilização pronominal promovida nos versos aponta para a possibilidade 
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de habitação circunstancial de outras posições de pessoa no discurso, evidenciada na 

apropriação de Marianna/ Mimi/ Adília Lopes da elocução de Chamilly/ Marcel, assim 

como na própria apropriação do eu-lírico adiliano da voz de Marianna/ Mimi. 

  Os primeiros poemas seguidos de Fin, identificados apenas numericamente, 

são também exemplarmente demonstrativos da desestabilização pronominal 

mencionada: 

 1 
 À medida que a paixão 
 acabava 
 o cabelo dela ia ficando 
 por lavar 
 usou um chapéu 
 mas a partir de certa altura 
 meu amor 
 não foi suficiente um chapéu 
 
 2 
 Estou outra vez a escrever-lhe 
 para lhe dizer 
 outra vez 
 que não lhe escrevo mais 
 lembra-se dos pesados cortinados  
 de veludo cor de canela do meu boudoir? 
 eu também 
 (LOPES, 2014, p. 77) 

 

  Primeiramente no poema apresentado a um “ela”, por meio da presentificação 

de um cabelo que, pelo uso da preposição de posse “de” mais o pronome reto “ela”, 

resulta na contração “dela”, os leitores serão direcionados para a oscilação da terceira 

pessoa do singular para a primeira pelo pronome possessivo de primeira pessoa do 

singular “meu”. Tal movimento de direcionamento para a primeira pessoa é 

reconfirmado no poema subsequente, que se configura inteiramente na primeira pessoa 

do singular. No entanto, basta o virar da folha para, no poema posterior, presenciar a 

estruturação na terceira pessoa do singular – “Uma das coisas/ que Marianna mais 

detesta/ é a publicidade/ ao código postal” (LOPES, 2014, p. 78). Essa tensionada 
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oscilação entre terceira e primeira pessoas do singular segue-se por todo o volume de O 

marquês de Chamilly, até culminar em seu antepenúltimo poema, o qual se estrutura 

pela voz do marquês. Mas voltemos aos poemas “1”e “2”.  

 Conforme mencionado, o primeiro elemento que é trazido à leitura é o cabelo, 

que posteriormente é identificado pronominalmente como de um “dela”. O cabelo, 

ocidentalmente relacionado ao feminino como atributo erótico, é nas cantigas 

portuguesas de amigo de Pero Meogo50 (vate cuja obra cumpre papel fundacional no 

que se entende como cânone literário português), núcleo imagético do desenlace 

amoroso, sendo a ação de lavar as madeixas figurativamente correspondente à entrega 

ao ato sexual51. Assim, se cuidar do cabelo significa para mulheres um gesto de 

afirmação libidinal – seja literalmente como hábito diário ou metaforicamente pela 

associação entre o lavar, entre outros tratos, à fruição sexual – deixar de o lavar no 

 
50   
 Levou-s'a fremosa, levou-s'a velida, 
vai lavar cabelos, na fontana fría, 
     leda dos amores, dos amores leda. 
 
Levou-s'a fremosa, levou-s'a louçana, 
vai lavar cabelos, na fría fontana, 
     leda dos amores, dos amores leda. 
 
Vai lavar cabelos, na fontana fría, 
passou seu amigo, que lhi ben quería, 
     leda dos amores, dos amores leda. 
 
Vai lavar cabelos, na fría fontana, 
passa seu amigo, que a muit'amava, 
     leda dos amores, dos amores leda. 
 
Passa seu amigo, que lhi ben quería, 
o cervo do monte a augua volvía, 
     leda dos amores, dos amores leda. 
 
Passa seu amigo, que a muit'amava, 
o cervo do monte volvía a augua, 
     leda dos amores, dos amores leda. 
 (MEOGO, 2003, p. 422) 
51   A respeito do significado sexual de lavar as madeixas ler o artigo “Festividade e erotismo nas 
cantigas de Pero Meogo” de André Luis Nepomuceno.  
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poema adiliano é sintoma do desinvestimento erótico fruto do fim da paixão. 

Adicionalmente, dado o intenso investimento libidinal no cabelo feminino, não é 

estranho o fato de que o cabelo desempenhe um papel de grande peso na imagem 

corporal feminina, levando a extremos de apego e negação, em que o cabelo, à revelia 

do sujeito que o possui, parece rebeldemente “ter vida própria”.  

 Assim, é também sintomático que “ela” primeiramente surja metonimicamente 

por um cabelo desinvestido de libido (portando, alheado), para depois elipticamente 

aparecer como sujeito do verbo “usou”, passando depois à primeira pessoa do singular 

através de um pronome possessivo que compõe um vocativo. Se, por um lado, a partir 

de “meu amor”, é possível ler os versos como fragmentos de correspondência de 

Marianna, sendo, por essa interpretação, o poema “2” inteiramente um trecho de carta 

destinada a Chamilly; a movimentação gradual entre terceira e primeira pessoas do 

singular nos poemas marca uma tensão em que os limites entre aquilo que se configura 

como outro e aquilo que se configura como próprio oscilam em relação à personagem 

Marianna. Vale ainda ressaltar como a transição da terceira pessoa para a primeira 

pessoa do singular é mediada por um discurso direcionado a um “tu”, sendo de interesse 

aqui lembrar das reflexões de Judith Butler, as quais salientam a necessidade de um “tu” 

para que a narrativa de um “eu” seja possível, uma vez que estamos fundamental e 

vulneravelmente expostos ao outro, portanto, a um “tu” interpelando e sendo por um 

“tu” interpelados (BUTLER, 2014, p. 48).  

 Esta encenação de uma aguda e exposta vulnerabilidade percorre todo o 

volume O marquês de Chamilly, como também norteia eticamente toda produção 

adiliana, a lembrar da epígrafe da coletânea Dobra. O leitor, levado ao longo do volume 

a acompanhar as angústias e prazeres da obcecada rendição de Marianna ao seu objeto 
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de desejo, com sua compulsão pela correspondência epistolar, ânsia da espera por uma 

resposta do amado e desgosto pelos erráticos e malogrados destino das cartas, 

progressivamente vê os contornos do objeto de desejo de Marianna serem borrados, a 

ponto de, anacronicamente no metropolitano, Marianna após interpelar diversos 

senhores que erroneamente poderiam ter recebido uma de suas cartas extraviadas, 

confessa “não sei se é a si que estou a escrever/ não me lembro das suas mãos bem/ 

ontem no metro julguei reconhece-lo/ mas foi um terrível engano”52 (LOPES, 2014, p. 

85). Se o esquecimento das mãos do amado evidencia que “é meu desejo que desejo, e o 

ser amado nada mais é do que seu agente” (BARTHES, 1981, p. 23), por outro lado, o 

avanço do fim do livro e o poema “O marquês de Chamilly a Marianna Alcoforado” 

anunciam o enfraquecimento do “tu” enquanto objeto a quem, pelo desejo, Marianna 

interpela.  

 
52   
 Algumas cartas de Marianna foram parar 
 a destinatários diferentes 
 por cansaço dos carteiros 
 e Marianna soube disso 
 ela andava pelos corredores do metro 
 a abordar senhores 
 desculpe não foi a si 
 que eu escrevi 
 comove-me tanto? 
 e os senhores apavorados 
 davam-lhe vinte e cinco escudos 
 a correr 
 e ela comprava mais selos 
 e ela comprava mais selos 
 não sei se é a si que estou a escrever 
 não me lembro das suas mãos bem 
 ontem no metro julguei reconhecê-lo 
 mas foi mais um terrível engano 
 mais tarde ou mais cedo todas as cartas 
 lhe serão devolvidas hermeticamente 
 fechadas 
 minha senhora o seu amante 
 não se encontrou nesta morada 
 (LOPES, 2014, p. 85) 
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 Desde Cartas Portuguesas, é de comum leitura que Marianna, mesmo sem 

resposta, escreve para engendrar uma sobrevida a sua paixão, resistindo à perda de seu 

objeto amoroso. No poema “O marquês de Chamilly a Marianna Alcoforado”, o leitor é 

confrontado ao fim com a voz de Chamilly como eu-lírico, o qual em tom educado e 

distante, escreve que, após sucessivos esforços, não consegue ler as cartas de Marianna, 

por conta de sua letra ilegível – outro sintoma pragmático e ontológico da não-

correspondência entre o amador e a parte desejada. No penúltimo poema, pela 

duplicação de Mariannas e Chamillys (recurso frequente nas narrativas de telenovela, 

principalmente na figura dos sósias e gêmeos), leva-se a conhecer que a carta de 

Chamilly erroneamente foi entregue a outra freira Marianna Alcoforado, que 

coincidentemente também se correspondia com um amigo marquês chamado Chamilly: 

 Porém o marquês escreveu tão à pressa 
 a morada de Marianna Alcoforado 
 que a carta foi parar 
 a uma freira 
 que se chamava Marianna Alcoforado 
 mas que não vivia 
 no convento onde esta nossa 
 Marianna Alcoforado mora 
 a outra Marianna Alcoforado 
 nunca percebeu 
 mas também nunca se ralou 
 conhecia outro marquês de Chamilly 
 com quem se correspondia 
 distraidamente 
 meu amigo 
 para a próxima 
 tenha mais graça 
 e a freira e o marquês 
 a intervalos de tempo separados 
 encolheram os ombros 
 (LOPES, 2014, p. 88 – 89) 

 

 Sem perceber a real razão do ruído da comunicação e desmotivados a dar 

continuidade ao assunto, “(...) a freira e marquês/ a intervalos de tempo separados/ 

encolheram os ombros” (LOPES, 2014, p. 89). Pelo contexto, depreende-se que a freira 

e o marquês que encolhem os ombros sejam os segundos, isto é, os não envolvidos 
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como personagens nas Cartas Portuguesas. No entanto, isso não pode ser univocamente 

assegurado, sendo também possível que, ao fim da paixão e da correspondência, 

Marianna e Chamilly encolham os ombros em sinal de resignação ou indiferença.  

 Diferente de Kalebe und Liebe, em que a relação amorosa acaba com um 

trágico desfecho, o marco do fim da paixão e, consequentemente, da escrita epistolar de 

Marianna se dá por um absurdo e tragicômico arranjo de cartas extraviadas e letra 

ilegível. Se problemas na comunicação na peça de Schiller são responsáveis por 

assassinato e suicídio, em O marquês de Chamilly, são sinais da resignação e 

desinteresse que assinalam o término da relação. Contudo, deve-se lembrar de que o 

subtítulo Kalebe und Liebe comparece não apenas como ironia, conforme a reiteração 

pelo último poema de O marquês de Chamilly, a transcrição da composição Ecce 

gratum, atesta. Ainda que o tom eloquente e passional de Ecce gratum, uma exaltação à 

entrega amorosa, necessite de ser lido de forma ironicamente atravessada, seus versos 

ali também se apresentam de forma elegíaca, em que ápice e declínio do amor 

simultaneamente convivem na forma de rememoração prazerosa e agônica:  “illi mens 

est misera,/ qui nec vivit,/ nec lascivit/ sub Estatis dextera. Ah!”53 – pobre é o coração 

daquele que não vive a paixão, mas também pobre é o coração daquele que vive seu 

infortúnio.   

 Como no conto de Melville, no qual o boato de que o personagem Bartleby54 

trabalhara numa seção de cartas extraviadas promove uma analogia entre a 

 
53  “pobre é o coração daquele/ que nem vive,/ nem se enche de lascívia/ sob o poder do verão. 
Ah!” 
 
54  Quando penso sobre esse boato, não posso expressar adequadamente as emoções que tomam 
conta de mim. Cartas extraviadas! Isso não se parece com homens extraviados? Pense num homem cuja 
natureza e má-sorte fizeram tender a uma pálida desesperança — pode qualquer trabalho parecer mais 
adequado para aumentar essa desesperança do que lidar continuamente com essas cartas extraviadas e 
classificá-las para as chamas? Pois elas são incineradas anualmente em abundância. Algumas vezes, o 
pálido funcionário encontra um anel dentro do papel dobrado — o dedo a que se destinava, talvez, esteja 
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ininteligibilidade do comportamento do escriturário, a incomunicabilidade das cartas 

extraviadas e o absurdo da experiência humana, em  O marquês de Chamilly, os ruídos 

na comunicação apontam igualmente para a tragicidade e o nonsense que caracterizam 

as dificuldades da comunicabilidade e das relações interpessoais. Desse modo, a 

repetição de efeitos cômicos/melodramáticos somada à insistente representação de um 

agudo sofrimento; a múltipla e aparentemente incoerente estruturação da locução no 

tempo e no espaço55; episódios não necessariamente conectados, absurdos ou 

incongruentes (como a duplicação de Marianna Alcoforados e Chamillys); a obsessiva 

escrita epistolar; as narrativas ciclicamente repetitivas sobre os destinos das cartas, a 

oscilação no tom dos poemas; a instabilidade pronominal; assim como a referência 

intertextual por vezes labiríntica, apontam para uma leitura em que o sentido 

ironicamente trágico e cômico estão entrelaçados de forma que essas duas posições 

sensíveis (claramente distintas e excludentes quando separadas) não podem ser 

percebidas sem suas respectivas contrapartes.  

 Neste ponto, é interessante observar a prática de sampling no tratamento dos 

intertextos de O marquês de Chamilly, cuja análise majoritariamente guiou a presente 

leitura, como um importante recurso tanto para a produção do sentido tragicómico 

referido, como para uma constituição genealógica feminina. Procedimento 

                                                                                                                                          
apodrecendo debaixo da terra; uma nota bancária enviada em rápida caridade — aquele a quem iria aliviar 
já não come nem passa fome; perdão para aqueles que morreram em desespero; boas novas para os que 
morreram sem assistência em calamidades. Com mensagens de vida, essas cartas corriam para a morte.  
 “Ah, Bartleby! Ah, humanidade! “(MELVILLE, 1982, p. 98 - 99)  

55  De facto, na geografia lógica deste livro, não haveria lugar para um passeio no metro, nem do 
ponto de vista temporal (séc. XVII) nem espacial (Beja) e nem mesmo diegético (pois a freira estaria 
enclausurada num convento). Mas incongruências dessas não têm qualquer relevância para a leitura do 
livro, que aliás delas se alimenta para criar um universo próprio. Em relação a esse aspecto particular, 
Elfriede Engelmayer realça, na recolha em questão, a densidade alcançada ao «fundir dois planos 
cronológicos que logicamente se excluem», concluindo que os anacronismos «dão relevo à componente 
intemporal do mito» de Mariana Alcoforado (Engelmayer, 2004 : 278). (DUARTE, 2015). 
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tecnológico/musical em que uma amostra sonora é gravada previamente, ficando salva 

para possível edição de seu conteúdo, o sample, ainda que conserve a estrutura do trecho 

musical recortado, ao ser executado dentro de uma nova composição, participa de uma 

outra estrutura musical. Desse modo, o manuseio intertextual em  O marquês de 

Chamilly, pelo próprio efeito de reiteração cumulativa, seja pelas referências a Ruy 

Belo, Camões, Carmina Burana, Schiller, as composições de Bach, versículos bíblicos, 

o título do primeiro romance de Carson McCuller retirado de um verso traduzido para o 

francês do poema “The Lonely Hunter” de Fiona MacLeod56, Truffaut, o personagem 

Dr. Mabuse, a representação de Ofélia com nenúfares, um quadro de Delacroix, etc., 

exerce um gesto, insistentemente afirmado, de revisão ao se deslocarem tais intertextos 

para a reelaboração discursiva das Cartas Portuguesas acompanhados de características 

usuais de obras de cultura direcionadas ao público feminino. 

 Portanto,  se a linguística textual aponta para a necessidade de reconhecimento 

das características de estruturas ou modelos textuais globais para a efetivação do ato de 

leitura, e Bakhtin para o fato de que “a psicologia do corpo social se manifesta 

essencialmente nos mais diversos aspectos da ‘enunciação’ sob a forma de diferentes 

modos de discurso (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 1988, p. 42-43), em grande parte o 

efeito de nonsense e comicidade da poética adiliana é proveniente justamente do 

peculiar emaranhado intertextual mencionado. Os clichês sentimentais, a estruturação 

aparentemente inverossímil de tempo e espaço, os estratagemas narrativos esdrúxulos, o 

nó de conflitos e ações que se desenrolam num ritmo vertiginoso tendo como fundo um 

conto-moldura/trama central, a manifestação contínua de ardentes e obsessivas 

emoções, etc., não são de forma alguma surpresa para os leitores de folhetim ou 

 
56  Pseudônimo do poeta escocês William Sharp 
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espectadores de telenovelas, como também desfechos ficcionais anticlimáticos e 

citações frequentes e, por vezes, herméticas a obras canônicas não são nada 

extraordinários no panorama da literatura moderna.  

 Porém, a radical simultaneidade e abundância de recursos de condições sociais 

de produção e recepção discursivas, assim como de estruturação textual, tão distintas em 

O marquês de Chamilly, especialmente naquilo que concerne à manifestação do 

sofrimento feminino, geram uma espécie de “indecibilidade irônica”, em que os leitores, 

deslocados das bases de seus esquemas de leitura, não conseguem seguramente 

distinguir o sério do não-sério, justamente pela, anteriormente discutida, condição de 

entrelaçamento entre os dois estados.  

 Tal “indecibilidade irônica” conecta-se também às próprias interdições na 

representação simbólica dos sujeitos reconhecidos como mulheres, uma vez que a 

indistinção entre o que se pode tomar seriamente ou não é um aliado que propicia a 

expressão de tabus, como também uma efetiva forma de promover um questionamento 

acerca do já referido panorama de subrepresentação e mistificação da vida emocional e 

intelectual das mulheres. A profícua remissão intertextual a obras em que a diferença 

sexual passa usualmente como elemento hermenêutico despercebido com obras em que 

esse elemento é visivelmente assinalado torna, através do enquadramento subjetivo 

feminino do livro, todas remissões intertextuais em gênero declinadas e não mais 

dissimuladamente neutras.  

 Em O regresso de Chamilly, vê-se semelhantemente o procedimento de 

manuseio das remissões intertextuais abordado no livro O marquês de Chamilly. Os 

poemas “Art Poétique”57 e “Sur mes cahiers d’écolière”58 apresentam-se como 

 
57   Art poétique 
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exemplares na semelhança referida. “Art Poétique”, que tem como modelo o primeiro 

verso do poema homônimo de  Paul Verlaine, modifica “De la musique avant toute 

chose” por “De l’amour/ avant toute chose” (LOPES, 2014, p. 429). Assim, no lugar da 

sonoridade como princípio primeiro da lírica, Adília Lopes propõe o amor. 

 Tal proposição do amor como princípio primeiro na arte poética 

contemporaneamente não pode deixar de ser lido com certo estranhamento, tendo em 

vista os sucessivos empreendimentos teórico-críticos que dissociam a criação artística 

de uma ideia de primazia da inspiração e/ou manifestação emocional. De modo que, se 

por um lado a colocação adiliana em “Art Poétique” pode soar como uma espécie de 

clichê patético, uma vez que a poeta parece recuperar uma proposição já anacrônica e/ou 

proveniente de obras consideradas de baixa qualidade artística, tais como os folhetins 

amorosos, por outro, em virtude da “indecibilidade irônica” anteriormente mencionada, 

tal colocação pode ser lida como uma forma de também tornar um pouco mais patéticas 

as tão graves posições teórico-críticos sobre o que é e como deve ser a arte. Além disso, 

a recuperação de um valor que não parece compatível com o atual panorama de 

pensamento e criação lírica, aponta para uma espécie de ruído, o qual sinaliza a 

reminiscência de um princípio criador em verdade não superado simbolicamente, 

problematizando-se dessa forma a concepção das emoções como fora (ou devidamente 

                                                                                                                                          
 De l’amour 
 avant toute chose 
 (LOPES, 2014, p. 429) 
58   
 Sur mes cahiers d'écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable sur la neige 
J'écris ton nom 
 
 Chamilly 
 (LOPES, 2014, p. 429) 
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domesticadas) do processo de cognição intelectual – ou seja, a dicotomia entre tensão 

verbal e emocional.  

 Já “Sur mes cahiers d’écolière” possui como intertexto o poema “Liberté”, de 

Paul Éluard, o qual foi escrito em 1942 com o título “Une Seule Pensée” (Apenas Um 

Pensamento) e transportado clandestinamente da França, ocupada pelos nazistas, para a 

Inglaterra. “Liberté”, o qual utiliza procedimentos que intencionalmente fazem lembrar 

da dicção simbólica dos discursos amorosos para expressar a passionalidade no desejo 

pela liberdade, em O regresso de Chamilly, passa pelo movimento reverso, em que a 

fixação discursiva num objeto de desejo deixa de ter como objeto uma condição política 

idealmente aplicável a todos os indivíduos para se tornar uma experiência emocional59 

relativa a um sujeito e a um objeto de desejo particular, Chamilly. Isto é, se o desejo por 

liberdade, uma experiência sensível de suma importância histórica para a estruturação 

política moderna60, torna-se discursivamente equiparado à passionalidade do desejo 

amoroso nos versos de Paul Éluard, em Adília Lopes, o desejo amoroso torna-se 

discursivamente equiparado à importância política do desejo por liberdade. Assim, ao 

mesmo tempo em que as diferenças de importância entre uma experiência universal e 

particular são problematizadas, no poema, as próprias bases do que constitui a 

universalidade ou particularidade da experiência também o são. Novamente, neste 

processo a “indecibilidade irônica” toma parte, de forma que os valores de liberdade e 

de amor se encontram semanticamente desestabilizados diante da equiparação 

discursiva. 

 Contudo, diferente de O marquês de Chamilly, em que o leitor se depara com a 

rememoração da paixão e a escrita epistolar não correspondida de Marianna para 
 
59  Não que o amor não seja uma experiência política, é claro. 
60  A lembrar que liberdade constitui um dos lemas da bandeira erguida a partir da Revolução 
Francesa e princípio fundamental da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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Chamilly, até o emudecimento total, em O regresso de Chamilly presencia-se o 

recomeço da relação amorosa entre Marianna e Chamilly após o retorno do último, 

muitos anos mais tarde, passada sua juventude, ao convento de Beja. Todavia, o 

cumprimento da promessa de felicidade no amor comparece em O regresso de Chamilly 

sempre tensionado pelas questões prenunciadas nas epígrafes do volume, as quais 

abordam a religiosidade cristã, o desamor, a parentalidade e o matrimônio61.   

 O primeiro poema do volume, o qual começa pela reiteração da última 

epígrafe, oriunda do livro bíblico Gênesis, exibe uma narrativa, um tanto quanto usual, 

de distopia conjugal e parental: 

O homem e a mulher  
deixarão pai e mãe  
para serem 
uma só carne  
mas por causa 
do assado queimado  
descompõem-se 
cospem um no outro  
fazem as malas 
e a mulher volta 
para casa 
da mãe 
e o homem corre 
para uma antiga mulher  
que o recebe 
de braços abertos 

 
61  Transcrevo em ordem de aparição as epígrafes: 
 
 “neste país (…) onde as dactilógrafas escrevem com um dedo, os amantes não têm cama e os 
padres não têm Fé.” António Alçada Baptista, Peregrinação interior, vol. I 
 
 “A criança é porca, é inútil/ Muito Obrigado.” António Maria Lisboa , “Varech” 
 
 “– Não – berrava a Drª. Steiner – Uma criança, é uma crianca, não é? – E, em vez dum sorriso, 
fazia uma careta. Mas a Srª Bray nunca ouvira falar em Gertrude Steiner e imaginava que a Drª Steiner 
estava apenas a ser alemã de modo obscuro e pessoal.  
 Certa ocasião, a Drª Steiner perguntara-lhe de chofre: 
 – Nunca teve um filho, pois não, Bray?  
 A outra corara e logo empalidecera.  
 – Depois de tudo quanto vi, não pensaria em trazer uma criança ao mundo, ainda que pudesse. 
Por mim, poria um termo a isto durante cem anos. PEARL BUCK, A flor oculta 
 
 “Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos 
uma carne.” Gn 2, 24 
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agora há só dois bebés 
a berrar por Super Maxs  
à porta de uma pastelaria  
de Beja 
com o ar condicionado 
avariado  
(LOPES, 2014, p. 425) 
 

 

 Ao fim do casamento e aos bebês barulhentos, provavelmente pelo pai 

abandonados, sucede-se o poema, sem título, “Mas Chamilly chega/ e fica para sempre” 

(LOPES, 2014, p. 425), em clara oposição à primeira realidade apresentada. Conforme 

menciona Sofia Silva, em sua tese de doutorado, há uma permanente oscilação no livro 

no tratamento da questão amorosa, “como a que representam os poemas “Começo 1” — 

em que Chamilly se transforma num sapo — e “Começo 2” — em que os amantes se 

reconhecem de modo carinhoso” (SILVA, 2007, p. 113).  

 Ainda sobre os poemas anteriormente assinalados, é de interesse apontar que o 

poema “Começo 1” se inscreve em “Começo 2” como um pesadelo, procedimento que 

será utilizado ainda mais uma vez no poema “Amando sobre os jornais”, em que os 

duros episódios de violência relativos à guerra da Bósnia são trazidos à cena para 

depois, já ao fim do poema, serem descritos como pertencentes a um pesadelo. O 

poema, desse modo, apenas se manifesta sobre o amor na sua referência um tanto 

quanto bizarra aos túmulos de Pedro e Inês (“numa clareira da mata bósnia/ onde se 

confeccionam/ narizes e orelhas/ de silicone/ para reparar Pedro e Inês”) e no próprio 

título do poema, o qual, dado seu conteúdo, soa um tanto quanto incômodo diante das 

imagens de violência e morte apresentadas. Adicionalmente, as imagens de progressiva 

mutilação corporal comparecem tanto em “Amando sobre os jornais”, pela desfiguração 

facial – “os sérvios/ cortam narizes/ e orelhas/ numa clareira da mata bósnia” – e em 

“Começo 1”, pela recomposição da cena bíblica de criação de Eva – “arranca-lhe uma 
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costela/ e faz com ela/ uma flauta/ e do crânio de Marianna/ faz uma cabaça/ com que 

bebe água/ do poço/ que há no meio/ do claustro”, para, após essa cena, o poema 

encerrar-se com “Chamilly transforma-se/ num sapo”.  

 Assim, o versículo bíblico que no primeiro poema de O regresso de Chamilly 

comparece idealmente como uma espécie de ethos norteador para as relações amorosas, 

em “Começo 1”, tem sua imagem metafórica de unificação em uma só carne dissecada 

por uma representação simbólica de retalhamento e incorporação mais próxima do 

horror do que das usuais manifestações representativas atreladas à bem-aventurança 

amorosa. Já “Começo 2” constrói-se por uma cena em estilo próxima à narrativa de 

amores do folhetim e/ou de alguns romances românticos, no entanto, o uso 

descontextualizado da palavra “merci” pelo marquês francês e a insistente utilização 

deslocada dessa palavra francesa ao longo dos poemas que constituem O regresso de 

Chamilly promovem uma instabilidade anticlimática de sentido.  

 Esta oscilação, portanto, entre uma configuração simbólica utópica do amor 

romântico e a representação de sua impossibilidade por via da disrupção discursiva (seja 

pela irrupção imagética dos pesadelos, elaboração semântica distópica, uso da ironia, 

etc.) ao longo de O regresso de Chamilly explora as contradições e conflitos próprios da 

experiência social e subjetiva amorosa e sua indeterminação de sentido, abordando 

também, conforme aponta Sofia Sillva, “o que acontece depois do tradicional “e foram 

felizes para sempre” com que se encerram tantas histórias de amor” (SILVA, 2007, p. 

103). Exemplarmente demonstrativo dessas contradições e conflitos, apresenta-se o 

antepenúltimo poema do livro, “Milly chéri”: 

Milly chéri 
tenho coisas 
para te dizer 
de viva voz 
cartas de amor 
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nunca mais 
agora só escrevo 
cartas comerciais 
 
Não quero 
ter filhos 
gosto muito 
de foder 
contigo 
e com outros 
mas de bebés 
não gosto 
uma vez 
por outra 
tem graça 
mas sempre 
não 
os bebés deprimem-me 
se engravidar 
faço abortos 
por muito 
que me custe 
e custa-me 
muito 
(um bebé é dom 
do Espírito Santo) 
 
Ficas 
no castelo de Beja 
e eu aqui 
no convento 
com vento 
(as janelas 
fecham mal 
estão empenadas) 
há uma passagem 
subterrânea 
como nos romances 
que liga 
castelo e convento 
o outro é o Céu 
com peúgas 
e cuecas sujas 
 
Antes de chegares 
pensava assim 
mesmo que Milly volte 
não quero foder 
o feitio das unhas dos pés 
e a implantação dos cabelos 
na nuca 
do meu Milly chéri 
mais tarde 
ou mais cedo 
vão-me meter nojo 
nunca mais danço 
nunca mais dou beijos 
mas quem não pensa 
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em foder 
está fodido 
mas agora 
quero foder contigo 
 
Portanto Milly chéri 
és muito bem vindo 
a mulher ( eu ) 
deixa 
pai e mãe 
e apega-se 
ao homem ( tu ) 
e são ambos 
uma carne 
(LOPES, 2014, p. 435) 

  

 A começar, o poema que tem como seu eu-lírico um composto Marianna 

Alcoforado/ Adília Lopes se inicia, em direcionamento a Chamilly, ironicamente como 

um anúncio do fim da escrita epistolar amorosa – “tenho coisas/ para te dizer/ de viva 

voz/ cartas de amor/ nunca mais/ agora só escrevo cartas comerciais”. Contudo, “Milly 

chéri” não deixa de se configurar como um poema de escrita amorosa direcionado a um 

“tu”, ainda que também conserve, como as cartas comerciais, o objetivo de estabelecer 

parâmetros para as transações, no caso, amorosas, à semelhança de um contrato. De 

forma que a menção às cartas comerciais no poema comparece de modo cômico, mas 

também para além dessa comicidade.  

 Chama a atenção em “Milly chéri” o contrato amoroso que o eu-lírico deseja 

estabelecer com Chamilly em virtude da manifesta presença de elementos do universo 

cristão católico em simultaneidade com proposições, no mínimo, heterodoxas, senão 

hereges (movimento esse constante ao longo do volume). Na segunda estrofe do poema, 

o eu-lírico, além de afirmar seu desejo fora do escopo da monogamia (“gosto muito/ de 

foder/ contigo/ e com outros”), nega o preceito procriativo do sexo em favor apenas de 

sua dimensão unitiva (“Não quero/ ter filhos/ gosto muito/de foder/ contigo (....) / mas 

de bebés/ não gosto”), inclusive cogitando o aborto como prática possível diante de uma 
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gestação (“os bebés deprimem-me/ se engravidar/ faço abortos/ por muito/ que me 

custe/ e custa-me/ muito/ [um bebé é dom/ do Espírito Santo]”).  

 No caso, é sintomático observar como o versículo insistentemente recuperado 

do livro Gênesis ao longo de O regresso de Chamilly, inclusive em “Milly chéri” (“a 

mulher (eu)/ deixa/ pai e mãe/ e apega-se/ ao homem (tu)/ e são ambos/ uma carne”), é o 

vinte e quatro do capítulo segundo, ignorando-se sistematicamente o versículo vinte e 

oito do capítulo primeiro do mesmo livro sobre a reprodução62. Outra questão 

importante no tratamento da problemática religiosa no poema são as firmes pré-

condições para a efetivação da relação amorosa pelo eu-lírico feminino, as quais fogem 

aos critérios bíblicos, ainda que polêmicos entre os teóloga(o)s, sobre a submissão63 da 

mulher ao marido, uma vez que a reivindicação por um espaço privado independente 

(“Ficas/ no castelo de Beja/ e eu aqui/ no convento”) e por respeito a direitos 

reprodutivos e sexuais (inclusive para a fruição sexual em idade já não reprodutiva – 

“não quero foder/ nunca mais quero foder/ o feitio das unhas dos pés/ e a implantação 

dos cabelos/ na nuca/ do meu Milly chéri/ mais tarde/ ou mais cedo/ vão-me meter nojo/ 

(...) mas agora quero/ foder contigo”) são bandeiras usualmente combatidas pelos ramos 

políticos do cristianismo. 

 
62  E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-
a; e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a 
terra. (Gênesis 1: 28) 
63  
Para a mulher sentenciou o Senhor: “multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez; em meio à 
agonia darás à luz filhos; seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará! (Gênesis, 3: 
16) 
 Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o Cabeça de todo homem; o homem, o cabeça da 
esposa; e Deus, o cabeça de Cristo. (Coríntios 11:3) 
 As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar; 
mantendo-se em atitude de respeito, como também a Lei ordena. (Coríntios 14:34) 
 E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, 
em silêncio. (Timóteo 2:12)  
 As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da 
mulher, como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a Igreja é 
submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus marido. (Efésios 5:22-24) 
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3.3. Sobre os usos públicos/universais e privados/pessoais do experimento da 

subjetividade feminina na escrita de Sylvia Plath e Adília Lopes 

 

 Sobre a reivindicação por um espaço privado independente, é de interesse 

lembrar a menção na nota da autora em O regresso de Chamilly ao ensaio Um teto todo 

seu de Virgínia Woolf, confirmando a hipótese da autora inglesa que, para a mulher 

escrever, é necessário “um espaço próprio, um domínio, um território, uma casa, pelo 

menos um quarto com privacidade” ( LOPES, 2014, p. 437). Esse argumento está posto 

na nota em contraposição à hipótese de Sylvia Plath, à qual Adília Lopes,  

inseguramente64, atribui a convicção de, “por volta de 1950, que para escrever romances 

era preciso ter amantes e fazer viagens” (LOPES, 2014, p. 437). Entretanto, não é 

apenas em desacordo que Sylvia Plath comparece em O regresso de Chamilly, já que 

um olhar mais atento nos revela que o verso “os bebés deprimem-me” não aparece pela 

primeira vez neste livro na obra adiliana, emergindo inicialmente como epígrafe do 

poema “É preciso pensar” em Versos Verdes em 1999, um ano antes da publicação de O 

regresso de Chamilly, sendo um fragmento pertencente ao poema “The babysitters” de 

Sylvia Plath: “But I didn’t know how to cook, and babies depressed me” (LOPES, 2014, 

P. 388).  

 Ainda que Adília Lopes cite Sylvia Plath sem clara certeza e que em pesquisa 

nos diários da autora não tenha encontrado o referido fragmento (talvez por uma questão 

de tradução), a afirmação não está em desacordo com a opinião de Plath sobre o seu 

processo de escrita por volta de 1950. São seiscentos e quarenta e uma entradas em seu 

diário para o morfema “love” e trinte e duas as entradas para o morfema “travel”, o qual 

 
64  “Acho que era a Sylvia Plath que estava convencida por volta de 1950, que para escrever 
romances era preciso ter amantes e fazer viagens” (LOPES, 2014, p. 437). 
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corriqueiramente aparece junto do morfema “write”, como no caso do seguinte 

fragmento do dia primeiro de outubro de 1957: “I am what I am, and have written, lived 

and travelled: I have been worth what I have won, but must work to be worth more. I 

shall not be more by wishful thinking”65 (PLATH, 2000, p. 620) – em que o trio 

escrever, viver e viajar aparecem como pilares constituintes da fundação subjetiva, 

como também medida valorativa do sujeito.  

 Na mesma linha de pensamento, em uma espécie de “to do list”, Sylvia Plath 

escreve o seguinte tópico em sua lista em primeiro de abril de 1956: “Be stoic when 

necessary & write - you have seen a lot, felt deeply & your problems are universal 

enough to be made meaningful- WRITE-”66 (ibidem, p. 625). Novamente se vê no 

fragmento a associação entre escrita e uma noção de experiência em relação ao processo 

criativo de Plath. Contudo, se o estoicismo ensina o desenvolvimento do autocontrole e 

da firmeza como um meio de superar emoções destrutivas e Sylvia Plath considera seus 

problemas suficientemente universais para serem transfigurados literariamente, a ideia 

de uma justaposição de vida e escrita não pode ser aqui cogitada, uma vez que fica clara 

nas anotações de Plath a noção necessariamente transfigurativa do trabalho poético para 

que esse possa fazer sentido (“made meaningful”), ou seja, comunicar, reconhecendo 

assim a autora as difíceis intermediações entre a significação e o real.  

 Sylvia Plath, que alcançou sua maturidade de escrita durante a ascensão do que 

ficou conhecido como “Confesssional Poetry”, possui muitas vezes seu enquadramento 

de leitura atravessado por uma hipótese muito biográfica de interpretação. Ainda que em 

entrevista a Peter Orr em 1962 Sylvia Plath declare que 

 
65  “Eu sou o que sou e o que escrevi, vivi e viajei: eu tenho valido o que ganhei, mas preciso 
trabalhar para valer mais. Eu não me tornarei mais por desejar em pensamento”(minha tradução). 
66  “Seja estoica quando necessário e escreva - você viu muito, sentiu profundamente e seus 
problemas são universais o suficiente para se tornarem significativos - ESCREVA” (minha tradução). 
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I’ve been very excited by what I feel is the new breakthrough that came with, 
say, Robert Lowell’s Life Studies, this intense breakthrough into very serious, 
very personal, emotional experience which I feel has been partly taboo . . . 
These peculiar, private and taboo subjects, I feel, have been explored in 
recent American poetry. I think particularly the poetess Ann Saxton [sic], 
who writes about her experiences as a mother, as a mother who has had a 
nervous breakdown, is an extremely emotional and feeling young woman and 
her poems are wonderfully craftsman-like poems and yet they have a kind of 
emotional and psychological depth which I think is something perhaps quite 
new, quite exciting. (PLATH, 1966)67 

 

É importante lembrar na mesma entrevista as ressalvas que a poeta apresenta sobre o 

uso das experiências pessoais no trabalho poético:  

I think my poems immediately come out of the sensuous and emotional 
experiences I have, but I must say I cannot sympathise with these cries from 
the heart that are informed by nothing except a needle or a knife, or whatever 
it is. I believe that one should be able to control and manipulate experiences, 
even the most terrific, like madness, being tortured, this sort of experience, 
and one should be able to manipulate these experiences with an informed and 
an intelligent mind. I think that personal experience is very important, but 
certainly it shouldn't be a kind of shut-box and mirror looking, narcissistic 
experience. I believe it should be relevant, and relevant to the larger things, 
the bigger things such as Hiroshima and Dachau and so on. (PLATH, 1966)68 

 

 Desse modo, ao mesmo tempo que Sylvia Plath admite suas experiências 

emotivas como fonte de seu trabalho criativo, ela aponta para a necessidade de 

manipulação desses recursos, como também de alargamento dessas experiência para a 

elaboração de questões simbolicamente relevantes. No entanto, deve-se atentar também 
 
67  Estou muito empolgada com o que sinto ser a nova virada que veio, digamos, com Life 
Studies de Robert Lowell, essa intensa virada em experiências muito sérias, muito pessoais e emocionais, 
a qual, em minha opinião, tem sido em certa medida um tabu. . . Esses assuntos peculiares, privados e 
tabus, eu sinto, foram explorados na recente poesia americana. Eu particularmente acho que a poetisa Ann 
Saxton [sic], que escreve sobre suas experiências como mãe, como uma mãe que teve um colapso 
nervoso, é uma jovem mulher extremamente emocional e sensível e seus poemas são maravilhosamente 
artesanais e ainda assim têm uma espécie de profundidade emocional e psicológica que eu acho que é algo 
talvez bastante novo, bastante excitante (tradução minha). 
 
68  Acho que meus poemas imediatamente saem das experiências sensuais e emocionais que 
tenho, mas devo dizer que não posso simpatizar com esses gritos do coração que são informados por nada, 
exceto uma agulha ou uma faca, ou seja o que for. Eu acredito que se deve ser capaz de controlar e 
manipular experiências, mesmo as mais tremendas, como a loucura, ser torturado, esse tipo de 
experiência, e deve-se ser capaz de manipular essas experiências com uma mente inteligente e informada. 
Eu penso que a experiência pessoal é muito importante, mas certamente não deveria ser uma espécie de 
caixa fechada e de aparência espelhada, uma experiência narcisista. Eu acredito que deve ser relevante, e 
relevante para coisas mais amplas, as coisas maiores, como Hiroshima e Dachau e assim por diante 
(tradução minha). 
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para o fato de que, no próprio tempo de escrita de Sylvia Plath, como aponta Jo Gill, já 

havia uma tendência pejorativa em relação a “Confessional Poetry”, principalmente 

quando aplicada à escrita de mulheres, acreditando-se que o movimento, ao privilegiar a 

tensão emocional, tornava-se intelectualmente leniente e comercialmente popular 

(GILL, 2008, p. 20). Tal tendência alastrava-se também na crença de que, ao se focar 

em problemas pessoais, a “Confessional Poetry” afastava-se de questões históricas e 

experiências mais abrangentes, tornando-se uma poesia de interesses muitos específicos 

(ibidem, p. 21), sendo dessa forma necessário entender na entrevista de Plath a 

consideração sobre uma escala hierárquica de importância temática poética e as 

menções a Hiroshima e Dachau dentro deste contexto de depreciação institucional da 

“Confessional Poetry”. 

 No próximo capítulo, a questão sobre a difícil relação entre escrita e biografia 

será mais pormenorizadamente abordada, mas por agora importa destacar o fato de que 

a “Confessional Poetry” surge num contexto de luta por maior representatividade dos 

modos de viver e significar antes marginalizados. Nos Estados Unidos, essa luta é 

marcada pela ascensão dos movimentos de luta pelos direitos civis pela população afro-

americana, os primórdios do fenômeno que ficou conhecido como Revolução Sexual e, 

mais tardiamente, pela segunda onda do feminismo e pela Rebelião de Stonewall 

(1969). De modo que a noção de universalidade foi, a partir da metade dos anos 50, 

programaticamente desafiada, apontando-se para a ficcionalidade do conceito, já que 

cada vez mais crescia a reivindicação pelo entendimento de que todas as experiências 

apresentam-se como circunstancialmente inscritas. Adicionalmente, Edward Brunner 

em seu estudos sobre a poesia durante a Guerra Fria identifica a formulação estética da 

“Confessional Poetry” de favorecimento da expressão de um “eu”, da 
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circunstancialidade da escrita e da tensão emocional em relação à tradição lírica que a 

precede a partir de uma leitura do espectro social da época: 

When confessional verse appeared at the end of the decade it was widely 
regarded as a break from the academic verse of the 1950s, but if a domestic 
verse that envisions family members as under siege from the state vies with 
an academic verse that is intent upon affirming the social unity of the state, 
then confessional verse may be less a breakaway text than a focusing of 
concerns that the decade has been struggling to articulate69 (BRUNNER, 
2000, p.14).  

 

 Dessa forma, observa-se que a própria concepção a-histórica e de crua 

expressão de uma biografia na “Confessional Poetry” mostra-se atrelada a um série de 

fobias relativas à emergência de uma nova configuração social a partir da década de 50. 

Tais fobias, no entanto, não deixaram de acompanhar a própria escrita de Sylvia Plath, 

como as diversas entradas nos diários sobre sua ansiedade em relação à adequação do 

seu trabalho para a obtenção de reconhecimento intelectual revelam, como também seu 

conhecido e extensivo trabalho de pesquisa de mercado e respectiva cuidadosa 

submissão de manuscritos a partir das diferentes formatações dos nichos de publicação 

para quem endereçava seus escritos.  

 Assim, se Hiroshima e Dachau comparecem na entrevista de Sylvia Plath para 

marcar seu distanciamento em relação a uma fobia na recepção da “Confessional 

Poetry”, movimento com o qual, apesar da simpatia, a poeta nunca se identificou, pode-

se pensar que a menção eticamente controversa70 na poética de Plath a catástrofes 

 
69  Quando o verso confessional apareceu no final da década, foi amplamente considerado como 
um rompimento com o verso acadêmico dos anos 50, mas se um verso doméstico, que visse membros da 
família como sitiados pelo Estado, rivaliza com um verso acadêmico, que tem a intenção de afirmar a 
unidade social do Estado, então, o verso confessional pode ser menos um texto dissidente do que um 
enfoque de preocupações que a década tem lutado para articular (minha tradução). 
 
70   [PLATH’s] invocation of the Holocaust (‘Daddy’, ‘Lady Lazarus’, ‘Mary’s song’), and of 
Hiroshima (‘Fever 103º’, ‘Mary’s song’) was highly controversial for a generation of earlier critics, such 
as Irving Howe, who accused her of capitalizing on the collective significance of these events. This has 
become a different kind of critical issue for contemporary readers, since the parodic movement of poems 
such as ‘Daddy’ and “Lady Lazarus’, which cannibalize media reports and historical events, along with 
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humanas recentes ao momento de escrita, principalmente relativas ao Holocausto, à 

Segunda Guerra Mundial e à Guerra Nuclear, entretecidas na expressão de um grave 

sofrimento individualizado (não confundir com biográfico) e marcado majoritariamente 

por recursos denotativos do gênero feminino71 constitui, por um lado, uma estratégia de 

alargamento receptivo para os seus poemas, dada uma cultura editorial que oferecia 

menos oportunidades de publicação às mulheres do que aos homens, como afirma a 

poeta contemporânea de Plath, Maxine Kumin, a qual relembra do final dos anos 50 

receber uma rejeição editorial em que o editor de uma revista literária de âmbito 

nacional lhe escreveu que “with regret that he could not accept any more poems from 

me for 6 months or so because he had already published a woman poet the previous 

month”72 (KUMIN, 1979, p. 107).  

 Embora seja eticamente controverso em Plath os modos de uso do horror 

público para a expressão poética, esses efeitos também precisam ser entendidos dentro 

de uma estética do excesso, em que, conforme aponta Karen Jackson Ford em seu livro 

Gender and the Poetics of Excess: Moments of Brocade (1997), a poética do excesso 

busca resistir e/ou transgredir as opressivas e limitantes restrições da convenção. O 

excesso para Ford é “a rhetorical strategy adopted to overcome the prohibitions imposed 

                                                                                                                                          
Freudian clichés and sexual and racial stereotypes, is now itself a cultural dominant (BRITZOLAKIS, 
2006, p. 118). 
71  Ainda que seja usual uma recepção literária que cola a figura corporal do poeta a uma 
realização de eu-lírico, favorecendo uma percepção do gênero enquanto um automatismo de linguagem 
em relação à identificação social do gênero da figura autor (principalmente no caso das escritoras 
mulheres), a própria Sylvia Plath em uma entrada de seu diário declara sua intenção de ser reconhecida 
como ‘The Poetess of America’ (PLATH, 2000, p. 365), sinalizando dessa forma uma vontade de ser lida 
diferenciadamente pelo prisma do gênero feminino. Além disso, mesmo a língua não usualmente 
apresentando desinências estruturais de gênero, em sua obra poética, Sylvia Plath, além das estruturas 
gramaticais denotativas de gênero, seleciona discursivamente elementos que, dados os pressupostos 
sociais de reconhecimento de gênero, são considerados como pertencentes ao universo feminino. 
72  “com pesar que ele não poderia aceitar mais poemas meus por 6 meses ou mais, porque ele já 
havia publicado uma mulher poeta no mês anterior”(minha tradução). 
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by the application of a disabling concept of decorum”73 (FORD, 1997, p. 13), variando 

assim suas formas de manifestação de acordo com as circunstâncias históricas. Tal 

decoro, contra qual Plath se lança, pode ser visto verbalmente como uma rígida 

estilística propagada pelo new criticism, escola crítica vigente durantes os anos de 

faculdade de Sylvia Plath, como também estendido às interdições relativas a questões 

representacionais das mulheres, dentre outros tabus –  sejam eles concernentes a eventos 

históricos, como o Holocausto ou a Guerra Fria, ou mais subjetivos, como o caso do 

suicídio em “Lady Lazarus” ou da difícil relação entre pai e filha de “Daddy”.  

 Ao final do livro A mulher-a-dias de 2002, Adília Lopes escolhe encerrar seu 

volume com uma citação da última estrofe de “Mary’s song”, um poema justamente 

muito representativo dos usos do horror público em Sylvia Plath:  

 

Mary’s song  
 
The Sunday lamb cracks in its fat. 
The fat 
Sacrifices its opacity...  
 
A window, holy gold. 
The fire makes it precious, 
The same fire 
 
Melting the tallow heretics, 
Ousting the Jews. 
Their thick palls float 
 
Over the cicatrix of Poland, burnt-out 
Germany. 
They do not die. 
 
Grey birds obsess my heart, 
Mouth-ash, ash of eye. 
They settle. On the high 
 
Precipice 
That emptied one man into space 
The ovens glowed like heavens, incandescent. 

 
73 “uma estratégia retórica adotada para superar as proibições impostas pela aplicação de um 
conceito limitante de decoro” (minha tradução). 
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It is a heart, 
This holocaust I walk in, 
O golden child the world will kill and eat74.  
(PLATH, 1981, p. 208) 

 

 Uma breve leitura do poema já demonstra o uso do enjambment como recurso 

basilar de sentido. Genericamente, o enjambment caracteriza-se na poesia pela utilização 

de uma sintaxe incompleta no final do verso, de modo que o significado passa de uma 

linha poética para outra, sem pontuação terminal. Na leitura, o atraso do significado cria 

uma tensão que é liberada quando a palavra ou frase que completa a sintaxe é 

encontrada; uma vez que a tensão surge de certa indeterminação de sentido ocasionada 

tanto pela pausa da linha e a sugestão de continuidade fornecida pelo significado 

incompleto. Em Mary’s song, além dos casos de clara percepção de incompletude 

 
74  A Canção de Maria 
 
 O carneiro dominical estala na sua gordura 
 A gordura 
 sacrifica a sua opacidade… 
 
 Uma janela de oiro sagrado. 
 O fogo torna-o precioso, 
 o mesmo fogo 
 
 fundindo os hereges ensebados, 
 despojando os judeus. 
 Os seus panos mortuários espessos flutuam 
 
 Sobre a cicatriz da Polónia, Alemanha 
 destruída pelo fogo. 
 Eles não morrem. 
 
 Pássaros cinzentos atormentam o meu coração, 
 cinzas na goela, olhar de cinzas. 
 Pousam. No alto 
 
 precipício  
 que soltou um homem no espaço 
 os fornos cintilam como céus, incandescentes. 
 
 É um coração, 
 este holocausto que percorro, 
 Ó menino de oiro, o mundo há-de matar e comer. 
 (PLATH, 1997, p. 241) 
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sintática do enjambment (como em “The fat/ Sacrifices its opacity....”), há alguns casos 

em que a incompletude sintática não é primeiramente evidente, como no caso do uso de 

adjuntos adverbiais (“Their thick palls float// Over the cicatrix of Poland, burn out”), 

pontuação ambígua na delimitação de sentido (“They settle. On the high// Precipice”) e 

uso de pronome para resumir os núcleos de sujeito anteriores em outra linha (“Mouth-

ash, ash of eye/ They settle. On the high”). Nesses casos, vê-se como o corte de linha, 

estrofe ou pontuação impõe uma suspensão e ambiguidade de sentido em virtude das 

possíveis configurações sintáticas, promovendo, como os outros casos no poema de 

enjambment de clara quebra sintática e continuidade no verso sucessivo, uma progressão 

imagética que gera uma interconexão conceptiva entre termos inicialmente 

desassociados. 

 O título do poema que se traduz em português como “Canção de Maria” evoca 

uma relação de posse entre o poema e a figura bíblica de Virgem Maria, de forma que se 

apresentam duas relações possíveis entre o título e o corpo do poema: a canção é de 

Maria, pois é para ela destinada, ou a canção é de Maria porque é dela proveniente. 

Após uma leitura mais detida, percebe-se que as duas relações podem ser sustentadas 

pelo poema, de forma que o enquadramento imagético catastrófico empreendido em 

“Mary’s song” pode ter como ponto de perspectiva e locução a posição da Virgem 

Maria ou, pela apropriação da perspectiva da mater dolorosa, ter como ponto de locução 

a persona lírica da poeta Sylvia Plath.  

 O poema cuja abertura imagética é a do sacrifício do cordeiro, remete tanto ao 

corriqueiro preparo de um almoço de domingo, como a Cristo e à oferenda judaica de 

animais pelo fogo (em alguns casos sendo completamente queimadas e em outros 

parcialmente queimadas e comidas), de modo que já no primeiro verso a imagem da 
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gordura, cordeiro e fogo estão confluídas com a ideia de sacralidade, sacrifício, 

purificação75 e de domesticidade proveniente da preparação de alimentos.  

 Na segunda estrofe, a imagem de enquadramento sacrificial por “A window, 

holy gold”, a qual torna-se preciosa pela ação do fogo, ao mesmo tempo que alude ao 

papel simbólico da janela na comunicação do ser humano com o celeste76 e às imagens 

judaico-cristãs de purificação e condenação pelo fogo, pelo desenvolver da terceira 

estrofe, também remete ao sacrifício dos judeus no Holocausto e talvez dos hereges na 

Inquisição, o que ocasiona uma remissão interpretativa dos sentidos da primeira estrofe 

em face desse novo campo semântico.  

 Mais uma vez, a ideia de transição de corpos sólidos para estados mais voláteis 

pela ação sacrificial do fogo comparece no poema, sendo de interesse notar o uso da 

palavra “palls” no poema, uma vez que a palavra simultaneamente significa mortalha e 

uma camada atmosférica comumente de fumaça em inglês. Assim, a espessura da 

matéria, pelo fogo, ganha leveza e flutua como cinzas por terras arrasadas pelo 

genocídio, sem, no entanto, morrer ( “They do not die”), de forma que se vê desenrolar 

em “Mary’s song” uma espécie de historiografia mitológica da catástrofe humana 

inaugurada pela figura anciã do sacrifício dominical do cordeiro, em que morte, 

sagrado, atrocidade e apetite novamente convergem pelo enquadramento mito-histórico 

dessa janela de ouro sagrada – a  qual, pela proximidade semântica com o holocausto, 

funciona também metaforicamente como a janela de abertura dos fornos crematórios. 

 
75  Vale notar que a noção de purificação sacrificial encontra-se enfatizada pelo fragmento “The 
fat/ Sacrifices its opacity”, em que o estado sólido e opaco da gordura é transformado pelo fogo para o 
líquido e transparente. 
76  No ano seiscentos da vida de Noé, no mês segundo, aos dezessete dias do mês, naquele 
mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. (Gênesis 
7:11) 
 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois 
fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não 
derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. (Malaquias 3:10) 



 

 
 

109 

 Outra alusão histórica presente no poema é a da corrida espacial, referida nos 

versos “Precipice/ that emptied one man into space”, remetendo, portanto à ida do 

astronauto russo Yuri Alekseievitch Gagarin ao espaço em 12 de abril de 196177. Deve-

se observar que tal referência é precedida pela imagética do precipício, como das cinzas 

presentes nos versos “Gray birds obsess my heart,/ Mouth-ash, ash of eye”, além de ser 

sucedida pela cena de fornos incandescentes (“The ovens glowed like heavens, 

incandescent”, de maneira que, a partir da visão da terra pelo astronauta no espaço, 

imagina-se se ver o sacro espetáculo78 aniquilador do brilho dos fornos/crematórios. 

“Mary's Song”, ao relacionar a imagística do sacrifício religioso à atrocidade do 

Holocausto e possivelmente da Inquisição, juntamente de uma ameaça de destruição 

nuclear (uma vez que, durante a Guerra Fria, a rivalidade entre a União Soviética e os 

Estados Unidos focou-se em atingir pioneirismos na exploração do espaço tendo em 

vista a segurança nacional e o reconhecimento da superioridade tecnológica e ideológica 

de cada país), também explora a natureza controversa do progresso tecnológico que 

permite tanto o vôo espacial quanto o genocídio eficiente – seja historicamente do povo 

judeu, ou até potencialmente do mundo inteiro.  

 Sabe-se que o termo “holocausto” foi sublinhado no dicionário de Merriam-

Webster de Sylvia Plath  conjuntamente com estes dois significados: “oferta sacrificial, 

cuja totalidade consome fogo; sacrifício ou destruição total ou parcial, especialmente 

por meio de fogo, de, por exemplo, um grande número de seres humanos”79. Portanto, 

pode-se depreender que possivelmente o uso do termo holocausto no poema tenha sido 

 
77  Mary’s song é composto em 1962.. 
78  Alguns críticos entendem a imagem no poema como uma alusão ao bombardeio de 
Hiroshima. 
79  S. P. subrayó el término en su diccionario Webster, junto a estas dos acepciones: “Ofrenda 
sacrificial, cuya totalidad consume el fuego; sacrificio o destrucción total o parcial, especialmente por 
medio del fuego, de, por ejemplo, un gran número de seres humanos”. Con respecto a este tema, v. nota 
sobre Judía, poema n° 198, “Lady Lázaro”. (ABELEIRA, 2008, p. 782) 
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precisamente escolhido pela associação entre o sacrifício religioso do cordeiro por meio 

do fogo com os sucessivos massacres empreendido pelos seres humanos, de modo que, 

ao mesmo tempo que se explora mais especificamente no poema o genocídio dos judeus 

por parte dos nazistas, estende-se a carnificina a um movimento geral e ritualístico do 

humano, já exposto na crua banalidade sacrificial dos assados.   

 Embora a capitalização em cima das tragédias de significado específico 

coletivo, conforme anteriormente mencionado, seja uma questão problemática na 

poética de Sylvia Plath, é de interesse apontar como a incorporação de elementos 

domésticos, “sentimentais” e maternais, os quais foram sistematicamente evitados no 

modernismo americano (BRITZOLAKIS, 2006, p. 113), são abordados no poema em 

simultaneidade com a representação do horror público. Se lembramos o parágrafo de 

abertura de The Bell Jar, em que a protagonista Esther Greenwood narra que 

It was a QUEER, sultry summer, the summer they electrocuted the 
Rosenbergs, and I didn't know what I was doing in New York. I'm stupid 
about executions. The idea of being electrocuted makes me sick, and that's all 
there was to read about in the papers – goggle-eyed headlines staring up at 
me on every street corner and at the fusty, peanut- smelling mouth of every 
subway. It had nothing to do with me, but I couldn't help wondering what it 
would be like, being burned alive all along your nerves80. (PLATH, 2008, p. 
4), 

 

percebe-se que a rejeição da ligação entre a execução dos Rosenbergs com a narrativa 

perspectivada pela experiência individualizada de Esther Greenwood apenas afirma a 

intenção de interconexão entre essas duas esferas, inclusive para além da irônica 

sinalização do tratamento de electroterapia que posteriormente Esther sofreria em 

virtude de sua tentativa de suicídio. Ainda que na novela o motivo da execução do casal 

 
80  Era um verão estranho e opressivo aquele em que eletrocutaram os Rosenberg, e eu não sabia 
o que estava fazendo em Nova York. Não entendo de pena de morte. A ideia de ser eletrocutada me dá 
náuseas e esse era o único assunto dos jornais – manchetes garrafais me olhavam em cada esquina e em 
cada sufocante saída de metrô cheirando a amendoim. Aquilo não tinha nada a ver comigo, mas eu não 
conseguia parar de pensar em como seria ser queimada viva, até os nervos. (PLATH, 1999, p. 7). 
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não seja mencionado, nem a descrição do clima histérico proveniente da polarização 

ideológica da Guerra Fria, é importante salientar que, conforme afirma Deborah Nelson, 

Esther Greenwood parece uma derivação do nome “Esther Ethel Greenglass 

Rosenberg”, fazendo-nos ver que Plath claramente sugere mais sobre a influência desse 

evento político na sua narrativa do que sua personagem admite (NELSON, 2006, p. 25). 

 De igual maneira, a manifestação do horror coletivo em “Mary’s song” não 

pode ser apenas lida como uma questão de capitalização poética, em que o uso 

espetacularizado do horror funciona para a criação de um frisson na expressão de um 

sofrimento de manifestação individualizada que é incomensurável com as circunstâncias 

específicas éticas e históricas das catástrofes aludidas. A apropriação do horror público 

pela manifestação individualizada do sofrimento na lírica de Plath age também de forma 

a borrar os limites entre o pessoal e político, de modo a questionar os limites entre esses 

dois níveis tão insistentemente separados. 

 Quando se pensa nas construções ideológicas da Guerra Fria, é comum a 

constatação de uma propaganda pelos Estados Unidos que se apoiava na ideia de 

valorização do espaço privado, o qual estava intimamente relacionado simbolicamente 

com a liberdade individual dos cidadãos. Esse valor, considerado como essencial para o 

desenvolvimento e bem-estar humano, era posto em contraste com a aparente falta de 

liberdade individual do regime soviético. No entanto, conforme Deborah Nelson 

novamente aponta em seu artigo “Plath, history and politics”, a privacidade mostrava-se 

como uma construção ideológica muito ambígua na Guerra Fria, uma vez que, posta 

como constantemente ameaçada por agentes externos, para ser protegida, era necessário 

por parte do poder público e privado o escrutínio da vida subjetiva a fim de conter os 

corpos desobedientes aos princípios reguladores do bem-estar social, levando-se, 
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portanto, a uma verdadeira caça às bruxas. Caça às bruxas essa que não é na história 

estadunidense uma novidade macartista, uma vez que a vasta documentação anti- 

indígena, os julgamentos de Salem e o apartheid racial promovido pela sociedade 

americana revelam discursivamente um mito fundacional de combate ao mal que 

permite moralmente a violência para seu extermínio.  

 Em consonância com esse discurso de valoração da privacidade contra as 

ameaças externas, delineia-se uma obstinada propaganda do crucial papel da mulher no 

cultivo do espaço doméstico e da vida familiar para o sucesso do Estado estadunidense 

contra o perigo comunista. Todavia, durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres 

estadunidenses envolveram-se em muitas tarefas que raramente desempenhavam  antes, 

em virtude da guerra abranger um conflito global em uma escala sem precedentes, sendo 

urgentemente imperativo mobilizar toda a população para a expansão do papel 

economicamente produtivo das mulheres. Entre as imagens mais emblemáticas da época 

estavam aquelas que descreviam “Rosie, a Rebitadora”, uma operária de fábrica 

realizando o que antes era considerado trabalho de homem.  

 Assim, se durante a Segunda Guerra Mundial a ocupação da vida econômica 

pública é forçosamente expandida para as mulheres, na Guerra Fria, ocorre um 

movimento ideológico de retração dessa ocupação, favorecendo o lugar da mulher como 

esposa e mãe no lar. No entanto, mesmo diante de toda propaganda promovida pela 

mídia, discursos políticos e especialistas do campo da psicologia, medicina e 

desenvolvimento infantil acerca da importância da mulher no espaço doméstico, havia 

uma grande tensão em relação a esse posicionamento, seja pela maior liberdade 

feminina desfrutada no período recentemente anterior, seja pela ansiedade com a qual a 

propaganda pelo domínio da mulher do espaço doméstico era acompanhada:  
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(...) there was a creeping anxiety that wives and mothers enjoyed too much 
power in the home and could not be trusted with the care of future soldiers 
and statesmen. Philip Wylie’s Generation of Vibers, one of the period’s most 
widely cited screeds against mothers, rebuked women for exercising 
excessive power and thereby emasculating their sons. This drama of the 
suffocating and domineering mother, straight out of  the Freudian family 
romance popularized in the 1950s, became a staple of American self-
knowledge81 (NELSON, 2006, p. 30). 

 

 Desse modo, a apropriação do horror público pela manifestação 

individualizada e feminina do sofrimento na lírica de Plath precisa ser entendida no 

âmbito desse contexto de tensão envolvendo a vida privada e pública, em especial das 

mulheres, durante a Guerra Fria, em que a ação de gestão estatal do pessoal e do público 

estava profundamente entrelaçada. Adicionalmente, o amplo movimento histórico 

estadunidense  de viabilização moral do uso da violência contra as ameaças externas a 

um núcleo unificador, como a Igreja, a nação ou família, precisa ser reconhecido como 

uma parte importante do uso espetacular e perturbante da violência em Plath. Não é, 

portanto, acidental que Christina Britzolakis em seu artigo sobre “Ariel and other 

poems”, enfatize a importância da dinâmica entre silenciamento e expressão vocal, 

corporalmente encarnada, na lírica de Plath para pensar os procedimentos poéticos que 

operam uma espécie de manifestação do reprimido, sendo a justaposição entre violência 

e o corpo sexuado e reprodutivo feminino, como lugar simbólico e institucional, um dos 

seus grandes topos.  

 Em “Mary’s song” é notável como o recurso do enjabment, anteriormente 

referido para a produção de tensão, organiza sensivelmente uma dinâmica de repressão e 

liberação semântica e rítmica. Dinâmica essa também efetivada no contraste entre o 
 
81  (...) havia uma ansiedade aterrorizadora de que esposas e mães desfrutavam de muito poder 
em casa e não podiam ser confiadas  para os cuidados de futuros soldados e estadistas. Generation of 
Vibers de Philip Wylie, um dos escritos mais amplamente citados da época contra mães, repreendeu as 
mulheres por exercerem poder excessivo e assim emascularem seus filhos. Esse drama da mãe sufocante e 
dominadora, direto do romance familiar freudiano, popularizado na década de 1950, tornou-se um marco 
do autoconhecimento americano (minha tradução). 
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empenho de uma imagética exuberante e o corte abrupto de versos verbalmente 

sucintos, caracterizados por um difícil movimento de abertura e fechamento entre 

adjetivação vigorosa, uso econômico de verbos de impacto e substantivação crua e forte. 

Adicionalmente, tal imagética exuberante e, de certo modo, sedutora para a expressão 

da catástrofe trabalha com a variação contrastiva entre cores vibrantes, como o 

vermelho e o dourado, pertencentes às imagens do fogo, da janela de ouro e do coração, 

e cores frias, como o cinza e bege, pertencentes à gordura, ao sebo, às cinzas, aos fornos 

e ao holocausto. Tal oscilação no uso das cores é frequente na obra de Plath como um 

todo, marcando usualmente um universo de sedução e morte transpassado por fobias de 

rejeição e atração com o feminino, sendo, por exemplo, frequentes a expressão 

figurativa dos mitos da femme fatale, da mãe fálica e da inescapável dinâmica 

sadomasoquista das relações entre o masculino e o feminino.  

 Retornando à questão do enquadramento do poema pela perspectiva da mater 

dolorosa, é de interesse observar que, além da menção no título à Virgem Maria, ao 

final do poema, Cristo, seu menino, comparece como criança no ato de imolação e sua 

subsequente sublimação – pelo fogo ou ritual da eucaristia (“O golden child the world 

will kill and eat”) – confirmando a perspectiva da mãe diante da sucessiva carnificina 

humana condensada na imagem do sacrifício do filho. Inegavelmente há uma ternura no 

uso da palavra “child”, ternura maternal essa perturbadora e indecorosa diante do 

sintagma “the world will kill and eat”, o qual afirma um apetitoso desejo pelo 

homicídio. Além disso, as exuberantes e luxuriantes imagens de matança atreladas à 

expressão de um “eu” circunscrito à figura bíblica de Maria comparecem de modo 

disruptivo, dada a usual representação simbólica da mãe de Deus associada à castidade, 

sacralidade, sofrimento e abnegação.  
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 Todavia, interessa apontar que a marcação na primeira pessoa do singular 

acontece apenas duas vezes no poema (“Grey birds obsess my heart” e “This holocaust I 

walk in” – meus grifos), sendo a construção de uma cena a partir de uma perspectiva 

não identificada mais constante em “Mary’s song” (como por exemplo em “The Sunday 

lamb cracks in its fat”). Tal recurso de balanceamento entre uma cena de perspectiva 

não identificada e a expressão visceral de um “eu” textual é outra característica comum 

à obra de Plath como um todo, funcionando também dentro da referida dinâmica de 

tensão entre repressão e liberação. De forma que a identificação textual de um “eu” em 

Plath é muito mais rarefeita do que uma tendência receptiva, que encara a lírica de Plath 

como majoritariamente uma exposição pessoal que age como um ato de resistência 

literário e político, deseja sugerir. Conforme afirma Christina Britzolakis, esta recepção 

mostra-se controversa, uma vez que 

Plath’s experiments with voice and persona resist the tendency to read her 
poems as a psychobiographical narrative of self-discovery. What is 
sometimes known as her ‘confessionalism’ is more usefully viewed, I shall 
argue, as a doubled discourse, which, while it may well draw upon 
autobiographical materials, withholds from both poet and reader any secure 
identification. For Plath, the psychic is always already a theatrical space, an 
‘other scene’, layered with multiple texts and images. In spite of its apparent 
centrality, then, the location of the ‘I’ in theses texts is unstable and 
duplicitous, and this instability or doubleness is often registered by critics as a 
threat, danger or negativity elided with femininity itself82.  (BRITZOLAKIS, 
2006, p. 208) 

 

 Em consonância com o argumento acima citado, é demonstrativo em “Mary’s 

song” o jogo de duplicidade/instabilidade na localização de um “eu” feminino em Plath, 

em virtude da já referida ambiguidade de perspectiva e locução na posição do eu-lírico 
 
82  Os experimentos de Plath com a voz e persona poética resistem à tendência de ler seus 
poemas como uma narrativa psicobiográfica de autodescoberta. O que às vezes é conhecido como seu 
"confessionalismo" é mais proveitosamente visto, argumentarei, como um discurso duplicado que, 
embora possa valer-se de materiais autobiográficos, retém do poeta e do leitor qualquer identificação 
segura. Para Plath, o psíquico é sempre um espaço teatral, uma "outra cena", repleta de múltiplos textos e 
imagens. Apesar de sua aparente centralidade, então, a localização do "eu" nesses textos é instável e 
dúplice, e essa instabilidade ou duplicidade é freqüentemente registrada pelos críticos como uma ameaça, 
perigo ou negatividade elidida com a própria feminilidade (minha tradução). 
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no poema, o qual pode ser tanto Virgem Maria ou, pela apropriação da perspectiva da 

mater dolorosa, a persona lírica da poeta Sylvia Plath. Também significativa desta 

tensão entre o “eu” e o outro na configuração da voz lírica é a quinta estrofe do poema. 

Enquanto o verso “Gray birds obsess my heart” expõe pela primeira vez em “Mary’s 

song” a marcação pronominal na primeira pessoa do singular, manifestando um “eu” em 

relação à expressão de pertencimento de um coração, popularmente parte do corpo 

responsável por guardar nossa verdadeira essência e vontade subjetiva,  o segundo verso 

da estrofe “Mouth-ash, ash of eye.” opera uma espécie de decomposição metonímica do 

“eu”, em que um rosto apresentado por frações tem suas partes encaixadas pela 

continuidade semântica promovida pela palavra “ash”. Já o terceiro verso, ao optar por 

se referir a essas partes de um rosto na terceira pessoa do plural (“They settle. On the 

high”), provoca um distanciamento da primeira pessoa do singular, pelo alheamento das 

partes na terceira pessoa. 

 Ainda sobre a questão maternal, é de interesse apontar como a exploração da 

relação entre subjetividade materna e escrita é reconhecida criticamente como altamente 

inovadora em Sylvia Plath, combinando intimidade e ternura lírica com uma 

problematização da maternidade como discurso simbólico e institucional, em que os 

poemas reinventam o espaço libidinal, doméstico e textual da relação mãe-criança. 

Importa ainda salientar como o enquadramento imagético catastrófico empreendido por 

uma direta ou apropriada perspectiva de uma entidade divina feminina em “Mary’s 

song” parece sinalizar para uma ambíguo e simultâneo desejo e repulsa ao mundo atroz 

e trágico dos homens, termo aqui não utilizado como sinônimo de humanidade, já que a 

escolha de perspectiva por Maria para a expressão do massacre numa tradição judaico-

cristã, reconhecida por sua predileção por messias, patriarcas bíblicos, escolas de 
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profetas e apóstolos masculinos, aponta para uma diferenciação de lugar de fala numa 

tradição patriarcal, em que o testemunho de Cristo no Segundo Testamento apenas 

comparece pela locução masculina.  

 Assim, vê-se, por um lado, a posição de Maria em contraposição ao massacre 

masculino (condensado figurativamente na figura do Homem-Deus imolado), posição a 

qual funciona como uma alegoria que opõe aspectos do discurso simbólico e religioso 

da maternidade, associado ao cuidado e a preservação da vida, a valores destrutivos, 

expressos estruturalmente pelo complexo industrial militar da Guerra Fria. Contudo, em 

simultaneidade, no poema, o desejo espetacular de Maria pela destruição interrompe 

expectativas representacionais maternais, de forma que a representação discursiva da 

maternidade em Sylvia Plath é um fenômeno complexo que foge a enquadramentos 

moralizadores, como bem atesta exemplarmente sua obra radiofónica em verso Three 

Women83 (Três Mulheres), escrita a princípios de 1962.  

 Em relação à referência à maternidade recuperada duas vezes na obra de Adília 

Lopes retirada do poema “The babysitters”84, o qual foi escrito em 29 de outubro de 

 
83  Manifesta como monólogos em três vozes entremeadas, a trama que rege a obra dramática 
“Três mulheres” de Sylvia Plath é em resumo a seguinte: a primeira personagem dá à luz e retorna, depois 
de resolver sua luta interior, com o bebê em casa; a segunda aborta mais uma vez (ela já sofreu vários 
abortos espontâneos) e a terceira, grávida contra vontade, dá a criança para adoção. Assim, diversas 
perspectivas difíceis e inviabilizadas sobre o exercício da maternidade são apresentadas na obra. 
 
84  The Babysitters 
 
  It is ten years, now, since we rowed to Children's Island. 
The sun flamed straight down that noon on the water off Marblehead. 
That summer we wore black glasses to hide our eyes. 
We were always crying, in our spare rooms, little put-upon sisters, 
In the two, huge, white, handsome houses in Swampscott. 
When the sweetheart from England appeared, with her cream skin and Yardley cosmetics, 
I had to sleep in the same room with the baby on a too-short cot, 
And the seven-year-old wouldn't go out unless his jersey stripes 
Matched the stripes of his socks. 
 
Or it was richness! —- eleven rooms and a yacht 
With a polished mahogany stair to let into the water 
And a cabin boy who could decorate cakes in six-colored frosting. 
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1961 durante os meses finais de gestação do segundo filho de Plath, vale apontar como 

o poema constrói-se por uma perspectiva memorialística, em que a situação de escrita e 

a situação de vivência rememorada estão dez anos afastadas. Em “The babysitters”, o 

eu-lírico delineia-se a partir de uma experiência de Sylvia Plath como babá junto de sua 

amiga Marcia Brown para famílias ricas em Swamspcott, Massachusetts, no verão de 

1951. O poema, o qual retrata a abundância material das famílias (“Or it was richness! 

—- eleven rooms and a yacht/ With a polished mahogany stair to let into the water/ And 

                                                                                                                                          
But I didn't know how to cook, and babies depressed me. 
Nights, I wrote in my diary spitefully, my fingers red 
With triangular scorch marks from ironing tiny ruchings and puffed sleeves. 
When the sporty wife and her doctor husband went on one of their cruises 
They left me a borrowed maid named Ellen, 'for protection,' 
And a small Dalmation. 
 
In your house, the main house, you were better off. 
You had a rose garden and a guest cottage and a model apothecary shop 
And a cook and a maid, and knew about the key to the bourbon. 
I remember you playing 'Ja-Da' in a pink piqué dress 
On the game-room piano, when the 'big people' were out, 
And the maid smoked and shot pool under a green shaded lamp. 
The cook had one walleye and couldn't sleep, she was so nervous. 
On trial, from Ireland, she burned batch after batch of cookies 
Till she was fired. 
 
O what has come over us, my sister! 
On that day-off the two of us cried so hard to get 
We lifted a sugared ham and a pineapple from the grownups' icebox 
And rented an old green boat. I rowed. You read 
Aloud, cross-legged on the stern seat, from the Generation of Vipers. 
So we bobbed out to the island. It was deserted —- 
A gallery of creaking porches and still interiors, 
Stopped and awful as a photograph of somebody laughing 
But ten years dead. 
 
The bold gulls dove as if they owned it all. 
We picked up sticks of driftwood and beat them off, 
Then stepped down the steep beach shelf and into the water. 
We kicked and talked. The thick salt kept us up. 
I see us floating there yet, inseparable—two cork dolls. 
What keyhole have we slipped through, what door has shut? 
The shadows of the grasses inched round like hands of a clock, 
And from our opposite continents we wave and call. 
Everything has happened.  
 (PLATH, 1981, p. 174-175) 
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a cabin boy who could decorate cakes in six-colored frosting”85), as dificuldades do 

trabalho e a exploração laboral (“I had to sleep in the same room with the baby on a too-

short cot,/ And the seven-year-old wouldn't go out unless his jersey stripes/ Matched the 

stripes of his socks”; “(...) my fingers red/ With triangular scorch marks from ironing 

tiny ruchings and puffed sleeves.”; “We were always crying, in our spare rooms, little 

put-upon sisters,86”), detém-se especialmente sobre um dia de folga em que as amigas 

passam juntas num ilha próxima, desfrutando de liberdade e cumplicidade. No entanto, 

esse momento de partilha em tempo e espaço está rompido (“What keyhole have we 

slipped through, what door has shut?/ The shadows of the grasses inched round like 

hands of a clock,/ And from our opposite continents we wave and call./ Everything has 

happened.87”), como se os anos, a distância e a vivência de outras circunstâncias 

tivessem definhado um lugar de comunicabilidade entre as duas mulheres. 

  O verso aludido por Adília Lopes “But I didn't know how to cook, and babies 

depressed me” ao mesmo tempo que marca a inaptidão do eu-lírico para desempenhar 

sua função doméstica como babá e mulher, sob a perspectiva ideológica de seu tempo, 

rememora poeticamente a experiência de uma jovem mulher universitária solteira e sem 

filhos que, por mais controverso, pode não saber cozinhar e declarar que bebês a 

deprimem, uma vez que, no caso de mulheres casadas e com filhos, tornar-se-iam muito 

mais reprováveis e escandalosas as duas características. Todavia, tendo em vista a 

 
85  “Oh, aquilo que era luxo! --- onze quartos e um iate/ Com uma brilhante escada de mogno 
para entrar na água,/ E um criado de bordo que podia decorar os bolos com glacê de seis cores.” (minha 
tradução). 
86  “Mandaram-me dormir em outro quarto com a criança, em uma pequena cama dobrável,/ E o 
moleque de sete anos recusou-se a sair se as listras do suéter/  Não estavam combinando suas meias.”; 
“(…) os dedos avermelhados/ Com queimaduras triangulares de tanto passar franzidos minúsculas e 
mangas bufantes.”; “Nós estávamos sempre chorando em nossos respectivos quartos de hóspedes, nós, as 
pequenas irmãs exploradas,”(tradução minha). 
87  “Por que buraco de fechadura passamos, que porta fechou?/ As sombras da grama se voltaram 
lentamente como as mãos de um relógio,/ E, de continentes opostos, nós acenamos e nos chamamos.//  
Tudo já aconteceu.” (minha tradução) 
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importante presença da maternidade e do doméstico (inclusive do processo de feitura de 

alimentos) que a poética de Sylvia Plath passa a apresentar no final da década de 50 e 

início de 60, tal verso acaba por ser lido dentro desse enquadramento contextual, 

funcionando, portanto, como uma espécie de discurso elegíaco e crítico, em que a 

alegria da cumplicidade e liberdade entre duas mulheres, mesmo diante de uma situação 

laboral adversa, contrasta ideologicamente com a propaganda que apregoa a necessidade 

de completude pela maternidade e da aptidão doméstica como atributos modelares 

femininos.  

 No poema “É preciso pensar” de Versos Verdes, cuja epígrafe é justamente o 

verso anteriormente referido de Sylvia Plath, vê-se delinear uma reflexão acerca da 

questão reprodutiva e doméstica: 

 
“But I didn’t know how to cook, and babies depressed me.” 
   Sylvia Plath, “The babysitters” 
 
É preciso pensar 
em tudo 
dos preservativos 
às panelas 
e há mesmo quem 
nos preservativos 
veja já as panelas 
pensa-se de mais 
e não se pensa 
de facto 
(LOPES, 2014, p. 388) 

 

 O tudo que se precisa pensar no poema está delimitado por todas as coisas que 

existem entre os preservativos e as panelas. Poder-se-ia dizer que não há tanto assim 

entre os preservativos e as panelas como há, por exemplo, entre morte e vida, porém, 

justamente a seleção dos limites que englobam o “tudo” reflete uma mudança 

paradigmática nos marcos pelos quais se ancora e compreende a existência, de forma 

que, se analisada a complexidade dos fenômenos que estão envolvidos na gestão 
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reprodutiva à doméstica, observar-se-á que esses fenômenos em boa parte atravessam 

toda vida social feminina, do nascimento à morte. Tal insistente transversalidade leva  a 

“(...) há mesmo quem/ nos preservativos/ veja já as panelas”, em que uma interconexão 

causal entre as duas pontas de uma rede de fenômenos é delineada, isto é, uma relação 

entre a gestão da reprodução e a da atividade doméstica.  

 No entanto, o eu-lírico que ao início do poema ressalta que “É preciso pensar/ 

em tudo”, ao final adverte que “pensa-se demais/ e não se pensa/ de facto”. Se pensar 

em tudo pode significar pensar demais, pensar demais não significa pensar em tudo e 

muito menos pensar de fato. De modo que pensar uma interconexão causal que 

atravessa de ponta a ponta uma rede de fenômenos pode por vezes significar pensar 

demais e não de fato, ou seja, pensar interconexões estáveis entre reprodução e 

domesticidade pode também incorrer em problemas de extrapolação interpretativa dos 

fenômenos analisados. Assim, se a citação dos versos de Sylvia Plath “But I didn't know 

how to cook, and babies depressed me” como epígrafe do poema, por um lado, sugere 

uma relação entre a questão doméstica e reprodutiva, pelo outro aponta a necessidade de 

questionar os pressupostos dessa relação entre o doméstico e o maternal. 

Adicionalmente, a recuperação do sintagma “(...) babies depressed me” em tradução 

para português no poema “Milly chéri” funciona como uma espécie de validação de 

uma posição extremamente controversa ainda hoje para as mulheres, mesmo solteiras, 

que é a não escolha pela maternidade. 

 Todavia, apesar da evidente contraposição à maternidade como destino das 

mulheres em relacionamentos amorosos com homens em O regresso de Chamilly, ao 

final do livro A mulher-a-dias, de 2002, Adília Lopes, conforme anteriormente 

mencionado, escolhe encerrar seu volume com uma citação da última estrofe de 



 

 
 

122 

“Mary’s song”, recuperando, portanto, a perspectiva de Maria/mãe para o sacrifício do 

menino Cristo. A última subparte de A mulher-a-dias, intitulada “Cristo-osga”, discorre 

intensamente sobre a relação entre a religiosidade católica, materialidade e 

domesticidade, estando presente nessa subparte do livro o poema “Meditação sobre 

meditação”, o qual consiste numa releitura do poema “Meditação do Duque de Gandía 

sobre a morte de Isabel de Portugal”, de Sophia de Mello Breyner.  

 O poema de Sophia, o qual baseia-se na jura atribuída ao duque de Gandía de 

que nunca mais serviria senhor que pudesse morrer, jura que foi proferida diante do 

horror experimentado pelo duque ao ter de reconhecer o rosto putrefato de sua senhora 

Isabel de Castela, aborda o absurdo do amor mediante a finitude do corpo do ser amado. 

Já o poema de Adília Lopes, em contraposição ao “rosto de nojo e negação” 

(ANDERSEN, 1978, p. 149) da amada morta que leva o duque a prometer se abster das 

relações mundanas, declara que “a vida tem que ver / com a porcaria” e que “é 

cristão/amar o chichi o cocó o chulé/ a menstruação”, inclusive associando a ideia de 

limpeza ao nazismo, uma vez que “do irmão/ os nazis/ fizeram sabão”. Assim, ao 

declarar que “Só servirei senhor / que possa morrer”, o eu-lírico de “Meditação sobre a 

Meditação” afirma a mortalidade como uma necessidade ética e cristã, já que a 

encarnação do Cristo, isto é, a habitação de Deus num corpo humano perene e precário, 

é um ponto distintivo do cristianismo em relação a outras tradições religiosas. O poema 

“1. Eu sou” de “Cristo-osga” elabora ainda mais detidamente a relação entre a 

encarnação de Cristo, a eucaristia e o ato de comer: 

1 
Eu sou 
aquilo que como 
comer é uma arte 
agradeço a comida 
a Deus 
o pão 
de cada dia 



 

 
 

123 

que nunca 
me faltou 
(gosto tanto de comer!) 
(no Céu 
come-se toucinho do Céu) 
 
2 
Cristo é pão e vinho 
fruto da videira 
e da seara 
do trabalho da mulher 
e do homem 
o canibal não é aberrante 
eu percebo-o 
transforma-se o outro 
no eu 
em virtude 
de eu o comer 
(comer 
tem uma conotação sexual 
em português 
mas isso é feio) 
a caca a merda é pura 
aliteratice e artisterie não 
é patetice 
(LOPES, 2014, p. 478) 

 

 Vê-se então desenhar no poema uma afirmação da materialidade das práticas 

religiosas (e artísticas), em que o eu-lírico se remete ao fragmento “o pão nosso de cada 

dia nos dai hoje” da oração cristã “Pai nosso” para enfatizar como já nas orações cristãs 

estão presentes atividades domésticas diárias e preocupações relacionadas à nutrição do 

corpo, de modo que comer (e os modos de produzir comida consequentemente) é uma 

forma de vivenciar Deus, como também forma de arte (“comer é uma arte”). Não é 

coincidência, portanto, que “Cristo é pão e vinho/ fruto da videira/ e da seara/ do 

trabalho da mulher/ e do homem”, uma vez que a transubstancialização da eucaristia 

aponta para a importância da incorporação e comunhão material de Cristo por via do 

comer e beber como gesto ritualístico unitivo com o sagrado. Diferente de outros rituais 

religiosos que exigem menor assiduidade, idealmente o católico deve comungar com o 

corpo e sangue de Cristo ao menos nos dias de preceito (todos os sábados ou domingos 
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ou dias de festas de guarda), evidenciando a dimensão materialmente prática e usual do 

ritual.  

 Comungar com Deus, então, é ritual prático e usual, como comer e o trabalho 

para produzir comida. Trabalho esse de mulher e de homem, aparição tal do substantivo 

mulher antes do homem que marca uma inversão na ordem com que geralmente os dois 

termos aparecem, já que o corriqueiro na sociedade patriarcal é primeiro citar os homens 

para depois citar as mulheres, como bem atestam todos os formulários que 

preenchemos, em que a opção “masculino” vem sempre antes da “feminino”. Dessa 

forma, o poema sinaliza uma perspectiva em primeiro de mulher, inclusive num 

universo religioso cristão eminentemente patriarcal. Adicionalmente, a comparação do 

sacramento da eucaristia com o ritual de canibalismo de algumas etnias em “1. Eu sou” 

vem a confirmar uma leitura mais heterodoxa dos dogmas cristãos, em que existe o 

esforço pela viabilização do lugar de um outro no catolicismo.  

 Também de importância é observar como o eu-lírico adiliano  atesta que “a 

caca a merda é pura”, declaração a qual atenta para o fato de que o resíduo desse 

processo digestivo/religioso, proveniente, portanto, da incorporação do corpo de Deus, 

não pode deixar também de possuir uma relação sacra. Se, segundo Julia Kristeva, os 

resíduos corporais são considerados abjetos por apontar para a fragilidade de nossos 

limites corporais (inclusive entre o limite de estar vivo e o de estar morto88), reclamar os 

rejeitos corpóreos como pertencentes a uma relação sagrada significa atenuar as tensões 

concernentes à concepção de um dentro e de um fora (não é à toa que em “Meditação 

 
88  These body fluids, this defilement, this shit are what life withstands, hardly and with 
difficulty, on the part of death. There, I am at the border of my condition as a living being. My body 
extricates itself, as being alive, from that border. Such waste drops do that I might live, until from losss to 
losss, nothing remains in me and my entire body falls beyond the limit – cadere, cadaver. (KRISTEVA, 
1982, p. 3) 
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sobre meditação” Adília Lopes diga que “a morte é simples/ como ir do interior/ da 

casa/ para a rua” (LOPES, 2014, p. 469), de um sujeito versus objeto, como da matéria 

versus espírito. Tal oposição entre matéria e espírito (e seus derivativos) encontra-se 

também efetivamente correlacionada à oposição entre masculino e feminino, em que os 

pares mente/homem e mulher/corpo estão representancionalmente alinhados, 

subtraindo-se assim a corporealidade do processo de subjetivação masculino e dos 

respectivos campos de saber por eles majoritariamente ocupados, como é o caso da 

tradição religiosa judaico-cristã.  

 Desse modo, a opção de “1. Eu sou” e “Meditação sobre meditação” por 

abordar a importância da materialidade doméstica e sua consequente residualidade 

processual para o exercício da religiosidade e da vida em comum aponta para 

experiências sensíveis, majoritariamente relacionadas ao feminino, que historicamente 

foram marginalizadas no processo representacional poético, como também na política e 

na religiosidade cristã. Além disso, se na análise de “1. Eu sou” observou-se a 

perspectiva da mulher em primeiro, vê-se em toda obra de Adília Lopes a afirmação 

dessa escolha, sendo o livro A mulher-a-dias, até pelo seu título, mais uma confirmação 

exemplar dessa opção.  

 Maria, figura feminina de maior relevo para a cristandade, comparece quatro 

vezes na subparte “Cristo osga” de A mulher-a-dias. Sua primeira representação no 

poema “Sou freira” (“Imito Maria/ que visita Isabel/ sua prima/ (grávida/ mete-se ao 

caminho)/ tenho medo/ de não ter medo” é posteriormente melhor desenvolvida no 

poema seguinte, intitulado justamente de “Maria”. No poema, Maria, que foi agraciada 

por Deus para carregar em seu ventre o messias, tem sua qualidade distintiva da graça 
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explorada por uma perspectiva mais mundana: “Deus/ acha graça/ a Maria/ porque/ 

Maria/ tem graça/ é engraçada” (LOPES, 2014, p. 471).  

 Se a graça é um conceito teológico fortemente enraizado no Judaísmo e no 

Cristianismo, definido como um dom gratuito e sobrenatural dado por Deus para 

conceder à humanidade todos os bens necessários à sua existência e à sua salvação, 

sendo, portanto, a manifestação divina de seu amor e misericórdia, no poema, a graça 

concedida por Deus à Maria é fruto de uma condição sua que atrai a benevolência 

divina: o seu dom espirituoso, divertido, gracioso. Assim, ao confrontar o sentido 

sincrônico mais usual da palavra “engraçada” – como qualidade de uma pessoa que faz 

rir – com sua vertente etimológica cristã, Adília Lopes retraça os caminhos evolutivos 

da palavra, associando a prática do humor como uma característica bem quista por Deus 

como também atributo por ele manifesto em seu amor e misericórdia, em sua graça: “e 

Maria/ acha graça/ a Deus/ porque/ a graça de Deus/ tem graça” (ibidem).  

 Além de cheia de graça, simultaneamente por ser a eleita como mãe de Deus e 

por sua habilidade de fazer rir, Maria mostra-se no poema destemida, saindo de casa 

sozinha e sem seguranças: “e grávida/ sem telemóvel/ nem automóvel/ sozinha/ com 

Jesus na briga/ mete-se a caminho/ para visitar/ a prima Isabel” (ibidem). Sabe-se na 

Bíblia que Maria, após o episódio da anunciação do anjo Gabriel, vai sozinha a uma 

cidade montanhosa da Judéia onde sua prima Isabel vive, ficando lá por três meses. Tal 

extenso deslocamento, que não se encontra mencionado no poema de Adília Lopes, 

comparece transmutado como um ir e vir rotineiro, estando comungados no poema 

elementos compatíveis com os originais bíblicos com outros elementos temporais e 

espaciais que deles destoam [Maria/ volta para casa/ por entre as oliveiras/ na praça/ 
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compra cerejas/ e em todas as igrejas/ por que passa/ entra/ e reza89” ibidem)]. Vê-se, 

então, no poema uma representação singular ao mesmo tempo que prosaica da figura 

bíblica de Maria, a qual, como nos poemas “1. Eu sou” e “Meditação sobre meditação”,  

favorece uma noção de prática cotidiana e materialidade doméstica no exercício da 

religiosidade, em que, mais uma vez, experiências sensíveis, majoritariamente 

relacionadas ao feminino, são utilizadas como lugares especiais de pensamento sobre as 

manifestações do divino no mundo e sua relação com a humanidade. 

 A terceira aparição de Maria em “Cristo osga” é na segunda estrofe do poema 

“1 Os ricos são magros”90. O poema aborda a questão da obesidade e suas relações 

 
89  Grifos meus 
90  1 
 Os ricos são magros 
 os pobres são gordos 
 nos hipermercados 
 o brioche 
 é mais barato 
 do que o pão 
 Maria Antonieta 
 tinha razão 
 foi no que deu  
 a Revolução Francesa 
 (se não têm pão 
 comam brioche) 
 
   
 2 
 Estou gorda 
 e quero ser  
 gorda 
 mas não quero 
 ser pobre 
 e não preciso 
 que me cortem  
 a cabeça 
 Maria a psiquiatria e a poesia 
 deram-me uma cabeça nova 
 
   
 3 
 Engordei 43 Kg 
 de 86 para cá 
 agora 
 gorda como estou 
 já caibo 
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sociais, tanto no que concerne ao recorte de classe no acesso à alimentação [Os ricos são 

magros/ os pobres são gordos/ nos hipermercados/ o brioche/ é mais barato/ do que o 

pão” (ibidem, p. 478)], a aceitabilidade da condição [Estou gorda/ e quero ser/ gorda 

(ibidem, p. 479)] e o impacto nas oportunidades de trabalho e de representação 

[Segundo o Osório Mateus/ no meu caso/ era mais fácil/ entrar para o quadro/ de um 

pintor/ que para o quadro/ de uma empresa) (ibidem)]. Interessa apontar, no entanto, que 

a referência à Maria no poema é ambígua [Maria a psiquiatria e a poesia/ deram-me/ 

uma cabeça nova (ibidem)], podendo a cabeça nova ter sido dada ao eu-lírico tanto pela 

decapitada Maria Antonieta (uma vez que na estrofe há a alusão aos cortes de cabeça 

característicos da Revolução Francesa, sendo inclusive a figura de Maria Antonieta 

mencionada na primeira estrofe), como por Virgem Maria, a qual por vias espirituais 

pode ter lhe mudado a forma de pensar. De qualquer forma, a proposital ambiguidade no 

movimento de cabeças transparece já um tratamento não ortodoxo acerca da 

religiosidade e suas figuras solenes.  

 Já a última alusão em “Cristo osga” à Maria é justamente a citação do poema 

“Mary’s song” de Sylvia Plath, que fecha o livro. Como foi evidenciado, ao longo de 

“Cristo osga”, a materialidade doméstica, principalmente no que concerne às relações de 

consumo de alimentos e sua residualidade, comparece na edificação de uma 

religiosidade católica, especialmente no seu aspecto ritualístico. Os poemas “1. Eu sou” 

e “Meditação sobre meditação” remetem a imagéticas comuns à última estrofe de 

                                                                                                                                          
 num quadro de Rubens 
 (segundo o Osório Mateus 
 no meu caso 
 era mais fácil 
 entrar para o quadro 
 de um pintor 
 que para o quadro 
 de uma empresa) 
 (LOPES, 2014, p. 478 – 479) 
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“Mary’s song”, recuperando o massacre nazista, a escatologia, o sacrifício de Cristo, a 

eucaristia e o ato de comer ritualisticamente associado aos dois últimos topos. Já “1. Os 

ricos são magros” apresenta a questão da nutrição/obesidade e suas causalidades 

subjetivas e sociais como eixo central de estruturação do poema, novamente 

confirmando a ênfase em “Cristo osga” da problemática da materialidade das práticas 

sociais cotidianas como lugar de reflexão.  

 Além da temática da alimentação como gatilho e estrutura para a elaboração 

simbólica do poema, tal como “Mary’s song”, “1. Os ricos são magros”, ao trazer à 

escrita a memória das decapitações da Revolução Francesa, escolhe a figuração da 

violência como um importante produtor de sentido, inclusive na representação da 

Virgem Maria. Figuração essa da violência que também está presente na referência ao 

canibalismo em “1. Eu sou” como no massacre nazista em “Meditação sobre 

meditação”.   

 Sobre as figurações de Maria em “Sou freira” e “Maria”, vê-se, como em 

“Mary’s song”, a importância da corporificação e humanização da figura bíblica da mãe 

de Deus, procedimentos esses efetuados nos referidos poemas adilianos nas 

representações das práticas cotidianas e domésticas e das qualidades da mãe de Deus 

enquanto indivíduo, uma vez que é Maria neles caracterizada como engraçada e 

destemida. Se, em Sylvia Plath, a figura da mater dolorosa é habitada para além do 

sofrimento por uma configuração de desejo perturbadora, pois exuberante e violenta, 

também em “1. Os ricos são magros” e na remissão intertextual do poema de Plath, o 

uso desconfortante da violência na representação de Maria também está presente.   

 Resumidamente, observa-se no uso por Adília Lopes da citação de Plath para 

encerrar simultaneamente “Cristo osga” e Mulher-a-dias uma vontade por selecionar 
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configurações de sentido que amalgamam uma materialidade doméstica e corporal a 

uma expressão não ortodoxa de religiosidade por uma perspectiva preferencialmente 

feminina. Vê-se também, com alguma frequência, a presença da violência como 

importante componente nessas configurações, sendo a voracidade sacrificial do comer 

exposta no fragmento citado de “Mary’s song” também tópico especial de tratamento 

em “Cristo osga”, seja na afirmação do desejo pelo comer (como também na afirmação 

do sujeito através do desejo de comer que os versos “Estou gorda/ e quero ser/ gorda” 

exemplarmente expõem); na aproximação do alimentar-se e sua consequente 

residualidade corporal com a ritualística religiosa; no tratamento da aceitabilidade social 

e representacional do corpo gordo; e/ou na problematização das relações capitalistas 

existentes na alimentação.  

 A alimentação está intimamente ligada aos movimentos de regulação da noção 

de um dentro e um fora, de um eu e de um outro, dinâmicas essas extremamente 

importantes nas poéticas tanto de Adília Lopes como de Sylvia Plath, uma vez que, 

conforme já mencionado anteriormente, ambas as líricas promovem um intenso trabalho 

crítico de questionamento das fronteiras entre fenômenos considerados de natureza 

particular/subjetiva e de natureza pública/objetiva, em que a problemática da 

identificação de gênero cumpre um distintivo papel.  

 Contudo, parece-me ainda relevante enfatizar que, pela análise empreendida de 

“Mary’s song”, percebe-se que certas características que marcam o respectivo poema, 

como a obra de Sylvia Plath como um conjunto, estão também presentes em outros 

livros de Adília Lopes, para além da sinalização textual da presença de Sylvia Plath. A 

dramaticidade, a condução de um jogo de espelhamento e manipulação de vozes e 

personas, uma noção e problematização do excesso na manifestação do sofrimento 
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feminino, o enquadramento de questões relativas à condição de mulher para além de 

uma esfera particularizada (tendo em vista um panorama de subrepresentação e 

mistificação da vida emocional e intelectual das mulheres), a relação entre violência e o 

corpo sexuado e a afirmação desse corpo sexuado na literatura são, como se pôde ver 

em análise anterior, tópicos explorados também por Adília Lopes em O marquês de 

Chamilly, por exemplo. Observa-se, portanto, que as configurações discursivas relativas 

a imagens femininas, sendo essas imagens não só aquilo passível de ser percebido como 

uma unidade corporal em um espelho, mas tudo aquilo que, permanecendo tempo 

suficiente, pode ser acomodado e incorporado à imagem subjetiva do que se reconhece 

socialmente como mulher, são textualmente experimentadas de modo a encenar 

possibilidades de enunciação da voz lírica feminina tanto em Adília Lopes e Sylvia 

Plath. 

  Tal encenação, a qual se constrói numa zona de instabilidade (como a 

dinâmica de perspectiva pronominal de ambas as autoras, as inflexões intertextuais de 

Adília Lopes e o	 procedimento de desintegração/unificação corporal presente em 

“Mary’s song” de Sylvia Plath atestam), encontra-se profundamente vinculada a um 

exercício crítico relativo ao processo sócio-histórico de circulação e produção de 

conhecimento sobre a subjetividade feminina. Sujeito representado majoritariamente por 

enunciações masculinas, alijada, dessa forma, da posição de sujeito representante tanto 

de si mesma como do mundo circundante, a mulher que escreve pela perspectiva de um 

corpo sexuado feminino encara a condição de ser majoritariamente o outro da 

representação na história da arte verbal como não-verbal. Antes um corpo/sujeito no 

campo espacial de alguém, é menos comum à mulher a posição na representação de ser 

um sujeito/corpo que olha sobre/para si mesmo. Essa propriedade que reflete uma 
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posição de exclusão na história da representação tornar-se-á, entretanto, a partir da 

análise do próximo capítulo, um lugar possível de produção subjetiva que desestabiliza 

a acepção de um “eu” que precisa excessivamente fortificar seus limites para sentir sua 

condição de sujeito protegida.  
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 4.  UM CORPO EM DIFERENÇA: SUBJETIVIDADE E ALTERIDADE 

 

4.1. O lugar do corpo no processo de significação 

 

Conforme já mencionado, chama atenção em Adília Lopes que o tratamento 

poético dos diferentes discursos que intersectam a linguagem social perpassa 

necessariamente pelo lugar de fala de mulher enquanto posição discursiva em seu texto, 

sugerindo uma espécie de esforço ético tanto para questionar os “saberes 

discursivamente consignados”91 da posição discursiva de mulher, conforme afirma Rosa 

Maria Martelo em seu artigo “Adília Lopes: ironista”, como também para experimentar 

as condições do discurso feminino no gênero lírico. Preocupação essa que irmana-se 

com a de, confessadamente, uma de suas grandes influências poéticas: a poeta 

americana Sylvia Plath. 

Tal como Adília, Sylvia Plath ficou conhecida pelo seu investimento num 

aparente pacto biográfico, principalmente naquilo que concerne à aderência entre a 

imagem da autora mulher à sua persona poética. Seu suicídio em 1963 foi convertido 

por determinada crítica adepta ao biografismo em evento significador de toda sua obra, 

reatualizando o que em Plath era procedimento estético: a criação de uma persona 

literária. De igual maneira, vê-se em Adília a construção de uma crítica presa a uma 

figura autoral muito marcada pelos dados autobiográficos que os seus livros sugerem92. 

 
91  Expressão retirada do artigo “Adília Lopes: ironista” de Rosa Maria Martelo, publicado no 
oitavo volume da revista Scripta em 2004.  
 
92  (...) a recepção da sua obra tornou-se uma questão delicada. Num poema de Clube da Poetisa 
Morta, Adília escrevia “Sou uma personagem / de ficção cientí- fica / escrevo para me casar”, e aludindo 
a este poema valter hugo mãe, leitor assumidamente apaixonado pela poesia adiliana, organizou uma 
antologia intitulada Quem Quer Casar com a Poetisa? – título que põe bem em evidência o quanto a 
afirmação de ficcionalidade dos primeiros versos do poema citado no intitulado da antologia não chegava 
para impedir a contratualização autobiográfica imposta pela generalidade da obra. Darei ainda dois 
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Ainda que em Adília Lopes e Sylvia Plath existam sintomas biográficos 

trançados ao trabalho poético, a problemática superinterpretação de dados como 

biográficos, tanto pela crítica como pela recepção literária, por vezes sugere que a 

escolha das poetas por consolidarem uma enunciação em feminino nas suas respectivas 

obras contribui, à revelia da vontade ou do que foi a vontade de suas autoras, para esse 

fenômeno de superexposição biográfica. Claro que importa aqui lembrar que a 

necessidade de prender uma obra a um corpo biográfico, negando-lhe o exercício 

estético do fingimento pessoano, tem por fundo a acepção que a posição abstrata 

portadora de uma liberdade radical e universal, conforme aponta Simone de Beauvoir 

em O segundo sexo, é sempre masculina; enquanto o feminino é um “outro” fora das 

normas universalizantes, portanto, inexoravelmente particular e corporificado 

(BEAUVOIR, 1970, p. 5).  

    Dessa forma, é ainda mais uma vez preciso recordar a lição do texto “A 

morte do autor”, em que Roland Barthes aponta para a necessária condição da escrita 

enquanto código transfigurativo e constrangedor de uma determinada representação de 

real, portanto, para a noção que o sujeito que emerge da linguagem não pode ser 

concebido enquanto uma pessoa/autor dado que não existe um sujeito para além da 

enunciação, para além do código (BARTHES, 1987, p. 58), não havendo assim uma 

transparência entre um suposto núcleo psicológico interno e a linguagem. 

No entanto, detenho-me um pouco mais sobre Barthes, pois lembro que a 

linguagem não é um sistema de funcionamento autônomo, mas que apenas existe 

enquanto fenômeno encarnado. E, ainda que não haja indivíduo o qual possa ser 

integralmente responsabilizado por suas palavras, já que a língua é fascista e obriga a 

                                                                                                                                          
exemplos que são dois títulos de textos críticos sobre obras de Adília Lopes: “As Lenga-lengas da Menina 
Adília”; “A menina que usava uma Bic a bordo do Titanic” (MARTELO, 2010, p. 214). 
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dizer (BARTHES, 1997, p. 16), é, no entanto, pela sua própria carne que o sujeito 

escreve. Mas no corpo não procuro um refúgio para encontrar a centelha que poderia 

nos dar o prazer do pleno livre-arbítrio de um sujeito centralizado numa consciência, 

cuja linguagem obedeceria a essa relação autêntica. Com o corpo recordo que o 

processo de significação se instituiu nele e através dele. O que significa dizer que, assim 

como a linguagem verbal inscreve-se num corpo, este corpo não é apenas passivamente 

inscrito como participa do processo de inscrição, cravando ruídos93 na feitura desse 

processo. De forma que não existem regimes de significação como estâncias abstratas à 

prova de vida. Afinal, se o emaranhado de significações que a um corpo é imposto 

transforma-se na relação com seus ruídos, não há como presumir que essas significações 

chegaram puras de interferências corporais, uma vez que as significações só existem e 

apossam outros corpos quando encarnadas.  

 Assim, se antes este argumento foi utilizado para pensar a questão da agência 

de um corpo na construção do gênero, agora o levamos para questionar as estruturas 

descorporificadas da linguagem verbal em Barthes. Com isso quero dizer que a escrita 

não é apenas o desvelamento de um sistema incorpóreo, e que, entre o procedimento que 

Barthes caracteriza como o único poder do escritor, “o de misturar as escritas, de as 

contrariar umas às outras, de modo a nunca se apoiar numa delas” (BARTHES, 1987, p. 

58), há um imenso paralelo com o procedimento como um corpo faz comparecer seus 

ruídos no processo de significação. Se a língua obriga dizer, ela não obriga todos a dizer 

da mesma forma. Logo, não se trata, portanto, de reivindicar para a linguagem poética a 

volta da pessoa/autor enquanto núcleo de coerência subjetiva e arbítrio sobre uma 

 
93  A escolha da palavras ruídos marca meu interesse por apontar interferências corporais no 
processo de significação. 
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linguagem, mas de reivindicar a existência de um corpo na enunciação, o que nos gera 

uma série de questões sobre os impactos na escrita daquilo que acontece a um corpo.  

Entretanto, quero deixar claro que não intento resgatar a tradicional via do 

biografismo como recurso para interpretações literárias. Entre o que acontece a um 

corpo e a sua expressão em linguagem há sempre um desnível, mesmo nas falas mais 

cotidianas94. Em literatura, o desnível torna-se uma dicção. Consequentemente, uma 

prática de significação que formaliza o desnível entre o que acontece a um corpo e sua 

possibilidade de enunciação na linguagem não pode ser da ordem da biografia como 

costumeiramente é entendida. Ler um texto a partir de uma relação identidade-corpo de 

um autor, ou seja, pela sua figura pública, é impor continuidades discursivas e corporais 

como também impor continuidades entre esferas discursivas e corporais, ou seja, é 

impor um modo de leitura sobre a grafia de um corpo. E quando digo grafia de um 

corpo não necessariamente aponto para a relação de uma escrita que ambiciona escrever 

o corpo individual que lhe é suporte, mas para a questão de ser uma escrita promovida 

por um corpo, que o tem como condição, isto é, assinalar a escrita como um processo de 

significação que se faz com um corpo. De forma que, se não nos é possível cogitar um 

corpo pré-significação, o mesmo se pode dizer de uma significação pré-corpo.  

 Também não faz parte do meu projeto estabelecer uma espécie de 

determinismo entre linguagem poética e a posição que um corpo ocupa, primeiro, 

porque o processo de significação é um movimento incessante, sendo todas as posições 

fixas uma ficção de efeitos, segundo porque, se toda a enunciação é um modo ainda que 
 
94  Um exemplo são os programas de auditório do tipo Casos de família, entre outros. É comum 
que neles várias das pessoas entrevistadas apresentem uma manifesta dificuldade de expressar em 
palavras os fatos que lhe aconteceram. São frequentes as repetições exaustivas, a recorrência a lugares 
comuns da linguagem popular ou televisiva. Claro que a baixa escolaridade e exposição às câmeras são 
fatores indissociáveis, no entanto, esses fatores evidenciam o procedimento de cópia e colagem na 
tradução de uma narrativa emocional, procedimento que demonstra a precariedade própria do lugar que 
um corpo ocupa com as palavras, ainda que a maior experiência com uma quantidade de artifícios de 
linguagem recalque a precariedade dessa relação. 
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precário de habitar o real, e digo habitar e não entender, não acessar nem espelhar o real, 

a literatura é esse lugar onde se pode explorar habitações por enunciações não próprias, 

experimentar pelos usos sintáticos, paradigmáticos e semânticos estrangeiros, sentidos 

vinculados a um corpo que não é seu. Mas lembremo-nos que ninguém se banha no 

mesmo rio duas vezes e que acessar sentidos de um outro corpo é desestabilizar a noção 

de próprio.  

Mas voltemos nosso olhar para o caso Sylvia Plath e Adília Lopes, para a 

escolha das poetas por efeitos que emulam a posição discursiva socialmente reconhecida 

enquanto feminina95, posição essa discursiva que coincide com a dos corpos e 

respectivas figuras públicas das autoras. Tal procedimento de não ruptura entre gênero 

biográfico e lugar de escrita poética está longe de ser um procedimento inovador, já que, 

na tradição moderna a maior parte dos poetas não descolam em suas obras seu gênero 

biográfico masculino do gênero de sua enunciação poética96. No entanto, no caso 

específico das poetas mencionadas, parece-me que a prática da escrita poética, essa 

mistura de escritas de que Barthes nos fala, está marcada por um impasse, que é o 

caráter masculinista da literatura canônica, o qual, como já mencionado, interdita ou 

invisibiliza uma série de práticas textuais significantes ligadas a posições e atividades 

discursivas não apropriadas à performance do gênero masculino.  

 Em vista disto, penso haver por parte das autoras uma percepção de que 

diversas práticas textuais relacionadas ao gênero, e, como consequência, à significação 

dos corpos, comparecem acompanhadas de tabus e/ou institucionalizações no campo da 

expressão literária, ou seja, são escrituras interditas, não-misturáveis, o que gera em suas 

 
95  Em primeira leitura, o uso da desinência, suas flexões gramaticais e a escolha vocabular são 
os efeitos de marcação do gênero na escrita mais imediatos. 
96  Até na experiência da heteronímia pessoana há apenas uma ruptura entre gênero biográfico e 
heterônimo. 
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escritas a noção de um corpo em diferença. Esse corpo em diferença, enquanto construto 

densamente habitado por efeitos de gênero, leva-as a refletir em poesia a respeito da 

própria condição complexa que o corpo experimenta enquanto simultaneamente lugar de 

percepção e lugar a ser percebido. 

 

4.2.  Das imagens e corpos 

 

A procura pela verdade ou o real em filosofia constantemente foi acompanhada 

pela discussão sobre os métodos ou pressupostos os quais configurariam o modo desta 

procura, isto é, um questionamento sobre as possibilidades de erigir um conhecimento 

sobre o real. De um modo simplificado, na filosofia ocidental, vê-se a presença de 

vertentes que, à primeira vista, possuem acepções contrárias a respeito das condições de 

acesso a coisa em si: numa acredita-se que o universo/objeto existe fora de nossa 

percepção; e noutra, o universo/objeto existe apenas a partir de nossas percepções. O 

filósofo Henri Bergson não irá tratar desta questão sem antes fazer uma denúncia 

metodológica. Para ele, perguntar se o universo existe apenas em nossa percepção ou 

fora dela seria  

(...) enunciar o problema em termos insolúveis, supondo-se que sejam 
inteligíveis; é condenar-se a uma discussão estéril, em que os termos 
pensamento, existência, universo serão necessariamente tomados, por uma 
parte e por outra, em sentidos completamente diferentes. Para solucionar o 
debate, é preciso encontrar primeiro um terreno comum onde se trava a luta, e 
visto que, tanto para uns como para outros, só apreendemos as coisas sob 
forma de imagens, é em função de imagens, e somente de imagens, que 
devemos colocar o problema (BERGSON, 1999, p. 21). 

 

No prefácio escrito em 1910 à Matéria e Memória, Bergson diz que seu livro é 

abertamente dualístico, uma vez que afirma “tanto a realidade da matéria como a 

realidade do espírito” (BERGSON, 1999, p. 26). Ao colocar o problema da percepção 
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como uma questão de imagem, o filósofo procura uma posição intermediária entre o que 

denomina realismo e idealismo. Isto é, a matéria não está mais enclausurada por sua 

representação97 ou pela sua inacessibilidade, visto que o pensamento sobre a percepção 

enquanto um movimento do sujeito para o objeto, ou do objeto para o sujeito, é revisto 

para um movimento duplo, em que sujeito e objeto são condicionantes da feição das 

imagens, sendo a imagem menos do que uma coisa mas mais do que uma representação 

(BERGSON, 1999, p. 27).  

A proposta de Bergson apela para uma noção de comunicabilidade, que 

posteriormente continuará a ser desenvolvida por outros pensadores, como Gilbert 

Simondon. No prefácio de seu livro Imaginación e invención, Simondon percebe a 

imagem mental como um elemento proveniente do processo de interação entre o 

organismo e o meio. Contudo, Simondon recusa dar ao sujeito um controle imaginante 

sobre as imagens, apontando justamente como as imagens podem se negar a obedecer às 

vontades dos sujeitos, inclusive os perturbando psiquicamente: 

 

De hecho, las imágenes no son tan límpidas como conceptos; no obedecen 
con tanta ductilidad a la actividad del pensamiento; solo se las puede 
gobernar de manera indirecta; conservan cierta opacidad como una población 
extranjera en el seno de un estado bien organizado. Conteniendo en cierta 
medida voluntad, apetito y movimiento, aparecen casi como organismos 
secundarios en el seno del ser pensante: parásitas o coadyuvantes, son como 
mónadas secundarias que habitan en ciertos momentos el sujeto y lo 
abandonan en otros (SIMONDON, 2013, p.15). 

 

 Em contrapartida, segundo Simondon, tampouco as imagens seriam apenas 

percepções de fenômenos sensoriais, nem corresponderiam a um concreto puro. Para o 

pensador haveria um aspecto semi-concreto das imagens que estaria entrelaçado com 

conteúdos afetivos e cognitivos (SIMONDON, 2013, p. 16). Neste entre-lugar da 

 
97  Uso a palavra representação como consequência de um trabalho elaborado pela percepção de 
um ou mais sujeitos para um objeto.  
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imagem, haveria também algo de profundamente social em sua feitura e circulação, já 

que o autor admite que existem agrupamentos estáveis e moventes de imagens que, 

materializados, constituem parte da realidade social de certas populações:  

(...) en efecto, la imagen, como realidad intermediaria entre lo abstracto y lo 
concreto, entre el yo y el mundo, no es solo mental: ella se materializa, se 
convierte en institución, producto, riqueza, se difunde tanto por las redes 
comerciales como por los “mass media” que difunden la información98 
(SIMONDON, 2013, p.19).  

  

 O empreendimento epistemológico de Bergson e Simondon por enfrentar as 

dicotomias entre sujeito e objeto, abstrato e concreto, percepção e matéria, faz-nos 

pensar o corpo enquanto base de comunicabilidade entre os dualismos apresentados, ou 

seja, é ele evidência de que a matéria afeta nossos modos de perceber, como também de 

que a percepção, não só em sua acepção sensorial, afeta nosso conhecimento da matéria. 

Mas agora levemos este problema para uma reflexão de linguagem verbal. Conforme 

afirma Gottfried Boehm em seu artigo “Aquilo que se mostra. Sobre a diferença 

icônica”, a prioridade do verbal como princípio estruturante remonta há 50 mil anos, 

enquanto que representações pictóricas já existiam há mais de 200 mil anos e a criação 

de artefatos (uma arma de pedra, por exemplo) há pelo menos um milhão de anos 

(BOEHM, 2015, p. 31), o que significa dizer que as imagens têm uma longa vida 

anterior à estruturação pela palavra, não sendo, portanto, reduzíveis a ela.  No entanto,  a 

linguagem verbal parece lidar necessariamente com os entrecruzamentos entre matéria e 

percepção, sendo uma das suas grandes preocupações as formas de enunciar como, a 

partir de uma posição perspectivada na linguagem, um locutor percebe o que lhe é 

exterior e a si próprio nesta exterioridade. No mesmo texto citado, Gottfried Boehm 
 
98  (…) com efeito, a imagem, como realidade intermediária entre o abstrato e o concreto, entre o 
eu e o mundo, não é apenas mental: ela se materializa, converte-se em instituição, produto, riqueza, 
difunde-se tanto pelas redes comerciais como pela "mass media" que dissemina as informações (tradução 
minha). 
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assinala o trabalho do linguista austríaco Karl Bühler, o qual estabeleceu o papel 

essencial dos dêiticos para a linguagem verbal, apontando que já “no espaço motor do 

gesto, com seu vai e vem, se estabelece já a diferença entre “aqui” e “lá”” (ibidem), 

provando-se que “toda dêixis, seja ela codificada e arbitrária, supõe uma localização de 

um locutor encarnado” (ibidem, p. 32). Igualmente, vale ainda lembrar de que a 

linguagem verbal, mesmo quando martelada na cabeça, apenas faz mentalmente sentido 

pela emulação da enunciação oral ou das marcas gráficas da letra, isto é, através de 

inscrições corpóreas. 

 

4.2.1.  Da imagem corporal 

 

 Ainda pensando sobre o tensionamento contínuo entre percepção e matéria no 

processo de construção das imagens, interessa apontar as contribuições da teoria 

psicanalítica para a elaboração de um pensamento sobre como ocorre o processo 

subjetivo de apreensão da unidade corporal a partir da organização das imagens. Henri 

Wallon, neuropsiquiatra e psicólogo francês que se dedicou ao estudo sobre o 

desenvolvimento infantil, argumenta que as experiências perceptivas da criança vacilam 

entre um fenomenalismo, no qual somente as características mais visíveis e marcantes 

de um objeto são registradas, e um sincretismo, no qual há uma imagem ao mesmo 

tempo difusa e holística, com poucos ou nenhum recursos conceituais bem definidos. O 

sincretismo consistiria então em uma percepção em que o outro é um tipo de imagem 

confusa, em que impressões oriundas de propriedades exteriores e subjetivas 

permanecem indiferenciadas (WALLON, 1934, p. 75-76). Segundo Wallon, somente 

através de um processo prolongado de desenvolvimento a criança consegue integrar sua 
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fenomenalidade com seu sincretismo, aproximando-se assim do que no adulto seria a 

percepção de um objeto.  

 Para Sigmund Freud, o ego, uma das três estruturas do modelo triádico 

do aparelho psíquico, é o que traz unidade à vasta e esmagadora diversidade de 

percepções que, para começar, sobrecarregam a criança (FREUD, 1914). O ego é 

consequência de uma superfície receptiva; é introduzido e cresce apenas em relação a 

esta superfície (FREUD, 1923). Em suas formulações iniciais, Freud argumenta que o 

ego não resulta de uma ordem biológica predeterminada, mas é o resultado de uma 

intervenção psicossocial no desenvolvimento natural da criança (ibidem). O pensador 

afirma que a gênese do ego depende da construção de um mapa psíquico das 

intensidades libidinais do corpo.  

 Em O Ego e O Id, ele afirma que o ego não é uma entidade independente, mas 

uma espécie de traçado corporal, uma cartografia da intensidade erotogênica do corpo, 

uma imagem internalizada dos graus de intensidade da sensações no corpo da criança. O 

ego, então, é algo como uma tela interna na qual as imagens iluminadas e projetadas da 

superfície externa do corpo são direcionadas. É o local para reunir e unificar sensações 

díspares e dispersas proporcionadas pelos vários órgãos dos sentidos, em todos os seus 

diferentes espaços e registros. É também um mapeamento das superfícies internas do 

corpo, a superfície das sensações, intensidades e afetos, a “experiência subjetiva” das 

excitações e sensações corporais. Isso significa que o ego não é um diagrama ou 

representação verídica do corpo empírico e anatômico; nem é um efeito do qual o corpo 

ou a superfície do corpo é uma causa (isso tornaria o ego e os outros órgãos psíquicos 

relevantes tão rigidamente determinados pela biologia e pelos processos biológicos 

quanto seriam se fossem inatos). Desse modo, o ego não é uma projeção ponto-a-ponto 
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da superfície do corpo, mas um esboço ou representação dos graus de erotogenicidade 

das zonas e órgãos corporais. Derivado de dois tipos de “superfície”, por um lado, o ego 

está na superfície “interna” das agências psíquicas; por outro lado, é uma projeção ou 

representação da superfície “externa” do corpo. 

 Por isso, além das propriedades da matéria, as sujeições do aparelho psíquico-

sensorial, há a libido e seus condicionamentos sociais como fator crucial na construção 

das imagens corporais próprias ou dos outros. Por consequência, a noção dos impulsos 

sexuais do corpo precisa ser diferenciada da noção de instintos biologicamente 

determinados. O instinto pode ser definido como um conjunto pré-formado de processos 

e comportamentos biologicamente universais, endógenos em origem e necessários para 

a manutenção da vida. Contudo, mesmo processos aparentemente biologicamente 

incontestáveis, como a fome, o sono e a necessidade de urinar ou defecar - que são 

geralmente considerados instintos por excelência - não são biologicamente fixos, mas 

são passíveis de uma aquisição psicosimbólica, na qual são retraçados e tomados como 

pulsões sexualizadas (FREUD, 1905). O impulso apóia-se no instinto, é apoiado por ele 

ou, mais frequentemente, refaz os caminhos neurológicos e biológicos que os processos 

instintivos tomaram, imitando-os e assumindo os mesmos atributos dos instintos pré-

formados.  

 No entanto, a pulsão, desvia-se do instinto na medida em que toma para si não 

um objeto real, mas um objeto fantasmático, um objeto definido primariamente pela 

falta ou ausência de um objeto real (ibidem). Por essa razão Freud afirma que qualquer 

parte do corpo é capaz de sexualização, embora as partes que se tornam erotizadas 

sejam determinadas pela história de vida do indivíduo (e especialmente pela história de 

sua corporeidade (ibidem). Há uma plasticidade completa na conformidade do corpo 
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com os significados sexuais, mantendo o sujeito sempre uma relação de amor (ou ódio) 

em relação ao seu próprio corpo, porque deve sempre ter com ele um certo nível de 

investimento psíquico e libidinal (FREUD, 1914). Ninguém vive o seu próprio corpo 

apenas como funcional, pois tem um valor (libidinal) em si mesmo. O sujeito é capaz de 

suicídio, de anorexia, porque o corpo é significativo, tem significância. Desse modo,  

mudanças nas imagens corporais tendem a transformar o nível propriamente biológico 

do corpo, assim como mudanças corporais biológicas são registradas em mudanças nas 

imagens corporais. 

 

4.3. Dos corpos em diferença de Adília Lopes e Sylvia Plath 

 

Mas dizíamos que em Adília Lopes e Sylvia Plath havia textualmente a inscrição 

de um corpo em diferença. Diferença, claro, entre a enunciação lírica canônica, pois 

masculina; porém, não só. Ainda mais uma vez, cito Gottfried Boehm, em seu texto 

“Aquilo que se mostra. Sobre a diferença icônica”, em que o autor assinala que “uma 

imagem sem contraste é inconcebível” (BOEHM, 2015, p. 28), uma vez que “mesmo 

uma imagem perfeitamente monocromática tira sua iconicidade de uma diferença” 

(ibidem). No texto, estamos diante de imagens pictóricas, mas, ainda assim, o 

argumento é pensável para o problema do corpo. A maior parte do tempo, o sujeito lida 

com uma espécie de aparência de continuidade em relação ao corpo, até porque, se 

interceptada a possibilidade de alma, o corpo é a ancoragem do sujeito. A dor, as 

necessidades vitais por comida, sono e defecar são rupturas nessa continuidade corporal 

do sujeito, as quais promovem um estranhamento do corpo em relação à percepção. 

Contudo, atento para o fato de que não se trata de, principalmente depois de enunciar as 
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leituras promovidas por Bergson Simondon e Freud, reafirmar a separação entre sujeito 

e seu corpo, como se os processos perceptivos de uma consciência não fossem em 

alguma medida também dispositivos corporais. Porém, interessa-me apontar esse 

processo do corpo que precisa alterizar sua própria matéria para se perceber, em 

contraste. Assim como nós só percebemos nosso formato da língua, sua experiência 

táctil, contra o contato de uma outra, ou contra nosso próprio dedo (objetificado em 

instrumento), ou contra o alimento que depositamos na boca. Desse forma, podemos 

pensar que o corpo conhece-se por um outro, um outro que, ao ser percebido, faz com 

que o corpo que experimenta se perceba, em diferença.  

 Para a psicanálise, o difícil processo de trânsito entre percepção e matéria 

possui como problema central a produção da subjetividade através das dinâmicas de 

reconhecimento do que é externo ou interno, ou seja, da edificação de uma noção de um 

eu e de um outro, em que a libido desempenha papel fundamental. Nesta dinâmica, 

embora a informação sensorial possa ser fornecida por qualquer um dos órgãos dos 

sentidos, a superfície do corpo está em uma posição particularmente privilegiada para 

receber informações e excitações tanto do interior quanto do exterior do organismo, 

sendo a pele e as várias sensações localizadas na superfície corporal as mais primitivas, 

essenciais e constitutivas de todas as fontes de estimulação sensorial (FREUD, 1923). 

 As informações fornecidas pela superfície da pele são endógenas e exógenas, 

ativas e passivas, receptivas e expressivas, sendo o tato o único capaz de proporcionar a 

“sensação dupla” (ibidem). As sensações duplas são aquelas em que o sujeito utiliza 

uma parte do corpo para tocar outra, exibindo assim a permutabilidade das posições de 

sujeito e objeto, “mente” e corpo (ibidem). A sensação dupla cria uma espécie de 

interface do interior e do exterior. Esse processo neuro e psicofisiológico é tanto a pré-
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condição quanto o correlato da capacidade do ego de distinguir a si próprio e os outros 

(ibidem). Desse modo, é através das sensações duplas, ou seja, da sensação simultânea 

de ser tocado e tocar que o sujeito experimenta as posições de ser um eu diante de um 

outro e de ser um outro diante de um eu. Ao se tocar, auto-objetificando-se, o bebê pode 

conjeturar como o cuidador o percebe e, ao habitar imaginariamente o lugar do 

cuidador, conferir o lugar de um eu para o último, percebendo assim a permutabilidade 

das posições. Isto é, antes de se reconhecer como um outro, o bebê não pode estruturar 

um “eu”, pois não consegue organizar diferencialmente de forma mais estabilizada o 

externo do interno. 

  É a partir dessa estruturação, dessa dupla consciência, que o sujeito poderá 

estabelecer uma anatomia imaginária, um senso mais consistente (ainda que não 

plenamente estável) de limites pessoais e corporais. Reconhecer-se na posição de um eu 

em relação aos outros, implica um conhecimento de que também se pode ser um objeto 

no campo espacial dos outros; é por experimentar a possibilidade de ser um outro para si 

mesmo que se pode perceber ser um eu para o outro.  

 O investimento libidinal no processo de construção de uma cartografia 

psicoafectiva corporal inscreve-se na primeira infância não somente pelas sensações 

endógenas da própria criança, como também pelas ações (sempre carregadas de fobias, 

desapontamentos, ambições, afetos) daqueles que cuidam da criança em seus primeiros 

anos. De modo que, na teoria freudiana, os orifícios são adequados para a sexualização 

não apenas porque são canalizadores entre o interior e o exterior do corpo, mas porque 

são locais nos quais são intensamente projetadas e executadas as expectativas e falhas 

afetivas do cuidador. Assim, as sensações endógenas e exógenas responsáveis por 

regular as noções de interior e de exterior são inscritas sócio-simbolicamente através do 
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contato com o outro. Por consequência, tanto pelo processo de reconhecimento de um 

“eu” e de um “outro” pelas sensações duplas como pelas inscrições sócio-simbólicas do 

“outro” nesse processo, o ego é tanto um mapa da superfície do corpo quanto um reflexo 

da imagem do corpo do outro. O corpo do outro fornece o quadro para a representação 

do próprio. Nesse sentido, o ego é uma imagem do significado do corpo para o sujeito e 

para o outro. Esta dimensão cultural e significante implica que corpos, egos, 

subjetividades não são apenas reflexos de seu contexto cultural e valores associados, 

mas são constituído como tal por eles, marcando corpos em suas configurações 

materiais com inscrições sociosexuais.  

Tal fenômeno, em que o próprio e o outro surgem simultaneamente por uma 

relação de contato, é passível de ser visto em semelhança com o que falávamos do 

processo de fabricação de imagens pelo pensamento bergsoniano. Se pensarmos numa 

pessoa cega, a qual com sua mão tateia uma bola vermelha, constatamos que se 

estabelece uma aliança entre o tato e o formato arredondado da bola, aliança essa que 

não se repete entre o olhar e o vermelho. Por mais que entre o olho e a cor não tenha 

existido uma comunicabilidade, isso não faz com que a bola deixe de ser vermelha, o 

que a princípio contribuiria com a tese realista. No entanto, os idealistas poderiam 

argumentar que o vermelho, como não pode ser percebido, é impossível de ser 

conhecido, sendo, portanto, a percepção o que determina a nossa forma mundo. Mas há 

ainda mais um aspecto. A mão percebe a bola enquanto arredondada porque há na bola 

algo passível de comunicar este arredondamento e há na mão algo passível de percebê-

lo. Ou seja, o arredondado é algo pertencente à relação mão-bola, isto é, ele não pode 

ser reduzido a um dos elementos dessa relação.  



 

 
 

148 

 Ao mesmo tempo que é à comunicabilidade existente entre uma mão e uma 

bola que o arredondado deve seu status ontológico, essa comunicabilidade se faz em 

diferença, na irredutibilidade da mão à bola e vice-versa99. Assim, se a psicanálise 

estabelece que o corpo do outro fornece o quadro para a representação do próprio, a 

teoria imagética irá fazer ver como o “eu” percebe aquilo que no outro o atravessa, isto 

é, aquilo que no outro é passível de ser comunicável a um “eu” perceptivo. Se na 

psicanálise o bebê percebe-se “eu” quando consegue de alguma forma expressar a 

posição de ser um outro, para Bergson, a imagem far-se-á quando algo na matéria e na 

percepção entram em relação, ou seja, quando alguma coisa no que é percebido faz 

iluminar algo sobre a própria percepção; quando a forma de manifestação do exterior 

demonstra-se constitutiva para a organização perceptiva do interior. O arredondado da 

bola faz a mão perceber angulações outras do que mãos que tocam apenas em blocos; as 

bolas instauram assim outros horizontes perceptivos para mãos.  

 Não é, portanto, acidental que Deleuze em seu intuito de repensar a psicanálise 

e o drama edipiano de constituição subjetiva revisite Bergson para reivindicar um 

pensamento que ampliasse as instabilidades nas fronteiras entre o “eu” e o “outro”. De 

modo que ao postular o “outro”/ o exterior como forças/imagens que o sujeito, ao 

encontrar alguma comunicação, enverga para a constituição de uma subjetividade, 

Deleuze aponta o “eu” como uma posição muito menos definida pela estrutura psíquica 

familiar burguesa e muito mais precária, movente, suscetível a forças externas. 

Se o corpo, pilar da constituição subjetiva, simultaneamente é lugar de percepção 

e lugar a ser percebido, lugar de alteridade e reconhecimento, a subjetividade em Sylvia 

Plath e Adília Lopes realiza-se dentro deste movimento de tensão, em que os 
 
99  Faz-se necessário também assinalar que o arredondado é experimentado em virtude do 
horizonte de formas triangulares, quadriculares, ou seja, forma contrastantes, e que tampouco mão e bola 
não são entidades essenciais, o que impossibilita a essencialidade das imagens. 
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pressupostos que ancoram o processo de conhecimento do corpo/subjetividade são 

encenados. Dessa forma, vê-se a construção verbal de subjetividades que fazem girar 

uma gama de significações discursivas as quais envolvem os processos de feitura e 

reconhecimento do corpo, em que têm especial lugar os agrupamentos de imagens 

corporais que foram materializadas em instituições discursivas.  

A fim de dar prosseguimento a essa análise, leio o poema “A domadora de 

crocodilos”, de Os namorados pobres (2009), em comparação com “Lady Lazarus”, de 

Ariel (1965). Transcrevo-os em integralidade subsequentemente: 

 

A domadora de crocodilos 
 
Todos os dias 
meto a cabeça 
na boca 
do crocodilo 
 
O meu feito é feito 
de paciência 
 
Já meti 
a cabeça 
no forno 
estava farta 
dos crocodilos 
e dos amantes 
 
Não tenho tido amantes 
tenho tido crocodilos 
 
Com os crocodilos 
ganho o pão 
e as rosas 
 
Morrer é um truque 
como tudo o mais 
 
Dobrada 
entre os crocodilos 
dobrados 
arrisco a pele 
 
A pele é a alma 
 (LOPES, 2014,  p. 623 - 624) 
 
*** 
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Lady Lazarus 
 
I have done it again.    
One year in every ten    
I manage it—— 
 
A sort of walking miracle, my skin    
Bright as a Nazi lampshade,    
My right foot 
 
A paperweight, 
My face a featureless, fine    
Jew linen. 
 
Peel off the napkin    
O my enemy.    
Do I terrify?—— 
 
The nose, the eye pits, the full set of teeth?    
The sour breath 
Will vanish in a day. 
 
Soon, soon the flesh 
The grave cave ate will be    
At home on me 
 
And I a smiling woman.    
I am only thirty. 
And like the cat I have nine times to die. 
 
This is Number Three.    
What a trash 
To annihilate each decade. 
 
What a million filaments.    
The peanut-crunching crowd    
Shoves in to see 
 
Them unwrap me hand and foot—— 
The big strip tease.    
Gentlemen, ladies 
 
These are my hands    
My knees. 
I may be skin and bone, 
 
Nevertheless, I am the same, identical woman.    
The first time it happened I was ten.    
It was an accident. 
 
The second time I meant 
To last it out and not come back at all.    
I rocked shut 
 
As a seashell. 
They had to call and call 
And pick the worms off me like sticky pearls. 
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Dying 
Is an art, like everything else.    
I do it exceptionally well. 
 
I do it so it feels like hell.    
I do it so it feels real. 
I guess you could say I’ve a call. 
 
It’s easy enough to do it in a cell. 
It’s easy enough to do it and stay put.    
It’s the theatrical 
 
Comeback in broad day 
To the same place, the same face, the same brute    
Amused shout: 
 
‘A miracle!’ 
That knocks me out.    
There is a charge 
 
For the eyeing of my scars, there is a charge    
For the hearing of my heart—— 
It really goes. 
 
And there is a charge, a very large charge    
For a word or a touch    
Or a bit of blood 
 
Or a piece of my hair or my clothes.    
So, so, Herr Doktor.    
So, Herr Enemy. 
 
I am your opus, 
I am your valuable,    
The pure gold baby 
 
That melts to a shriek.    
I turn and burn. 
Do not think I underestimate your great concern. 
 
Ash, ash— 
You poke and stir. 
Flesh, bone, there is nothing there—— 
 
A cake of soap,    
A wedding ring,    
A gold filling. 
 
Herr God, Herr Lucifer    
Beware 
Beware. 
 
Out of the ash 
I rise with my red hair    
And I eat men like air100. 

 
100  Lady Lázaro  
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 Eu o fiz de novo 
Um ano em cada dez 
Eu agüento 
 
Um tipo de milagre ambulante, minha pele 
Brilhante tal qual um abajur nazista 
Meu pé direito 
 
Um peso de papel, 
Minha face, como um pano inexpressivo, delicado 
Em linho judeu. 
 
Tire o lenço 
Ó, meu inimigo 
Eu te assusto? 
 
O nariz, o orifício ocular, a dentição plena? 
O hálito azedo 
Se esvairá em um dia. 
 
Logo, logo a carne 
Que a gruta do túmulo comeu se sentirá 
Em casa sobre mim 
 
E eu, uma mulher sorridente. 
Eu, com apenas trinta anos. 
E como o gato tenho nove vezes para morrer 
 
Esta é o número três. 
Que lixo 
Aniquilar a cada década. 
 
Que milhões de filamentos. 
A multidão vulgar 
Se acotovela para ver 
 
Eles me desembrulharem mão e pé. 
O grande strip tease. 
Senhores, senhoras 
 
Eis as minhas mãos 
Eis os meus joelhos. 
Posso ser pele e osso 
 
Contudo, sou a mesma, idêntica mulher. 
Na primeira vez que aconteceu eu tinha dez anos. 
Foi um acidente. 
 
Na segunda vez eu pretendi 
Agüentar e nem sequer voltar. 
Eu fechei em pedra 
 
Como uma concha do mar. 
Eles tiveram que chamar e chamar 
E arrancar de mim os vermes, pérolas grudentas. 
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Morrer 
É uma arte como todo o resto. 
Eu o faço excepcionalmente bem. 
 
Eu o faço para saber o inferno. 
Eu o faço para saber a real. 
Eu suponho que se possa dizer que eu tenho um chamado. 
 
É fácil fazê-lo em uma cela. 
É fácil fazê-lo e permanecer estático. 
É o teátrico 
 
Retorno, em plena luz do dia 
Ao mesmo lugar, ao mesmo rosto, aos mesmos brutos 
Entretidos gritando 
 
“um milagre!” 
Isso me estarrece. 
Há um custo 
 
Para ver as minhas cicatrizes, há um custo 
Para sentir o meu coração 
Ele realmente pulsa. 
 
E há um custo, um grande custo 
Por uma palavra, ou um toque 
Ou um pouco de sangue 
 
Ou um pedaço do meu cabelo ou um pedaço da minha roupa. 
Então, então, Herr Doktor. 
Então, Herr Inimigo. 
 
Eu sou sua composição 
Eu sou seu pertence 
O bebê de ouro puro 
 
Que derrete a um grito estridente. 
Eu me viro e ardo. 
Não pense que eu subestimo sua grande preocupação. 
 
Cinzas, cinzas 
Você cutuca e revolve. 
Carne, osso, não há nada lá. 
 
Um sabonete, 
Uma aliança, 
Um dente de ouro. 
 
Herr Deus, Herr Lúcifer 
Cuidado 
Cuidado. 
 
De dentro das cinzas 
Eu desponto, meu cabelo em fogo 
E devoro homens como ar. 
 (PLATH, 2008) 
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(PLATH, 1981, p. 244 – 247) 
 

 Após uma breve leitura consecutiva dos poemas, pode-se observar que os 

versos “Morrer é um truque/ como tudo o mais” é uma espécie de tradução ligeiramente 

modificada de “Dying/ Is an art, like everything else.”  Adicionalmente, a menção ao 

ato de meter a cabeça no forno (Já meti/ a cabeça/ no forno) é uma clara alusão ao 

suicídio de Sylvia Plath diante da presença dos versos traduzidos de “Lady Lazarus”.  Já 

os versos “estava farta/ dos crocodilos/ e dos amantes”, tendo em vista a “Nota da 

autora” ao final de O regresso de Chamilly, recupera a experiência de leitura por Adília 

Lopes dos diários de Plath sobre a questão dos amantes e da escrita. Por sua vez, o título 

“A domadora de crocodilos”, o qual alude imageticamente à prática de um número do 

tipo circense (“Todos os dias/ meto a cabeça/ na boca/ do crocodilo”), comunga com 

“Lady Lazarus” da representação de um espetáculo de entretenimento potencialmente 

mortífero (“What a million filaments. / The peanut-crunching crowd / Shoves in to see”; 

“Them unwrap me hand and foot —— / The big strip tease. /Gentlemen, ladies”), em 

que o ato de escrita se atrela a uma perigosa e difícil auto-exposição. 

 Ainda sobre o título, também interessa apontar para o fato de que “Lady 

Lazarus” é obviamente uma alusão à passagem bíblica referente à ressurreição de 

Lázaro. Contudo, diferente do episódio bíblico em que a ressurreição se opera por uma 

intervenção divina, no poema de Plath, morte e renascimento são atuados em mais de 

uma circunstância pelo mesmo sujeito, vinculando-se ao ethos do entretenimento 

espetacular e self-made americanos. O uso da denominação “Lady” junto do nome 

“Lazarus” no título do poema acentua ainda mais nitidamente a dimensão de artifício 

espetacular e popular do feito empreendido, como também opera uma declinação em 

feminino do personagem bíblico referido. Adicionalmente, o uso do pastiche na 
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denominação “Lady” pelos espetáculos circenses desterritorializa a solenidade e 

sacralidade do personagem bíblico “Lazarus”, pervertendo-se assim qualquer tentativa 

de moralização do processo de morte e renascimento por uma perspectiva cristã. 

Também no título do poema “A domadora de crocodilos” essa declinação em gênero 

feminino está presente, uma vez que as pessoas que domam crocodilos para fins de 

entretenimento são em regra homens. No entanto, se a denominação “Lady Lazarus” 

pode ainda conservar, mesmo que de maneira insólita, alguma noção de sensualidade, é 

mais difícil a sensualização de “A domadora de crocodilos”. A brutalidade na aparência 

dos crocodilos, pelo menos no imaginário ocidental, não favorece a identificação 

cultural com os corpos femininos, a não ser quando esses são postos como radicalmente 

aterradores, como é o caso da identificação do crocodilo com a mãe em Lacan101, em 

que a aproximação excessiva da mãe anula a possibilidade de desejo (LACAN, 1991, p. 

105).  

 Outra característica em comum nos títulos é a utilização de uma expressão 

descritiva, à semelhança de um epíteto, que se associa à manifestação do eu-lírico. Nos 

poemas, tais alcunhas agem de forma a substanciar uma qualificação que as autoras 

desejam atribuir como distintiva e determinante na dinâmica subjetiva das personas 

poéticas. Se os epítetos precisam ser reconhecidos em relação a sua referência, sendo 

muito comum, por exemplo, seu emprego para representar a posição de alguém na 

comunidade ou especificar a divindade que está sendo aludida, torna-se necessário um 

padrão coletivo de uso entre elementos que ocupam o lugar da referência e elementos da 
 
101  O papel da mãe é o desejo da mãe. É capital. O desejo da mãe não é algo que se possa 
suportar assim, que lhes seja indiferente. Carreia sempre estragos. Um grande crocodilo em cuja boca 
vocês estão – a mãe é isso. Não se sabe o que lhe pode dar na telha, de estalo fechar a sua bocarra. O 
desejo da mãe é isso....Então, tentei explicar que havia algo de tranqüilizador....Há um rolo, de pedra, é 
claro, que lá está em potência, no nível da bocarra, e isso retém, isso emperra. É o que se chama falo. É o 
rolo que os põe a salvo se, de repente, aquilo se fecha (Lacan, 1992, p.105). 
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adjetivação para que esses comunicativamente funcionem. Por tal motivo, quando 

cunhados pela primeira pessoa do singular do discurso em referência a si próprio, sem 

um já estabelecido contrato coletivo, os epítetos podem agir de forma a representar 

como o “eu” gostaria de ser reconhecido ou pensa ser reconhecido, podendo tal recursos 

serem acompanhados de um movimento reivindicatório ou cômico.  

 No caso de “Lady Lazarus”, o referido uso espetacular da denominação 

“Lady”, assim como o emprego aparentemente banal/ tolo de rimas fáceis  (em conjunto 

com o uso deslocado de frases feitas do show business e publicidade (“I do it 

exceptionally well.// I do it so it feels like hell102”; “It’s easy enough to do it in a cell.”; 

“Dying/ Is an art (...)”, realça o aspecto tragicômico pretendido pelo título do poema. 

Outra questão destacável é como o uso do título e a subsequente forte presença textual 

do “eu” já na delineação da primeira estrofe marca a já referida dinâmica de 

balanceamento entre uma cena de perspectiva não identificada e a expressão visceral de 

um “eu” textual. Tal dinâmica de balanceamento percorre todo o poema, sendo 

perceptível a oscilação entre imagens de desintegração ou desmembramento do esquema 

do corpo unificado (“The nose, the eye pits, the full set of teeth?”; “Ash, ash—/ You 

poke and stir./ Flesh, bone, there is nothing there ——”, etc), a identificação de partes 

corpóreas com objetos outros (“A sort of walking miracle, my skin / Bright as a Nazi 

lampshade,/ My right foot //A paperweight,/ My face a featureless, fine / Jew linen.”; 

“A cake of soap, / A wedding ring, / A gold filling.”, etc), e a afirmação pronominal de 

um “eu” em meio a essas imagens objetificadoras (“These are my hands/  My knees./ I 

may be skin and bone,”; “For the eyeing of my scars, there is a charge/ For the hearing 

 
102  A escolha pela palavra “hell” é exemplar da dubiedade semântica explorada por Plath na 
construção de seu humor insólito em “Lady Lazarus”, já que “it feels like hell” pode ser simultaneamente 
interpretado como uma sensação intensamente prazerosa ou de sofrimento. 
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of my heart——/ It really goes.”; “And there is a charge, a very large charge/  For a 

word or a touch / Or a bit of blood //Or a piece of my hair or my clothes”103, etc).  

 Essa instabilidade do corpo na localização de um “eu” têm sido lida em “Lady 

Lazarus” como uma exposição do artifício da feminilidade moderna, em que a 

fragmentação corporal é vista como modo de construção e distorção da subjetividade 

feminina (GILL, 2008, p. 60). No entanto, deve-se acrescentar que esse mecanismo não 

é exclusivo do poema, mas sim uma constante na obra poética de Plath, como se pode 

ver por exemplo pela leitura dos poemas “Ella Mason and Her Eleven Cats”, 

“Yadwigha, on a Red Couch, Among Lilies”, “Poem for a birthday”, “The Applicant”, 

“The Courage of Shutting-Up”, “The Detective”, “Ariel”, etc. Também constante na 

obra de Sylvia Plath são as rápidas e intensas mudanças imagéticas na construção da 

persona poética, as quais impedem um movimento de solidificação substancial de um 

“eu”, não sendo acidental ou meramente um apelo biográfico, portanto, a recorrente 

representação nas capas dos livros de Sylvia Plath da imagem de um rosto fragmentado.  

 O contínuo dispositivo de endereçamento ao longo do poema, que se manifesta 

na presença pronominal do “you” e “your”, “O my enemy”, “Gentlemen, ladies”, “So, 

so, Herr Doktor./ So, Herr Enemy.” e “Herr God, Herr Lucifer”, demonstra também a 

instabilidade/volatilidade no estabelecimento de um interlocutor, sendo de interesse aqui 

lembrar que a instabilidade na ocupação da posição de um “tu” afeta a própria 

constituição de um “eu”, como já visto nas referidas reflexões de Sigmund Freud e de 

Judith Butler. É de importância também aqui apontar como esse “tu” e “vós” coexistem 

em distintas posições em “Lady Lazarus”, de forma que como “O my enemy” na quarta 

estrofe é quem é aterrorizado pelo horror agenciado por um “eu” desfigurado pela morte 

 
103  Meus grifos. 
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(“O my enemy. Do I terrify? ——), na vigésima quinta estrofe é a segunda pessoa 

pronominal que banalmente “poke” e “stir” os restos mortais incinerados de um “eu”, 

destituído de sua condição de sujeito ao ser transformado pela morte em objeto residual 

(“Ash, ashy ——/ You poke and stir.”). Contudo, vale ainda destacar que o mencionado 

verso encontra-se antecedido pela agência mortífera de um “eu” em “I turn and burn” e 

precedido duas estrofes adiantes pelos potentes versos “Out of the ash/ I rise with my 

red hair/ And I eat men like air.”, os quais encerram o poema.  

 O mais conhecido rito narrativo de renascimento no cânon de Plath, “Lady 

Lazarus” apresenta um sujeito ressurgente, ascendente, renovado das cinzas. No entanto, 

embora o eu-lírico assuma uma voz desafiadora, são os outros (“Them”) que “unwrap 

me hand and foot” em “The big streap-tease”. Contudo, tal movimento no poema faz 

acompanhado insistentemente da afirmação da agência do “eu” na execução do rito de 

morte e renascimento, sendo em “Lady Lazarus” essa agência especialmente 

reenforçada em estruturas paralelísticas que fazem sintomaticamente a escolha pelo uso 

do verbo “do” alinhado à expressão do sujeito pessoal em primeira pessoa (“I do it 

exceptionally well.//I do it so it feels/ like hell./ I do it so it feels real.”104) – um verbo 

que na cultura estadunidense carrega ideologicamente um grande peso dentro do 

discurso  do self-made individual.  

 Dentro desta difícil e instável dinâmica entre agência e passividade, ou melhor, 

consentimento e violência, na construção de um “eu” em relação a um “outro”, é 

complexo dizer em que exata medida o eu-lírico consente e desfruta da sua performance 

coagida de morte e ressurreição. Alguns críticos viram essa dinâmica em “Lady 

Lazarus” como uma alegoria de um retorno psicoterapêutico através de etapas 

 
104  Meus grifos. 
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sucessivas para algum ponto de origem - um processo que é conduzido por “Herr 

Doktor” que também é “Herr Enemy” (funcionando as repetições, rimas, ecos e 

onomatopeias no poema como regressões linguísticas que sinalizam para um estágio 

pré-simbólico105). Porém, importa salientar como esse caminho de análise psicanalítica 

do texto fez-se contemporaneamente acompanhado de uma leitura crítica da negociação 

de estruturação do “self” com as práticas patriarcais que o permeiam (daí 'Herr God' e 

'Herr Lucifer' nas linhas finais): 

While Plath was certainly a subject of analysis herself, the whole enterprise 
of psychoanalysis was very importante in 1950s American culture, 
particularly for white middle class women. Adjusting to the ambivalence of 
the role of woman, housewife and mother was aided by the (usually) male 
doctor. Plath need not be speaking just of her own experience, but more 
generally of an institution that demands secrets and hands them back in a new 
form, one which the patient has not given them. When the speaker tells “herr 
Doktor” that “I am your opus,/ I am your valuable”, we can now understand 
the subsequente sneering line, “do not think I underestimate your great 
concern”. The doctor has his own prestige and authoroty tied up in the 
patient, who has been turned into his opus, that is, his work of art. The shriek 
at the end of the poem resists confession by frustrating his appopriation of her 
words. The result is ambiguous. A howl of rage is not a thiumph of self-
expression, but neither is it a submission to coerced self-revelation106 
(NELSON, 2006, p. 33-34). 

 
105  Para Kristeva, existe uma estrutura psíquica que precede a linguagem (a semiótica), a qual, 
mediante ritmos, jogos sonoros e repetições, recupera o corpo materno na linguagem ao abalar a 
dicotomia sujeito/objeto que o desejo implica (dicotomia linguisticamente expressa na cisão que separa o 
som do sentido), recuperando uma espécie de gozo que precede o surgimento do desejo. A semiótica, 
enquanto um espaço de significação em que estão manifestas as pulsões múltiplas de uma economia 
libidinal pré-discursiva, emergiria na linguagem especialmente por uma função poética, em que a 
heterogeneidade das pulsões seria responsável pela proliferação e destruição da significação unívoca: 
“Um fonema, na qualidade de elemento distintivo de significado, pertence à linguagem como Simbólico. 
Mas esse mesmo fonema está envolvido em repetições rítmicas e entonacionais; assim, ele tende a uma 
autonomia em relação ao significado, de modo a manter-se numa disposição semiótica próxima do corpo 
da pulsão instintiva.” (KRISTEVA, 1980, p.135)  

 
106   Embora Plath fosse certamente ela própria matéria para análise, todo o empreendimento da 
psicanálise era muito importante na cultura americana dos anos 50, particularmente para as mulheres 
brancas de classe média. Ajustar-se à ambivalência do papel de mulher, dona de casa e mãe era auxiliado 
pelo médico (geralmente) do sexo masculino. Plath não precisa estar falando apenas de sua própria 
experiência, mas mais genericamente de uma instituição que exige segredos e os devolve em uma nova 
forma, que o paciente não lhes deu. Quando o eu-lírico diz a “herr Doktor”  que “eu sou sua composição, / 
eu sou seu pertence”, nós podemos agora entender o subsequente irônico verso, “não pense que eu 
subestimo sua grande preocupação”. O médico tem seu próprio prestígio e autoria conectados ao paciente, 
que foi transformado em sua obra, isto é, sua obra de arte. O grito no final do poema resiste à confissão ao 
frustrar a apropriação pelo doutor das palavras da paciente. O resultado é ambíguo. Um uivo de raiva não 
é um sinal de auto-expressão, mas tampouco é uma submissão à auto-revelação coagida (tradução minha). 
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 Seguindo esta linha, Stan Smith argumenta que em “Lady Lazarus” ‘the rapid 

shifts of the imagery enact the doubleness of a self which is a solid “opus”, a 

“valuable”, the “pure gold baby” of the collective patriarchy, and then, across an 

enjambment, “melts to a shriek”107 (SMITH, 1982, p. 218). Tal duplicidade ou 

ambiguidade referida pelos críticos também pode ser observada no tratamento ironizado 

do tópico psicanalítico da mascarada108 por Sylvia Plath, no qual cenários vingativos e 

catastróficos, como os do poema, abordam a potencial ameaça ou agressão associada ao 

desempenho feminino, ao mesmo tempo em que exploram constantemente a produção 

cultural de tais fantasias.  

 Assim, o insólito e mórbido “big strip tease” performatizado nos versos de 

“Lady Lazarus” precisa ser lido dentro de uma lógica em que a fênix de “Out of the ash/ 

I rise with my red hair/ And I eat men like air.” funciona criticamente também como 

uma ironia em relação à construção do discurso da femme fatale, talvez sendo por isso 

que, em leitura dos seus poemas na rádio BBC em 1962, Sylvia Plath tenha declarado 

que no poema “the speaker is a woman who has the great and terrible gift of being 

reborn. The only trouble is, she has to die first. She is the phoenix, the libertarian spirit, 

 
107   [Em] "Lady Lazarus", as rápidas mudanças imagéticas expressam a duplicidade de um self 
que é uma sólida "obra", um "pertence", o "bebê de ouro puro" do patriarcado coletivo e, então, através de 
um enjambment, “derrete a um grito” ( tradução minha). 
 
108  Em seu artigo de 1929, Joan Riviere intenta demonstrar a mascarada, um prática na qual as 
mulheres que desejam a masculinidade podem colocar uma máscara de feminilidade para evitar a 
ansiedade e a vingança temida dos homens, como definidora do que é o feminino: “A feminilidade, 
portanto, podia ser assumida e usada como uma máscara, tanto para ocultar a posse da masculinidade, 
como para evitar as represálias esperadas, se fosse apanhada possuindo-a; tal como um ladrão que revira 
os bolsos e pede para ser revistado a fim de provar que não furtou os bens roubados. O leitor poderá agora 
perguntar como defino a feminilidade, ou onde traço a linha divisória entre a feminilidade genuína e a 
“máscara”. Minha sugestão é, entretanto, a de que não existe essa diferença: quer radical ou superficial, 
elas são a mesma coisa” (RIVIERE, 1929, p. 6).  
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what you will.”109, porém, “She is also just a good, plain, very resourceful woman” 

(PLATH, 1962). Desse modo, a teatralizada instabilidade nas encenações das 

subjetividades femininas em Plath parece distanciar-se de um processo de solidificação 

identitária, apontando um interesse muito maior em  seu projeto poético de discutir o 

lugar representacional do corpo sexuado feminino como lugar simbólico, econômico e 

institucional na dinâmica transacional da formulação subjetiva: 

As “Lady Lazarus” demonstrates, the ironic specularity at work in Plath’s 
language is an effect not merely of literary history, or of a gendered literary 
market, but also of a culture of consumption in which images of women 
circulate as commodities. Among the personae which appear most frequently 
in Plath’s poetry are those of the prostitute, the female performer and the 
mechanical woman. In “Fever 103º”, as in “Lady Lazarus”, the speaker 
occupies all three of these roles, oscillating between the positions of artista 
and artefact, consumer and commodity-spetacle. Indeed, Ariel situates itself 
as a part of a culture in which self-revelation or self-expression has itself 
become a cliché: what “Lady Lazarus” calls “the big strip tease”110 
(BRITZOLAKIS, 2006, p. 115). 

 

 A respeito da cultura americana de auto-revelação e expressão autêntica de um 

“eu”, alguns críticos argumentam que “Lady Lazarus” soa como uma nota antecipada de 

cautela sobre a direção que o trabalho de Plath, juntamente com o de outros poetas 

confessionais de seu tempo, parecia estar tomando (GILL, 2008, p. 60). Plath expressa 

dúvidas sobre a mercantilização do sofrimento (“And there is a charge, a very large 

charge/ For a word or a touch/ Or a bit of blood”) e a exploração e a auto-exploração 

 
109  “O eu lírico é uma mulher que tem o grande e terrível dom de renascer. O único problema é 
que ela tem que morrer primeiro. Ela é a fênix, o espírito libertário, o que você quiser. ”, Porém,“ Ela 
também é apenas uma mulher boa, simples e muito engenhosa”(minha tradução). 
 
110  Como “Lady Lazarus” demonstra, a especularidade irônica em ação na linguagem de Plath é 
um efeito não meramente da história literária, ou de um mercado literário em gênero marcado, mas 
também de uma cultura de consumo em que imagens de mulheres circulam como mercadorias. Entre as 
personas que aparecem com mais frequência na poesia de Plath estão as da prostituta, da artista feminina 
e da mulher mecânica. Em “Febre 103º”, como em “Lady Lazarus”, o locutor ocupa todos os três papéis, 
oscilando entre as posições de artista e artefato, consumidor e mercadoria-espetáculo. De fato, Ariel se 
situa como parte de uma cultura na qual a auto-revelação ou auto-expressão se tornou um clichê: o que 
“Lady Lazarus” chama de “o grande strip tease” (minha tradução). 
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que parecem sustentar o modo operandis  do movimento literário (). Por sua vez, a 

reiterada interpelação no poema à figura de um “enemy” espectador recupera 

ideologicamente o clima da Guerra Fria, a qual notabilizou-se pelo escrutínio da vida 

íntima e doméstica em função da contenção de potenciais ameaças de um inimigo 

externo.  

 Historicamente presentes no poema de maneira incontornável estão também as 

imagens relativas ao nazismo e ao Holocausto (“A sort of walking miracle, my skin/ 

Bright as a Nazi lampshade,”; “My face a featureless, fine/ Jew linen.”; “A cake of 

soap, / A wedding ring, / A gold filling.”). Para além do que foi discutido na análise de 

“Mary’s song” sobre os usos éticos do imaginário de recentes catástrofes humanas e a 

questão do alargamento receptivo do sofrimento individual feminino por um 

enquadramento macro-histórico, o nazismo e o Holocausto constituem-se como tabus na 

história ocidental.  

 Apoiado em uma vasta produção cinematógrafica hollywoodiana, constrói-se 

popularmente a narrativa do nazismo como símbolo maior da encarnação do mal pela 

humanidade e do Holocausto como expressão maior do sofrimento humano. Tal 

narrativa ao simplificar de modo maniqueísta as circunstâncias em que se deram o 

genocídio judeu, esvazia qualquer tipo de discussão ao congelar moralmente os termos 

do massacre. Para Tom Lawson, as apropriações ideológicas pela Guerra Fria da 

memória da Segunda Guerra Mundial colocam o conflito com o nazismo como parte de 

uma guerra maior entre liberdade e totalitarismo (ou bem e mal), em que o regime 

soviético se encaixa naturalmente nesta batalha ao lado dos nazistas – apesar do papel 

crucial da URSS no combate ao regime hitlerista, combate o qual culminou na morte de 

vinte e sete milhões de soviéticos militares e civis (LAWSON, 2006, p. 112).  



 

 
 

163 

 Diante desses fatos, afigura-se como hipótese que a menção à agência nazista 

na produção do corpo chacinado judeu em “Lady Lazarus”, posta metaforicamente em 

relação à formulação do corpo feminino, funcione de modo a visibilizar as interdições 

existentes no tratamento de ambos os tópicos. Corpo de guerra como também despojo 

de guerra, produzido por disputas e violência, a equiparação do corpo feminino com o 

do judeu, em que nesta relação comparece uma atração fatal pelo opressor111 (atração 

essa que também está imensamente investida de uma “indecibilidade irônica”), impede 

um movimento de moralização da violência. Adicionalmente, a presença imagética da 

fênix e/ou do espírito do ar/fogo Ariel112 na última estrofe de “Lady Lazarus”, ao 

desestabilizar claras delimitações entre vitimador e vitimado, corrobora ainda mais com 

a já referida dificuldade de instituir uma moralidade, já que ao colapsar conflitos 

históricos e posições de agressão e violação em seu poema, Plath frustra qualquer 

moralização confortável sobre a violência.  

 Ao ler a história ocidental como um espetáculo de sangue em conjunção com a 

formulação do corpo/subjetividade feminina, “Lady Lazarus” explora a banalidade e 

ambuiguidade moral da guerra e do uso abusivo da força. No clima da 

autocongratulação moral da Guerra Fria, “Lady Lazarus” oferece um confronto com a 

história ocidental, em que a reivindicação de uma superioridade moral como 

justificativa para a prática da violência é insustentável, também entrelaçando o pessoal e 

o político de uma maneira que rechaça a dicotomia entre esses termos da experiência. 

Novamente, tal procedimento, longe de ser uma característica exclusiva de “Lady 
 
111   Tal atração no poema pode ser vista, por exemplo, tanto no pedido de despimento pelo eu-
lírico em “Peel off the napkin/ O my enemy.”, como na dupla significação de “hell” em “I do it so it feels 
like hell.”, ou na reiterada afirmação da posse do “eu” pelo “outro” através do uso repetitivo do pronome 
“your” em “I am your opus,/ I am your valuable, /The pure gold baby”. 
 
112  A respeito das múltiplas acepções do uso de “Ariel” na poética de Sylvia Plath, ler a seção 
“On Ariel” do Departamento de Inglês da Universidade de Illinois 
(https://www.english.illinois.edu/maps/poets/m_r/plath/ariel.htm), acesso 06 de maio de 2019.  
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Lazarus”, está presente de forma contínua na poética de Plath, como se observa em 

“Cut”, “Daddy”, “Bitter Strawberries”, “A reunião da abelhas”, etc. De forma que é uma 

constante na obra de Plath um movimento de fascínio pela violência, o qual – diferente 

da estratégia do mainstream estadunidense que busca uma justificativa moral para 

autorizar o gozo da violência – suspende o segundo termo da equação (a moralidade), 

para deixar apenas exposto um desejo coletivo e subjetivo espetacular pela violência. 

Mas lembremos ainda mais uma vez de que estamos falando aqui de um processo 

extremamente difícil e consequente, afinal, como já alertava Simondon, as imagens não 

obedecem com docilidade ao sujeito e o pensamento (SIMONDON, 2013, p. 15), em 

especial quando são elas relacionadas à violência.  

 Retornando à questão da imagem e da construção de uma cartografia corporal 

para a análise dos poemas, discutiu-se anteriormente através de Henri Bergson a noção 

de comunicabilidade entre matéria e percepção, em que as imagens são um processo de 

interação entre o organismo e o meio, sendo a imagem menos do que uma coisa mas 

mais do que uma representação (BERGSON, 1999, p. 27). Seguindo esta linha de 

pensamento, foi abordado como Simondon postula que haveria um aspecto semi-

concreto das imagens que estaria entrelaçado com conteúdos afetivos e cognitivos 

(SIMONDON, 2013, p.16), de modo que haveria algo de profundamente social no 

processo de produção e circulação das imagens, já que a percepção não seria apenas um 

condicionamento biológico, como também a própria manifestação da matéria estaria 

enredada dentro de um enquadramento de práticas psíquico-subjetivas e sociais, 

existindo, portanto, agrupamentos estáveis e moventes de imagens que, materializados e 

institucionalizados, constituiriam parte da realidade social de certas populações. 



 

 
 

165 

  Tal linha, quando comparativamente aproximada da psicanálise freudiana, 

demonstrou partilhar a noção de que o corpo perceptivo e percebido sobreergue-se numa 

dinâmica constante de trânsito entre imagens de exterioridade e interioridade, em que o 

reconhecimento de um “eu” e o “outro” surgem simultaneamente por uma relação 

interdependente de contato. Adicionalmente, ao se postular como o corpo do outro 

fornece o quadro para a representação do próprio, apontou-se como esse processo é 

marcado desde seu início em suas configurações “materiais” por inscrições 

sociosexuais. 

 Contudo, quando pensamos essa dinâmica da formulação transacional 

subjetiva e de alteridade na representação do feminino em arte, há ainda outros fatores 

complexos que precisam ser analisados. Judith Butler, em seu seu livro Relatar a si 

mesmo: crítica da violência ética, ao analisar o pensamento da já referida filósofa 

Adriana Cavarero, atesta que 

Para Cavarero, o “eu” encontra não só este ou aquele atributo do outro, mas 
também o fato de  esse outro ser fundamentalmente exposto, visível, 
percebido, existente de maneira corporal e necessária no domínio da 
aparência. De certo modo, essa exposição que eu sou constitui minha 
singularidade. Por mais que eu queira, não posso me livrar dela, pois é uma 
característica da minha corporalidade e, nesse sentido, da minha vida.  
(BUTLER, 2015, p. 47) 

 

Assim, para as pensadoras, ser um “eu” significa antes de mais nada ser um corpo 

sensível, vulnerável e perceptível a um outro. Essa condição comum aos sujeitos de 

extrema vulnerabilidade diante de um outro é, no entanto, sistematicamente 

escamoteada no modo de produção subjetiva masculinista, sendo o dispositivo de 

descorporificação e/ou inespecificação masculina, anteriormente discutida na menção ao 

TED de Michael Kimmel e na passagem do Segundo sexo, uma importante tática para a 

produção um simulacro de universalidade e de invulnerabilidade particular/singular. 
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Não é acidental, portanto, que a mulher tenha sido posta como apenas corpo por 

excelência na história do pensamento ocidental, uma vez que o lugar do corpo significa 

o reconhecimento de ser um outro para alguém como também o da vulnerabilidade. 

Como dito anteriormente, antes um corpo/sujeito no campo espacial de alguém, é menos 

comum à mulher a posição na representação de ser um sujeito/corpo que olha sobre/para 

si mesmo. Desse modo, não surpreende que o grupo de arte feminista Guerrila girls, na 

sua sistemática contabilização dos nus femininos e masculinos, assim como da autoria 

das obras de arte segundo um critério de gênero binário, tenha revelado ao longo dos 

museus mundiais visitados uma discrepância enorme entre os nus femininos e 

masculinos, assim como entre o número de autoras mulheres e homens, cunhando os 

famosos pôsteres com a interrogação “Do women have to be naked to get into 

museums?”113.  

 Na leitura de “Lady Lazarus”, o jogo de disposições entre um “eu” e um “tu” 

na alternância espetacular entre a posição subjetiva e objetiva, assim como entre a de 

artefato e artífice; a oscilação entre identificação e afastamento dos lugares de vitimador 

e vitimado; as rápidas e intensas mudanças imagéticas na construção da persona poética; 

o tratamento ironizado do tópico psicanalítico da mascarada como da vítima masoquista, 

as estruturas de endereçamento e a presença das imagens de desintegração ou 

desmembramento do esquema do corpo unificado, como também de objetificação das 

partes corpóreas, demonstram como a poética de Sylvia Plath problematiza 

intensamente a dinâmica de trânsito entre alteridade e subjetividade como possibilidade 

de representação subjetiva feminina dentro de um modelo sócio-histórico de 

 
113  Pôsteres disponíveis em https://www.guerrillagirls.com/naked-through-the-ages 
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subjetivação que é concomitante ao ato de escrita. Afinal, como Butler enfatiza no início 

de Relatar a si mesmo: crítica da violência ética, ao discutir o pensamento foucaultiano: 

Não há criação de si (poesis) fora de um modo de subjetivação 
(assujettisement) e, portanto, não há criação de si fora das normas que 
orquestram as formas possíveis que o sujeito deve assumir. A prática da 
crítica, então, expõe os limites do esquema histórico das coisas, o horizonte 
epistemológico e ontológico dentro do qual os sujeitos podem surgir. Criar-se 
de tal modo a expor esses limites é precisamente se envolver numa estética de 
si-mesmo que mantém uma relação crítica com as normas existentes. 
(BUTLER, 2015, p. 29)  

 

 Essa obrigatoriedade situacional da criação subjetiva é proficuamente 

explorada na manipulação da voz e das personas poéticas feminina em Sylvia Plath. A 

consciência da posição do corpo feminino como um importante lugar para o 

posicionamento das enunciações e interpelações discursivas no sistema linguístico114 

(para quaisquer que sejam seus usos posteriores) somada consecutivamente à percepção 

de ser majoritariamente o “outro” da representação dentro de uma tradição literária, 

 
114  I am part man, and I notice women's breasts and thighs with the calculation of a man choosing 
a mistress ... but that is the artist and the analytical attitude toward the female body ... for I am more a 
woman; even as I long for full breasts and a beautiful body, so do I abhor the sensuousness which they 
bring ... I desire the things which will destroy me in the end... I wonder if art divorced from normal and 
conventional living is as vital as art combined with living: in a word, would marriage sap my creative 
energy and annihilate my desire for written and pictorial expression which increases with this depth of 
unsatisfied emotion ... or would I achieve a fuller expression in art as well as in the creation of children? 
.... Am I strong enough to do both well? ... (PLATH, 2000, p. 64) 
 
 Now I am not sure about that letter I sent. Not sure at all. For was I not the one who 
acquiesced, mutely responsive and receptive? Was I not guilty of letting a boy be drawn to self-hatred? 
And yet does it not all come again to the fact that it is a man's world? For if a man chooses to be 
promiscuous, he may still aesthetically turn up his nose at promiscuity. He may still demand a woman be 
faithful to him, to save him from his own lust. But women have lust, too. Why should they be relegated to 
the position of custodian of emotions, watcher of the infants, feeder of soul, body and pride of man? 
Being born a woman is my awful tragedy. From the moment I was conceived I was doomed to sprout 
breasts and ovaries rather than penis and scrotum; to have my whole circle of action, thought and feeling 
rigidly circumscribed by my inescapable feminity. Yes, my consuming desire to mingle with road crews, 
sailors and soldiers, bar room regulars - to be a part of scene, anonomous, listening, recording - all is 
spoiled by the fact that I am a girl, a female always in danger of assault and battery. My consuming 
interest in men and their lives is often misconstrued as a desire to seduce them, or as an invitation to 
intimacy. Yet, God, I want to talk to everybody I can as deeply as I can. I want to be able to sleep in an 
open field, to travel west, to walk freely at night ... (PLATH, 2000, p. 94) 
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como também pictórica115, e à escolha por empregar marcas textuais emuladoras do 

gênero feminino em seu trabalho literário conferem à Sylvia Plath um lugar privilegiado 

para utilizar a prevalência do corpo e subjetividade feminina numa rede imagética de 

consumo como fonte de discussão sobre a formulação subjetiva na poesia. Ao perceber 

a interpelação como dimensão constitutiva crucial do processo de construção da 

subjetiva feminina, Plath compreende a teatralidade/performance, seja ela 

discursivamente mais ou menos explícita, como qualidade inerente da ancoragem do 

sujeito do discurso, seja ela expressa binariamente como masculina ou feminina. A 

compreensão da manifestação do feminino em literatura como performance faz com que 

a autora observe e manipule as tensões existentes entre as distintas imagens 

institucionais sócio-históricas e literárias116 do predicado mulher na constituição de sua 

voz e personas poéticas, de forma a estabelecer uma interioridade subjetiva no discurso 

pela envergadura dessas imagens suprapessoais. Nesta curvatura subjetiva, em que se 

apresentam confluências discursivas criticamente desconfortáveis e instáveis 

relacionadas ao gênero, as representações da violência em conjunção com a sexualidade 

e subjetividade se notabilizam. 

  A partir dessas reflexões, voltemos para o poema de Adília Lopes. Em “A 

domadora de crocodilos”, o movimento anteriormente aludido de jogo de disposições 

entre um “eu” e um “tu” na alternância espetacular entre a posição subjetiva e objetiva 

não se mostra imediatamente evidente ao primeiro olhar. O poema, que tem o eu-lírico 

abertamente manifesto na marcação da primeira pessoa do singular de maneira 

 
115  In addition to her wide-ranging academic strengths, [Plath] she was an accomplished artist (at 
one time she considered art as her future career and her poetry is often influenced by painting and 
sculpture), a burgeoning poet and novelist and an inveterate diarist (GILL, 2008, p. 4).  
 
116   A menção às imagens literárias está aqui presente não para separá-las de sua dimensão sócio-
histórica, mas apenas para enfatizar a importância da manifestação de tais imagens em literatura para a 
reflexão poética sobre o “eu” feminino em Plath. 



 

 
 

169 

constante (“Todos os dias/ meto a cabeça”; “O meu feito é feito/ de paciência”; “Já 

meti/ a cabeça”; “Não tenho tido amantes/ tenho tido crocodilos”; “Com os crocodilos/ 

ganho o pão”; “Entre os crocodilos/ dobrados/ arrisco a pele”), não possui em sua 

tessitura dispositivos de endereçamento expressos. Diferente também de “Lady 

Lazarus”, sua estrutura é mais econômica, são oito estrofes compostas por poucos 

versos curtos, diferindo das vinte e oito estrofes do poema de Plath. Entretanto, tal como 

“Lady Lazarus” existe em “A domadora de crocodilos” um forte dimensão espetacular 

que se constitui como enquadramento para a execução do feito subjetivo, seja pelo 

próprio título, a menção à realização do truque circense ao longo do poema (“Todos os 

dias/ meto a cabeça/ na boca/ do crocodilo”; “Dobrada/ entre os crocodilos”) ou ao 

retorno material e simbólico que a artista obtém da audiência em função da sua 

apresentação (“Com os crocodilos/ ganho o pão/ e as rosas”117 – sendo a afetuosa 

delicadeza das rosas um tanto quanto contrastante com a áspera ferocidade dos 

crocodilos e do próprio espetáculo).   

 No entanto, dizíamos que apenas em uma primeira leitura o jogo de 

disposições entre um “eu” e um “tu” na alternância espetacular entre a posição subjetiva 

e objetiva não se mostrava imediatamente evidente em “A domadora de crocodilos”. 

Porém, um olhar mais atento às remissões intertextuais à Sylvia Plath no poema ilumina 

um pouco mais distintamente como se opera a dinâmica de trânsito entre alteridade e 

subjetividade na representação subjetiva feminina em “A domadora de crocodilos”. A 

começar, é importante destacar como as quatro referências encontradas em relação à 

 
117  Pão e rosas é um slogan político cuja história remonta a uma genealogia de mulheres 
trabalhadoras em busca da garantia dos seus direitos de subsistência mais básicos concomitantemente ao 
atendimento de suas necessidades simbólicas. Helen Todd, feminista sufragista, foi a trabalhadora quem 
primeiro agenciou os termos politicamente, os quais foram reutilizados em  uma diversidade de contextos 
associados à luta das trabalhadoras. A esse respeito ver Bread and Roses: Mills, Migrants, and the 
Struggle for the American Dream de Bruce Watson. 
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autora estadunidense não são retiradas de uma mesma unidade textual. Enquanto o título 

adiliano e os versos “Morrer é um truque/ como tudo o mais” são uma remissão ao 

poema “Lady Lazarus”, “Já meti/ a cabeça/ no forno” é uma alusão biográfica ao 

suicídio de Sylvia Plath e “estava farta/ dos crocodilos/ e dos amantes” uma referência 

da leitura aos diários da autora, de modo que a própria presença de Plath em “A 

domadora de crocodilos” dá-se de forma caleidoscópica – fragmentada e recombinada. 

Contudo, até as próprias referências ao poema “Lady Lazarus” estão por variações 

mínimas, porém significativas, rearranjadas; a alteração na métrica de “Dying/ Is an art, 

like everything else.” e a modificação significativa na tradução da palavra “art” para 

“truque” são um exemplo desse procedimento.  

 Em “Lady Lazarus”, o eu-lírico enuncia que o modo como se morre é uma 

experiência estética. Tal proposição, conquanto, trabalha com numerosas camadas de 

sentidos. Por um lado, há  poeticamente a proposição de uma estética de aniquilação, 

tema já amplamente abordado por uma série de críticos, inclusive brasileiros118. Por 

outro, há a sátira de Plath em relação ao slogan publicitário, o qual apregoa que uma 

série de atividades, em virtude da qualidade/modo de execução e consumo, podem ser 

consideradas fazeres artísticos, criando assim um nicho mercadológico pela elevação da 

demanda dos clientes por experiências mais sofisticadas.  

 Nesse caso, a utilização da palavra “dying” funcionaria de forma a apontar o 

absurdo da mercantilização das experiências – em que até o ato de morrer estaria 

vulnerável – como também o modo banal, irresponsável e canabalizador com o qual a 

publicidade aborda a criação estética. Em terceiro lugar, a equiparação do ato de morrer, 

que é uma arte, como tudo o mais, ao mesmo tempo que pode indicar um rebaixamento 
 
118   A professora Ana Cecília Carvalho, em seu livro A poética do suicídio em Sylvia Plath, 
discute a partir de uma análise psicanalista, por exemplo, como impulsos destrutivos relacionam-se aos 
limites e formatação da escrita literária da autora. 
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no status exacerbado na aura da produção e recepção dos objetos artísticos, pode 

reivindicar a quebra na hierarquia entre os objetos miméticos já reconhecidos de práticas 

artísticas tradicionais e outros objetos miméticos provenientes de práticas sociais 

comumente não associadas à representação artística, as quais possuem seus modos de 

feitura vistos como desprovidos de valor – sendo demonstrativo dessa postura 

reivindicatória o recorrente uso na obra de Sylvia Plath de atividades domésticas como 

desencadeadoras de reflexões poéticas, seja pelo acidente doméstico em “Cut” que é 

gatilho para pensar a história americana, ou o assado de domingo em “Mary’s song” 

para abordar a dimensão genocida e sacrificial da experiência humana. 

 Quando Adília Lopes decide substituir em sua tradução a palavra “art” por 

“truque”, parte dessas camadas de sentidos anteriormente aludidas são modificadas. Em 

primeiro lugar, a sátira em Plath anteriormente referida em relação ao slogan 

publicitário se dissolve. O termo truque, ao ressaltar a condição de artifício do feito, 

rebaixa o refinamento do artifício, já que a palavra truque não é acompanhada de uma 

aura de excepcionalidade e de educação da sensibilidade, sendo muito mais conectada a 

uma dimensão técnica e de entretenimento fugaz. Morrer, que antes era uma arte, ainda 

que como tudo o mais, torna-se agora um truque, um ardil, intensificando-se desse 

modo a quebra da aura da produção e recepção artística. Por sua vez, outra acepção da 

palavra “truque” é a de técnica para criar uma ilusão. O feito, portanto, correspondente 

metafórico da escrita, desse modo, torna-se em Adília Lopes um artifício que promove 

ilusões, ou a virtualidade – questão em que nos deteremos um pouco mais adiante.  

 Além disso, o paralelismo entre meter a cabeça na boca do crocodilo e no 

forno indica uma relação entre o cuidadoso planejamento do suicídio de Plath119, a 

 
119  Antes de se suicidar, Sylvia Plath preparou pão e leite para as crianças e os colocou perto de 
suas camas. Ela abriu as janelas do quarto de seus filhos em pleno inverno e vedou a porta da cozinha 
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apropriação desse acontecimento pela recepção crítica e para criação estética e o truque 

circense com os crocodilos. No momento em que meter a cabeça na boca do crocodilo 

pode ser visto em paralelo com o meter a cabeça no forno, o eu-lírico de “A domadora 

de crocodilos” sinaliza a dimensão de truque de autoexposição espetacular presente na 

recepção120 do suicídio de Plath, o qual encara a morte da autora como realidade 

constituinte do seu projeto estético, sendo, portanto, seu suicídio um ato estético e/ ou 

um dado necessário para a construção de sentido na obra de Plath. Contudo, a 

recuperação de um evento biográfico tão trágico paralelamente relacionada à execução 

de um truque circense na tessitura do poema age de certa forma a acusar a presença de 

um fetiche bizarro e inconsequente na apropriação do suicídio da jovem e bonita mulher 

poeta estadunidense, afinal, conforme já sinalizava Edgar Allan Poe em “Filosofia da 

composição” sobre os circuitos de desejos, “(...) quando ele [o tema mais melancólico] 

se alia, mais de perto, à Beleza; a morte, pois, de uma bela mulher é, 

inquestionavelmente, o tema mais poético do mundo (...)” (POE, 1999, p. 82).  

 Por sua vez, a irônica frivolidade no tratamento do suicídio de Plath é 

novamente reiterada no poema na remissão à experiência de leitura por Adília Lopes 

dos diários de Sylvia Plath sobre a questão dos amantes e da escrita. Em “A domadora 

de crocodilos”, a reelaboração da afirmação imputada à Plath, em que o eu-lírico ao se 

tornar “farta dos crocodilos e dos amantes” mete a cabeça no forno, mostra-se 

possivelmente uma insólita leitura tragicômica do suicídio da autora estadunidense.  

                                                                                                                                          
com fita adesiva para que o gás não os alcançasse. Adicionalmente, a escritora escreveu uma nota pedindo 
para ligarem para Dr. Horder, seu médico, juntamente com seu número de telefone. Ao ver como como a 
porta da cozinha havia sido vedada, Dr. Horder declarou que 'No-one who saw the care with which the 
kitchen was prepared could have interpreted her action as anything but an irrational compulsion' 
(FEINMANN, 1993). 
 
120  Conforme já discutido anteriormente, toda recepção que se cola à ordem da identidade-corpo 
de um autor, isto é, feita a partir de continuidades discursivas e corporais que são atribuídas a um corpo 
enquanto figura, são altamente problemáticas. 
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 Nesta leitura, a simultânea presença da representação do discurso 

frívolo/caprichoso e melodramático atribuído à vida emocional feminina e das narrativas 

críticas que recorrem à separação entre Sylvia Plath e Ted Hughes como motivo do 

suicídio da autora são postas em atrito com a  absurdidade representacional do próprio 

tópico do suicídio, denunciando-se assim, de modo ironicamente enviesado, os 

dispositivos de subrepresentação e mistificação do sofrimento psíquico feminino. Vale 

então ressaltar que essa duplicidade no tratamento do suicídio de Sylvia Plath 

comparece nos versos adilianos na tensão entre o ato já constituído como textualidade, 

isto é, dentro da significação e do horizonte de leitura da obra de Sylvia Plath, e o ato 

em sua intratabilidade como fenômeno do real121.  

 Por um lado, há a aparição do evento biográfico na terceira estrofe reelaborado 

ao longo do poema pela leitura perspectivada de “Lady Lazarus”. Neste movimento, a 

representação do suicídio da autora americana em “A domadora de crocodilos” é 

apropriada pela mitologia de morte e renascimento subjetivo de “Lady Lazarus”, a qual 

se efetiva por meio de um fazer artístico (“Dying/ Is an art, like everything else.”). 

Desse modo, o suicídio, ao ser percebido como fenômeno que participa da constituição 

de sentidos na obra de Plath, passa a funcionar então também como elemento estético 

para seus leitores (“Morrer é um truque/ como o tudo mais”). Por outro, a acepção do 

suicídio como truque, isto é, como fenômeno que pode através de uma técnica ser 

mimetizado e incorporado ao simbólico, comparece no poema adiliano indelevelmente 

acompanhado de sua sombra, que é o conhecimento de que de fato Sylvia Plath se 

matou e esse ato em sua singularidade no real não é manipulável para além do 

simbólico.  
 
121  Por real entende-se aquilo que está fora da linguagem e que resiste à simbolização 
absolutamente. 
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 Também significativo na remissão aos amantes existente nos diários de Plath é 

seu aspecto contraditório. O eu-lírico que na terceira estrofe enuncia que mete sua 

cabeça no forno pois “estava farta/ dos crocodilos/ e dos amantes”, na  quarta estrofe 

afirma que “não tenho tido amantes/ tenho dito crocodilos”. Assim, se na terceira estrofe 

a alusão aos amantes aproxima o eu-lírico de “A domadora de crocodilos” à 

manifestação da voz de Sylvia Plath em seus diários, na quarta, opera-se um 

distanciamento dessa voz pela construção de uma diferença. Na sexta estrofe, no 

entanto, mais uma vez Plath comparece pela voz do eu-lírico de “Lady Lazarus”, de 

forma a novamente realizar um movimento de aproximação que, pela variação da 

tradução do verso anteriormente mencionada, erige uma diferença nessa voz.  

 Desse modo, vê-se que a palavra de Sylvia Plath fornece para Adília Lopes o 

quadro para a representação de sua voz poética própria, sendo, portanto, por Plath que 

Adília constitui sua palavra em diferença. Se lembramos que a poeta portuguesa sente-

se despojada, desapossada, despossuída de sua poesia em virtude da coletividade dos 

usos da linguagem, os quais nunca podem ser apenas individuais (LOPES, 2014, p. 30), 

é coerente que o “eu” em Adília Lopes surja como uma realização, em contínuo 

deslocamento, numa rede de virtualidades discursivas, ou seja,  um artifício discursivo, 

uma ilusão, e não como uma entidade substancial.  

 “Dobrada/ entre os crocodilos/ dobrados/ arrisco a pele”, enuncia o eu-lírico de 

“A domadora de crocodilos”. Ao operar uma dobra no tecido textual, a subjetividade em 

Adília Lopes é a execução de uma “prega”, uma curvatura na multiplicidade de forças 

da linguagem. Essa inflexão textual, cria uma certo dentro, um certo campo interno de 

ressonância, o qual não é uma interioridade fechada em si, uma vez que esse “si” não é 

totalmente individuado (DELEUZE apud HENZ, 2004, p. 33), mas sim um movimento 
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contínuo de individuação, não pré-estabelecido. Dada a necessidade de encarnação da 

linguagem para sua realização, a multiplicidade de forças da linguagem que são 

envergadas para a constituição da subjetividade em Adília Lopes tem como fonte 

também realizações de outras subjetividades, o que explica a alusão ao processo de 

dobra sobre dobra como também o papel material do corpo como suporte indispensável 

para a inflexão subjetiva/textual: “Dobrada/ entre os crocodilos/ dobrados/ arrisco a 

pele” – para depois finalizar com “A pele122 é a alma”.  Ciente do lugar singular que a 

pele ocupa na produção de subjetividade e alteridade em função das sensações duplas e 

da dinâmica de dobradura entre um dentro e fora anteriormente aludida na constituição 

do “eu”, não é espantoso que ao final do poema o eu-lírico equipare a pele à alma, 

afirmando, portanto, o corpo como ancoragem do processo da subjetividade e 

consequentemente da linguagem, em função de sua interface entre interioridade e 

exterioridade.  

 É também extremamente suspeito que seja justamente o crocodilo o animal 

que o eu-lírico adiliano dome no poema, em virtude do seu lugar na teoria lacaniana. Ao 

se apropriar da leitura de Lévi-Strauss sobre a formação da identidade cultural 

masculina, em que os laços entre os homens se fazem pela troca e distribuição 

heterossexual de mulheres, a qual recalca o desejo homossocial, Lacan propõe a 

proibição incestuosa entre mãe e filho como inauguradora das estruturas de parentesco. 

Tais estruturas de parentesco seriam uma série altamente regulamentada de 

deslocamentos libidinais que ocorrem por intermédio da linguagem; a fala então surgiria 

justamente através do recalcamento da relação primária incestuosa, sendo o signo uma 

substituição metonímica desse prazer interdito associado ao corpo materno.  

 
122  Meus grifos. 
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 Ao separar o corpo da criança do materno através do recalcamento da 

multiplicidade de impulsos libidinais primários, caracterizados como caóticos e 

assistemáticos, a lei paterna suprimiria os múltiplos significados, inaugurando um 

sistema de elementos distintivos de significados, ilustrado pelo jogo de xadrez de 

Saussure. A esta lei paterna que estrutura a significação linguística, organiza a cultura e 

instaura o sujeito como um significante auto-referido no corpo da linguagem – a partir 

do recalcamento dos prazeres pré-individuados associados ao corpo materno – Lacan 

chama de simbólico. Desse modo, se, para Lacan, o crocodilo é a mãe e o que impede 

que o animal feche sua boca, abocanhando o sujeito, é o falo –  significante da lei 

paterna o qual inaugura o sujeito na linguagem –, a cabeça/pele do eu-lírico 

arriscadamente posicionada entre os dentes do crocodilo pode significar esse jogo 

bastante perigoso123 entre linguagem, subjetividade e o real pré-simbólico. De um lado 

ameaçada a ter sua constituição corpórea e subjetiva124 estraçalhada pelo crocodilo do 

pré-simbólico, por outro acometida pelas constrições do próprio simbólico, ocupar uma 

posição na linguagem é para o eu-lírico de “A domadora de crocodilos” um movimento 

instável, lugar de prazer e sofrimento125 (“estava farta/ dos crocodilos/ e dos amantes”; 

“Com os crocodilos/ ganho o pão/ e as rosas”; “arrisco a pele// A pele é a alma”), sendo, 

como em Sylvia Plath, notável a representação da violência em conjunção com a 

sexualidade e subjetividade na lírica de Adília Lopes. 

 Sobre os usos da violência em Adília Lopes e Sylvia Plath, após pesquisa 

bibliográfica realizada durante o doutoramento, pude perceber que esse seria tópico para 

 
123  Interessa salientar que Um jogo bastante perigoso é o título do primeiro livro de Adília Lopes. 
124  Importa lembrar mais uma vez de como o movimento de individuação corporal e subjetiva são 
movimentos interdependentes.  
125   Em “A minha Musa antes de ser”, as relações entre prazer/sofrimento e obediência/ 
transgressão são exemplarmente exploradas em torno da língua que o cantar custa, remetendo-se assim ao 
tema da ingressão no simbólico lacaniano, como descrevi no artigo “Adília Lopes e Sylvia Plath: uma 
língua mutilada”, publicado em Revista Mulheres e Literatura. 
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uma outra tese. Contudo, para esse momento, importa apontar como a violência é um 

agente produtor de extrema importância para a cartografia imagética do corpo/ 

subjetividades femininos, sendo as imagens de ameaça de dissolução corpórea em 

“Lady Lazarus” e “A domadora de crocodilo”, na expressão da subjetividade em 

feminino manifestações dessa relação. No entanto, ainda que a proposta textual por uma 

produção de sentidos corporais através de imagens de ameaça de dissolução corpórea 

seja um processo difícil, visto que a prática da violência pode estar atrelada a estruturas 

patriarcais ou genericamente à imposição de um lugar para os outros elementos da 

relação ou à eliminação desses elementos, em Sylvia Plath como em Adília Lopes, o 

comparecimento de um princípio de prazer na inscrição de imagens corporais marcadas 

por processos violentos ou iminentemente violentos pode ser lido enquanto uma 

transgressão que perverte a lógica objetificadora de uma linguagem violenta contra um 

corpo. Afinal, conforme discute Gilles Deleuze em menção a um texto de Georges 

Bataille sobre as relações do nazismo com a literatura de Sade, “apenas as vítimas 

podem descrever torturas; os carrascos necessariamente empregam a linguagem 

hipócrita da ordem e do poder estabelecidos” (DELEUZE, 2009, p. 19).  

 Essa transgressão em Lopes e Plath, ao simbolizar a violência na produção dos 

corpos, faz com que a suscetibilidade ao exercício da violência de um outro possa ser 

enunciada, inclusive libidinalmente, rejeitando-se assim figurar os corpos apenas como 

efeito passivo de uma violência. A oscilação ou dubiedade dos lugares de vitimador e 

vitimado; o tratamento ironizado do tópico psicanalítico da mascarada como da vítima 

masoquista; a presença imagética do Holocausto e do nazismo na representação 

sexualizada do corpo feminino e o esdrúxulo na figuração da domadora com sua cabeça 

entre crocodilos mostram-se também como uma forma de explorar a figuração dos 
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corpos para além do uso de agrupamentos imagísticos estáveis presentes no tratamento 

do corpo feminino no cânone literário. Ou seja, em ambas poetas encena-se um jogo de 

contraposição imagética entre corpos de distintos sentidos, em que as imagens presentes 

na superfície textual confrontam-se, como também estão confrontadas, com um outro 

horizonte imagético de sentido relativo à subjetividade e ao corpo feminino que 

virtualmente está implicado no texto. Ciente de que as práticas textuais performativas de 

gênero agem constantemente nesta tensão entre a obediência a efeitos de imagens 

modelares reconhecíveis de feminino e a impossibilidade da incorporação plena dessas 

imagens por um corpo/subjetividade, os atritos imagéticos em Sylvia Plath e Adília 

Lopes produzem deslocamentos na textualidade, criando outras regiões, zonas de 

significação corporal/subjetiva, as quais constroem outras paisagens de representação 

sociocultural e psíquica para a subjetividade em feminino. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Esta tese é uma vontade de leitura que habita o lugar do tensionamento e 

contigência. Sem sombra de dúvida, muitas poderiam ser as outras trajetórias deste 

trabalho, porém, as circunstâncias levaram-no a este lugar, tornando-se elas mesmas 

essenciais para construir e pensar uma perspectiva para os estudos comparativos de 

Adília Lopes em relação à Sylvia Plath. Processo aberto de construção teórica, crítica e 

literária, anseio com essa tese ter trilhado um pouco mais um importante caminho que 

joga luz ao papel fundamental da circunstancialidade da condição feminina na escrita 

das respectivas autoras. 

 Na primeira seção do primeiro capítulo, quando propus pensar sobre o que se 

poderia entender como mulher e o feminino em discurso, cheguei ao entendimento do 

gênero feminino enquanto uma temporalidade social constituída por uma realização 

performativa instituída através de atos internamente descontínuos que gerariam uma 

aparência de substância (BUTLER, 2014, p. 200). Se, ao longo do texto, fui pouco a 

pouco desconstruindo as bases pelas quais se poderia ancorar um sujeito para a 

substância mulher, até chegar à ideia do gênero enquanto atos performativos, a 

possibilidade de reconhecimento de um discurso essencialmente feminino ou 

uniformemente feminino em literatura teve de ser necessariamente questionada. Como 

recurso, postulei a noção de práticas textuais performativas de gênero. As práticas 

textuais performativas de gênero feminino seriam práticas discursivas ligadas a posições 

e atividades socialmente relacionadas à performance do gênero feminino, performances 

essas que, apesar de fabricadas por palavras, gestos, atuações e desejos que são 

produzidos na superfície corporal a fim de produzir um efeito de núcleo ou substância 
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interna da ficção reguladora da coerência heterossexual, em prática, não seriam de todo 

fidedignamente consoantes com a imagem modelar que se propõem seguir, uma vez que 

os modelos são abstrações não integralmente realizáveis que são confrontados, 

apropriados e reconstruídos a partir de forças intra- e extralinguísticas a fim de serem 

incorporados.  

 Já na segunda seção do primeiro capítulo, ao confrontar alguns pressupostos 

críticos apresentados no artigo “Produção acadêmica sobre Hilda Hilst cresce e 

privilegia ótica de gênero” de Alcir Pécora, procurei combater a ideia de necessária 

artificialidade e falha de rigor nas análises literárias que optaram por uma abordagem 

pautada nos estudos de gênero na leitura de autoras mulheres, evidenciando uma série 

de fobias que guiam critérios valorativos assimétricos. Ao apontar a parcialidade do 

conceito de qualidade e do emprego desse conceito na avaliação do trabalho de 

escritoras e/ou sobre escritoras, intencionei demonstrar como as críticas ao 

“politicamente correto” erravam ao creditar o maior número de autoras mulheres sendo 

publicadas ou estudadas comparativamente a um movimento sócio-político de natureza 

compensatória, o qual ameaçaria a relevância dos estudos acadêmicos e à própria arte.  

A crítica literária feminista exige uma mudança crítica e teórica na própria 

produção/recepção dos objetos artísticos, sendo a instauração de outras genealogias um 

modo de realizar produtivamente um outro agenciamento de sentidos que leva em 

consideração problemas antes não contabilizados. 

 O segundo capítulo, que se subdivide em três seções, partiu da análise do uso 

em verso de um fragmento pertencente à novela A redoma de vidro de Sylvia Plath e de 

uma citação atribuída à mesma autora por Adília Lopes para pensar como o uso dos 

recursos intertextuais que comprometem barreiras usuais de segurança autoral constitui-
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se como procedimento capital para a instauração de um projeto genealógico como 

também de edificação de uma persona lírica em gênero declinadas na poética de Adília 

Lopes –  procedimento esse que em sua formulação muito comunga com certos 

dispositivos presentes na encenação de subjetividades femininas na lírica de Sylvia 

Plath.  

 A fim de exemplificar melhor o funcionamento deste dispositivo genealógico e 

de construção da persona lírica em gênero declinados, estudou-se a intensa construção 

intertextual de O marquês de Chamilly de Adília Lopes e o enquadramento subjetivo 

feminino do livro. Na leitura de O regresso de Chamilly, a análise anterior da 

manifestação do sofrimento feminino dentro de uma dinâmica de instabilidade da voz 

lírica e do procedimento que cunhei como “indecibilidade irônica” foi mantida, sendo 

acrescida uma reflexão acerca da questão sexual e reprodutiva feminina. A partir da 

abordagem do problema da sexualidade e da reprodução para a mulher, iniciou-se o 

trabalho com as remissões intertextuais presentes no livro de Adília Lopes à obra de 

Sylvia Plath, sendo o capítulo finalizado com a abordagem do poema “Mary’s song”, 

cujo fragmento fecha o livro A mulher-a-dias de Adília Lopes.   

 A análise do poema “Mary’s song” de Sylvia Plath, ao mesmo tempo que foi 

um caminho para pensar os diálogos entre a materialidade e o doméstico nas respectivas 

autoras – em especial naquilo que tange às práticas religiosas e caseiras abordadas em 

“Cristo-osga” –, reorganizou as características antes apontadas em O marquês de 

Chamilly e O regresso de Chamilly sob a luz do trabalho comparativo com Sylvia Plath. 

Desse modo, a zona de instabilidade na encenação de subjetividades femininas 

encontrada em ambas as autoras, a qual é profundamente vinculada à perspectiva 

representacional do corpo sexuado feminino na dicotomia entre espaço 
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público/universal e privado/pessoal, tornou-se uma ponte para pensar no último capítulo 

o lugar do corpo na instabilidade da formulação subjetiva. 

 Desse modo, no último capítulo, a tese discutiu as relações entre corpo, 

percepção e escrita, a partir da teoria de Henri Bergson, Gilbert Simondon e Sigmund 

Freud, sendo todas essas abordagens teóricas na tese sensibilizadas pela perspectiva dos 

estudos de gênero. Pela leitura comparativa de “A domadora de crocodilos” com “Lady 

Lazarus”, o estudo explorou a dinâmica de alterização/personificação na linguagem 

poética de Adília Lopes e Sylvia Plath, com especial enfoque dentro dessa dinâmica do 

papel simbólico desempenhado pelo corpo na constituição da subjetividade em 

literatura, apontando-se o corpo como um topos densamente habitado em seus usos por 

práticas sexuadas.  

Por fim, ao identificar nos poemas de Adília Lopes e Sylvia Plath uma dinâmica 

transacional de formulação subjetiva, a tese mostrou a interpelação como uma dimensão 

constitutiva crucial do processo de construção da subjetividade feminina nas obras das 

autoras. A encenação de subjetividades em feminino na poética de Sylvia Plath, em que 

a instabilidade/duplicidade dos predicados na construção discursiva do corpo sexuado e 

o “eu” feminino é constantemente explorada, demonstrou-se um procedimento de 

intensa ressonância na poética de Adília Lopes. Assim, pôde-se observar como a  

linguagem de Sylvia Plath representa para Adília Lopes, poeta para quem a textualidade 

significa um lugar chave para a formulação da voz e persona poética, um “outro” 

profundamente constitutivo do eu-lírico adiliano. 

 

 



 

 
 

183 

6. BIBLIOGRAFIA  

6.1 FONTES PRIMÁRIAS  

6.1.1 De Adília Lopes  

LOPES, ADÍLIA. Dobra: Poesia Reunida, Lisboa, Assírio & Alvim, 2014.  

LOPES, Adília/ SILVESTRE, Osvaldo e DIOGO, Américo Lindeza, Entrevista com 
Adília Lopes, Inimigo rumor: Revista de poesia, no 10, Rio de Janeiro, 7 Letras, p. 18- 
23, 2001.  

LOPES, Adília/ CORTEZ, António e MESTRE, Marta, Adília Lopes: uma anã aos 
ombros do gigante, Rodapé: Revista da Biblioteca Municipal de Beja José Saramago, 
no 4, p. 6-9, 2001.  

______. Entrevista com Adília Lopes (entrevista de Carlos Vaz Marques), in Diário de 
Notícias – DNA no 446, 17/06/2005, pp. 12-19. Disponível em : http://www.arlindo- 
correia.com/adilia_lopes_guerreiro.html (consultado a 08.08.2014).  

______. Entrevista a Adília Lopes (entrevista dos alunos de português da Escola José 
Gomes Ferreira), blog Gaveta de Nuvens, 2005. Disponível em : 
http://gavetadenuvens.blogspot.fr/2005/09/entrevista-adlia-lopes.html (consultado a  

12.11.2013).  

______. Entrevista com Adília Lopes. (entrevista de Sofia Sousa Silva), in Reparar 
brechas: a relação entre as artes poéticas de Sophia de Mello Breyner Andresen e 
Adília Lopes e a tradição moderna, Tese de Doutoramento, Pontífica Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: http://www2.dbd.puc- 
rio.br/pergamum/biblioteca/php/mostrateses.php?open=1&arqtese=0310636_07_Indice. 
html, (consultado a 25.02.2014).  

______. Entrevista com Adília Lopes (entrevista de Célia Pedrosa), in Inimigo Rumor 
no 20, Rio de Janeiro-São Paulo : Cosac Naify e 7 Letras, 2008, pp. 96-108. Disponível 
(parcialmente em :  

http://www.cosacnaify.com.br/noticias/inimigorumor/entrevista2.asp (consultado a 
22.11.2013).  

______. Como se faz um poema? [resposta a um inquérito], Inimigo Rumor: Revista de 
Poesia - Edição Especial: 10 anos de Inimigo Rumor, no 20, Rio de Janeiro e São 
Paulo, 7 Letras e Cosac Naify, p. 109-110, [publicado originalmente em Relâmpago, no 
14, Fundação Luís Miguel Nava, Lisboa, Relógio D ́Água, p. 29-30], 2008. Disponível 
em: http://cercarte.blogspot.com.br/2009/05/como-se-faz-um-poema-adilia-lopes.html  



 

 
 

184 

6.1.2 De Sylvia Plath  

PLATH, Sylvia. The Bell Jar. London: Faber and Faber Limited, 2008.  

 ______. Collected Poems. Ed. Ted Hughes. London: Faber and Faber Limited, 1981.  

______. Crossing the Water. London: Faber and Faber Limited, 1971.  

______. Winter Trees. London: Faber and Faber Limited, 1975.  

______.The Colossus and Other Poems. New York: Knopf. 1998  

______. A redoma de vidro. Tradução de Beatriz Horta. Rio de Janeiro: Record, 1999.  

______. Ariel: Edição restaurada e bilíngue com os manuscritos originais. Campinas:  

Versus Editora. 2007.  

______. The Unabridged Journals of Sylvia Plath. New York: Anchor Books, 2000.  

______. Lady Lazarus. (2008) Trad. Mariana Ruggieri. Disponível em: 
https://traducaoliteraria.wordpress.com/2008/06/05/sylvia-plath-lady-lazarus/ 
(Consultado em 10.10.2018). 

______. Sylvia Plath Reads Her Poetry. Disponível em: 
http://www.bbc.co.uk/poetryseason/poets/sylvia_plath.shtml. (Consultado em 
10.10.2018). 

______. In Sylvia Plath: o rosto oculto do poeta. Trad. Mário Avelar.MárioLisboa: 
Edições Cosmos Literatura. 1997. 

PLATH, SYLVIA / ORR, PETER, ed. The Poet Speaks - Interviews with Contemporary 
Poets Conducted by Hilary Morrish, Peter Orr, John Press and Ian Scott-Kilvert. 
London: Routledge and Kegan Paul, 1966. Disponível em: 
http://www.sylviaplath.de/plath/orrinterview.html  

6.2 FONTES TEÓRICO-CRÍTICAS  

6.2.1 Sobre Adília Lopes  

ALVES, Ida Ferreira. Quando cantar é cortar a língua: a poesia de Gastão Cruz e Adília 
Lopes. Estéticas da crueldade. Rio de Janeiro: Atlântica, 2004, p. 225-238.  

BALTRUSCH, Burghard (2007), « Traduciendo entre la entropía e la subversíon: la 
obra postmoderna de Adília Lopes », in Ibero-Romania, no 65, Max Niemeyer Verlag, 
Tübingen, pp. 1-17. Disponível em : 
http://www.academia.edu/222988/Traduciendo_entre_la_entropia_y_la_subversion_la_ 
obra_postmoderna_de_Adilia_Lopes (consultado a 21.02.2014).  



 

 
 

185 

CRUZ, António José Sá Moura da. Poesia e resistência: Luiza Neto Jorge e Adília 
Lopes, Dissertação de Mestrado em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 2007.  

DIONÍSIO, João. Mais alguma coisa. Sobre Apanhar Ar de Adília Lopes , in A Phala, 
16.12.2010. Disponível em : http://phala.wordpress.com/2010/12/16/mais-alguma- 
coisa-sobre-%C2%ABapanhar-ar%C2%BB-de-adilia-lopes/ (consultado a 22.05.2014)  

DUARTE, Gonçalo. A minha gata morreu. Agora, já me posso suicidar : microformas 
de Adília Lopes», In ÁLVARES, Cristina e KEATING, Eduarda (org.), Atas do 
Simpósio Internacional «Microcontos e outras microformas» (Universidade do Minho, 
6 e 7 Outubro 2011), Centro de Estudos Humanísticos, pp. 95-108. Disponível em : 
http://ceh.ilch.uminho.pt/publicacoes/cehum_simpomicro_goncaloduarte.pdf 
(consultado a 11.09.2013).  

______.Uma poética da deflação em Fernando Assis Pacheco e Adília Lopes. (2015). 
Disponível em : https://assisadilia.wordpress.com (Consultado a 11.09. 2018).  

EVANGELISTA, Lúcia. Adília Lopes: uma vida deforma a poesia. Revista Confluenze. 
Disponível em http://confluenze.cib.unibo.it/article/viewFile/2010/1385. Acessado a 22 
de março de 2011.  

FREITAS, Manuel. Os desastres de Adília. Expresso Actual. Disponível em 
http://64.233.169.104/search?q=cache:F5XOK4ZYzUsJ:www.arlindocorreia.com/adilia 
_lopes.html+%22J%C3%A1+sabemos+que+Ad%C3%ADlia+Lopes+%C3%A9+um+c 
aso+inesperado+na+poesia+portuguesa+contampor%C3%A2nea%22&hl=ptBR&ct=cl 
nk&cd=1&gl=br&lr=lang_pt. Acessado a 19 de maio de 2007.  

GOMES, Maria Christina de Azevedo. Decifras ou de Adília. Um corpo inenarrável e 
outras vozes: estudos de poesia portuguesa moderna e contemporânea. Niterói: EdUFF, 
2010. pp. 215- 219.  

GUERREIRO, Fernando. Dois cipestres – Adília Lopes , In: SILVESTRE, Osvaldo 
Manuel e SERRA, Pedro (org.), Século de ouro – Antologia crítica da poesia 
portuguesa do século XX, Braga-Coimbra-Lisboa : Angelus Novus e Cotovia, 2002, pp. 
332-336.  

KLOBUCKA, Anna M. O Formato Mulher. A Emergência da Autoria Feminina na 
Poesia Portuguesa. Braga/Coimbra : Angelus Novus, 2009.  

______. Mariana Alcoforado. Formação de um mito cultural. Tradução de Manuela 
Rocha. Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2006.  

______. Sobre a hipótese de uma herstory da literatura portuguesa, Veredas, no 10, 
2008, pp. 13-25.  

MAFFEI, LUIS. Camões em Adília Lopes. In Despejo quieto: ensaios sobre poesia 
portuguesa. Niterói: Editora da UFf, 2015. p. 95 – 104. 



 

 
 

186 

______. “Canto a beleza, canto a putaria”: de Bocage a Camões, de Bocage e Camões a 
Adília. In Despejo quieto: ensaios sobre poesia portuguesa. Niterói: Editora da UFf, 
2015. p. 95 – 104. 

MARTELO, Rosa Maria. Adília Lopes: ironista. Revista Scripta. v. 8, n. 15. Belo 
Horizonte, segundo semestre de 2004.  

______. As armas desarmantes de Adília Lopes. In: A Forma Informe. Lisboa: Assírio e 
Alvim, 2010, p. 235-252.  

______. Fim do Mundo / Reiniciar. Revista Elyra. n. 5, Rede de Investigação 
Internacional LyraCompoetics. 2015, p. 9-19. 

MENEZES, Raquel. 2010 “Sitio Adília, sitio Luiza”, In: ALVES, Ida (org.), Um corpo 
inenarrável e outras vozes - estudos de poesia portuguesa moderna e contemporânea, 
Niterói, Eduff, p.135-141.  

MOREIRA, Manuela. De Mariana Alcoforado à(s) Marianna(s) de Adília Lopes. 
Disponível em 
https://www.academia.edu/22601719/De_Mariana_Alcoforado_à_s_Marianna_s_de_Ad
%C3%ADlia_Lopes. (Consultado a 12.02.2019) 

PEDROSA, Célia. Adília e Baudelaire: leituras do fim. Alea: Estudos Neolatinos, V. 9, 
n. 1, Rio de Janeiro, Jan/Junho, 2007.  

SILVESTRE, Osvaldo. Adília Lopes espanca Florbela Espanca. Disponível em 
http://www.arlindo-correia.com/adilia_lopes1.html. Acessado a 2 de novembro de 2015.  

______. “As Lenga-Lengas da Menina Adília”, Florbela Espanca Espanca. Lisboa, 
Black Sun Editores, p. 37-77, 1999.  

SILVA, Sofia Maria de Sousa. Reparar brechas: a relação entre as artes poéticas de 
Sophia de Mello Breyner Andresen e Adília Lopes e a tradição moderna, Tese de 
Doutoramento, Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 
Disponível em: http://www2.dbd.puc-
rio.br/pergamum/biblioteca/php/mostrateses.php?open=1&arqtese=0310636_07_Indice. 
html, (consultado a 25.02.2014).  

SILVEIRA, Jorge Fernandes da. “Luiza, o nu e os vestidos ou quem tem medo de 
Adília Lopes?” In: ____. Verso com verso. Coimbra: Angelus Novos, 2003.  

6.2.2 Sobre Sylvia Plath  

ABELEIRA, Xoán. Poesía completa 1956-1963, de Sylvia Plath. Madrid: Bartleby 
Editores, 2008. 

AVELAR, Mário. Sylvia Plath: o rosto oculto do poeta. Lisboa: Edições Cosmos 
Literatura. 1997. 



 

 
 

187 

AXELROD, Steven Gould. Sylvia Plath: The Wound and the Cure of Words. Baltimore: 
Johns Hopkins University Press. 1990.  

BRITZOLAKIS, Christina. Sylvia Plath and the Theatre of Mourning. Oxford: Oxford 
University Press. 2001.  

BUCK, Claire. Poetry and the Women’s movement in postwar Britain. In: 
Contemporary British Poetry: Essays in Theory and Criticism. Albany: State University 
of New York, 1996.  

BUNDTZEN, Lynda K.. The other Ariel. Amherst: University of Massachusetts Press, 
2001.  

BRUNNER, Edward. Cold War Poetry.Urbana: University of Illinois Press, 2000. 

DYNE, Susan R. Van. Revising Life: Sylvia Plath's Ariel Poems. Chapel Hill: 
University of North Carolina Press. 1993.  

FEINMANN, Jane. Rhyme, reason and depression. The Guardian. 22. Fev. 1993. 
Disponível em https://www.theguardian.com/books/1993/feb/16/biography.sylviaplath 
(Consultado a  11.05.2019) 

GILL, Jo. The Cambridge Companion to Sylvia Plath. ed. by Gill, J. Cambridge: 
Cambridge University Press. 2006.  

______. Anne Sexton and Confessional Poetics. Review of English Studies 55. 2004., p. 
425-55.  

______. The Cambridge Introduction to Sylvia Plath. Cambridge: Cambridge 
University Press. 2008.  

LANE, Gary. Sylvia Plath: New Views on the Poetry. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1979.  

MARTIN, Linda Wagner. Sylvia Plath: A Biography. New York: Simon & Schuster, 
1987.  

MIDDLEBROOK, Diane. Her husband: Hughes and Plath – A Marriage. New York: 
Viking, 2003.  

MOSES, K. “Sylvia Plath’s Voice, Annotated”. In The Unraveling Archive: Essays on 
Sylvia Plath. ed. by Helle, A. Ann Arbor: The University of Michigan Press: 89-117, 
2007.  

NELSON, Deborah. Pursuing Privacy in Cold War America. New York: Columbia 
University Press, 2001.  

ON “Ariel”. Modern American Poetry. Urbana: University of Illinois. Disponível em 



 

 
 

188 

https://www.english.illinois.edu/maps/poets/m_r/plath/ariel.htm (Consultado a 
25.03.2019) 

PEEL, Robin. Writing back: Sylvia Plath and Cold War Politics. Madison: Farleigh 
Dickson University Press; London: Associated University Presses, 2002.  

REECE, Jane. Conversation with Sylvia in Colour. International Review of Qualitative 
Research,  Vol. 1  No. 4,  Winter, p. 569-581, 2009. 

ROSE, Jacqueline. The Haunting of Sylvia Plath. London: Virago, 1991. ______. On 
Not Being Able to Sleep: Psychoanalysis and the Modern World. London: Chatto & 
Windus, 2003.  

ROSENTHAL, M. L. Sylvia Plath and confessional poetry. In: The Art of Sylvia Plath. 
ed. by Newman, C. London: Faber and Faber Limited: 69-76, 1970.  

SHOOK, M. L. Sylvia Plath: The Poet and the College. In: Sylvia Plath: The Critical 
Heritage. ed. by Wagner, L. W. London: Routledge: 114-123, 1988.  

SMITH, Stan. Inviolable Voice: History and Twentieth-Century Poetry. Dublin: Gill 
and Macmillan, 1982.  

 

6.2.3 Sobre gênero  

AMARAL, Ana Luísa. Emily Dickinson: uma poética de excesso. Dissertação de 
doutoramento Universidade do Porto: Faculdade de Letras do Porto, 1995.  

______. Excesses: The Poetry of Florbela Espanca and Irene Lisboa. In: Identidades no 
Feminino. Cadernos de Literatura Comparada, no. 2, Instituto de Literatura Comparada 
Margarida Losa, Granito Editores, pp. 9-24; 2001.  

______. Ler Novas Cartas Portuguesas à luz da teoria queer. In: Corpo e Identidades, 
Cadernos de Literatura Comparada, 3 /4, Instituto de Literatura Comparada Margarida 
Losa, Granito Editores, pp. 77-91, 2002.  

______. O meu ofício é a circunferência’: des-sexualizar o poético. In: ex-aequo 9, 
2004, 19-35  

______. Breve Nota. In.: BARRENO, Maria Isabel; HORTA, Maria Teresa, COSTA, 
Maria Velho. Novas Cartas Portuguesas. Edição anotada. Lisboa: Dom Quixote, 2012.  

______. Arder a palavra e outros incêndios. Lisboa: Relógio D’Água, 2017.  

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo, volume I: fatos e mitos. 4 ed. São Paulo: 
Difusão Européia do livro, 1970.  



 

 
 

189 

BELLE, Jenijoy La. Herself Beheld: the literature of the looking glass. 2.ed. New York: 
Cornell University Press. 1989. 

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 
Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2003.  

CAMERON, Deborah, Working with Spoken Discourse. London: Sage Publications, 
2001.  

______. The Myth of Mars and Venus: do men and women really speak different 
languages? Oxford: Oxford University Press, 2007.  

CIXOUS, Hélène. The Laugh of Medusa. Chicago: Signs, Vol. 1, No. 4, 1976.  

ECKERT, Penelope e MC CONNEL-GINET, Sally. Language and Gender Practice. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003.  

FORD, Karen Jackson. Gender and the Poetics of Excess: Moments of Brocade. 
Jackson:  University Press of Mississippi, 1997.   

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: A vontade de saber. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Graal, 1980.  

______. História da sexualidade 2: O uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 1984.  

______. História da sexualidade 3: O cuidado de si. Rio de Janeiro: Graal, 1985.  

GROSZ, Elizabeth A. Volatile bodies: toward a corporal feminism. Bloomington: 
Indiana University Press. 1994. 

HOLLANDA, Heloísa Buarque de. "O estranho horizonte da crítica feminista no 
Brasil". In: SUSSEKIND, Flora; DIAS, Tânia; AZEVEDO, Carlito (Orgs.). Vozes 
femininas: gênero, mediações e práticas de escrita. Rio de Janeiro: 7 Letras/Funação 
Casa Rui Barbosa, 2003. p. 15-25.  

IRIGARAY, Luce, Speculum of the other woman. Ithaca: Cornell University Press, 
1985.  

______. This sex which is not one. Ithaca: Cornell University Press, 1985.  

JONES, Ann Rosalind. Escrever o corpo: para uma compreensão de L’écriture 
féminine. In: MACEDO, Ana Gabriela (Org. ). Género, Identidade e Desejo: antologia 
crítica do feminismo contemporâneo.. Lisboa: Edições Cotovia, 2002. p. 75-95.  

KRISTEVA, JULIA. Revolution in Poetic Language. Trad. Leon Roudiez. New York: 
Columbia University Press,1984.  

______. Powers of Horror: An Essay on Abjection. Trad. Leon Roudiez.  New York: 



 

 
 

190 

Columbia University Press,1982.  

______. Desire in Language, A Semiotic Approach to Literature and Art. Trad. Leon 
Roudiez. New York: Columbia University Press,1980.  

LACAN, Jacques. Book III: The Psychoses, 1955–1956. New York: W.W. Norton and 
Company, 1993.  

______. Book XX: Encore, 1972–1973. New York: W.W. Norton and Company, 1998.  

______. O seminário, livro 17: o avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 
1991. 

MACEDO, Ana Gabriela. Género, Identidade e Desejo: antologia crítica do feminismo 
contemporâneo. Lisboa: Edições Cotovia, 2002. 

MCELHINNY, Bonnie. Theorizing gender in sociolinguistic and linguistic 
anthropology. In: The handbook of language and gender (org. Janet Holmes and Miriam 
Meyerhoff). Blackwell Reference Online, 2004.  

MOSSE, George. The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity. New York: 
Oxford University Press, 1996.  

NEAD, Lynda. The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality. Routledge; London: 
Routledge.1992. 

OCHS, Elinor, and TAYLOR, Carolyn, ‘The “Father Knows Best” Dynamic in 
Dinnertime Narratives’, In: Gender Articulated: Language and the Socially Constructed 
. New York: Routledge, 1995, p. 97 -120.  

PÉCORA, Alcir. Produção acadêmica sobre Hilda Hilst cresce e privilegia ótica de 
gênero. Folha de São Paulo, São Paulo, 22. Jul. 2018. Disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/07/producao-academica-sobre-hilda-
hilst-cresce-e-privilegia-otica-de-genero.shtml. (Consultado a 10.01.2019) 

RIVIERE, Joan. Womanliness as Masquerade, International Journal of Psychoanalysis, 
Vol. 10, 1929, p. 303-13. 

SANTOS, Maria Irene Ramalho de Sousa. Poetry in America: The Question of Gender. 
Genre XX (Summer 1987): 153-70.  

SANTOS, Ana Cristina. ‘Entre duas mulheres isso não acontece’ – Um estudo 
exploratório sobre violência conjugal lésbica. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 98, 
2012, p. 3-24. 

SCOTT, Joan. W. Gender: a useful category of historical analysis. In: The american 
historical review, Vol. 91, n.o 5. American Historical Association: 1986. Disponível 
em: <http:// www.jstor.org/stable/1864376>. Acesso em 15 jun 2016.  



 

 
 

191 

TILBURG, Patricia. Mimi Pinson Goes to War: Taste, Class and Gender in France, 
1900–18. Gender & History. n. 23, 2011, p. 92-110. 

WEEDON, Chris. Feminism, theory and the politics of difference. 2. Ed. Oxford: 
Blackwell Publishers. 2000. 

WITTIG, Monique. The Straight Mind and Other Essays. Boston: Beacon Press, 1992.  

______. The Lesbian Body. Boston: Beacon Press, 1986.  

WOOLF, Virginia. Um teto todo seu. Trad. Bia Nunes de Sousa; Glauco Mattoso. São 
Paulo: Tordesilhas, 2014.  

 

6.3. Bibliografia geral  

A BÍBLIA.  Tradução de João Ferreira Almeida. Rio de Janeiro: King Cross 
Publicações, 2008.  

ADORNO, Theodor. Lírica e sociedade. In: BENJAMIN, Walter et alii. Textos 
escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1983.  

AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de. Teoria da Literatura. 3. Ed., Coimbra: Livraria 
Almedina, 1979. 

ALVES, Ida; PEDROSA, Celia. Subjetividades em devir: estudos de poesia moderna e 
contemporânea. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008.  

AMARAL, Fernando Pinto do. O Mosaico Fluido. Modernidade e Pós-Modernidade na 
poesia portuguesa mais recente. Lisboa: Assírio & Alvim, 1991.  

ANDERSEN, Sophia M. B., Antologia, 4. Ed. Aumentada. Lisboa: Moraes Editores, 
1978.  

BARTHES, Roland, O rumor da língua (or. Le Bruissement de la Langue, 1984), trad. 
António Gonçalves, Lisboa, Edições 70, 1987.  

______. Aula. 7. ed. São Paulo: Cultrix, 1997.  

______. Fragmentos de um discurso amoroso. Tradução de Hortência dos Santos. 2.ed. 
Rio de Janeiro: F. Alves, 1981.  

BATAILLE, George. O erotismo. Tradução de João Bénard da Costa. Lisboa: Edições 
Antígona, 1988. 

BAKHTIN, Mikhail [VOLOSHINOV]. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas 
fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução do francês por 



 

 
 

192 

Michel Lahud e Yara F. Vieira. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 1988.  

BELO, Ruy. Todos os poemas. 3. Ed. Lisboa: Assírio Alvim, 2009. 

BERGSON, Henri. Matéria e Memória. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 
1999.  

BOEHM, Gottfried. Aquilo que se mostra. Sobre a diferença icônica. In: ALLOA, 
Emmanuel (Org). Pensar a imagem. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.  

BUTLER, J. Relatar a si mesmo: crítica da violência ética. Trad. Rogério Bettoni. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2015. CARA, Salete de Almeida. A poesia lírica. São 
Paulo: Ática, 1985.  

CAMÕES, Luís Vaz de. Versos e alguma prosa de Luís de Camões. (Prefácio e seleção 
de Eugénio de Andrade). Lisboa: Moraes Editores, 1977. 

______. Os Lusíadas. 4 ed. Lisboa: Instituto Camões, 2000. 

CARMINA BURANA: Canções de Beuren. Apresentação de Sigismundo Spina. Trad., 
introd. e notas de Maurice Van Woensel. Edição Bilíngüe (Latim-Português). São 
Paulo: Ars Poetica, 1994. 

COSTA, Ana. Corpo e Escrita: relações entre memória e transmissão da experiência. 
Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.  

CRUZ, Gastão. A Poesia Portuguesa Hoje. Lisboa: Plátano Editora, 1973.  

DALCASTAGNÈ, Regina. Literatura brasileira contemporânea: um território 
contestado. Vinhedo: Editora Horizonte / Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 2012.  

DELEUZE, Gilbert. Sacher-Masoch: o frio e o cruel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.  

ELIOT, Thomas Stearns. Tradição e Talento Individual. In: Ensaios. Trad. e int. Ivan 
Junqueira. São Paulo: Art Editora, 1989. p. 37-48. 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Aula inaugural no Collège de France, 
pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. São 
Paulo: Edições Loyola, 2009.  

FREITAS, Manuel de. O tempo dos puetas. Poetas sem Qualidades. Lisboa: Averno. 
2002. 

FREUD, Sigmund. The Three Essays on the Theory of Sexuality. In Standard Edition. 
V. 7. 1905. 

______. On Narcissism: An Introduction. In Standard Edition. V. 14. 1914. 



 

 
 

193 

______. The Ego and the Id. In Standard Edition. V. 19. 1923. 

GARRAMUÑO, Florencia. Frutos estranhos: sobre a inespecificidade na estética 
contemporânea. Rio de Janeiro: Rocco, 2014. 

GIRGUS, Sam B.. Desire and the Political Unconscious in American Literature. New 
York: St. Martin's Press, 1990.  

HENZ, Alexandre de Oliveira. História anômala e políticas de subjetivação. Revista 
verve. n. 6. São Paulo, 2004, p. 25-44. 

HOLMES, Janet, An Introduction to Sociolinguistics. Harlow: Longman, 1998.  

KOCH, Ingedore V. O texto e a construção de sentidos. São Paulo: Contexto. 1997 

KUMIN, Maxine. To Make a Prairie: Essays on Poets, Poetry and Country Living. Ann 
 Arbor: University of Michigan Press, 1979. 

LAKOFF, Robin. Language and Woman's Place. New York: Harper and Row, 1975. 

LAWSON, Tom. The Church of England and The Holocaust: Christianity, Memory and 
Nazism. Woodbridge: Biydell Press, 2006. 

LOPES, Silvana Rodrigues. Literatura, defesa do atrito. Lisboa: Vendaval, 2003.  

MAGALHÃES, Joaquim Manuel. Os Dois Crepúsculos. Sobre poesia portuguesa actual 
e outras crónicas. Lisboa: A Regra do Jogo, 1981. 

 ______. Rima Pobre. Barcarena: Editorial Presença, 1999.  

MELVILLE, Herman. Bartleby, o escrivão. Rio de Janeiro: Record, 1982.  

MEOGO, PERO. Pero Meogo. In 500 cantigas d’amigo. Org. Rip Cohen. Porto: Campo 
das Letras, 2003. 

NEPOMUCENO, André Luis. Festividade e erotismo nas cantigas de Pero Meogo. 
Revista do Centro de Estudos Portugueses. Belo Horizonte, v. 27, n. 37, p. 41-62, 2007. 
 
PARADINHA, Maribel Malta. Manipulação, tradução literária e identidade: da 
recepção das Lettres Portugaises como esbulho literário e nacional. Tese de Mestrado, 
Universidade de Évora, Évora, 2004. 

PEDROSA, Celia e CAMARGO, Maria Lúcia de Barros. Poesia e contemporaneidade: 
leituras do presente. Chapecó: Argos, 2001.  

PAZ, Octavio. Os filhos do barro: do romantismo à vanguarda. Rio de Janeiro: Editora 
Nova Fronteira. 1984 



 

 
 

194 

PESSOA, Fernando. Páginas da Doutrina Estética, Lisboa, Assírio & Alvim, 2000.  

______. “Liberdade”. in Cancioneiro: uma antologia,. Lisboa, Assírio e Alvim. 2013. 

PLATÃO. Teeteto. 3. ed. Tradução Carlos Alberto Nunes. Belém: Editora Universitária, 
2001.  

POE, Edgar Allan. Poemas e Ensaios. (Trad. Oscar Mendes e Milton Amado). 3. ed. 
revista. São Paulo: Globo, 1999.  

RANCIÈRE, Jacques. Políticas da escrita. São Paulo: Editora 34, 1995.  

ROBINSON, Charles E. Frankenstein: Its Composition and Publication. In The 
Cambridge Companion to Frankenstein edited by Andrew Smith. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2016, p. 16-33. 

SENA, Jorge. Poesia I. Lisboa: Edições 70, 1988.  

SILVEIRA, Jorge Fernandes. Portugal. Maio da poesia 61. Lisboa: Imprensa 
Nacional/Casa da Moeda, 1986.  

SIMONDON, Gilbert. Imaginación e invención (1965-1966). Trad. Pablo Ires. Buenos 
Aires: Editorial Cactus, 2013.  

STAIGER, Emil. “Estilo lírico: a recordação”. In: ____. Conceitos fundamentais de 
poética. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1974.  

STALLONI, Yves. “A poesia e o gênero lírico”. In: ____. Os gêneros literários. Rio de 
Janeiro: DIFEFIL, 2001.  

WALLON, Hanri. Les Origines du caractère chez l’enfant. Paris: Presses Universitaires 
de France. 1934. 

WALDROP, M. Complexity The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos. 
New York: Simon and Schuster. 1992. 

WATSON, Bruce. Bread and Roses: Mills, Migrants, and the Struggle for the American 
Dream. New York: Viking, 2005. 

ZIZEK, Slavoj. Vivendo no fim dos tempos. Trad. Maria Beatriz de Medina. São Paulo: 
Boitempo Editorial, 2012. 

 

 

 


