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Mulheres em Letras
completa quatro anos
promovendo a literatura

Evento debate literatura
de autoria feminina na UFMG
O Grupo de Pesquisa Letras de
Minas realizou em abril deste ano, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o V Colóquio Mulheres em Letras. Mais uma
vez, o evento foi um sucesso. A participação das escritoras convidadas, Conceição Evaristo, Elizete Lisboa e Maria
Natalina Jardim, e das conferencistas,
Cláudia de Jesus Maia (Unimontes) e
Maria José Somerlate Barbosa (Universidade de Iowa/EUA), abrilhantaram os
três dias de encontro literário.
Além da qualidade do público -

Artigos sobre Rita Schultz,
Lúcia Miguel Pereira e
Carolina Maria de Jesus. Pág. 4

mestres e doutores de várias regiões do
Brasil e do exterior - e das apresentações de comunicação, o V Colóquio
prestou uma homenagem à escritora
Lygia Fagundes Telles, que está completando 90 anos de idade no presente ano.
Na programação estavam incluídos, ainda, três minicursos: Leituras da
violência nos contos de Lygia Fagundes
Telles, O conto brasileiro contemporâneo
de autoria feminina e Escritoras (Afro)
Brasileiras: silenciamento, diálogo e autonomia. Leia a cobertura do evento a
partir da página 7.

Cobertura completa do
V Colóquio Mulheres em Letras.
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Eis que chegamos ao quarto
ano de existência do jornal Mulheres
em Letras! Desde que surgiu, ainda
no início de 2010, cada nova edição
serviu para que ele se consolidasse
enquanto legítimo espaço de divulgação das atividades realizadas pelo
Grupo de Pesquisa Letras de Minas,
tanto no campo da investigação como
no da extensão.
Já foram divulgadas em suas
páginas algumas dezenas de artigos,
poemas e crônicas, bem como notícias de teses, dissertações, livros, eventos nacionais e internacionais na área
de Letras, em especial os relacionados aos estudos da literatura de autoria feminina.
Nesse momento, a partir da
sólida experiência que vem sendo acumulada, ampliamos o número de páginas do jornal para poder ampliar também o número de artigos e imagens
que queremos divulgar.
Além do depoimento da escritora Maria Natalina Jardim, do excelente conto de Marina Miranda Fiuza,
e de informações sobre teses recémdefendidas, apresentamos, entre outros, de igual interesse, estudos sobre Lygia Fagundes Telles, a homenageada do V Colóquio.
Aliás, esta edição é particularmente importante também porque documenta o sucesso do V Colóquio,
cujos textos acabam de ser
registrados em CD-ROM e em breve
ganharão publicação em livro, com artigos selecionados.
É assim que o Grupo de Pesquisa Letras de Minas se fortalece, ciente de sua contribuição à literatura
de autoria feminina.
Por Constância Lima Duarte,
professora da Faculdade de Letras da UFMG
e coordenadora do Grupo de Pesquisa
Letras de Minas
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Contos, crônicas e poesias

FÁTIMA
Por Marina Miranda Fiuza
Ele da área das ciências políticas,
eu das artes literárias. Vira e mexe debatemos sobre o valor das nossas escolhas acadêmicas e ele pensa sair vitorioso quando toca no
ponto "utilidade pública". Devo concordar
que compreender os
governos que regem as
sociedades desde sempre tem importância direta na vida de todos
nós. Mas eu, cá com
meus botões, me contento em segredo com
o trunfo da literatura.
Pessoalmente,
acredito que o grande
valor da literatura é o
de frear a inércia da
vida moderna. Ao
brincar com a linguagem, ao
desautomatizar a gramática, o texto
literário nos obriga a parar, olhar para o
distante, e pensar. Eu conheço essa
palavra, sei o que significa, mas o que é
que ela está fazendo AQUI? E tentando
decifrar esses porquês a mente expande,
ganhamos consciência da linguagem. E
toda experiência humana perpassa a
linguagem.
Recentemente, tive a oportunidade de acompanhar meu marido em uma
missão estudantil pelas regiões de conflito no Oriente Médio. Foram dezoito
dias, cinco países, vinte e uma cidades.
Pontos turísticos espremeram-se entre
os tantos encontros que tivemos com
autoridades, professores, jovens e famílias locais. Nossa "missão" era a de simplesmente ouvir o que essa gente sofrida tinha urgência para desabafar. Ouvi
depoimentos que ainda latejam em meu
coração. Há tanta injustiça no mundo que
a gente nem desconfia.
Em Ajlun, um vilarejo jordaniano,
descemos do ônibus e andamos por longos minutos sobre solo seco e sob céu
azul de inverno até chegar à casa de Fátima. Colaboradora da ONG Caminho de
Abraão, que nos proporcionou a viagem,
Fátima nos aguardava para um almoço
típico em sua modesta casa. Quando
chegamos ela estava no quintal, que era
na verdade uma montanha inteira. Sovava a massa do pão mais saboroso que
já comi e deixou que eu experimentasse
o artifício. Tentei imitá-la abrindo a massa na palma da mão cheia de puro azei-

te e ela ria debochada do meu inútil esforço.
Almoçamos todos no chão, como
de costume árabe, um verdadeiro banquete. Para digestão, o típico chá e
uma sessão de
perguntas para a
família de Fátima,
que a essa altura
estava sentada
num canto, coberta pelo seu véu e
nem por isso menos exuberante.
Perguntei para o
guia local o que as
mulheres dali faziam como entretenimento. Tive que
refazer a pergunta,
que não pareceu muito clara ao intérprete. Pedi que nossa anfitriã respondesse,
mas, antes que ela terminasse a primeira frase, foi logo interrompida pelo homem da família, que respondeu por ela:
as mulheres se divertem lendo o corão e
cuidando da casa.
Em sinal de respeito, guardamos
nossa indignação para a reunião de mais
tarde. Todas as noites, nos reuníamos
no saguão dos hotéis para refletirmos sobre as experiências vividas durante o dia.
O viés das discussões era sempre político, dado o fato de que o grupo de estudantes era do curso de Relações Internacionais.
Ainda na casa de Fátima, enquanto o grupo elaborava mais perguntas e fumava o narguilé, fiquei com aquela resposta entalada na garganta. Era
inaceitável que uma mulher com a vida
latente nas bochechas rosadas pudesse
se divertir assim, lendo o corão e cuidando da casa. Pensei em quanta sorte
eu tive quando nasci no Brasil. Mas,
como é mesmo que eu me divirto? Levei
um susto quando não encontrei a resposta na ponta da língua. Como foi a última vez em que me diverti no meu tempo livre? Fui ao shopping e delirei por ter
encontrado a sandália dos meus sonhos
com setenta por cento de desconto. Só
isso? O que mais eu faço com toda a
imensa liberdade ocidental de que disponho? Pensa Marina, pensa mais.
Só isso.
Não sei se, mais triste pela Fátima ou por mim, senti que poderia cho-
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rar o suficiente para umedecer toda aquela montanha. Quando chegou a hora de
ir embora, dei um abraço longo e demorado naquela que parecia ser uma amiga de velhos tempos, conhecedora dos
meus mais profundos segredos. Sem
intermédio do idioma, ficamos assim,
olhando uma para a outra e de mãos dadas. Quando a palavra falta, a emoção
sai pela linguagem do corpo.
Eu conhecia aquele brilho nos
olhos, estava diante de uma mulher exatamente como eu, tive certeza. Mas o que
ela fazia ali, com aquelas roupas, naquele quase deserto? Fui obrigada a parar,
olhar para o distante, e pensar. Pensar
nas minhas roupas, pensar na minha
casa, pensar na minha vida. Pensar que
"felicidade" é uma palavra misteriosa.
Pensar na irmandade malcriada que é a
humanidade. Pensar em Deus.
Fátima foi minha encantadora
palavra poética.
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Fragmentos de
Lygia Fagundes Telles

Angústia*

Terna saudade*

Azul cinza,
mescla no céu.
Manhã triste.
Faces molhadas,
lágrimas incontidas,
sombra de tédio.
Retalhos de esperança
envolvem
muita fragilidade.
Enlevam-me visão de afeto,
sonhado abraço,
união de vidas
que, pertinaz,
procuro.
A efusão da prece
acalma meu alento.
Esvai-se
a névoa cinza.
Na manhã clara
alimento minha vida.
Reflexos serenos
no esboço do sorriso,
do meu sorriso.
Ensejo de paz.
Minh'alma dorme.
Amanhã será
outro dia.

Quando me vejo a sós, com
minhas dores,
a relembrar, tão triste,
minhas mágoas,
derramo a taça amarga dos temores,
Na paz serena de passadas águas.
Revejo, então, os vultos do passado:
o pai austero e bom, a mãe amiga,
o companheiro sempre tão lembrado,
os irmãos, as irmãs... Doce cantiga!
Rendo-me vencida.
"Sorrir quem há de,
tendo um soluço preso na garganta?"
Ao invés do riso choro de saudade
que, indomável, no peito se agiganta.
Quanto mais sinto as vergas da impiedade,
mais sinto o dom da fé que
me levanta.

Poemas de Maria Natalina Jardim

Apreciação "MULHERES EM LETRAS"
Como sempre, a edição primorosa do número natalino para nós, leitores
e leitoras, trouxe novos assuntos e novas avaliações dos literatos e escritores/autores
dos artigos nela publicados. O Editorial do jornal
Mulheres em Letras se
pronuncia no lançamento
da nova publicação do
Grupo de Pesquisa Letras
de Minas, sob a coordenação de Constância
Lima Duarte, intitulada
Escritoras de ontem e de
hoje. A autora desta apreciação gostaria de acrescentar, como uma manifestação de uma
leitora, que este livro editado se apresenta nas livrarias como uma novidade pelos seus múltiplos valores literários. Também as imagens amadurecidas
evocadas pelos artigos indicam o quanto estas referências impressas nos diversos meios apelam aos sentidos: desde os
poemas pacificadores
de Morau
Kronberg-Weiss até as narrativas afrobrasileiras femininas apresentadas (…a

memória que se torna arquivo…) ou o
Salto Mortal, de Maria Amélia Bracks, que
nos deixa na fixação do mundo visível e
ao mesmo tempo nos leva a
uma nova realidade de incertezas sobre imagens e acontecimentos. Todos estão ligados a tudo que nos rodeia.
No momento de anotar a
excelência do jornal Mulheres em Letras no espaço de
méritos humanizadores,
quer no assunto individual,
quer da sociedade em atual
transformação, nós, leitores,
apreciamos o trabalho da
Lívia Paulini
coordenadora do conselho
editorial e seus colaboradores. A sensação que eu tenho após a leitura do número mais novo do jornal mencionado,
é de que já predomina a ideia real de
que esses artigos, quando bem divulgados, irão influenciar o futuro da produção literária.

Por Lívia Paulini, presidente Emérita
da Academia Feminina Mineira de Letras
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"É verdade que desde o início
eu já sei se vai sair um conto ou um
romance. Escrevo primeiro tudo na
cabeça. Não sou de ficar tomando
notas. Eu escrevo na cabeça e deixo
a coisa lá, amadurecendo, como uma
fruta. Quando vou para o papel já
tenho o trabalho pronto. Não tenho
esta facilidade com a crônica, por
exemplo. Eu não consigo escrever
uma crônica direito. Logo começo a
por elementos de ficção, de repente
vira um conto." (Cadernos de Literatura Brasileira, Instituto Moreira
Salles, n. 5, 1998, p.29)
"Quando estou escrevendo
um romance, eu tenho a impressão
de que nunca fiz outra coisa na vida.
Eu fico tão apaixonada pelo gênero
que chego a achar que nunca mais
vou escrever um conto. Os personagens de um romance exigem muito.
A certa altura eu chego a confundilos com seres da vida real. Nesse
ponto, eu e as personagens já formamos uma só matéria. Isso continua a ser um mistério para mim.
Quando terminei As meninas, comecei a chorar - é que tinha acabado ali
uma convivência encantadora, que
me fazia feliz. Ao terminar o livro, me
senti solitária." (Cadernos de Literatura Brasileira, Instituto Moreira
Salles, n. 5, 1998, p.29)
"O que existe são mulheres e
homens que escrevem bem e mulheres e homens que escrevem mal. A
única distinção que faço é com relação à qualidade dos textos. Mas é
claro que mulheres e homens têm
vivências diferentes e isso de algum
modo vai aparecer na literatura. Ciranda de pedra é um romance que
não poderia ter sido escrito por um
homem. Se fosse, seria diferente,
compreende? O que entrou ali foi
meu conhecimento da condição da
mulher pertencente a uma sociedade como a nossa, que até bem pouco tempo não tinha qualquer consideração por ela. No meu novo livro,
Invenções e memória, há uma cena
que aconteceu de verdade com meus
antepassados. O homem, quando ia
trabalhar, prendia as tranças da mulher dentro de uma arca, dava um nó,
fechava a tampa e levava a chave. A
mulher ficava ali até que ele voltasse. Tinha comida, uma fruta, um bordado para fazer. Mas estava presa."
(Cadernos de Literatura Brasileira,
Instituto Moreira Salles, n. 5, 1998,
p.38)

Academia

LIRISMO, AMOR E PERDA NA PROSA DE RITA SCHULTZ

Em 2010 visitei pela primeira vez
a famosa cidade Poços de Caldas, no
Sul de Minas, para participar da Feira de
Livros, a Flipoços. Meu interesse maior,
confesso, era assistir ao depoimento de
Milton Hatoum, escritor que muito aprecio, mas é claro que uma professora de
Literatura em uma feira de livros quer
aproveitar tudo intensamente. Foi assim
que resolvi assistir a outra mesa antes
daquela em que estaria o escritor
amazonense. Nesta mesa conheci a escritora Rita Schultz. A estrela do momento e do lugar onde ela estava era Rubem

Alves, o célebre educador. Mas eu, sempre interessada na escritura feminina,
aproximei-me para conversar com a autora de um livro de capa belíssima e de
quase 400 páginas. Comprei o livro, que
ela gentilmente autografou, entre outros
que também adquiri na feira.
De volta à rotina de professora e
pesquisadora, acabei protelando a leitura de Corpo Cindido, romance que Rita
lançara na Flipoços daquele ano. E, outra confissão, deixei-o no esquecimento
da estante, ladeado de outros muitos que
aguardam minha leitura. No início de
2013 novos professores chegaram ao
nosso campus, entre eles, para minha
surpresa, um rosto conhecido, que, em
uma conversa mais próxima, redescobri
como a escritora de Poços de Caldas.
Rita Schultz é também professora de Literatura e Língua Portuguesa. Envergonhada por não ter lido o romance, disse
a ela da vontade imediata de fazê-lo,
quando ela gentilmente me presenteou
com a segunda edição, de 2012. Imediatamente me embrenhei na bela história
de Fábio, Camilo e Mistral, menina com
nome de vento forte, que cinge seu corpo entre um amor proibido e outro encantador. O livro é dividido, também, em
duas partes: o feminino e o masculino
que transitam nessa encantadora história de amor e perdas.
Corpo Cindido é seguido de outro
romance, Brisa, em que a história do
amor interrompido é continuada, mostrando que o tempo e o amor são aliados marcantes na literatura da escritora

"escrever é rasgar o avesso
da vida.
depois a gente o costura:
as cordas têm várias cores
e mesmo que o sangue
se esvaia
há cura".
(Rita Schultz)
mineira. Embora de linguagem mais simples e também adequada ao público
mais jovem, Brisa é marcado pela sutileza peculiar da autora e pelo lirismo na
linguagem. Agora com nome de vento
leve, a protagonista do segundo romance vive a transição da infância para a
adolescência em busca das coisas aparentemente simples, mas complicadas
ao coração. O cenário rural dos dois romances é também um elemento muito
importante, uma espécie de personagem
das histórias, apresentando o Sul de Minas e suas particularidades e belezas.
Rita Schultz é graduada em Letras e especialista em Psicopedagogia
pela PUC-Minas. É também artista plástica e membro da Academia Poçocaldense de Letras. Além dos dois romances citados, é autora de Poetas Brasileiros de Hoje (1992) e Uma mulher Poemas (2000).
Por Aline Alves Arruda,
doutoranda em Literatura Brasileira
pela UFMG;
professora do IFSULDEMINAS,
Campus Inconfidentes

LÚCIA MIGUEL PEREIRA E A CRÍTICA LITERÁRIA NAS DÉCADAS DE 30 E 40
Lúcia Miguel Pereira é bastante
conhecida por seu trabalho como historiadora da literatura, biógrafa de Machado de Assis e de Gonçalves Dias, e ainda é reconhecida nacionalmente por sua
atuação como crítica literária. Menos conhecida como romancista, a escritora,
nascida em Barbacena, em Minas Gerais, exibe uma intensa atividade no campo das letras.
No campo da crítica literária, Lúcia foi a primeira mulher a arriscar-se,
com sucesso, no território da crítica literária, ofício considerado até então como
exclusivamente masculino. A escritora intensifica sua ação até sua morte em um
acidente aéreo, ao lado de seu marido,
o historiador Octávio Tarquínio de Sousa,
em 1959, no Rio de Janeiro. Durante a

sua atuação como crítica, escreve para
importantes jornais e revistas, como a
Revista do Brasil, o Boletim de Ariel, A
Ordem, a Lanterna Verde e a Gazeta de
Notícias, entre os anos 30 e 40.
Durante os estudos realizados
sobre os quatro romances da escritora
que culminaram na escrita e publicação
do livro O legado ficcional de Lúcia Miguel
Pereira: escritos da tradição, deparei-me
com a necessidade de recorrer a alguns
de seus textos escritos para jornais e revistas, a fim de percorrer, de modo mais
específico, a trilha seguida pela autora
na concepção de seus romances, o que
me fez elaborar algumas impressões
sobre a Lúcia crítica. Sobre o valor e o
alcance da crítica e sobre sua função
junto à arte, escreve Lúcia, em 1939,
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para a Revista do Brasil,
Há quem a considere mera parasita, há quem lhe exagere a importância... Na verdade, é um gênero literário que, por necessitar de um ponto de apoio na obra alheia, não deixa
de possuir personalidade própria - e
independente - de constituir uma forma interessantíssima de literatura...
A crítica dirige-se diretamente à Inteligência, envolvendo sempre o plano
das ideias, ainda quando avalia obras
puramente emocionais, porque explica, logo racionaliza (PEREIRA, 1992,
p. 68).
Atuando como leitora e como autora frente à inquietação ideológica dos
anos 30 e 40, Lúcia Miguel Pereira expõe a sua opinião acerca de vários as-

pectos predominantes naquele contexto.
Em relação ao teor ideológico predominante, embora atue como defensora da ideologia católica nos escritos para
a revista A Ordem, coloca-os em
questionamento em seus textos de ficção. A mesma revela não se ligar a nenhuma religião. Carlos Drummond de
Andrade, em trecho de seu diário de
1959, citado por Bernardo de Mendonça, esclarece: "Octavio (Tarquínio de
Sousa) disse que sua mulher, Lúcia
Miguel Pereira, também não pratica qualquer credo religioso" (MENDONÇA,
2002, p. xix).
Refletindo sobre a problemática
do posicionamento ideológico de escritores naquele contexto, Luís Bueno afirma que, "[e]m 1933, era preciso ter a
alma sob o abrigo de alguma ideologia
definida" (BUENO, 2006, p. 199), já que
esse conflito havia instituído a divisão da
produção literária de 30 em dois grupos.
Para os homens da esquerda,
é evidente, o que há é uma estrutura
social perversa, que concentra os
meios de produção nas mãos de uns
poucos enquanto grandes massas
humanas vivem à margem do que elas
mesmas produzem. Para os católicos,
a crise é espiritual e, por
consequência, moral. O mundo burguês é, para eles, um mundo sem
Deus onde tudo é permitido (BUENO,
2006, p. 199-200).
Em seus registros de ficção, Lúcia Miguel faz referência, principalmente, à filosofia integralista, à polarização
de direita dos anos trinta e, ainda, à doutrina católica, a quem ela serve como escritora para a revista A ordem. Embora
negue, em seus textos críticos, afiliação
a qualquer credo ou partido político, vêse uma postura bastante conservadora
tanto em sua crítica quanto em seu legado ficcional, com que mantém intenso diálogo.
Falando sobre o posicionamento
político-ideológico da autora, Jorge Amado, em 1934, escreve sobre Em Surdina, para o Boletim de Ariel, que a roman-

cista “produz romance engajado, subordinando conscientemente a criação a
uma doutrina”.
Sinto também que a romancista vive presa a um círculo de ideias
das quais não se pode libertar, o que
lhe restringe as possibilidades, impedindo o desenvolvimento completo do
romance, o aproveitamento de certos
detalhes. Compromissos talvez, que
roubam parte da independência da
escritora (BUENO, 2006, p. 201).
A observação de Jorge Amado de
que a tendência ao pensamento predominante da época condicionou o desenvolvimento da ficção de Lúcia Miguel
sugere que a literatura daquele momento representa bem aquele
teatro social, mediado pelos
pensamentos de direita ou
de esquerda, ao mesmo
tempo em que demonstra o
quanto o embate político e
ideológico daquele tempo
era orientador do modo de
escrita tanto crítico quanto
ficcional.
Se do ponto de vista
da ficção a autora prendiase à relação da arte com a sociedade,
nos registros críticos, reitera essa sua
preocupação. Márcia Cavendish
Wanderley (1999) estuda como ela transita bem entre o conservadorismo, sobretudo em seus primeiros registros tanto
ficcionais quanto críticos, e o liberalismo, evidenciado em seus últimos escritos.
E a própria Lúcia Miguel Pereira
admite que o contexto do momento contagia e oferece fértil matéria-prima para
a composição de seus escritos. "Há um
clima, uma atmosfera moral e intelectual peculiar a cada época, que impregna
quantos nela vivem", citada por Márcia
Cavendish Wanderley (WANDERLEY,
1999, p. 83). Aqui, Lúcia, sutilmente, refere-se ao clima moral e intelectual dominante no Brasil nos anos 20 e 30 e
que constituem o grande matiz de suas
narrativas e também de seus escritos

críticos.
Ao falar sem rebuços da presença da vida interior na concepção do romance, Lúcia argumenta que "longo ou
curto, narrando um episódio ou toda uma
existência, o romance tem que penetrar
fundo nos mistérios da vida, ter um sentido de busca, de tentativa de compreensão. Sem isso, nada vale, seja embora bem realizado como obra de arte" (PEREIRA, 1992, p. 126). Vale acrescentar
que a autora ressalta ainda o trabalho
poético que emana do texto literário
como elemento que desperta a sensibilidade do autor, define o gosto do leitor e
as opiniões do crítico.
Nesse sentido, "o romancista precisa receber a vida, deixar-se
penetrar por ela, numa passividade propícia à gestação. Há
alguma coisa de feminino na
sua atividade, e de másculo na
do crítico" (PEREIRA, 1992, p.
127).
A
comparação
estabelecida pela crítica
dimensiona, a nosso ver, o discurso falocêntrico com o qual
nos deparamos em seus registros de ficção, em que o pensamento patriarcal de acolhimento, passividade e doçura feminina está relacionada à ação decidida e firme na tomada
de postura do homem. Segundo ela mesma sugere em sua crítica, o exercício do
crítico é mais racional, por isso mais
másculo.
Portando, nessa breve explanação, o que notamos é que o
posicionamento do sujeito que escreve
não desaparece no registro ficcional,
sobretudo enquanto mulher, ligada a um
grupo intelectual de direita, apresentanos tanto na crítica quanto na ficção dessa escritora mineira, criador e criaturas
alimentadas pelos princípios de tradição,
da ordem, da autoridade e da hierarquia
preponderantes naqueles tempos.
Este artigo foi apresentado por Edwirgens A. R.
L. de Almeida, doutora em Literatura pela UNB,
no V Colóquio. O texto integral estará disponível,
em breve, no site do grupo Mulheres em Letras

DO QUARTO DE DESPEJO, A POESIA DE CAROLINA MARIA DE JESUS
O dia 19 de agosto de 1960 amanheceu diferente, na cidade de São Paulo. Carolina Maria de Jesus saiu da favela do Canindé em direção à Livraria
Francisco Alves, para o lançamento do
seu primeiro livro, o Quarto de despejo:
diário de uma favelada. A obra trata de
uma reunião de alguns dos seus diários,
que narram o seu cotidiano na favela,
editado pelo jornalista Audálio Dantas,
que foi quem também descobriu Carolina catando papel, no Canindé. Mineira,

chegou a São Paulo iludida pela esperança de melhores condições de vida na
cidade grande, nas indústrias que estavam nascendo, nas promessas do presidente da época, Getúlio Vargas, o "pai
dos pobres". Mas, esse pai acabou rejeitando alguns de seus filhos, negandolhes a "herança" prometida, restandolhes somente a favela, o analfabetismo,
a pobreza, a fome, a ausência de oportunidades.
Seu avô, escravo alforriado, úni-
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Procurei numa livraria um livro de
poeta, porque o senhor que estava
no ônibus disse que
o poeta escreve livros, pedi:
- Eu quero um livro de poeta.
O livreiro deu-me, de Casimiro de
Abreu. E assim fiquei sabendo o que
era ser poetisa.
Carolina Maria de Jesus

co pai que conheceu, contava-lhe narrativas sobre a escravidão. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica e
uma das suas patroas possibilitou que
Carolina frequentasse o grupo escolar e
aprendesse a ler. Acredita-se que a primeira obra lida por ela, tenha sido
A escrava Isaura, de Bernardo
Guimarães, e depois dela não parou mais de ler. Passaram-se dois
anos e Carolina teve que ir trabalhar na roça com a mãe e,
consequentemente, abandonar a
escola, contra sua vontade, como
ela mesma relatou em sua autobiografia, publicação póstuma
intitulada Diário de Bitita (1982):
"Minha mãe encaixotava nossos utensílios, eu encaixotava meus livros, a
única coisa que eu venerava." (JESUS,
2007, p. 158).
Em São Paulo, depois de várias
tentativas de emprego, o papel tornouse sua fonte de sobrevivência, pois uns
eram trocados por alimentos para ela e
seus filhos, e outros se tornavam matéria-prima para seus diários. Nos cadernos, papéis em branco que Carolina encontrava no lixo, nos quais escrevia os
seus dias, como uma forma de enganar
a fome, extravasar sua raiva, conhecerse, fazer memória. A escrita dava a Carolina uma outra posição, permitia-lhe
sair da condição de favelada e adentrar
a condição de escritora; a escrita devolvia-lhe a vida que a favela tinha-lhe roubado.
A publicação de Quarto de despejo afetou não somente o público de
São Paulo, mas o Brasil e outros países
do mundo, por esta surpresa: uma
favelada que escreve. E ela não só es-

creve, como publica e vende, e vende
muito. O sucesso do livro lhe rendeu
mais de 100 mil cópias vendidas no ano
de seu lançamento, traduções em 13 línguas e publicações em 40 países.
No ano seguinte, Carolina publicou seu segundo livro Casa
de alvenaria: diário de uma
ex-favelada, que narra a sua
vida fora do Canindé. Este já
não vendeu tanto como o primeiro, e os outros dois seguintes, Provérbios e Pedaços de fome, publicados pela
própria autora em 1963, renderam- lhe menos ainda, dando-lhe, na verdade, prejuízo.
Assim, Carolina passou do sucesso ao
esquecimento, pois a mesma mídia que
a aclamou, concedendo-lhe lugar de destaque em jornais e revistas da época, já
não tem mais interesse pela favelada. A
abertura do país às questões sociais foi
sufocada pelo golpe de 1964 e Carolina
acabou morrendo em 1977, esquecida,
em seu sítio, em Parrelheiros, interior de
São Paulo.
Carolina escreveu muito e "passeou" por vários gêneros como autobiografia, provérbios, cartas, letras musicais, peças de teatro, contos, romances,
poesias, porém, o mais conhecido pelo
público foi o diário. Isso fez com que ela
se tornasse conhecida pelo público e pela
crítica apenas como a mulher do testemunho, da memória, da pré-Literatura e
não da Literatura, como era o seu desejo. Acredita-se que essa imagem foi
construída pelo próprio Audálio Dantas
ao editar seu diário. A pesquisa de Elzira
Divina Perpétua pode corroborar essa
afirmação, pois, ao analisar os manus-

A poesia de
Carolina Maria de Jesus

que se infringe, que era o caso de Carolina. O "erro" em Carolina não era estratégico, como nos escritores modernistas,
mas desconhecimento da forma culta,
pois uma das marcas de sua escrita era
justamente a hipercorreção. Como os escritores que influenciaram sua literatura,
ela fazia questão de recorrer ao dicionário, pesquisar novas e belas palavras,
imitar a linguagem do Romantismo,
Parnasianismo, entre outras escolas, que
unida à linguagem da favela, revelavam
a sua escrita singular.
Outras marcas de sua poesia são
a presença da sua história de vida
traduzida em seus versos, a melancolia,
o lirismo e a musicalidade. Marcas que
revelam suas preferências, opiniões, a
ideologia da época. Versos que surgem
de seu cotidiano, ora realistas, ora líricos, ora estereotipados.
A leitura da obra de Casimiro de
Abreu também influencia a sua obra. Percebemos que tal poeta a marcou de forma a conduzir sua escrita, fazendo com
que percebamos os traços do poeta romântico em seus poemas. Observemos
os trechos a seguir:

Carolina sempre revelou o desejo de ser reconhecida pelo público por
sua obra poética, contudo, seus poemas
nunca foram publicados em vida. Foram
rejeitados pelas editoras, assim como
suas outras obras não testemunhais. Somente em 1996, a editora UFRJ publicou uma Antologia Pessoal que reuniu
mais de 80 poemas da escritora, sob a
organização de José Carlos Sebe Bom
Meihy e a revisão de Armando Freitas
Filho. Em seus poemas percebemos a
coragem e originalidade da escritora em
ultrapassar os limites do testemunhal, reservado à escrita de mulheres na época,
e adentrar um espaço que era difícil até
para as mulheres brancas, a poesia.
Uma poesia que feriu o cânone
brasileiro, não só ao adentrar um lugar
que não era considerado seu, mas também ao "deixar escapar" seus desvios
gramaticais, inadmissíveis em poesia. O
que há é uma tolerância a infração, porém não se tolera o desconhecimento do
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critos de Carolina e compará-los com o
livro publicado, a pesquisadora percebeu
a opção do editor pelas palavras mais
comuns e a rejeição ao léxico precioso
de Carolina, optando pela obra testemunhal e não pela literária, ocultando a
Carolina escritora:
“Em relação a Audálio, a análise dos manuscritos mostrou que a
escrita individual de Carolina foi moldada no livro com o fim de estabelecer uma imagem ideologicamente
coerente com o modelo configurador
de um sujeito a quem era dada uma
voz de protesto contra o modelo econômico brasileiro então vigente. Para
compor essa imagem, o editor dos
manuscritos declinou de várias outras
apresentadas por Carolina em seus
cadernos. Neles descobrimos uma
Carolina inédita nas páginas do diário, configurada por uma personagem
complexa, atormentada, dividida por
suas contradições. Vemos de que
modo ela se debruça diariamente sobre seus cadernos não apenas para
registrar a efervescência da favela,
mas para refletir sobre a realidade em
que vivia e, sobretudo, para registrar
suas interrogações sobre a linguagem
poética e extravasar na escrita do cotidiano os sonhos de escritora de que
se alimentava. Nesses últimos está
manifesto o desejo de ser reconhecida não como escritora do diário da favela, mas como poeta. Na leitura dos
manuscritos, vamos compondo uma
outra imagem de Carolina, a que ela
quer que se conheça, a que é vencida
pelo peso do que ela denomina "pensamento poético". (PERPÉTUA, 2002,
p.38-39).
Saudades de Mamãe
Oh! Meu Deus quantas saudades
Da minha infância ridente
Não conhecia a degringolada
Que atinge a vida da gente
Era criança não pensava
Que existia o sofrimento
Os brinquedos me fascinavam
A todos os momentos.
Quando a aurora despontava
Eu rodava o meu pião...
Aos meus colegas eu contava
Estórias de assombração.
Hoje, é bem triste a minha vida
Porque não vivo contente
Estou distante esquecida
Longe dos meus parentes.
Um dia deixei minha terra
Minha mãe e meu irmão.
Mas, não sabia que era
Eterna separação (...)
(JESUS, 1996,81)
Este artigo foi apresentado por Amanda Crispim
Ferreira, mestre em Teoria Literária pela UFMG,
no V Colóquio.O texto integral estará disponível,
em breve, no site do grupo Mulheres em Letras

V Colóquio Mulheres em Letras

Minoritárias na escrita*
Autores e pesquisadores discutem o papel e o lugar das mulheres na literatura

Foto: Fátima Peres

No Brasil as mulheres são maioNísia Floresta Brasileira Augusta, ou
ria. Na literatura brasileira, no entanto, a
N.F.B.A., como ela se via obrigada a assua representatividade autoral nem de
sinar. "Em 1832, Nísia escreve um livro
longe faz jus ao tamanho da parcela que
interessantíssimo, chamado Direitos das
representam da população. E isso se dá
Mulheres e injustiça dos homens, em que
em função de uma longa história de
traduz livremente uma grande feminista
opressão, impedimento e preconceito.
inglesa, Mary Wollstonecraft. Inspirada
Esse foi o mote do V Colóquio Mulheres
na obra, Nísia faz uma espécie de livro
em Letras - escritura, valores, sentidos,
dos direitos da mulher brasileira. E quais
realizado em abril deste ano, na Faculseriam esses direitos? O direito de aprendade de Letras da Universidade Federal
der a ler, o direito de ser considerada
de Minas Gerais (UFMG).
alguém dotado de
A professora Consinteligência". A protância Lima Duarte, doutora
fessora lembra que,
em Literatura Brasileira e coem função dessa
ordenadora do Grupo de
obra, Nísia é consiPesquisa Letras de Minas,
derada por muitos a
que organizou o colóquio, exprimeira feminista
plica que o cenário reflete a
brasileira.
perspectiva masculina que,
No entanto,
ao longo da história, sempre
Constância lembra
pautou a sociedade brasileique Nísia foi uma exra. "As mulheres demoraram
ceção - e que pertena ter acesso à escola e,
cia à elite. "As muProfa.Constância Lima Duarte
consequentemente, a ser allheres de outras
fabetizadas. A lei que autoriclasses só vão entrar
za a abertura das escolas brasileiras para
na literatura no século 20, como Carolias meninas, por exemplo, é só de 1827.
na Maria de Jesus, por exemplo. E que
No entanto, já temos literatura brasileira
também é um caso à parte", pondera.
nos séculos 16, 17, 18", contextualiza.
A recuperação dessa trajetória
Constância lembra que, no pashistórica explica o atual quadro da litesado, enquanto os rapazes iam a Paris,
ratura brasileira, em que ainda se manCoimbra e Lisboa para cursar universitém um cenário de injustiça social. Pesdades, as mulheres eram mantidas em
quisas desenvolvidas por Regina
casa, analfabetas. "É só lá por 1830 que
Dalcastagnè, professora da Universidacomeçam a aparecer os primeiros node de Brasília, demonstram que os momes femininos na literatura brasileira.
delos sociais construídos e validados
Mas eram casos isolados, que sofriam
pela literatura brasileira contemporânea
muita opressão. Por isso, em grande
reportam uma ficção ainda bem pouco
parte das vezes, elas assinavam com
múltipla e proporcional à realidade nacireticências, abreviações e pseudônimos,
onal. E isso não diz respeito apenas às
muitas vezes masculinos. Nesse sentimulheres, mas a outros grupos
do, é preciso refletir que publicar é 'tordesprivilegiados, como negros e homosnar público'. E o espaço da mulher era o
sexuais.
espaço doméstico, o espaço privado.
No livro Literatura brasileira conComo então 'tornar público'?", questiotemporânea: um território contestado, a
na a especialista.
pesquisadora aponta que 72,7% dos romances publicados foram escritos por
Mudança?
homens. Regina Dalcastagnè também
Constância menciona o nome de
chama atenção para a questão da etnia
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dos autores. Se a população branca representa menos da metade do montante
da sociedade - conforme o Censo 2010,
do IBGE -, na literatura, o cenário é bem
divergente: 93,9% dos escritores são
brancos.

Pauta específica
É sob essa perspectiva que a
construção ficcional da escritora Conceição Evaristo, uma das palestrantes do
colóquio, chama a atenção. Além de
mulher, Conceição é negra e trata, em
sua literatura, preponderantemente de
personagens negros femininos. "Ainda
hoje, quando falamos de literatura brasileira, primeiramente são pronunciados
os nomes de escritores, depois das escritoras. Creio que qualquer estudante
médio tende a se lembrar com mais facilidade de autores que de autoras", provoca Conceição.
A escritora reflete sobre o uso do
conceito de "minoria" para se tratar de
grupos marginalizados. "A literatura de
autoria feminina só pode ser pensada
como de uma minoria se lemos o termo
pensando na existência de grupos que
são
'minorizados'
pelo
poder
hegemônico. Aí, sim, a literatura de mulheres representaria a voz de uma 'minoria'", diz Conceição.
Conceição Evaristo defende a
importância do amplo debate das exclusões. "Entendo que uma pauta específica se faz necessária sempre que uma
pauta geral negligencia a existência, o
valor e o sentido das particularidades.
Ler, estudar, divulgar o discurso literário
produzido por mulheres - em diálogo com
outras vertentes do conhecimento - propicia reflexões sobre uma universalidade humana marcada não só pela ótica
masculina, mas que abarca, também, o
pensamento das mulheres", conclui a autora.
*Por Ewerton Marins Ribeiro, jornalista,
mestrando em Literatura Brasileira pela UFMG.
Matéria reproduzida do Boletim da UFMG

Depoimentos

Nos gritos d’Oxum quero entrelaçar
a minha escrevivência
Uma das narrativas míticas nagôs conta que havia uma
mulher muito trabalhadora chamada Oxum. Entretanto, apesar de seus constantes e infindáveis esforços, ela não conseguia melhorar de vida. Percebendo que, apesar de trabalhar
incessantemente, sua pobreza não diminuía, Oxum resolveu
procurar ajuda entre as pessoas mais sábias da comunidade.
Ela foi atrás de um adivinho, foi procurar aquele que é capaz
de decifrar os jogos da vida. E, através do jogo de búzios, foi
feita uma consulta aos Orixás.
A resposta veio. Ela deveria atender aos ditames do
jogo, para que a sua vida tomasse outro rumo. Oxum deveria
preparar e entregar uma oferenda na casa de Orixalá, o rei. E
no ato da entrega deveria ir dizendo em voz alta todos os pedidos, todas as necessidades, para que ela pudesse finalmente
progredir. Com essa recomendação em mente, a mulher preparou uma vistosa oferenda e se encaminhou para levá-la ao
palácio do rei. Mas, quando chegou em frente ao palácio, Oxum,
ao invés de pedir, começou a maldizer o rei, acusando-o de
injusto e opulento, enquanto que ela, sendo uma mulher
dedicada ao trabalho, laboriosa sempre, não tinha nada.Os
brados de Oxum com as suas maldições contra Orixalá causaram um grande alarido, uma confusa tamanha.
Aos poucos, pessoas e mais pessoas foram se aglomerando em volta do palácio do rei e, ao escutarem as
imprecações de Oxum, começaram a apoiar a sua voz. Foi
tanto o alvoroço que o rei, ouvindo os rumores da multidão,
convocou os seus conselheiros para saber o que estava acontecendo em frente ao seu palácio. Esses contaram a Orixalá
que na porta do palácio estava uma mulher a amaldiçoá-lo
furiosamente e a acusá-lo de causador de toda espécie de
desigualdade e injustiças. Diante da situação, o rei pediu então um conselho aos seus assessores. E foi recomendado por
eles que desse algum presente para a mulher, a fim de fazê-la
calar-se. Imediatamente a ordem foi cumprida.

Foto: Fátima Peres

Oxum recebeu os presentes, agradeceu, mas continuou proferindo as suas
maldições, persistindo na denúncia de que, enquanto ela
trabalhava tanto e vivia em
estado de penúria, o rei continuava em sua riqueza. Insistia em afirmar que aquela
era uma situação injusta.
Nova ordem de entrega de
mais presentes foi dada e
cumprida. Oxum recebeu novos presentes e novas maldições foram bradadas pela
mulher.
Em frente ao palácio,
Conceição Evaristo
toda a cidade assistia excitada às denúncias, às acusações contra o rei. A soberania dele
estava sendo questionada diante do povo. Atordoados, os conselheiros do rei continuavam advertindo que mais presentes
deveriam ser ofertados à mulher. Por fim, o rei mandou buscar
Oxum e, já no interior do palácio, Orixalá mandou que lhe fosse dado tudo que ela quisesse, tudo que ela desejasse. E dessa maneira Oxum se tornou a dona de todo ouro e de toda
riqueza.
Assim como a voz de Oxum, nesse relato mítico, ecoa
o falar de seu povo, almejo para a minha escrevivência um
entrelaço de distintas vozes-mulheres em suas demandas.

Por Conceição Evaristo, escritora
Abril de 2012

A alegria de viver e o encanto de envelhecer de Maria Natalina Jardim
Hoje, no Brasil, seja
na extensão fértil do nosso
estado, ornado pelas montanhas, de onde nasce às vezes a inspiração, ora febril,
ora mística pela proximidade do céu; ou nos contornos
do litoral, onde o mar, nas
suas investidas, arranca a
veemência adormecida; seja
também
no
desenho
interiorano das campinas,
onde a poesia brota ao murmúrio modulado da fonte;
seja, enfim, nas caatingas do
Nordeste, nos rincões
goianos, ou nos pampas do
Sul, a mulher brasileira tem
assumido, com muita competência, o lugar nas letras que antes lhe fora negado.
Já se tornou comum falar sobre a ascensão da mulher
em todos os setores. Na literatura, existe em nosso país uma
fileira considerável de mulheres de destaque. Eu desejaria que

Foto: Fátima Peres

Lembro-me de certa vez ter iniciado uma carta a um
escritor amigo, quando eu recebia uma pequena homenagem,
com estas palavras: "As sensações de alegria crescem, muito
mais quando o motivo que as desperta nos alcança já no declinar dos anos que nos foram destinados à vida". Comparo
esse tempo ao outono, estação do ano que, embora não seja
a última no calendário, parece ser a última, pela particularidade de deitar sombras no clarão do dia e de assistir ao cair das
folhas ao simples roçar da brisa, acarretando certa melancolia
nos corações, tocados pela queda, que lembra a sensação de
perda. E perder nunca valeu a pena.
Entristece-me a rapidez com que o tempo me afastou
da minha mocidade, permitindo que em meu coração se instalassem as nuvens da saudade. Mas, como eu disse, a alegria
veio de novo me despertar diante do convite carinhoso das
organizadoras deste colóquio, para que eu participasse de mais
um louvável movimento da Cultura. Vejo-me então entre mulheres que fazem parte do Grupo de Pesquisa Letras de Minas. Essas pesquisadoras, mestres, doutoras e estudantes da
pós-graduação, no seu propósito, manuseando com facilidade a palavra, trazem a lume o trabalho de escritoras do nosso
estado, ressaltando valores muitas vezes esquecidos ou desconhecidos.
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Esses recursos não só eram usados pelo poeta baiano,
como pelo Padre Antônio Vieira, de quem Gregório de Matos
foi contemporâneo, e mais tarde por Rui Barbosa, Castro Alves,
Coelho Neto e outros.
Publiquei diversos sonetos em meus livros, exercitando às vezes o alexandrino. Mas não me considero filiada a
qualquer escola. Canto quando a música me embala. Aprecio
intensamente a literatura poética dos modernistas, Mário de
Andrade, Bandeira, Drummond, Vinícius de Moraes. Como
eles, dou asas à imaginação e deixo fluir frases soltas, que me
envolvem, pois é gratificante poder versificar sem preocupação com a métrica e a rima...
...Sou trovadora e alimento ainda o propósito de publicar um livreto com as minhas trovas. O tempo, no entanto, é
ingrato, a ponto de ir minando as nossas forças, não o meu
pensamento, que não esmorece. Continuo vibrando a cada
acontecimento como este, sem dar conta de que o cálice de
esperanças está se esvaziando. Mas encontro força no perfume das flores, na alegria da família reunida, no hálito do beijo
que acarinha, no abraço que aquece, fazendo disso a alegria
de viver e o encanto de envelhecer.

muitas brasileiras fossem reconhecidas lá fora, como são aqui
uma Simone de Beauvoir ou Virgínia Woolf ou Marguerite
Youcenar. Cito Cecília Meireles, Dinah Silveira de Queirós, Ana
Amélia Carneiro de Mendonça, Rachel de Queiroz, Helena
Morley, Henriqueta Lisboa, Lacyr Schettino, Cora Coralina,
Adélia Prado, Rachel Jardim, entre muitas outras. Pergunto:
quantas autoras talentosas continuam a armazenar, em folhas
engavetadas, pensamentos sábios e textos valiosos, que dariam ótimos roteiros para romances; ou devaneios que fariam
as mais belas estrofes de um poema?...
...Como percebem, sou insidiosa na volta ao passado.
Considero-me poeta de duas eras, embora tenha me identificado, no princípio, com os clássicos. Gosto de ler sonetos de
Gregório de Matos, Bilac, Castro Alves e Alphonsus de Guimarães, além de sonetistas contemporâneos. Minha ligação com
os sonetos se prende a um fato muito pessoal ocorrido entre
mim e um poeta amigo. Ao lhe mostrar um poema de minha
autoria, ouvi dele o seguinte: "- Você me lembra Gregório de
Matos com este seu verso". Então eu quis confirmar sua opinião, procurando conhecer melhor esse sonetista, que eu já
sabia ter deixado marcas na literatura brasileira, de maneira
que nem mesmo o tempo foi capaz de apagar seu nome da
memória dos estudiosos. Volta e meia trazem seu nome para
estudos linguísticos. Tenho vocação para os vocábulos opostos, a repetição das palavras, o vai-e-vem, uso bastante as
antíteses, a anadiplose, que dá força aos versos, pelo excesso.

Por Maria Natalina Jardim, escritora e poeta.
Este texto faz parte do depoimento de Maria Natalina Jardim
no V Colóquio Mulheres em Letras e será publicado na
íntegra no site: www.mulheres.letras.ufmg.br e em CD ROM.

Lygia Fagundes Telles, uma escritora de seu tempo
Neste ano de 2013, a escritora Lygia Fagundes Telles
completa 90 anos. Nascida em 19 de abril de 1923, em São
Paulo, capital, ela passa os primeiros anos de sua infância
mudando-se constantemente pelo fato de o pai ter exercido os
cargos de advogado e promotor público em cidades do interior do estado. A vocação para contar histórias cedo se faz perceber. Acostumada a ouvir histórias contadas pelas pajens
sobre lobisomens e outros temas de horror, a menina começa
a inventar histórias e a reproduzi-las oralmente para outras
crianças, de modo bem pessoal, utilizando sobretudo a imaginação, o que simbolizaria, segundo ela, uma "vontade imatura de fazer com que a palavra permanecesse". Nesse ponto,
impossível não lembrar do texto consagrado de Walter Benjamin, "O narrador": "A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores." Aproximando-se dessa abordagem benjaminiana, Caio Fernando
Abreu afirma que a autora escreve literatura legítima devido
ao fato de ser "basicamente uma contadora de histórias, no
melhor e mais vasto significado da expressão. Histórias
encantatórias, como as de As mil e uma noites, ou as das
babás de antigamente."
A família vai exercer um papel importante nas escolhas da jovem Lygia. Em 1938, publica seu primeiro livro de
contos, Porão e sobrado, com a edição paga por seu pai. Em
1940, ingressa na Escola Superior de Educação Física de São
Paulo, em 1941 inicia o curso de Direito e começa a frequentar as rodas literárias. A propósito da repercussão que teve
sua escolha por duas carreiras masculinas em plena década
de 1940, e ainda a escolha por uma terceira (e posteriormente
definitiva) carreira, a das letras, também considerada "ofício
de homem", Lygia comenta em um de seus textos o apoio
recebido pela mãe: "...não sei se isso vai ajudar você no casamento. Mas você está somando diplomas, pode trabalhar no
que bem entender e isso é importante para uma moça pobre."
O segundo livro de contos, Praia viva, é publicado em
1944 e só três anos depois vem a público uma nova coletânea
de contos, O cacto vermelho, com a qual angariou o Prêmio

Foto: Vera Godoi

Afonso Arinos
da Academia
Brasileira de Letras. Interessante observar que,
na reedição de
seus livros pela
Editora Rocco,
mais recentemente, Lygia excluiu suas três
Lygia Fagundes Telles
primeiras publicações do que considera sua "obra definitiva". Para ela, foram
uma tentativa literária ainda imatura e incipiente, e acredita
que os leitores, em um país que lê tão mal e no qual quase
não sobra tempo para a leitura, devem se ater ao que realmente é importante, àquilo que de melhor um autor pode produzir. De certa forma, o crítico Antonio Candido parece compartilhar do mesmo pensamento, pois considera o romance
Ciranda de pedra, de 1954, o marco da maturidade literária da
escritora. As personagens dessa obra - as mais variadas, digase de passagem: um impotente, uma lésbica, uma louca, uma
protagonista em busca de si mesma - encontram-se numa teia
de relações difíceis, às voltas com conflitos familiares, tensões sexuais, a loucura e seu enfrentamento. Nas palavras de
Luiza Lobo: "Todas as personagens da ciranda fracassam existencialmente." O livro pode ser classificado como um
Bildunsgroman feminino, um romance de formação. Para
Drummond, considerado pela escritora um dos três maiores
poetas brasileiros do século XX, ao lado de Manuel Bandeira e
João Cabral de Melo Neto, o livro é "perturbador, (...) nos prende
e nos assusta, (...) nos faz sofrer e ao mesmo tempo nos oferece o remédio compensador da própria arte". Em 1981, o
romance foi adaptado para telenovela, por Teixeira Filho, e em
2008 ganha nova adaptação pela Rede Globo por Alcides Nogueira.
Em 1958, lança Histórias do desencontro, premiado pelo
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Instituto Nacional do Livro; em 1963,
Verão no aquário (romance), "o testemunho de uma geração que se vê cara a
cara com um mundo de valores em desagregação e, perdida, se vê soçobrar
na desagregação do próprio ser", nas
palavras de Nelly Novaes Coelho. Em
1970, publica Antes do baile verde, livro
de contos que recebe na França o Grande Prêmio Internacional Feminino para
Estrangeiros, e, em 1973, As meninas,
um de seus textos mais premiados - angariou o Coelho Neto, da Academia Brasileira de Letras, o Jabuti, da Câmara
Brasileira do Livro, e o de "Ficção", da
Associação Paulista de Críticos de Arte
- com grande repercussão diante da crítica e do público. A história de três meninas que vivem num internato - uma drogada, uma guerrilheira e uma burguesa
-, narrada também sob três focos narrativos diferentes (o que confere grande
interesse ao livro), é também um depoimento sobre a ditadura militar. Cada uma
das meninas era uma espécie de testemunha do seu tempo, mas as personalidades acabavam por se misturar. Segundo a escritora, o livro deu muito trabalho, mas, afinal, "o ofício de escrever é
um ofício de busca, de sofrimento, ansiedade e celebração".
Ao mesmo tempo, é uma prova
viva de que ela - que chegou inclusive a
participar de passeatas contra a ditadura do Estado Novo e, posteriormente, em
1976, vai a Brasília entregar o Manifesto
dos Intelectuais ao ministro Armando
Falcão - produzia uma escrita engajada
com as questões de seu tempo, ainda
que lamente nem sempre ser lembrada
por isso: "Eu sempre fui uma escritora
engajada, mas, na hora de falar dos escritores engajados, sempre esquecem de
mim. Esquecem-se que, em As meninas,
que foi publicado nos anos 70 pela José
Olympio, uma das personagens principais é uma subversiva. E naquele livro
existe a descrição meticulosa de uma

promover por meio da linguagem literária. A figura da "mulher-goiabada", aquela
que mexia o doce na panela e escrevia,
em meio a receitas nos cadernos de culinária, pensamentos, poesias e frases
de próprio punho, tão comentada pela
autora em entrevistas e depoimentos,
chega a ser mencionada também em
alguns contos. Para a escritora, uma
certa tradição literária feminina de veio
intimista, tão menosprezada por alguns
críticos, reflete apenas a figura de uma
mulher há anos remexendo infinitamente o tacho de doce: "Trancada a sete chaves, não dispunha de uma fresta sequer
para se expressar. Agora ela está se descobrindo: que mundo há de querer mostrar senão o próprio?"
Em 1977, publica Seminário dos
ratos: "Foi duro trabalho de pesquisa, até
encontrar a forma mais adequada para

“No ano em que comemoramos
o nonagésimo aniversário da renomada
escritora Lygia Fagundes Telles e homenageada do V Colóquio Mulheres
em Letras: Escrituras, Valores, Sentidos foi realmente uma grande honra
proferir a conferência de abertura do
evento sobre a obra da escritora. As
várias mesas em homenagem a Telles
e o minicurso sobre seus romances
contribuíram para alargar o interesse
sobre sua escrita. O colóquio atraiu
pesquisadores de destaque tanto em
âmbito nacional como internacional e
proporcionou a todos a oportunidade
também de estabelecer contato e/ou
aprender mais sobre a literatura de
outras grandes escritoras como Maria
José Queiróz, Conceição Evaristo,

Elizete Lisboa e Maria Natalina Jardim.
As apresentações, os debates e as sessões plenárias ajudaram a estabelecer
um clima propício para a troca intelectual
de informações e ideias. A organização
cuidadosa e eficiente de todos os detalhes do simpósio também contribuiu para
o grande êxito do evento. Uma das maneiras de medir este sucesso foi o grande número de participantes nas sessões
oferecidas à noite (depois de um longo
dia de palestras e debates) e no sábado
(o último dia do simpósio, quando em
geral as pessoas começam a se dispersar). Parabéns ao Grupo de Pesquisa Letras de Minas. Um destaque especial para
a professora Constância Lima Duarte e
a toda comissão organizadora pelo planejamento cuidadoso e pela organização

Foto: Vera Godoi

sessão de tortura. Tentam fazer de mim
uma escritora que não sou."
É importante lembrar que Lygia
não é apenas uma escritora engajada no
que diz respeito ao contexto político propriamente dito do país, mas também em
relação a movimentos culturais e de comportamento, como o feminismo. A maioria de suas personagens, inclusive protagonistas, são mulheres. Essa perspectiva feminista/feminina vai despontar em
seus textos não "levantando bandeiras"
explicitamente, mas através de certas
particularidades e ironias que se podem

Lygia Fagundes Telles
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dizer as coisas. Para cada conto, consegui um jeito diferente. Um guarda-roupa
de vários feitios." O conto homônimo que
fecha a coletânea apresenta referências
simbólicas à ditadura militar, em um "flagrante tom de paródia" (Luiza Lobo), o
que confirma mais uma vez a preocupação da escritora com questões relacionadas ao momento político delicado em
que o país se encontrava. Em 1978, vem
a público o premiadíssimo A estrutura
da bolha de sabão, inicialmente com o
título Os filhos pródigos. Em 1980, A disciplina do amor; em 1981, Mistérios; em
1989, As horas nuas, romance muito
comentado pela crítica devido ao interesse despertado pela temática
memorialista; em 1995, A noite escura e
mais eu.
Em 1999, a escritora lança Invenção e memória. É um livro no qual mescla recordações íntimas, pessoais, com
a invenção. Segundo ela já declarou em
entrevistas, os contos são uma "memória fantasiosa", um depoimento imaginoso. Em 2002, publica Durante aquele estranho chá, uma reunião de textos
dispersos, recordações tiradas do baú
pessoal da escritora, como o discurso de
posse proferido na Academia Brasileira
de Letras e o relato de uma viagem feita
ao Irã. Seu mais recente livro, de 2007,
fecha a espécie de trilogia iniciada em
1999 de livros que mesclam a memória
pessoal da escritora com a ficção: Conspiração de nuvens.
Como se percebe, é muito rica a
literatura produzida por Lygia. E vale a
pena nos debruçarmos sobre ela ou para
conhecê-la ou, se já o fizemos, para degustar os finos flashes do cotidiano tão
bem retratados, os quais mostram personagens constantemente cindidas, às
voltas com a loucura, com o medo, com
o mar das indecisões.
Por Maria do Rosário Alves Pereira,
doutoranda em Literatura Brasileira pela UFMG

impecável. Meus sinceros agradecimentos pela oportunidade que me foi
oferecida de participar de evento tão
especial”.(Maria José Somerlate Barbosa)
“Foi um enorme prazer poder
participar do V Colóquio Mulheres em
Letras, um momento único, que proporcionou a possibilidade de conhecer
e refletir sobre a condição das mulheres na área literária e também
jornalística. Aprender sobre as peculiaridades das obras de autoria feminina, sua riqueza e os inúmeros desafios encontrados pelas mulheres para
tornarem públicas suas ideias”.
(Alessandra S. Muniz Gomes, jornalista
e editora do jornal Mulier)

Fotos: Fátima Peres

V Colóquio em imagens
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Dicas/Teses/dissertações

Conceição Evaristo e Paulina Chiziane:
escritas de resistência
Em tese recentemente defendida
na PUC-Minas, intitulada “Conceição
Evaristo e Paulina Chiziane: escritas de
resistência”, realizei uma análise comparada das obras Ponciá Vicêncio, de C.
Evaristo, e O alegre canto da perdiz, de
Paulina Chiziane, com vistas a identificar a forma como as duas escritoras tratam as relações de gênero, étnico-raciais e socioculturais no Brasil e em
Moçambique. Partimos da hipótese de
que a escrita literária delas assume a
resistência como posição ideológica”.
Podemos ler nos romances
questionamentos das personagens e atitudes de insubmissão aos papéis que
ambas as sociedades lhes destinam.
Defendemos, nesta tese, o argumento
segundo o qual a produção literária de
Conceição Evaristo e Paulina Chiziane
configura-se como escritas de resistência. As nossas motivações se deram ao
perceber, no conjunto das obras dessas
escritoras negras, evidências de uma
escrita marcada por questionamentos
acerca de sistemas opressores para as
mulheres e, em especial, as mulheres
negras - sejam eles relacionados aos
regimes instituídos para segregar grupos
sociais, como no caso do Brasil, a
escravização de africanos, seja no caso
de Moçambique, em função do sistema
colonial. As escritas de Evaristo e
Chiziane colocam em xeque, portanto,
conflitos relacionados às relações de
gênero, étnico-raciais e socioculturais
nos dois países.
Não bastasse o romance Ponciá
Vicêncio, de Evaristo, apontar a saída da
personagem Ponciá, mulher negra, para
espaços outros, diferentes da área rural
em que nascera, em busca de emancipação, a autora nos apresenta outras
formas de insubordinação da personagem aos papéis sociais pré-estabelecidos na sociedade brasileira para negros,
em especial para a mulher negra.
Os homens, o marido de Ponciá e o pai
dela, não têm nome. As personagens
femininas da obra é que são nomeadas
e que norteiam os rumos da família. O
pai e "o homem de Ponciá" tentam acompanhar os movimentos dessas personagens femininas com cautela. No caso do
marido de Ponciá, aturdido pelo descon-

forto de não ter a atenção e a submissão da mulher, ele passa a agredi-la fisicamente. A respeito do machismo do
marido, também negro e, portanto, submetido à estrutura racista no Brasil,
Ponciá se nega à submissão que, na visão dele, a condição de mulher lhe determina, e segue alheia aos ditames que
possam caracterizar o subjugo da mulher negra ao padrão machista que ele
também lhe tentava impor.
Em O alegre canto da perdiz,
Chiziane reafirma a sua escolha em
aprofundar a reflexão sobre temas que,
até há bem pouco tempo, ou não eram
tratados, ou eram tratados por escritores homens de maneira parcial. Assimilação, racismo, poligamia, prostituição
e outros temas complexos que
estruturam a sociedade moçambicana
compõem a tessitura romanesca de
Chiziane.
Assim, Conceição Evaristo e
Paulina Chiziane, por meio da escrita,
resistem a uma estrutura social opressora, na qual se funda uma memória oficial erigida a partir da exclusão do negro, principalmente da mulher negra. Ao
fazê-lo, as escritoras também rasuram
essa memória oficial com memórias de
mulheres. Essas, outrora silenciadas,
emergem no contexto narrativo para afirmar uma identidade feminina negada e
marginalizada, por ser considerada
minoritária no cenário da memória oficial.
Ao apresentarem personagens
negras na centralidade de suas ficções,
relutando ao domínio de homens brancos e apresentando saídas para a emancipação dos povos ao quais elas pertencem, os romances analisados nesta pesquisa rasuram valores que insistem em
serem cristalizados pelas elites. Dessa
forma, as escritas de resistência de
Evaristo e Chiziane transpõem o discurso canônico que orienta as sociedades
nas quais elas vivem e expõem ao leitor
vozes de diversas mulheres historicamente invisibilizadas no cenário da produção literária.
Por Rosália Diogo, doutora em Literaturas de
Língua Portuguesa pela PUC-Minas.
Orientadora: Profa. Dra. Terezinha Taborda
Moreira. E-mail: rosaliadiogo@gmail.com

Dicas de eventos
XV Seminário Nacional e Internacional Mulher
e Literatura: "As relações entre gênero e violência: pela busca do empoderamento".
Realização: Universidade Federal do Ceará,
Fortaleza, 12, 13 e 14 de agosto de 2013.
Homenageadas: Escritoras Nordestinas
Informações: mulhereliteratura2013@com.br
II Encontro Luso-Afro-Brasileiro "As mulheres e a imprensa periódica"
Realização: CLEPUL, da Universidade de Lisboa,
e do Grupo de Pesquisa Letras de Minas, da UFMG.
Lisboa, 16 e 17 de julho de 2013

Jornadas Internacionales "En el 90 Aniversario de Lygia Fagundes Telles"
Realização: Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca.
Salamanca, 3 e 4 de outubro de 2013.
Informações: www.cebusal.es
X Congresso Internacional dos Lusitanistas da
Alemanha
Hamburgo, de 11 a 14 de Setembro de 2013.
Línguas aceitas no congresso: Português,
Galego e Alemão.
Informações: www.lusitanistenverband.de
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O cabelo de Cora

Autora: Ana Zarco Câmara
Editora Pallas
ISBN: 978-85-347-0496-0
Quando o assunto aparência
surge na roda de meninos e meninas é
sinal que em pouco tempo uma opinião
inocente pode virar uma crítica implacável como só as crianças sabem fazer. Peso, altura e um simples penteado fora do padrão podem causar problemas se a criança não possuir a
autoestima de Cora. Cora é uma menina como as outras, que adora ir à escola e é bastante orgulhosa do seu cabelo. Ele
não é liso como o das outras meninas. É crespo
como o de sua Tia Vilma e sua avó. Mas talvez
O cabelo de Cora não pareça tão belo para suas
colegas e ela pode precisar de um
empurrãozinho para aprender a amá-lo de novo
e a dizer para todo mundo o quanto ele é bonito
do jeito que ele é. Cora descobre que seu cabelo é a sua marca. Ela tem cabelo crespo. Você
tem cabelo liso. Divirta-se com a história de Cora
e faça de sua diferença sua exclusividade.

Quando a escrava Esperança
Garcia escreveu uma carta
Sonia Rosa
Editora Pallas
ISBN: 978-85-347-0471-7
O 6 de setembro pode ser
um dia comum para muitos, mas
para os negros do Piauí é muito
marcante: o Dia da Consciência Negra, instituído em 1998. Nesta data,
no ano de 1770, a escrava negra
piauiense Esperança Garcia escreveu, senão a primeira, uma das mais
antigas cartas de denúncia de maustratos contra escravos no Brasil. Alfabetizada por jesuítas, Esperança Garcia entregou a carta ao governador da Província do
Piauí. Nela relatava a violência sofrida por parte
do feitor da fazenda para onde foi levada para
trabalhar como cozinheira. Pedia ainda, na mesma carta, que ela fosse devolvida à sua fazenda
de origem (Algodões) e que sua filha fosse batizada.

Invenção e Memória
Lygia Fagundes Telles
Companhia das Letras
ISBN: 978-85-359-1429-0
Um baile de faculdade em São Paulo
quase no final da Segunda Guerra Mundial; um
galo que se deixa morrer de fome depois que
seu amigo peru é sacrificado para uma ceia; as
relações equívocas entre um velho e um garoto
vistos num restaurante; um vampiro norueguês
que atravessa os séculos em busca de sua amada, uma índia brasileira. Essas são algumas das
histórias narradas neste livro singular, em que
uma das maiores escritoras da língua portuguesa entrelaça as potências criativas da memória
e da invenção. Alguns dos relatos são mais estritamente autobiográficos, como "Heffman", lembrança da breve experiência de Lygia no teatro
amador paulistano, ou "Rua Sabará, 400", evocação do dia a dia da autora com seu companheiro Paulo Emílio, quando os dois escreviam
juntos o roteiro de um filme baseado em Dom
Casmurro. Outros se descolam da experiência
pessoal para se tornar verdadeiras parábolas
morais, como "Se és capaz", que dá conta da
transformação de um adolescente cheio de sonhos num político corrompido e de poucos escrúpulos. Há ainda os contos em que a dimensão da memória parece se desdobrar na da fantasia, como em "A chave na porta", em que o
encontro da narradora com um velho amigo acaba por ensejar uma história de fantasma.

