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Resumo 

O presente artigo traz um recorte de uma pesquisa em busca de melhor 

compreensão do sentimento feminino quanto à condição da mulher hoje. A 

discussão parte da semelhança encontrada entre o discurso da peça Valsa nº 6, de 

Nalson Rodrigues, e a noção de culpa atribuída à mulher em situações abusivas. O 

desdobramento da pesquisa, porém, leva ao entendimento de que não há respostas 

definitivas para traçar a condição de um gênero, mas apontamentos e novos 

questionamentos. O trabalho deságua na elaboração de uma dinâmica artística em 

busca de histórias de pessoas reais. Neste artigo, falaremos de arquétipos 

femininos e do conceito de representação, para então chegarmos às histórias. 
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Introdução 

 Em 2014 começamos a pesquisa “Mea culpa: o sentimento de culpa 

feminino – um estudo inspirado pelo texto Valsa nº 6, de Nelson Rodrigues”. 

Partindo do discurso da personagem rodriguiana Sônia, o objetivo era compreender 

o sentimento feminino quanto à sua condição hoje.  

O texto (1951) é um monólogo de Sônia, uma menina de 15 anos que, 

morta, tenta remontar sua memória para entender como foi parar onde está. Ela 

passa por uma fase de transformação do próprio corpo, do jeito de pensar e de se 

portar, o que gera uma grande confusão em sua mente. Ela julga suas próprias 
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atitudes, condena seu corpo de mulher, amaldiçoa o próprio nome que beijou o 

moço amado. 

A carga de culpa que Sônia coloca em si mesma me parecia semelhante à 

cultura que responsabiliza a mulher vítima de violência, abuso sexual ou moral. 

A fim de estudar essa relação, ao longo do último ano passamos por 

diferentes abordagens sobre o feminino. Levantamos improvisações baseadas na 

peça Valsa nº 6, estudamos Nelson Rodrigues e algumas personagens femininas do 

teatro e do cinema. Voltamos aos arquétipos de Lilith e Eva, esposas de Adão na 

mitologia judaico-cristã, e discutimos sobre a representação da mulher na 

propaganda. Passamos por estudos de Naomi Wolf sobre sexualidade feminina sob 

um viés neurocientífico e novas narrativas femininas na literatura da jornalista 

brasileira Eliane Brum. 

Depois do contato com tantos espectros femininos, tínhamos encontrado 

uma nova visão e um novo jeito de encarar as questões levantadas. O que começou 

com a noção de culpa, chegou a um lugar de compreender e aprender a ocupar o 

próprio espaço. E, a partir daí, fomos para uma nova etapa, que consistia na 

elaboração de uma pequena intervenção artística em busca de histórias reais de 

mulheres diversas. 

Neste artigo, escolhemos falar sobre essa procura por novas histórias 

femininas. Para isso, porém, passaremos pelos arquétipos femininos de Lilith e Eva, 

ambos da mitologia judaico-cristã, e pelo conceito de representação. Essas 

discussões serão importantes para a compreensão da necessidade e do papel das 

narrativas encontradas para o trabalho. 

 

O mito, segundo Joseph Campbell 

Mitos são histórias alegóricas que justificam os ritos e o modo de viver e 

pensar de uma sociedade. Toda mitologia, de diferentes civilizações, está 

relacionada a sabedoria de vida e transmite a moral de uma cultura e época 

específicas.  

A busca pela mitologia está muito associada à inquietação humana em 

entender o seu papel no mundo. Essas histórias começam a ser contadas nas 

sociedades mais primitivas. Eram histórias que davam importância sagrada à 
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natureza e aos animais e davam uma dimensão maior às coisas da vida do que 

simplesmente o visível.  

 

E essa ideia de uma sustentação invisível se relaciona também à 
sociedade. A sociedade aí estava, mas antes de você; continua aí, depois 
que você se vai, e você é um membro dela. Os mitos que o ligam ao seu 
grupo social, os mitos tribais, afirmam que você é um órgão de um 
organismo maior. (CAMPBELL; MOYERS, 2014, p. 76) 

 

Mesmo com as variações de uma cultura para outra, os mitos tratavam 

de temas universais. Tratavam de vida e morte, deuses e heróis. Para Jung isso se 

devia ao fato da psique humana ser essencialmente a mesma, independentemente 

do lugar. Todos temos os mesmos instintos, conflitos e medos e é a partir dessas 

semelhanças que se constituíram os arquétipos, as ideias comuns dos mitos. 

Os arquétipos do inconsciente sempre se repetem, porém sob novas 

roupagens. Diferente dos complexos de Freud, o arquétipo de Jung não é 

individual, e sim biológico. Segundo sua teoria, os arquétipos fazem parte do 

imaginário da humanidade em qualquer contexto. 

Lilith e Eva são dois arquétipos femininos da mitologia judaico-cristã, 

muito forte ainda hoje no Ocidente. Ambas teriam sido mulheres de Adão, mas a 

primeira não aparece na Bíblia. Criada de maneira semelhante a Adão, Lilith se 

recusava a ser submissa ao marido. Eva, por sua vez, é criada a partir da costela de 

Adão e submissa a ele desde então.  

 

Lilith e a sensualidade 

Segundo Valéria Fabrizi Pires (2008), o mito de Lilith vem da tradição 

oral dos rabinos e seria uma parte do Gênesis. De acordo com as tradições 

aramaica e hebraica, Deus teria criado o primeiro homem e a primeira mulher de 

maneira semelhante, vindos da terra. Contudo, para formar a mulher, Ele teria 

usado sujeiras e impurezas no lugar de terra. 

Lilith e Adão viviam no Jardim do Éden e ela se recusava a se submeter 

às vontades dele. Ela ficava inconformada por ter que ficar sempre embaixo de 

Adão durante o sexo e perguntava por que tinha que ser dominada se também era 

feita de pó como ele. Adão recusava-se a inverter as posições, alegando que existia 

uma ordem predeterminada. Lilith acusa Adão, diz o nome mágico de Deus e foge 
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para as margens do Mar Vermelho, onde passa a viver na promiscuidade, gerando 

centenas de filhos de demônios diariamente.  

Há vários textos sobre Lilith. Um deles descreve a primeira mulher como 

cheia de saliva e sangue, simbolizando desejo e menstruação. Adão se sentia 

incomodado com ela, o que fez com que Javé Deus a criasse uma segunda vez. 

Lilith veio, então, com os répteis e demônios no sexto dia de criação. Sob este 

aspecto, Lilith já teria vindo ao mundo como um demônio.  

Diz a lenda que Lilith teria sido excluída do Gênesis e, por isso, Eva 

aparece como a primeira esposa de Adão. Lilith é rejeitada pela religião pelo 

perigo que representa sendo criada da mesma maneira que Adão. Sua figura traz 

uma sensualidade proibida e, portanto, um aspecto sombrio do feminino.  

 

Sua história está diretamente relacionada com a punição que sofreu, pelo 
simples fato de ter sido criada com outra substância, sendo, por isso, um 
objeto sexual para Adão. Lilith foi criada com sujeiras e sedimentos, o que 
torna implícito o tema da culpa e da escuridão, das quais a cisão da imago 
feminina pode ser captada – a mulher sempre será má, maldade essa 
associada à sexualidade. Portanto, quando Lilith manifestou toda sua 
sexualidade, indo contra os conceitos patriarcais, foi punida e tornou-se 
um demônio, uma prostituta, a companheira de satã e a rainha do 
submundo. (PIRES, 2008, p. 48) 

 

Lilith é um símbolo de perigo e sedução. Por ter sido excluída dos textos 

sagrados, ela traz uma imagem de transgressão e desobediência. Eva, como 

veremos a seguir, também é desobediente. Ambas estão associadas ao pecado, mas 

em extremos opostos. Lilith como uma total libertina e Eva como a mulher 

submissa punida pela sua curiosidade. 

 

Eva e o pecado 

No livro do Gênesis, temos a história da Criação. Depois de cinco dias em 

que criou o céu e a terra, a luz e as trevas, o mar e os animais, Javé Deus criou o 

homem à sua imagem e semelhança, moldando-o com a argila do solo. Era Adão. 

Então, Javé Deus fez um jardim em Éden, no Oriente, com árvores que 

davam frutos para comer e com as árvores da vida e do conhecimento do bem e do 

mal. Javé Deus colocou Adão no Jardim do Éden, mas alertou que ele poderia 

comer de todas as árvores, exceto da do conhecimento do bem e do mal, porque 

no dia em que comesse os frutos dela, certamente estaria condenado à morte.  
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Em seguida, Javé Deus pensou que seria bom que Adão tivesse uma 

companhia. Ele fez com que o homem caísse no sono, pegou uma de suas costelas e 

a partir dela fez crescer a carne, modelando uma mulher. Quando a apresentou a 

Adão, este exclamou “esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne! Ela 

será chamada mulher, porque foi tirada do homem!”. Eles, então, passaram a viver 

juntos como homem e mulher, mas estavam nus e mesmo assim não sentiam 

vergonha.  

Um dia, a serpente ofereceu à mulher os frutos da árvore do 

conhecimento do bem e do mal. Eva disse que não podia se aproximar da árvore 

porque Deus havia alertado que morreria se o fizesse. A serpente, porém, conta 

que Ele estava mentindo e que a única coisa que aconteceria se provassem o fruto 

seria que seus olhos se abririam e eles seriam conhecedores do bem e do mal, 

tornando-se como deuses. 

A mulher não resiste e prova o fruto. Depois, ainda, faz com que Adão 

também o experimente. Nesse momento, os olhos de ambos se abrem e eles 

percebem sua nudez. Decidem fazer tangas para cobrir o sexo. 

Quando Javé Deus encontra o casal, pergunta o porquê de estarem 

cobertos. Adão diz que a mulher o fez experimentar o fruto da árvore proibida e 

ela culpa a serpente por tê-la enganado. Javé Deus, furioso, castiga as três 

criaturas. Condena a serpente a ser maldita entre todos os animais e a se arrastar 

sobre seu ventre, comendo pó todos os dias; condena o homem a trabalhar 

arduamente para poder se alimentar até o dia em que voltar a ser pó; condena 

homens e mulheres a viverem na inimizade: “Eu porei inimizade entre você e a 

mulher, entre a descendência de você e os descendentes dela”. Para a mulher, 

Javé Deus diz: “Vou fazê-la sofrer muito em sua gravidez: entre dores, você dará à 

luz seus filhos; a paixão vai arrastar você para o marido, e ele a dominará”. 

Adão dá a sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos. E, assim, 

Adão e Eva são expulsos do Paraíso.  

O Jardim do Éden, segundo Campbell, está no espaço-tempo mitológico. 

Lá, Adão e Eva viviam junto a Deus. Eles não tinham conhecimento de suas 

diferenças. Quando Eva oferece o fruto a Adão, porém, eles não estão mais no 

tempo do mito, pois se tornaram cientes dos opostos.  
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A ideia, na tradição bíblica da Queda, é que a natureza, como a 
conhecemos, é corrupta, o sexo em si é corrupto, e a fêmea, como 
epítome do sexo, é um ser corruptor. Por que o conhecimento do bem e do 
mal foi proibido a Adão e Eva? Sem esse conhecimento, seríamos todos um 
bando de bebês, ainda no Éden, sem nenhuma participação na vida. A 
mulher traz a vida ao mundo. Eva é a mãe deste mundo temporal. 
Anteriormente, você tinha um paraíso de sonho, ali no Jardim do Éden – 
sem tempo, sem nascimento, sem morte –, sem vida. (CAMPBELL; MOYERS, 
2014, p. 49) 

 

A responsabilidade da mulher sobre a vida, então, vem, na tradição 

bíblica, acompanhada pela culpa de sujeitar os homens ao tempo profano do 

mundo de opostos e de sofrimento. A imagem da mulher como pecadora, segundo 

Campbell, é exclusiva da mitologia bíblica. A mulher tem representações de fúria, 

sensualidade, confusão em outras mitologias, mas não de pecadora propriamente 

dita. A carga do pecado, porém, é transmitida de Eva para toda a sua 

descendência.  

 

Representação 

Lilith e Eva, como já vimos, são dois arquétipos femininos. Enquanto 

arquétipos, trazem uma estimativa, uma tentativa de aproximação do que seria a 

mulher se inserida naquele contexto mítico. Elas existem inteiras somente no mito, 

mas são constituídas por signos femininos comuns que formam suas respectivas 

imagens. Para entendermos as duas figuras, então, não poderíamos tratá-las como 

se estivessem em um plano do real. Ambas são representações femininas e não 

mulheres propriamente ditas. 

De acordo com o Dicionário de Filosofia, o conceito de representação era 

usado na escolástica a partir da definição de Tomás de Aquino. Representar algo 

era, para o padre e filósofo, “conter a semelhança da coisa”. Contudo, ao final da 

escolástica, a noção de representação começa a crescer e ganha novos significados. 

Nessa época, Okham, também filósofo escolástico, defende que representar teria 

três significados fundamentais:  

 

“Em primeiro lugar, designa-se com este termo aquilo por meio do qual se 
conhece algo; nesse sentido, o conhecimento é representativo, e 
representar significa ser aquilo com que se conhece alguma coisa. Em 
segundo lugar, por representar entende-se conhecer alguma coisa, após 
cujo conhecimento conhece-se outra coisa; nesse sentido, a imagem 
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representa aquilo de que é imagem, no ato de lembrar. Em terceiro lugar, 
por representar entende-se causar o conhecimento do mesmo modo como 
o objeto causa conhecimento.” (Quodlibeta septem, IV, q. 3) 

 

Sendo assim, representação poderia ser a ideia do objeto real, a imagem 

do objeto real e o próprio objeto (ABBAGNANO, 2007). É Kant (1724-1804), 

contudo, que populariza o termo, bem mais tarde, ao compreendê-lo, de maneira 

bastante generalizada, como todos os atos ou manifestações de conhecimento. 

(PIERI, 2002). 

A representação, portanto, deve ser entendida como aquilo que nos 

aproxima do real, seja através de uma imagem, de uma palavra, de um objeto em 

si ou do próprio pensamento sobre a realidade. Ela é, sabidamente, incompleta. 

Ao falarmos de representações, temos de ter a consciência de que não falamos da 

realidade plena, mas de visões sobre ela. 

Assim, a representação vem enviesada. Os signos escolhidos para 

representar uma realidade trarão, necessariamente, uma ou mais interpretações 

sobre ela, abrindo espaço para um posicionamento. A imagem de Lilith cheia de 

saliva e sangue e a imagem de Eva com o sexo coberto e a cabeça baixa segurando 

uma maçã são completamente distintas, ainda que se referindo a um mesmo objeto 

real: a mulher. Elas contam histórias diferentes que não são necessariamente 

verdades absolutas. E que não são necessariamente mentiras absolutas. São uma 

maneira de interpretar a mulher em um determinado contexto histórico, cultural, 

religioso, social, etc.  

A partir dessa compreensão, não tínhamos respostas sobre a condição da 

mulher. Ao longo do trabalho, além dos mitos, estudamos personagens femininas 

de teatro, cinema, literatura. Não tínhamos elegido alguma interpretação que 

coubesse e abraçasse todo o gênero feminino. E então veio a compreensão de que 

essa conclusão, provavelmente, nunca será exata. Pertencer a um gênero nunca 

será sinônimo de um único conjunto de características irreversíveis. 

Todo o material que tínhamos usado de base e de inspiração até então 

era, portanto, uma grande coletânea de representações femininas. Tínhamos em 

mãos diferentes signos da mulher, que levantavam diversos aspectos culturais, 

sociais, psicológicos, biológicos do gênero feminino. 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

8 

Então, entendendo os limites da representação, nascia uma vontade de 

conhecer histórias reais de mulheres reais. Ainda que essas histórias, uma vez 

contadas, fossem também representações de uma realidade. Mas, ouvindo histórias 

de outras mulheres, queria entrar em contato com vivências e experiências atuais, 

aprender com minhas colegas de gênero e ouvir o que quer que fosse que elas 

quisessem narrar sobre si mesmas. 

 

Borboletas de papel 

Para ouvir histórias de pessoas desconhecidas, precisava de algum 

elemento que me conectasse a elas enquanto conversássemos. Buscaria histórias 

femininas sobre transformação, então queria encontrar um pequeno signo para 

isso. 

Na época, vinha pensando muito em borboletas; tentava desenhá-las e 

fazer origamis. E quando via, dobrava ou desenhava borboletas, tinha uma 

sensação muito forte de contato com algo inexplicável que me parecia feminino. 

Elas me remetiam a uma liberdade que se conquista após uma transformação. Eram 

as borboletas, então, que me ajudariam a coletar as histórias.  

Carregando uma caixinha cor-de-rosa com papéis de origami, conversava 

com diferentes mulheres, sem qualquer recorte específico, ouvindo histórias que 

elas quisessem me contar enquanto eu as ensinava a fazer uma borboleta de papel. 

Guardava na caixinha as borboletas que as pessoas dobravam e entregava as que eu 

dobrava para elas.  

É como se, naquele espaço-tempo em que estamos dobrando e 

conversando, a gente compartilhasse um segredo; eu e cada uma daquelas pessoas. 

Essas trocas foram únicas – talvez, e provavelmente, mais para mim do que para 

elas. Mas nunca vai ser igual de novo, nem que elas contem a história para outra 

pessoa, nem que elas contem da dinâmica, nem que eu conte suas histórias para 

outras pessoas, nem que eu conte da dinâmica para outras pessoas. A partir do 

momento em que elas me contavam suas histórias, aquela experiência virava nossa 

e, ainda, diferente para cada uma. E, então, tudo isso se torna imensurável. 

Vou, mais adiante, relatar momentos especiais desses encontros dentro 

dos limites da ética, preservando a identidade das pessoas que me contaram suas 

histórias. Os relatos foram feitos, basicamente, com base na memória. Como não 
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era o objetivo que essas conversas tivessem um caráter documental ou de 

entrevista, mas sim de um encontro casual entre duas pessoas desconhecidas, não 

usei nenhum tipo de gravador ou sistema de anotações enquanto conversava com 

elas. Ao final do dia, quando chegava em casa, anotava no meu caderninho as 

principais ideias de cada conversa. Anotava frases de que me lembrava, expressões 

engraçadas, movimentos significativos, etc. E, depois, organizava pequenos contos 

para o trabalho. 

Nesse momento do texto, inclusive, a estética fragmentada da escrita 

pode parecer um dificultador no acompanhamento do raciocínio. As histórias estão 

narradas em uma linguagem mais próxima do literário do que do acadêmico. Tomei 

certas liberdades na escrita: misturei falas minhas e das pessoas com quem 

conversei, coloquei fala em meio de texto, abri mão de pontuação e de letras 

maiúsculas em alguns momentos. Essa linguagem contemporânea de escrita, na 

verdade, foi o modo que encontrei para contar os encontros da maneira como eles 

foram de fato: fragmentados, interrompidos por tempo, pensamentos soltos, 

pessoas terceiras, rua, barulho, etc.  

Essa escrita mais solta veio também - e especialmente – de uma 

tentativa de que as narrativas não fossem objetos de análise da pesquisa. 

Naturalmente, ao trabalhar com histórias, estaríamos levantando material 

arquetípico. Contudo, a busca por elas partiu de uma iniciativa de não mais 

enquadrar, não mais analisar. Depois das diversas representações femininas que 

vimos ao longo do trabalho, esta era uma procura por algo que não cabia mais no 

científico.  

E, por isso, peço a compreensão do leitor para essa mudança. Assim 

como tive que mudar minha abordagem nesse momento da pesquisa e não mais 

procurar respostas ou materiais de análise, peço que o leitor me acompanhe. Pode 

ser que o leitor já tenha encontrado outras respostas que eu não alcance aqui, 

mas, neste processo, foi importantíssimo abrir o espaço para não encontrá-las. 

Para este artigo, então, foram selecionados dois encontros que vieram 

em momentos significativos da pesquisa e que refletem muito do que vínhamos 

discutindo. Todas as borboletas trouxeram reflexões importantes, sentimentos 

fortes e momentos que levo sempre comigo. Mas, pela necessidade de edição para 
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o artigo, escolhi duas histórias que me pareceram diretamente complementares 

entre si. 

 

In the desert you can remember your name 

Porque lá não tem ninguém pra te encher. 

Eu atravessei o deserto num cavalo sem nome. 

La la la la la la. La la la. La la. 

 

Que palavra bonita essa que você me falou. Qual? Que você disse que eu 

sou forte. Mas a senhora é mesmo.  

Eu sou forte mesmo.  

Mas eu sou forte porque Deus tá sempre comigo. 

Eu não vou deixar o Diabo me derrubar, não. 

Ela foi derrubando as minhas hipocrisias, a senhora.  

Uma história? É que a minha história só tem tristeza, né. Eu tenho três 

filha uma morreu a outra o juiz tirou de mim. E a minha família é lá do Norte, né. 

Mas mudou de assunto. Não ouvi mais das filhas. 

Eu fico aqui, né, já morei um tempo na rua, mas hoje eu moro numa 

ocupação pra lá. Ela olhou pro lado oposto à catedral. Eles me xingam lá, me 

chamam de velha. Elas têm é inveja de mim.  

Elas quem? 

As senhoras que brigam comigo no banheiro. 

Mas por que elas brigam com você? 

Eu não sei, eu acho que elas têm inveja. Elas brigam comigo, os cara 

aqui da praça também. Às vezes eles falam que vão me bater, que vão me matar. 

Eu só espero. 

Quero ver se eles têm mesmo coragem de me matar. 

Eu falo eu quero é ver tu me matar.  

Eu vou vivendo até o dia que Deus quiser, né. 

Ela cospe no chão. 

Um homem observava a gente conversando. Não sei em que momento 

começou a se incomodar. Mas se levantou, se colocou entre nós e começou a me 

contar a história da senhora. 
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Eu tirei ela da rua. As senhoras têm inveja dela porque ela não mora na 

rua. Falava e eu não ouvia direito, os sinos da igreja atrás de mim gritavam mais 

alto. 

Sem ouvir, recorri aos olhos deles, ao movimento labial e às mãos. Ela 

colocou o rosto entre as mãos e, quando voltou, percebi os olhos inquietos, mais 

molhados do que estavam quando cheguei. 

Oxe, homi, ela veio conversar comigo. 

Ele saiu. 

Aqui fica esse fedor de rato. É comida que cê tem aí? 

Ai, eu não tenho comida aqui. 

Eu só comi banana hoje. Você quer uma banana? 

Não, obrigada. 

Ele não quer que eu saia da ocupação. Eu não queria depender dos 

outro, queria morar na minha casa. Eu sei que é só eu ir na assistência social que 

eles arranjam um abrigo pra eu morar. 

E por que a senhora não vai? 

Ele não quer que eu saia de jeito nenhum. Mas eu não sou mulher dele 

não. Hoje a mulher dele também brigou comigo lá na ocupação. Mas ele não quer 

que eu saia. 

A senhora trabalha pra ele? Eu não trabalho, eu ajudo lá em casa né. 

Lavo a louça dele, limpo um pouco, faço um pouco de comida. Mas às vezes ele 

nem almoça direito, hoje ele nem comeu nada.  

Mas eu não sou mulher dele, e ele sabe. Ele fala cê não é minha mulher 

não. E eu sei. Não sou mulher dele graças a Deus. Quando a gente tem uma mulher 

a gente dá de tudo pra ela.  

É que eu tô velha e aí ninguém me aceita pra trabalhar. 

Quantos anos a senhora tem? 64. 

Antes eu trabalhava em casa, mas ninguém me quer mais porque eu tô 

velha, né.  

Mas a gente tem que crer em Deus de verdade, do fundo do coração, 

porque se ele abriu uma porta pequenininha por que ele não pode abrir outra 

maior, num é?  

É verdade.  
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Eu posso dar um presente pra senhora? 

Pode. 

É muito pequeno, não chega nem perto de tudo que a gente conversou 

hoje, que você me contou, mas eu queria te dar uma dobradura.  

Faço, então, uma borboleta para a senhora.  

E entrego toda a minha pequenez em suas mãos.  

E ela olha que bonito. 

E me deparo ali com a minha pequenez que esmaga. 

Ela guarda com carinho a borboleta.  

Olha para frente, olho para frente. Deixo o silêncio me esmagar um 

pouco, até numa tentativa de que ela me esmagasse, a senhora. 

Qual o seu nome? 

Respira. 

Aqui meu apelido é Ana. Mas meu nome mesmo... 

é Cláudia.  

E por que te chamam de Ana? Eu não sei, mas eles chamam ô Ana ô Ana. 

Me pergunto como a gente devolve o nome de uma pessoa. Eu, que 

nunca tinha visto uma pessoa com o nome roubado. 

Minha avó se chama Ana Cláudia. 

É mesmo? Mas é Ana Cláudia do quê? Ana Cláudia Porto. 

Ai, que legal. E ela ri, para e me olha. Mas que menina bonita, você. Eu 

espero que você seja muito feliz na sua vida, tudo de bom pra você e pra sua 

família.  

Agradeço a conversa, ela agradece a palestra. Digo que quem me deu a 

palestra foi ela. Mas ela diz que bom que você veio aqui hoje. Eu fico aqui todo dia 

e não tenho ninguém pra conversar.  

Volta aqui outro dia que eu pago um café pra você. 

Não, eu volto aqui, mas a senhora não precisa pagar o meu café, a gente 

vai tomar um café. 

Não, eu vou pagar o seu café. 

Tá bom. 

Cláudia, muito obrigada. 
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Eu saio sem corpo, mas com meu nome e um vale-café, esperando que 

ela agarrasse seu nome que deixamos no ar. 

Ou que ela me agarrasse e me engolisse. 

 

A borboleta azul 

Você tá escrevendo um livro? 

Esse dia foi todo ao contrário. Saí uma hora depois do que tinha 

planejado e perdi duas vezes o ponto do ônibus. Entrei no parque por um portão 

escondido, tão escondido que me parecia clandestino. Mas não era, porque os 

seguranças não me barraram. Quase falei com outras duas moças, mas algo me fez 

desistir. 

Agora, uma moça de blusa vermelha estava de frente para o lago, 

abraçando os joelhos, tranquila. Percebi-a ainda de longe e me perguntei se o 

moço de verde que tirava fotos estaria com ela ou não. Não sei por que, mas 

pensei foda-se, vou lá falar com ela. Ele estava tirando foto sozinho mesmo. 

Um livro? Não, pelo menos por enquanto não. Quem sabe um dia eu 

escreva um! 

E de repente eu me vi respondendo um monte de perguntas. Por que eu 

estava fazendo essa pesquisa. Como era meu nome. Beatriz. Mas como você 

prefere ser chamada? Bia. E você? Olha meu nome mesmo é M. Mas você me chama 

do que você quiser. Se me chamar de Priscila, de Sandra, eu atendo, eu sei que é 

pra mim. E como anda o teu Sagrado Feminino? Tá vindo, eu acho! 

Você quer uma história do quê? Olha, eu tô dando esse recorte, pedindo 

histórias de transformação, mas eu não quero que você fique presa nisso. Você 

pode me contar o que você quiser, ou não contar também. Tá bom, então, vamos 

lá. 

Abri minha caixinha. Escolhe o seu papel e o meu. Fiz um leque com as 

cores que eu tinha. 

Roxo pra você, da transformação. O meu é o azul. 

Ela foi a primeira mulher que escolheu meu papel antes, tirou-o do meio 

dos outros e deu na minha mão. Eu, que estava me esforçando para fazer com que 

a moça se sentisse confortável, percebi que era inútil. Ela já estava muito mais à 

vontade do que eu. Estávamos invertidas. 
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Primeiro você junta pontinha com pontinha, assim, fazendo um 

triângulo. Depois a mesma coisa no outro sentido. Isso. Fomos dobrando e ela não 

me falava nada, só prestava profunda atenção no que eu indicava que ela fizesse 

com o papel. 

Uma borboleta?  

Sorri que sim.  

Ela respirou fundo. Eu venho pra cá toda terça e fico sempre embaixo da 

mesma árvore, que é minha amiga. Hoje eu cheguei e decidi tomar meu lanche 

aqui. Aí enrolei, decidi ficar mais um pouco, minha árvore não ia ficar com ciúmes.  

E ela se apropriava de cada palavra que dizia. Mais tarde, eu me pegava 

lembrando que ela tinha me dito que a árvore tinha dito seu nome para ela. Fora 

do tempo-mítico em que estivera ali com a moça, uma vozinha cética me dizia que 

ela estava me enrolando. Mas não. Aquilo tudo era dela, ela falava inteira em cada 

pedacinho.  

Sabe, ela continuou, eu não sei quem precisava mais desse encontro. 

Não sei se eu ou você, apesar de que quando a gente faz uma coisa desse tipo que 

você tá fazendo, normalmente a gente tá buscando a gente mesmo, e não o outro. 

Respirei.  

E eu tô falando isso porque nada é uma coincidência. Eu sou uma 

borboleta azul. Quando eu me fantasio lá no hospital em que eu sou voluntária, 

meu personagem é uma borboleta azul, eu me vejo assim. Ela segurava a borboleta 

azul que tinha dobrado.  

Lembrei, e tive que comentar. Que eu tinha saído uma hora mais tarde 

de casa, que eu tinha perdido dois pontos do ônibus, que tinha entrado por um 

portão que não conhecia, que quase tinha falado com outras duas moças, mas que 

por algum motivo tinha desistido. Que quase não me aproximei dela, pensando que 

estivesse acompanhada, mas que por algum motivo decidi arriscar. 

E três horas da minha tarde foram preenchidas surpreendentemente. E 

eu sempre terei a pergunta que move a nossa imaginação. E se? E se eu tivesse 

descido no ponto certo do ônibus? E se ela tivesse ido sentar embaixo da árvore de 

todas as terças? 

E se. 
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Ela me conta da vida, me conta das aulas de astrologia, da faculdade de 

engenharia, da dança, do desenho. Com uma simplicidade feliz. Completamente 

consciente e lúcida de que me impressiona e me entretém com tudo que conta. 

Fala com o orgulho de poder, ela também, ser feliz com todas as escolhas que 

tinha feito. Mas com a humanidade de querer compartilhar comigo sem o 

distanciamento e intangibilidade do palco italiano, mas como quem precisa que eu 

também seja parte daquilo, ou que pelo menos entende que eu precisava ser parte 

daquilo. 

E toda vez que você quiser conversar, eu venho pra cá toda terça. Fico 

embaixo da Lora, que fica ali mais pra frente. Ela me apresentou depois. Antes de 

sairmos do parque, passamos pela árvore. Eu fico aqui das quatro e meia até umas 

quinze pras seis, você vai me achar fácil. 

Ah, a gente troca as borboletas? Eu ia sugerir mesmo vamos trocar? 

Um moço se aproximou da gente licença, moças, eu venho aqui no 

parque tentar fazer uma renda extra. Vendo trufas de chocolate Garoto feitas em 

casa. São uma delícia, viu? Faço três por cinco, se vocês quiserem ajudar.  

Ai, eu quero sim. 

Vou querer as três, então. 

Ele dizia tenho tradicional, de morango, limão, maracujá, cereja, 

prestígio... 

Pensei vou pedir morango, cereja e maracujá. 

E ela diz: me vê, então, uma de morango, uma de cereja e uma de 

maracujá. 

 

Considerações finais 

As borboletas marcaram. Em todos os encontros havia momentos que 

deveriam ser contados e lembrados. Cada uma das pessoas com histórias tão 

diferentes e tão semelhantes. 

Conversar com pessoas diversas nos faz enxergar as diferentes realidades 

que coabitam uma mesma cidade, uma mesma rua, uma mesma população, e o 

quanto essas diferenças são ricas. O quanto essas realidades são discrepantes mas 

como temos os mesmos sentimentos, as mesmas angústias e questões lá no fundo.  
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E por isso, termino com a única certeza de que essas histórias não 

abraçam o mundo. Que ele está repleto de outras borboletas voando com suas 

próprias narrativas.  

Saio com menos respostas do que teria imaginado no começo da pesquisa 

e com novos questionamentos. Aqui, então, seria desonesto trazer as histórias 

contadas como soluções do problema de pesquisa ou dizer que só então, 

conversando com pessoas reais, consegui entender completamente a condição 

feminina. Porque ainda seria mentira. Só poderia vir contar o caminho que fizemos 

para começar a compreendê-la, trazer os apontamentos que vieram nos guiando ao 

longo da pesquisa, agradecer e compartilhar o sentimento e a necessidade de irmos 

buscar mais.  
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