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“Clodagh acordou cedo. (...) Cloda-
gh sempre acordava cedo. Era
nisso que dava ter filhos. Quando
não estavam urrando de fome,
estavam se espremendo na cama
entre você e seu marido e, quando
não, estavam na cozinha às seis e
meia de uma manhã de sábado,
fazendo um alarmante baticum de
panelas. (...) Clodagh sabia, pelo
tom da algazarra, que coisas terrí-
veis estavam acontecendo no apo-
sento embaixo de seu quarto, mas
sentia-se cansada demais, ou algu-
ma outra coisa demais, para se
levantar e intervir. (...) A seu lado,
ainda no oitavo sono, Dylan se re-
mexeu e jogou o braço por cima
de seu corpo (...) Sexo, não. Toda
vez que encostava o corpo no de-
le, em busca de conforto e cari-
nho, ele ficava excitado.”

SUSHI, de Marian Keyes.
Bertrand Brasil, 569 pág, R$ 55

“Sou um horror para escolher
homem. Para começar, meu
gayzômetro veio com defeito.
Sou admiradora serial de gays.
(...) Meu critério de seleção é re-
conhecidamente ruim. De acordo
com a minha Ficha Pessoal Amo-
rosa, já cruzei com o cara certo
três vezes. Ah, o primeiro cuida-
va bem de mim, bem mesmo.
Pagava tudo, preparava jantares
suntuosos de três pratos, com-
prava bugigangas quando eu es-
tava deprimida e não era nem um
pouco egoísta na cama. (...) Reco-
nheço que já está mais do que na
hora de eu me conformar com o
agito da vida de solteira. Tudo
bem, é verdade que as coisas
neste momento não estão assim
muito agitadas.”

O CASAMENTO DE MENTIRINHA
DE KATIE SIMPSON, de Mina Ford.
Ed. Record, 414 páginas, R$ 49,90

“Moro sozinha no momento, mas
espero que num futuro não muito
distante Ben venha para cá. Prefe-
ri morar sozinha, e se vocês tives-
sem sido criados na minha família
também teriam preferido. Há vanta-
gens óbvias em não dividir a casa
com alguém, uma delas, como
todo eremita que se preza sabe, é
a liberdade de comer torradas no
jantar sem ter de ouvir as pergun-
tas normais feitas a quem só come
torradas no jantar. (É só isso que
você come? Quantos legumes
você comeu?) Além disso, não
tenho de coabitar com a minha
família, que consegue fazer da vi-
da em comum um verdadeiro infer-
no. Eles ultrapassam limites que
até mesmo os piores companhei-
ros de apartamento respeitam.”

UM AMOR DE DETETIVE, de Sarah
Mason. Bertrand Brasil, 336 pági-
nas, R$ 35,00

“Nós dois sentamos, iluminados
pelas luzes da rotunda. Teria sido
quase romântico, se não tivesse
um agente do serviço secreto para-
do do outro lado da porta. E, ah,
se o David estivesse remotamente
interessado em mim daquele jeito,
que com certeza ele não estava,
devido ao fato de para ele eu ser
apenas a garota esquisita, tipo
gótica, que tinha salvado o pai de-
le e que também gostava de dese-
nhar abacaxis quando não existe
nenhum para ser desenhado. E,
mesmo se ele gostasse de mim,
(...) ainda há o fato inegável de que
eu estou apaixonada pelo namora-
do da minha irmã. (...) Se algum dia
eu tivesse coragem de dizer para
ele o que sinto, as coisas pode-
riam ser totalmente diferentes...”

A GAROTA AMERICANA, de
Meg Cabot. Editora Record, 347
páginas, R$ 39,90

AOS 30 SOLTEIRA

●● TASHA HARRIS ABRE O JOGO:
De Jane Green. Editora Record,
336 páginas, R$ 25,00

●● BECKY BLOOM, DELÍRIOS DE
CONSUMO NA 5.ª AVENIDA: De So-
phie Kinsella. Editora Record, 464
páginas, R$ 38,00

●● O DIABO VESTE PRADA: De Lau-
ren Weisberger. Editora Record,
400 páginas, R$ 44,90

●● BRIDGET JONES NO LIMITE
DA RAZÃO: De Helen Fielding.
Editora Record, 448 páginas,
R$ 28,00

●● STACY TEMPLE, VIRGEM POR
ACASO: De Valerie Frankel. Editora
Record, 316 páginas, R$ 29,50

●● VOCÊ NÃO SOUBE ME AMAR: De
India Knight. Editora Record, 320
páginas, R$ 31,10

●● SEI LÁ: De Margarida Rebelo
Pinto. Editora Record, 272 pági-
nas, R$ 30,00

REVEZAMENTO – As amigas Camila Costa (E), Daniela Medeiros (C) e Carolina Napolitano compartilham os livros: leitura que diverte

VIDA REAL – Patrícia e a Bridget Jones do cinema (Renee Zellweger): proximidade com os personagens

COMPORTAMENTO

Simone Iwasso

As malas estão quase prontas, o
passaporte e as passagens em
dia e ainda falta uma lista de tare-
fas que Luciana precisa cumprir
antes de embarcar para a Holan-
da, país que será sua casa en-
quanto durar o projeto na empre-
sa para a qual trabalha. Despedi-
da dos amigos, telefonemas para
a família e o fim daquele roman-
ce que estava engatando. Foi a
quarta-feira de uma mulher real,
de 30 anos, que mora em São
Paulo – mas poderia ser o primei-
ro parágrafo de um dos vários li-
vros que atualmente enchem as
prateleiras das livrarias e con-
quistam uma geração de mulhe-
res com suas tramas urbanas, co-
tidianas e de fácil identificação.

Em sua maioria escritos por
autoras inglesas ou americanas,
esses livros receberam o nome
de “chick lit”, conhecidos em
português como “livros para mu-
lherzinhas”. São romances co-
mo O Diário de Bridget Jones,
o precursor de todos eles, e tra-
zem protagonistas na faixa dos
30 anos que trabalham, têm ami-
gos, buscam um amor que dure
mais de um mês e moram em
apartamentos pequenos de gran-
des cidades. Heroínas parecidas
com a própria Luciana Alcânta-
ra, uma consultora de empresas
fã gênero.

“Comecei com os dois da
Bridget, e depois li Melancia,
Tasha Harris, Becky Bloom e
acabei de comprar o Férias.
Ocorre mesmo uma grande iden-
tificação, porque em cada um de-
les a gente vê fatos que aconte-
cem com a gente, que estão no
nosso dia-a-dia. A gente sabe
que não são histórias reais, mas
poderiam se passar tanto em
Londres, Nova York ou São Pau-
lo”, diz.

Bridget é a loirinha inglesa
que divide suas preocupações
entre o emprego sem graça nu-
ma editora, as doses extras de
vinho tinto, a contagem das ca-
lorias, o melhor amigo gay e o
chefe canalha e ao mesmo tem-
po atraente. A história criada pe-
la autora Helen Fielding ven-
deu mais de 4 milhões de exem-
plares, 170 mil no Brasil, e foi
traduzida para 27 idiomas. A sa-
ga da moça chegou aos cine-
mas, interpretada pela atriz Re-
née Zellweger e pelo ator Hugh
Grant. No dia 3 de dezembro, o
segundo filme da série estréia
por aqui.

Melancia é o primeiro da es-
critora Marian Keyes, outro fe-
nômeno britânico de vendas,
que no Brasil ficou por semanas
na lista dos dez mais vendidos.
A história começa quando a pro-
tagonista, ainda na maternidade
após ter um bebê, recebe a notí-
cia de que o marido quer a sepa-
ração. Marian se manteve na lis-
ta com dois outros livros: Fé-
rias e o recém-lançado Sushi
(que já ocupa o quarto lugar há
três semanas).

Tasha Harris, criação de Jane
Green, também tem 30 anos e é
solteira, adora o glamour em
que vive, mas sonha com seu
príncipe encantado. E Becky
Blom, personagem de três li-
vros, não consegue conter a com-
pulsão em usar o cartão de crédi-
to – e vendeu no Brasil cerca de
35 mil exemplares. Apenas nes-
te segundo semestre, cerca de
dez novos títulos foram lança-
dos, os mais recentes Stacy Tem-
ple, Virgem por Acaso, de Va-
lery Frankel, O Casamento de
Mentirinha de Katie Simpson,
de Mina Ford, e Você Não Sou-
be me Amar, de India Knight.

IDENTIFICAÇÃO
A identificação com as situa-
ções apresentadas parece ser a
chave do sucesso desses livros
entre uma geração de mulheres.
Ao apresentar figuras femininas
que levam uma vida muitas ve-
zes banal, e comum a tanta gen-
te, os enredos funcionam como
espelhos de fragmentos do coti-
diano. “Quando li Melancia es-
tava me separando, tinha a mes-

ma faixa etária da protagonista
e ela tinha umas crises que eu ti-
nha também. É bem água-com-
açúcar, mas às vezes parece que
eu me via nas histórias, tinha
muita coisa parecida”, conta Da-
niela Queiroz Medeiros, de 30
anos, promotora de eventos do
Clube Paulistano e estudante de
Hotelaria.

O passatempo com os livros
foi partilhado com outras ami-
gas de faculdade, que fazem um
revezamento dos títulos. “A gen-
te sabe que não é uma leitura
que acrescenta muita coisa, mas
certamente diverte. E em muitas
coisas as mulheres de toda cida-
de grande pensam igual, e você
vê o que pensa publicado num li-
vro,” diz Carolina Napolitano,
de 20 anos, colega de classe de
Daniela.

Essa identificação pode ser
explicada pela própria constru-
ção desse tipo de livro, segundo
a professora Sandra Reimão,
pesquisadora de best-sellers e
professora da pós-graduação
em Comunicação da Universida-
de Metodista de São Paulo.
“São produtos feitos para o en-
tretenimento. E nesses livros
best-sellers um dos principais
mecanismos é o de identifica-
ção. O leitor se identifica e traz
aquilo para sua vida. É quase
que um uso utilitário.”

Segundo Sandra, ao ativar o
mecanismo, se identificar e
acompanhar a história, muitas
vezes num processo até dolori-
do, o leitor precisa ser compen-
sado no final, com todos os con-
flitos solucionados e os tradicio-
nais enlaces felizes. “Funciona
como um consolo.”

MUDANÇA DE CENÁRIO
O processo, no entanto, não é no-
vo. Foi apenas reciclado e atuali-
zado, ou seja, livros feitos para
mulheres sempre venderam bas-
tante, e os “chick lit” são a ver-
são modernizada de todos eles.
No Brasil, começam com a per-
cepção do crescimento da mu-
lher no mercado consumidor,
em uma série de coleções de ro-
mances cor-de-rosa.

Uma das primeiras, a coleção
Biblioteca das Moças, da Com-
panhia Editora Nacional, lançou
167 títulos que venderam mais
de 6 milhões de exemplares en-
tre os anos de 1935 e 1963. “O
papel da leitora brasileira de ro-
mances traduzidos foi de guar-
diã dos bons costumes. O teor
dos romances era conservador,
reiterando a mulher como ser frá-
gil, esposa, dona de casa e mãe
de família”, diz Irene Hirsch,
professora da Universidade de
São Paulo (USP) e autora de
uma tese sobre o assunto.

Os tempos mudaram e a bus-
ca pelo par perfeito aparece em
outro cenário. “Vimos que a tra-
dicional literatura para mulheres
não estava conseguindo alcan-
çar as leitoras mais jovens. Escri-
toras como Danielle Steel e Bar-
bara Taylor Bradford, com aque-
las histórias tristes, rocamboles-
cas, que se passavam em lugares
exóticos ou luxuosos, são popu-
lares, mas pararam de crescer há
algum tempo. Vieram depois
das coleções, mas agradaram
uma geração anterior”, afirma
Luciana Villas-Bôas, diretora
editorial da Record, editora que
mais investiu no gênero desde o
final da década de 90.

Segundo Luciana, uma das
principais diferenças desses ro-
mances atuais é a proximidade
com a vida das leitoras, além de
uma maior verossimilhança. “É
reflexo de uma realidade atual.
Um bom chick lit tem muito
mais humor, você termina os li-
vros rindo. E os cenários são as
cidades, os escritórios, os bares
e apartamentos.”

Quem lê concorda. “Elas pas-
sam por coisas que a gente pen-
sa que só acontece com a gente,
e ainda vêem o lado engraçado
de tudo isso. Por isso eu gosto,
são mais despachados, não é
aquela imagem idealizada da
mulher, muito menos de fanta-
sias”, diz a advogada Patrícia
Ataulo, de 36 anos.

Para o psicólogo Aílton Amé-
lio, professor de relações amoro-
sas da USP e autor do livro O
Mapa do Amor (Editora Gente),
essas histórias sempre funciona-
ram como uma válvula de esca-
pe, na qual o leitor se projeta,
faz uma trajetória, experimenta
sensações e depois retorna, fe-
chada a última página, para a
sua vida de verdade. ●

Obras para conhecer
essas mulheres

SOLITÁRIA POR OPÇÃO ADOLESCENTE
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A identificação com as
situações retratadas
é a chave do sucesso
dessas publicações
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