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Prefácio
João Adolfo Hansen

N

os anos 1960, Agnès Varda, Clarice Lispector e Simone de Beauvoir produziram extraordinárias obras de arte com que intervieram criticamente no campo cinematográfico, literário e filosófico. Nelas, personagens femininas agem e sofrem, possuídas do malestar
típico da modernidade capitalista: Cléo, do longa metragem Cléo de 5 à
7, escrito e dirigido por Agnès Varda e lançado em 1962; Monique, do
conto “La Femme Rompue”, escrito por Simone de Beauvoir e publicado
em 1967; Lóri, do romance Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, de
Clarice Lispector, publicado em 1969.
Neste livro agudo, denso, culto e muitíssimo bem escrito, Eliane
Fittipaldi Pereira estuda com exaustividade e precisão os procedimentos
retóricos com que as três autoras inventam e figuram em suas respectivas
artes eus ficcionais femininos, associando-os a temas como política, trabalho, sexualidade, família, amor, tempo, história, transitoriedade das coisas
e morte. Os textos de Beauvoir e Lispector e os filmes de Varda mantêm
intacta sua grande qualidade estética inicial, com força para ainda comover
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leitores e espectadores cada vez mais imbecilizados pelos meios de comunicação de massa hoje, quando as utopias políticas desapareceram do horizonte de expectativa e formas fascistas regressivas retornam com a barbárie
que as obras combateram em seu tempo.
Impossível, num prefácio, dar conta da multiplicidade de referências
críticas, acontecimentos artísticos, obras filosóficas, psicanalíticas, literárias, poéticas, cinematográficas a que Eliane recorre com muita minúcia
e sempre com extrema adequação teórica e crítica. Aqui, retomo algumas
poucas articulações, remetendo o leitor ao texto em que encontrará belas
e precisas referências a respeito de teorias filosóficas, psicanalíticas, antropológicas, sociológicas e estéticas, envolvendo as artes plásticas, o teatro, o
cinema e a literatura modernos.
Eliane pressupõe que personagens constituem lugares simbólicos a
partir dos quais falam e agem imaginariamente como sujeitos não-unitários, contraditórios e descentrados. Para particularizar essa não-unidade,
refere o trabalho de Gerald Vilar, propondo ao leitor que observe com
ele quatro descentramentos próprios da modernidade e da chamada pós-modernidade: o linguístico, na base da importância conferida à linguagem
na constituição da subjetividade; o psicológico, resultante da descoberta do
inconsciente; o sócio-histórico, específico das divisões contraditórias das sociedades de classes capitalistas; o estético-hermenêutico, que implica a parcialidade das figurações artísticas e das suas interpretações. Pressupondo
tais determinações teóricas e críticas, propõe com pertinência que a questão “quem sou?”, deslocada pelo sujeito pós-moderno para a questão “de
onde falo?”, implica a compreensão do lugar simbólico que é a personagem
de ficção — tanto da perspectiva que estabelece a relação referencial entre
“personagem” e “pessoa” quanto da perspectiva que rompe mais radicalmente com tal motivação. Assim, propõe que, na ficção, a personagem (ou
a antipersonagem e, ainda, a não-personagem), como elemento determinante das ações (ou não-ações), sempre detém uma verdade humana qualquer. Lembra que, por mais que a modernidade e o que veio depois dela
tenham tentado definir personagem como elemento apenas semiótico ou
formal da narrativa e, em muitos casos, tenham tentado aboli-lo da ficção,
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nunca tiveram sucesso. Assim, quando aproxima personagens femininas
por meio de um estudo comparativo, pressupõe que, guardadas as diferenças existentes entre elas e suas trajetórias, gêneros e discursos que as produzem, há um fundo retórico comum que indica as questões culturais da
época em que foram inventadas, a década de 1960 e a alta modernidade.
Chama de alta modernidade (ou modernidade avançada) o período em
que a dita modernidade capitalista se esgota e desorganiza. Toma por referência dessa desorganização o ano de 1972, quando nos Estados Unidos foi
dinamitado o conjunto habitacional Pruitt-Igoe, símbolo da aplicação dos
princípios funcionalistas das artes arquitetônicas modernistas e modernas
à construção de massa. Lembra que, segundo estudiosos, desde o fim da
Segunda Guerra Mundial o mundo capitalista teria ingressado na chamada
pós-modernidade. No mundo administrado dessa assim chamada pós-modernidade, teria sido mantido o caráter autocrítico da modernidade como
projeto teleológico de raiz iluminista sobrevivente a si mesmo como aquele
rabo de lagarto que se mexe sozinho cortado do corpo do bicho morto
num poema de Fernando Pessoa. É nessa modernidade crítica que se inserem Varda, Beauvoir, Lispector e suas personagens Cléo, Monique e Lóri,
enfrentando, cada uma a seu modo, o feminino que lhe coube viver.
O livro examina minuciosamente os modos como as três personagens
desaprendem padrões culturais que definiam “feminino” no momento em
que foram inventadas. Assim, não só estuda obras particulares das três autoras, mas faz algo certamente também muito fundamental e decisivo, em
termos de teoria e crítica. Afirma que personagens da ficção da alta modernidade fundam sua referencialidade justamente na não-referencialidade,
apresentando certo grau de verossimilhança com a pessoa fragmentada que
vive o dilaceramento da alienação capitalista em grandes estruturas contemporâneas de sentido. Assim, evidencia que, nas artes das três autoras,
a encenação da crise da subjetividade implica processos de desconstrução
de modelos culturais que no tempo delas definiam “feminino”. Para tanto,
demonstra, as obras incorporam representações da indústria cultural em
estruturas simbólicas cultas e polissêmicas. Obviamente, contraditórias.
Por exemplo, tratando de Clarice Lispector, lembra que, em seus textos
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de ficção, a autora criticou a moralidade pequena-burguesa e seus clichês
sobre a feminilidade. No entanto, por necessidade de subsistência, em seu
trabalho de jornalista muitas vezes reafirmou clichês da ideologia da submissão da mulher de um modo que, para leitoras agudas, provavelmente
era ambíguo, irônico e desconstutor. Mas certamente leitoras menos agudas ou mais obtusas os tomariam ao pé da letra.
Fundamentalmente, lembra Eliane, o que entrou em crise nos anos
1960 foram as representações familialistas do feminino. Nesse tempo, a
reavaliação da sexualidade e a evidenciação do direito das mulheres sobre
seu desejo e seus corpos foram acompanhadas de práticas reativas e normativas em favor dos padrões de beleza do corpo feminino forjados pela
chamada “indústria cultural” que confirmava a conjugalidade burguesa,
definindo a mulher como objeto sexual, esposa submissa, reprodutora fiel,
mãe especializada nas chamadas “prendas do lar”, sempre dedicada ao macho marido e filhos.
Nos anos 1960, Eliane também lembra, com a Nouvelle Vague francesa, novos modelos de beleza feminina e, principalmente, de moralidade
feminina, passaram a circular mundialmente, principalmente no Ocidente. Então, Brigitte Bardot foi considerada mulher livre que não se penteava
(ou que se despenteava muitíssimo bem). Pela primeira vez, desde o século
XIX, falava-se da mulher de modo moderno e não romântico. Mas o que
era (e é) ser mulher?
Eliane lembra Lacan: a questão só pode ser respondida “uma a uma”.
Considerando as possibilidades de (des)aprendizagem ética, política e estética dos sistemas de valores em constante mutação, refere também, com
pertinência, a dupla estratégia de supervalorização e depreciação constitutiva da assimetria nas relações heterossexuais em dois sentidos: por um
lado, exalta-se a mulher “honesta e casta” e se menospreza a que se entrega
ao prazer e à sensualidade; por outro, pretere-se a esposa “honesta e casta”
por não atender às fantasias sexuais do marido e celebra-se a que realiza as
tais “certas coisas”. As contradições desses padrões são vividas como confusão pelos agentes históricos. Os padrões de classificação distinguem “mãe”
de “prostituta” e acarretam consequências negativas na vida profissional
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das mulheres. Em geral, elas não são levadas a sério, quando assumidamente sexualizadas, e são classificadas como pouco racionais, quando se
comportam de modo maternal.
Como se sabe, Freud não sabe o que as mulheres querem. Quem
parece compreendê-las melhor é Wilhelm Reich, propõe Eliane, referindo
seu livro de 1936, Die sexualität im kulturkampf (A Sexualidade na luta
cultural). Tem, como subtítulo, “Para a Reestruturação Socialista dos Humanos”, e foi difundido depois de 1945 com o título A Revolução sexual.
Nele, Reich trata da moral sexual-econômica autoritária e compulsória instalada na base do casamento tradicional burguês que estrutura a família da
sociedade capitalista. Propõe que, ao suprimir a sexualidade natural dos cidadãos, a moral sexual burguesa torna todos, mulheres e homens, infelizes.
Como se sabe, até hoje as ideias de Reich causam controvérsia e escândalo. Eliane lembra que o mesmo acontece com as da antropóloga norte-americana Margaret Mead, que em 1935 publicou Sex and temperament:
in three primitive societies. No livro, Mead estuda três tribos da Nova Guiné
com diferentes culturas (os Arapesh, os Mundugumor e os Tchambuli) e
conclui que as diferenças entre homens e mulheres não são apenas biológicas, mas produzidas e reproduzidas por condicionamentos socioculturais a
que todos estão submetidos desde o nascimento.
Eliane lembra que, na mesma época, mas por outra via, o antropólogo Marcel Mauss tratou de questões relacionadas a essas em seus estudos
sobre a esfera social do corpo. Em uma comunicação intitulada Les techniques du corps (1950), que apresentou em 1934 à Sociedade de Psicologia,
Mauss defendeu a tese de que as ações e os gestos mais cotidianos e irrefletidos, como por exemplo andar, agachar-se, sentar etc., assim como a expressão dos sentimentos em rituais como festas, velórios e cultos religiosos
não são mecanismos naturais e individuais, mas práticas coletivas resultantes de processos de ensino, constituindo o contexto cultural em que os
indivíduos existem. Assim, diferentes técnicas do corpo são ensinadas aos
diferentes sexos de diferentes classes sociais.
Tais pensadores dos anos 1930, diz Eliane, evidenciaram que aquilo
que tradicionalmente se entende por “masculino” e “feminino” resulta de
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expectativas inventadas, ensinadas e reforçadas pelo meio social, e não necessariamente do sexo dos indivíduos. Sem usar a expressão, aqueles pensadores articularam as bases da “teoria de gênero” que foi formulada em
perspectiva existencialista cerca de dez anos depois deles (e dez anos antes
do chamado “feminismo de segunda onda” dos anos 1960) por Simone
de Beauvoir. Eliane lembra que, fazendo um estudo estrutural da maneira como as mulheres assumem identidade feminina, Simone de Beauvoir
evidencia como tal identidade se liga à biologia, à economia, à religião, à
psicologia das mulheres e ao casamento.
Com tais referências, Eliane escreve que, com a ideia de que o feminino é um sistema de significação fabricado socialmente, formulada principalmente em Le deuxieème sexe, de 1949, Simone de Beauvoir se opôs à
cultura dominadora do patriarcado ao propor que se ampliasse a ação das
mulheres no mundo e que elas se apropriassem de sua condição de sujeitos,
vivendo plenamente sua sexualidade e realizando um trabalho que transcendesse as funções corporais e a invisibilidade, tendo acesso às mesmas
condições e oportunidades culturais, políticas e econômicas dos homens.
Como se sabe, Simone de Beauvoir relaciona as teorias da sexualidade feminina provenientes de Freud e as lutas pela emancipação. O Segundo Sexo
evidencia que a feminilidade é construção cultural, produto de discursos
e representações históricas, filosóficas, religiosas e artísticas de base androcêntrica e patriarcal. O livro propõe que se conteste o modelo fundamental
do homem (sujeito da liberdade de ação no mundo) como referência para
a mulher, fixada por ele como Outro absoluto: o outro do poder, o outro
do olhar, o outro do discurso, o outro da razão etc.
Nesse sentido, evidencia como o alerta de Simone de Beauvoir foi
politicamente oportuno, assim como seu conceito de que “tornar-se mulher” é um projeto e não realização de uma natureza. Isso porque, quando O segundo sexo foi lançado, logo após a Segunda Guerra Mundial, o
processo de ampliação do universo feminino se achava em retrocesso no
Ocidente. Eliane lembra que, tendo os homens ido à luta nas duas grandes guerras mundiais, as mulheres das classes médias (principalmente as
casadas e as de mais idade) tinham começado a trabalhar, mesmo que com
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salários rebaixados. Embora o trabalho fosse aos poucos ficando mais qualificado e mais bem remunerado, as mulheres sofreram forte pressão social
para voltarem aos seus papeis domésticos quando os homens retornaram
para casa depois da Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu na maioria
dos países ocidentais, que tiveram um período de prosperidade financeira
e alto nível de consumo com a aceleração da industrialização e do crescimento urbano. Nos países ocidentais, lembra Eliane, o jornalismo e a
publicidade reforçaram o estereótipo da dona de casa feliz e submissa ao
marido. Mas, obviamente, como Lispector sabia muito bem e deixou evidenciado em praticamente todos os seus romances e contos, havia a “hora
perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela, o sol
alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os
móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto”. Ou, como
escreve Simone de Beauvoir: “Uma mediocridade dourada, sem ambição
nem paixão, dias que não conduzem a parte alguma e que recomeçam
indefinidamente, uma vida que desliza docemente para a morte sem procurar razões que a expliquem [...]”.
Em 1963, lembra Eliane, a voz estadunidense de Betty Friedan juntou-se à de Simone de Beauvoir para denunciar o desajuste existente entre
os anseios da mulher de classe meédia urbana e os papéis impostos a ela.
Em seu livro The feminine mystique [A mística feminina], Friedan atacou a
ideologia de feminilidade dos anos 1950.
Em 1955, Lacan retomou a teoria medieval da nomeação, afirmando
que o nome-do-pai designa o próprio significante da noção paterna, como
inscrição no inconsciente da ordem simbólica. Nesse tempo, as primeiras
análises serológicas permitiram fornecer a prova da “não-paternidade”, liberando homens tidos por pais do dever de alimentar filhos de outros. As
análises evidenciavam que é possível uma separação radical entre geração e
nomeação. Assim, como escreve Eliane, o patriarca dessa nova ordem simbólica teria exclusivamente o dom de seu patrimônio para impor a outros
como maneira de afirmar seu direito a um tipo de nomeação “adotiva”.
Inversamente, não mais poderia furtar-se à busca das provas de sua função
de gerador, no caso de não querer reconhecer um filho que era seu.
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Ainda em 1960, foi lançado o primeiro anticoncepcional oral, Enovid-10, nos Estados Unidos. A cisão de sexualidade e procriação e uma
sexualidade livre das consequências da maternidade foram um abalo fortíssimo no sistema de domínio patriarcal. No entanto, Eliane lembra com
muita precisão, apesar das conquistas, do avanço da medicina e da psicanálise, apesar do movimento hippie, as lutas feministas ainda se intensificaram nos anos 1960.
Situadas nesse período em que grandes questionamentos socioculturais no mundo ocidental preparavam as mudanças na posição que a mulher viria a ocupar na sociedade, as três mulheres de carne e osso, Agnès,
Clarice, Simone, são exemplares daquelas “antenas da raça” referidas por
Ezra Pound. De onde falam e por onde soa a sua voz? Como dialogam
umas com as outras, já que fazem parte de um mesmo momento histórico?
Quais são os perigos, conflitos e transformações que seu contato com o
outro gera nos processos de aprendizagem e desaprendizagem pelos quais
passam? E qual é o papel dos homens com quem essas mulheres interagem
no processo de (des)construção da própria identidade que efetuam?
Beauvoir, Lispector e Varda constroem e desconstroem, cada uma a
seu modo, modelos culturalmente assumidos do “feminino”, mas nunca
pregando abertamente uma ideologia feminista em sua ficção. Elas são
artistas que assumem sua impotência frente a um real que foge à representação. Também seu poder de persuadir, afirma Eliane, não é pleno.
Mas produzem narrativas de transformação que, sendo arte autêntica,
são transformadoras. Suas obras encontram-se no limiar do cânone literário e cinematográfico, como Eliane afirma com razão e muita exatidão.
Lembra que os filmes de Varda, embora muitos deles tenham tido forte
e reconhecida atuação na Nouvelle Vague, não a tornaram tão famosa
como Godard, Resnais ou Truffaut. Apenas em 2015 ela recebeu a Palma
de Ouro em Cannes (foi, aliás, a primeira mulher a receber esse prêmio
pelo conjunto da obra). E só em 2017 recebeu um Oscar, também pelo
conjunto da obra.
Quanto ao conto de Simone de Beauvoir, ficou em segundo plano
(assim como todos os seus textos ficcionais) em relação à sua produção filo— 20 —

sófica. E o romance de Clarice pode ser definido, como diz Guattari, como
“gigantesca máquina de modelar a libido social” (Guattari, 1980, p. 108).
Evidentemente, outras roteiristas e outras diretoras situadas à margem do
circuito hollywoodiano também abordaram as questões que preocuparam
as mulheres dos anos 1960. Entre elas, Agnès Varda distingue-se por ser ao
mesmo tempo autora e diretora. Quando ela lança Cléo de 5 à 7, Beauvoir
publica “La Femme Rompue” e Lispector, Uma Aprendizagem ou O Livro
dos Prazeres, lembra Eliane, Virginia Woolf já tinha levado adiante as técnicas romanescas de Proust, Kafka e Dostoiévksi para atingir o que Dorrit
Cohn denominou “a transparência interior”, ou seja, a “representação da
vida psíquica no romance”. James Joyce também já havia publicado Ulisses,
fazendo do monólogo interior e do fluxo de consciência procedimentos
retóricos de extrema qualidade estética. Samuel Beckett já havia levado o
chamado teatro do absurdo às últimas consequências e, em sua trilogia de
romances (seriam mesmo romances? pergunta Eliane), radicalizou a dissolução dos procedimentos formais da narrativa, destruindo a representação
e a própria possibilidade de significar. Escritores (e cineastas) do nouveau
roman já tinham dissolvido o enredo e eliminado a psicologia por entenderem o “eu” moderno como corpo sem alma determinado pela exterioridade; surrealistas e dadaístas já haviam destruído a coerência discursiva,
fazendo do acaso um princípio técnico objetivo. Eliane lembra ainda artistas como Wassily Kandinsky, Max Ernst, Paul Klee, Piet Mondrian, Juan
Miró, Jackson Pollock, Hélio Oiticica e outros que desvincularam a pintura e a escultura do figurativismo. Também lembra expressionistas que,
na literatura, na pintura, no cinema e em outras manifestações artísticas,
deslocaram o eixo da representação para a reflexão subjetiva e o irracionalismo etc.
Varda, Beauvoir e Lispector contaram com os caminhos estéticos
abertos por simbolistas, surrealistas, futuristas, expressionistas e outros istas. Além disso, não eram imunes aos pensamentos que estavam nas bases
da alta modernidade da qual fizeram parte (notadamente, os pensamentos de Marx, Nietzsche e Freud) e aos quais se voltam para pensar e problematizar questões que lhes eram contemporâneas (as obras de Marcuse,
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 eidegger, Merleau-Ponty e Foucault, possivelmente as de Lacan e, obviaH
mente, a de Jean-Paul Sartre, força intelectual e política determinante dos
movimentos intelectuais e estudantis da época). Especificamente, quanto à
relação estreita que Beauvoir manteve com Sartre, Eliane enfatiza que isso
não a impediu de ser pensadora autônoma, pioneira e influente no campo
da filosofia e que, embora seu nome seja associado ao feminismo, ela sempre rejeitou esse rótulo.
Depois desta rapidíssima introdução, afinal dispensável, o leitor finalmente encontra o texto excelente de Eliane. Ele é o que importa.
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