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 Introdução 

Apoiando nos pontos fronteiriços entre a história e a literatura, esta pesquisa faz parte da dissertação de mestrado em 

andamento, intitulada “Representações de sexualidade feminina e gênero em duas narrativas de Lygia Fagundes 

Telles”. Tal pesquisa analisa o processo de construção discursiva e as representações da sexualidade feminina presentes 

nas obras Ciranda de Pedra (1954) e As meninas (1973) de autoria de Lygia Fagundes Telles, a partir da trama das 

personagens centrais. Para este presente trabalho selecionamos como subtema as representações de casamento e 

sexualidade feminina na obra Ciranda de Pedra. Considerando que a naturalização do casamento, da maternidade e o 

controle da sexualidade aprisionam as mulheres em esquemas de identidades arbitrários e excludentes, a nossa proposta 

visou compreender como no romance opera a constituição das representações sociais em torno dessas questões. 

 

Material e métodos 

Utilizando dos referenciais da História Social e Cultural, selecionamos para este trabalho o romance Ciranda de 

Pedra. Além do romance citado e utilizado como fonte principal, esta pesquisa também tem como corpus documental, 

outras fontes. Dentre elas, depoimentos de Lygia Fagundes Telles sobre suas obras e seus engajamentos literários 

disponibilizados pela Revista Brasileira de Literatura; pelo livro Durante aquele Estranho Chá, e uma entrevista com 

Lygia Fagundes Telles disponível na Revista Brasileira de Psicanálise. 

 Metodologicamente foi feito o uso de um dispositivo analítico composto pelas teorias ligadas às representações 

sociais na percepção de Denise Jodelet, da epistemologia de gênero trabalhada a partir da elaboração da historiadora 

feminista Judith Butler, na qual o gênero é compreendido como relações de poder entre sujeitos socialmente 

constituídos, em contextos específicos, sendo marcado por uma transitoriedade, isto é, uma fluidez dessas relações, que 

Butler vai chamar de performatividade. Utilizamos ainda as considerações acerca da identidade do sujeito de Stuart 

Hall. A análise das fontes foi orientada por alguns aparatos metodológicos da Análise do Discurso a partir dos 

pressupostos de Eni Puccinelli Orlandi, principalmente na busca de compreender como um discurso produz sentido. 

Para isso é de extrema relevância analisar as condições de produção desses discursos, tal como o contexto histórico, 

social e cultural em que é produzido, já que os sentidos não são considerados como dados. 

 

Discussão e Resultados 

A obra Ciranda de Pedra está centrada num acontecimento familiar, a separação de uma família de classe média. A 

partir desse acontecimento, Lygia narra uma série de desventuras da personagem Virgínia. E é do ponto de vista dessa 

menina, deslocada e solitária, que se narram os dramas ocultos sob a superfície polida da família. Loucura, adultério, 

morte e homossexualidade e impotência são alguns dos temas que perpassam esse singular romance. 

 De acordo com Elódia Xavier [1], o padrão marital burguês, baseado nas idéias tradicionais do homem protetor e 

provedor e, acima de tudo, no mito da felicidade conjugal através do amor, surge no Brasil em meados do século XIX, 

substituindo o casamento como vínculo político, econômico, articulado à procriação. Com o casamento burguês, surge a 

glorificação do amor materno e a figura da mulher como “rainha do lar”. Ainda segundo a autora, é grande a 

tematização desses conflitos, na literatura brasileira em geral, é extremamente significativa a presença do espaço 

familiar nas narrativas de autoria feminina; os motivos parecem óbvios: sofrendo a mulher, de forma mais aguda, os 

efeitos repressivos do processo de socialização, processo este primordialmente familiar, o texto produzido por mulheres 

traz a marca dessa repressão. A família de origem, muitas vezes, é a responsável pelos dramas vividos na fase adulta e a 

liberação feminina esbarra na tirania familiar. A narrativa Lygiana está desse modo, em conformidade com as narrativas 

de autoria feminina que questionam as polarizações acerca das identidades culturais e de gênero, desagregando e 

interrogando discursos construídos em torno do feminino e propondo novas experiências, espaços de rupturas com a 

vida cotidiana atribuída à mulher. A subjetividade feminina, nesses casos, atua como significantes de uma nova 

linguagem. Sobre esse assunto Elódia Xavier acredita que Lygia Fagundes Telles tem um papel importante na trajetória 

                                                 
________________ 

Apoio financeiro: CAPES. 

 



 

da narrativa de autoria feminina, não só pelo valor estético de sua obra, mas por representar uma ruptura significativa; 

ela questiona, com muita ironia, o modelo patriarcal, onde a mulher, condenada à imanência, fica reduzida ao espaço 

privado [2]. No romance Ciranda de Pedra, por meio da abordagem do adultério, temática importante dentro da 

narrativa, percebemos casamentos desgastados, em situação em que os laços estão fragilizados. As personagens Laura e 

sua filha Bruna parecem demonstrar insatisfações quanto aos seus relacionamentos, e o relacionamento extraconjugal 

torna-se uma possibilidade de “libertação”. Os casamentos retratados saem da ilusória relação a dois, descrevendo os 

desgastes e rompimento, no caso da personagem Laura. Em busca da realização de seus desejos, as personagens 

permitem a realização fora de seus casamentos, o que era inadmissível às mulheres naquele contexto, pois casadas, 

deveriam sentir-se plenas e realizadas, embora, muitas vezes insatisfeitas. 

A personagem Virgínia na segunda parte da obra, adulta e mais confiante, passa a representar a mulher que 

transgrediu alguns estereótipos desejáveis para a mulher burguesa. Aos poucos, essa personagem vai rompendo com os 

paradigmas morais, negando o enquadramento a um modelo preestabelecido. Apesar de inserida em uma cultura em que 

a virgindade ainda era posta como selo de honra e pureza feminina, visto que a narrativa retrata a sociedade paulistana 

da década de 1950, essa personagem passa a se relacionar sexualmente de forma livre, como pode ser percebido num 

trecho de diálogo entre Letícia e Virginia, no qual Virginia declara ter passado a noite com o tenista e amigo da 

Ciranda, Rogério: “- Ouça Letícia, eu não amo Rogério, fiz isso só para me esfrangalhar. Fiz assim a frio entende?” [3]. 

Percebemos que Virgínia rompe com as amarras que a mantinham sob as normas daquela sociedade que estabeleciam 

um tipo de mulher ideal, dotada de uma natureza feminina, demonstrando por sua vez, uma experiência sexual 

descomprometida, sem amor e sem importância. Essa entrega desapaixonada da personagem sinaliza ainda uma forma 

de escapar à dominação masculina e aos discursos normativos.  

A bela e jovem Otávia é representada como uma personagem que não demonstra nenhum interesse pela união 

matrimonial, como podemos perceber em uma de suas falas em que expressa a sua opinião sobre casamento: “E se 

falasse nisso, ah, que prosaico, que burguês! Ora, casar” [4]. Podemos observar, por meio da passagem discursiva 

acima, Otávia confirmando que o casamento era exigência da sociedade burguesa, mas se colocando como contestadora 

dele enquanto norma a ser seguida. Desse modo, essa personagem ressignifica sentidos históricos que foram 

naturalizados, uma vez que, sua fala estiliza uma personalidade que subverte, que não aceita a história de subjugação e 

submissão promovidas por uma ordem social oriundas de contextos históricos falocêntricos. Otávia representa, assim, a 

mulher sexualmente independente, que critica a insistência da sociedade no casamento como única opção para a 

realização feminina. Para essa personagem, essa instituição não tinha a menor significação. Os homens para ela servem 

apenas para satisfazer seus prazeres sexuais. Percebemos essa personagem representando a mulher mais decidida e que 

não hesita em satisfazer seus desejos, nem se deixa sufocar pelas condutas morais, não se envergonhando de sua 

sedução e erotismo. 

Por meio da personagem Letícia, a autora desenvolve a temática da homossexualidade, da mulher que assume a sua 

opção sexual frente à sociedade patriarcal e machista. Letícia representa um contra-discurso em relação ao discurso 

proferido pelo patriarcado, discurso esse que marginalizava e excluía a homossexualidade. Essa personagem consegue 

se definir em um espaço alternativo, em um espaço só seu de expressão e subversão da ordem preestabelecida. Podemos 

enxergá-la como nova face da representação da homossexualidade feminina frente a uma representação que vitimou 

essa mulher, que a considerava doente e desprezível, imagem esta tão bem representada pela literatura naturalista e 

demais obras que retrataram o assunto.  

Neste romance é possível perceber a partir das falas das personagens, que as mesmas procuram propor um discurso 

de transformação de suas realidades. Podemos afirmar que, de algum modo, essas personagens representam a busca 

pelo próprio espaço, corpo, adentrando para além dos limites do lar, buscando a realização de seus anseios fora dos 

moldes da sociedade patriarcal burguesa. A constante reiteração com que esses papéis são definidos deixa entrever que 

tais subjetividades não se conformam a uma vida exclusivamente voltada para o casamento e para os afazeres 

domésticos. Tais personagens, partindo das abordagens realizadas até o momento, atuam como sujeitos históricos e 

políticos, esboçando um questionamento das instituições de poder em vigência. O casamento nesta obra apresenta-se 

como uma situação recorrente e problemática, perdendo a perspectiva positiva. Entre o modelo proposto e sua aceitação 

estabeleceram-se limites e resistências a essa dominação. Analisando essas questões numa perspectiva de gênero mais 

atual, isso acontece porque, para Judith Butler  [5], o gênero é performativo, não expressa uma essência interior de 

quem somos, mas é constituído por um ritualizado jogo de práticas que produzem o efeito de uma essência interior.  

 

Conclusão 

A escritora parece transpor para a ficção personagens que transcendem as estruturas fixas estereotipadas, não se 

prendendo a estruturas binárias de representação. Essas características das narrativas vinculam-se ao pensamento 

feminista de revisão e quebra de modelos sociais naturalizados. Tais personagens Lygianas reiteram a imagem de 



 

mulheres transgressoras, e nos mostram representações sociais de mulheres que não se prendem a esquemas fixos. 

Observamos, pois, a explosão de sujeitos femininos apresentando identidades fragmentadas e contraditórias, o que nos 

permite concluir que as identidades são desse modo, históricas e explicadas por vias de processos discursivos mutáveis.  

Deste modo, o que parece importar para a autora é considerar que, tanto na dinâmica do gênero como na dinâmica da 

sexualidade, as identidades são sempre construídas, elas não são dadas ou acabadas num determinado momento. 

 

Referências 

[1] XAVIER, Elódia. A representação da família no banco dos réus. Interdisciplinar, n.1, v.1, p. 7-20, 2006. Edição Especial. 

[2] XAVIER, Elódia. Declínio do patriarcado: a família no imaginário feminino. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1998. 

[3]  TELLES, Lygia Fagundes. Ciranda de Pedra. 31 ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1982, p. 157.  

[4]  TELLES, Lygia Fagundes. Ciranda de Pedra. 31 ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1982, p. 123. 

[5]   BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

 

 

 


