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RESUMO

Este  trabalho  estuda a  intertextualidade presente  nos  contos  de  Márcia Denser,  buscando 

estabelecer como perspectiva analítica os sentidos do erotismo. Os contos analisados são “O 

animal dos motéis”, “Hell’s  angels”,  “Tigresa”,  da obra  Diana caçadora,  e  “Um pingo de 

sensibilidade” e “O homem de Cascavel”, publicados no livro Tango fantasma. Nesses contos 

pode-se observar que as personagens femininas são as protagonistas dos relatos. Elas surgem 

como aventureiras da  cidade grande e  insistem em aplacar  sua  solidão  e  suas  carências 

disfarçando-se  de  mulheres  modernas,  maduras  e  resolvidas.  Por  meio  das  referências 

intertextuais, verifica-se a construção do universo cultural e simbólico dessas personagens que 

revelam uma face marcada ora pelo exacerbado intelectualismo, ora pela cultura popular. As 

personagens,  num  primeiro  momento,  mostram-se  decididas,  cheias  de  iniciativa  e 

independentes, porém, quando submergem em relacionamentos afetivos ou sexuais, surge por 

trás da aparente modernidade a face da submissão; elas se mostram incapazes de afrontar o 

universo masculino. O  erotismo se  expressa no  interior  das  narrativas e  é  marcado pela 

perspectiva  histórica  das  personagens,  explicitada  pela  maneira  de  articulação  de  uma 

pluralidade de referências intertextuais.

Palavras-chave:  Literatura Brasileira.  Narrativa Contemporânea. Contos.  Intertextualidade. 

Erotismo. 



ABSTRACT

This work studies the intertextuality in some short stories by Márcia Denser, establishing the 

meaning of  eroticism as  analytical  perspective.  We analyze the  short stories “Animal dos 

motéis”, “Hell’s angels”, and “Tigresa”, from the book  Diana caçadora, and “Um pingo de 

sensibilidade” and “O homem de Cascavel”, published in  Tango fantasma.  These narratives 

have women as main characters that are shown as adventuress of the big city, who insist in 

appease their solitude and loneliness pretending they are modern, mature and decided women. 

Through intertextual  references, we examine the development of the cultural and symbolic 

universe of the characters, who demonstrate personalities with exaggerated intellectualism and 

popular  culture.  First,  the  female  characters are  shown as  decided, full  of  initiative  and 

independent women; but when they deal with affective or sexual relationships we can see the 

submission behind that apparent modernity. They are incapable to face the masculine universe. 

The eroticism is expressed inside the narratives and it is marked by the characters’ historic 

perspective that is presented by how a plurality of intertextual references is used.

Keywords: Brasilian Literature. Contemporary Narrative. Tales. Intertextuality. Eroticism.
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INTRODUÇÃO

A literatura erótica tem provocado diferentes reações nos leitores ao longo dos séculos. 

Encantamento, atração, medo e vergonha são alguns exemplos dessas reações. Não resta dúvida 

de que  a  sexualidade –  tema imanente a  essa produção literária –  é  responsável por  tais 

movimentos  e  manifestações  contraditórias.  Porém,  cabe  destacar  que  as  mudanças  de 

comportamento social marcam as formas de produção e também a recepção desses textos. Por 

isso, inicialmente decidimos traçar um breve panorama histórico para contextualizarmos as 

produções literárias que se destacaram devido aos seus conteúdos eróticos.

Assim, por meio de uma breve explanação histórica, tentamos comprovar a presença do 

erotismo nos  textos  literários  ao  longo  dos  séculos e  seu  conseqüente  impacto frente ao 

comportamento humano. Haja vista que essa manifestação erótica esteve marcada pelo olhar 

masculino, buscamos verificar quando e por que surgiram as manifestações literárias a partir de 

um olhar feminino. Ao longo do capítulo inicial tratamos de destacar que a quantidade de textos 

eróticos, dispersos ao longo do tempo, demonstra o aspecto perene dessa literatura, assim como 

o predomínio da perspectiva masculina. Os textos eróticos marcam as  diferentes épocas e 

também possibilitam uma reflexão a respeito dos diferentes sujeitos ao longo da história.

É sabido que história e arte estão em constante processo de aglutinação. A história e a 

literatura formam um elo no qual é possível identificar mudanças graduais  na estrutura da 

sociedade e, conseqüentemente, no comportamento humano. A literatura reflete o tempo em si e 

também se torna a mola propulsora da evolução e de seu devir. Nesse sentido, é primordial 

conhecermos o crescente desenvolvimento da literatura escrita por mulheres, pois sabemos da 

opressão secular submetida ao sexo feminino. Inicialmente a produção literária feminina é uma 

voz abafada que se desenvolve na medida em que sua libertação é suplantada.

A contemporaneidade é marcada pela fragmentação da realidade, pelo múltiplo conjunto 

de trechos formados por informações advindas de todos os tempos que chegam até nós desde a 

Antigüidade  e  se  misturam  a  pluralidade  de  épocas  mais  recentes.  Assim,  o  texto 

contemporâneo é marcadamente formado por uma tessitura de informações culturais, formando 

uma  vasta  gama  de  significados  e  significações  que  assumem  sentidos  intratextuais  e 

intertextuais, sem perder seu significado anterior, externo ao texto literário. 

A proposta de estudo deste trabalho é a análise de cinco contos de Márcia Denser que 

estão permeados por referências intertextuais. A presença da intertextualidade marca não apenas 
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um significado isolado e pontual, mas também particularidades mais abrangentes que conduzem 

a uma caracterização da personalidade das personagens no seu devido tempo e espaço. Os 

contos analisados são: “O animal dos motéis”, “Hell’s Angels” e “Tigresa”, do volume Diana 

caçadora,  e  “Um pingo de sensibilidade” e  “O homem de Cascavel”,  de  Tango fantasma. 

Diana caçadora foi originalmente publicado em 1986 e Tango fantasma, por sua vez, em 1976.

Entre as  duas publicações há uma distância de dez anos,  não muito  proeminente se 

pensarmos na questão puramente temporal, mas bastante significativa se refletirmos acerca do 

processo histórico e, principalmente, do processo de evolução do papel das mulheres. Como 

catalisadores da evolução feminina, podemos ressaltar o direito ao voto e o advento da pílula 

anticoncepcional  que  surgiu  nos  anos  sessenta.  Essas  mudanças  ocasionaram  profundas 

modificações no comportamento feminino e se refletiram em outras tantas transformações na 

estrutura da sociedade como um todo.

É nesse cenário que se instaura a literatura de Márcia Denser.  Atenta às mudanças e 

participante em seu papel de mulher e de escritora, seus contos arraigam, ao mesmo tempo, a 

questão do feminino e do erotismo. A literatura de Márcia Denser torna-se um exemplo de 

literatura erótica escrita por uma mulher que revela não apenas a expressão de uma linguagem 

erótica,  mas também uma ponderação a respeito do papel feminino na sociedade brasileira 

contemporânea.

Sem apelar para o discurso fácil ou vulgar, seus contos não trazem em si a voz da mulher-

vítima, mas a voz daquela que se descobriu livre e que ainda engatinha nesse processo de 

autodescoberta frente aos avanços do tempo e, principalmente, da compreensão da relação entre 

homem e mulher.

As décadas de 1970 e 1980 são marcadas pela ditadura militar brasileira, iniciada em 

1964. São anos de intensa movimentação cultural. De maneira geral, a efervescência marca a 

cultura que ganha contornos de clamor democrático, não só político, uma conotação de vozes 

que  pedem para serem ouvidas. Os  contos  de  Márcia Denser apontam essa  efervescência 

cultural,  pois  observamos referências à  música,  ao  Tropicalismo,  e  à  cultura  pop  norte-

americana, formando ao mesmo tempo uma crítica e uma profusão de dados essenciais para a 

compreensão de toda uma época.

Assim, os contos escolhidos para a  análise da perspectiva erótica na obra de Márcia 

Denser são também contos que retratam o contexto histórico-social das décadas de 1970 e 1980 

e o papel da mulher nesse período. Tratamos de verificar as maneiras como as referências 

intertextuais corroboram para o fortalecimento das imagens da cultura e, logo, compõem um 

olhar perspicaz da alma feminina.
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Márcia Denser compõe a imagem das suas personagens de maneira indireta, apelando 

para inúmeros recursos intertextuais e, justamente por isso, imprime nelas uma imagem difusa, 

imprecisa. A autora provoca diferentes sensações sobre o mundo feminino, um mundo que 

exige um movimento reflexivo de interação, pois a voz feminina, reiteradamente camuflada, 

muitas vezes se expressa nas entrelinhas e pede para ser decifrada.
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I − PANORAMA DO EROTISMO NA LITERATURA: UM OLHAR 

SOBRE A TRADIÇÃO

Os conceitos de erotismo, pornografia e obsceno acompanham a produção de certo gênero 

de textos literários  desde sempre.  Cabe destacar que muitas vezes prevalecem idéias pré-

concebidas a respeito desses conceitos, pois a delimitação das práticas que definem um ou outro 

normalmente provoca mal entendidos e cria novos preconceitos. No entanto, as delimitações 

não são cruciais para o entendimento de uma produção literária que se perpetua ao longo da 

história  da  literatura e  congrega leitores  de  diferentes tipos,  nem sempre  interessados  em 

desvendar os limites entre o erótico, o pornográfico e o obsceno.

No trabalho que realizamos, partimos da idéia de erótico, pois acreditamos que é o termo 

que vem constituindo uma trajetória dentro da tradição literária. Os textos da escritora Márcia 

Denser que são analisados aqui revelam uma prosa que aborda temas consagrados na literatura 

erótica: descrições do corpo marcadas por adjetivação sensual, descrições de encontros sexuais, 

temas conflituosos relacionados ao desejo e expressão física do desejo carnal.

A classificação de uma obra como erótica ou pornográfica está associada a uma pretensa 

qualidade, ou seja, o erotismo predispõe um cuidado estético que, no nosso pré-julgamento, 

imediatamente atrelamos a uma obra de qualidade. A pornografia, ao contrário, é rapidamente 

associada à vulgaridade, sujeira e escatologia, portanto, dotada de pouca ou quase nenhuma 

qualidade. Na realidade, trata-se de um preconceito com relação a um assunto proibido, pois seu 

domínio sempre permaneceu obscuro uma vez que o sexo e suas manifestações, assim como as 

discussões sobre esse tema, configuram-se como um tabu ao longo da história. 

Podemos citar Octavio Paz que define muito bem a relação entre linguagem e erotismo:

A linguagem –  som que  emite  sentido,  traço  material  que  denota  idéias 
corpóreas – é capaz de dar nome ao mais fugaz e evanescente: a sensação; 
por  sua  vez,  o  erotismo  não  é  mera  sexualidade  animal  –  é  cerimônia, 
representação. O erotismo é sexualidade transfigurada: metáfora (1994, p. 
12).

Segundo Octavio Paz, independentemente da nomenclatura adotada, a imaginação é o 

agente da linguagem e do erotismo, é ela que dará o tom. Portanto, se o erotismo é a metáfora 

da sexualidade animal, designa algo que está além da realidade, algo novo e distinto.
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O ato sexual significa sempre a mesma coisa: reprodução. No entanto, o erotismo é sexo 

suspenso de sua finalidade primordial, ou seja, a função reprodutiva. Além das definições de 

sexo e erotismo, é necessário expor um tema universalmente conhecido, tratado em toda a 

história  da  literatura e  que  está  intimamente ligado  ao  erotismo e  às  diversas formas de 

expressão da sexualidade: o amor.

O amor é atração por uma única pessoa: por um corpo e uma alma. O amor é 
escolha; o erotismo, aceitação. Sem erotismo – sem forma visível que entra 
pelos sentidos – não há amor, mas este atravessa o corpo desejado e procura 
a alma no corpo e, na alma, o corpo. A pessoa inteira (PAZ, 1994, p. 34).

A expressão do  sentimento amoroso está  presente em  todas  as  épocas,  em  toda  a 

civilização e em todos os gêneros literários: dos poemas às canções, das lendas aos contos. O 

encontro de duas pessoas, seus sentimentos e esforços para permanecerem juntos fazem parte 

do mito que os  acompanha desde sempre.

O mito do andrógino usado como referência por Octavio Paz1 nos revela a eterna busca 

pelo outro, ou seja, somos seres incompletos e nossa vida ganhará sentido quando encontrarmos 

a outra metade, somando assim nossas forças e inteligências para podermos enfrentar o mundo 

e seus obstáculos. O mito de Eva, nascida da costela de Adão, também explica tudo o que há 

sobre o amor, inclusive dizendo mais ainda: a mulher como cópia, fôrma do homem, isto é, o 

segundo sexo. Mas a questão da mulher será vista mais adiante.

O encontro entre  duas pessoas abrange ao mesmo tempo condições contraditórias:  a 

escolha  e  o  destino,  ou  seja,  liberdade e  escolha uma  vez  que  a  atração que  sentem é 

involuntária. No entanto, o ser humano, apesar de seu desejo incessante de completude com 

outro ser humano, sabe-se mortal. A busca por felicidade e beleza é própria dos homens pois a 

querem perene. Portanto, o sentimento amoroso é uma maneira de tornar-se imortal pelo menos 

por poucos instantes. Sabemos que a literatura reflete os pensamentos e os sentimentos dos 

homens em suas diversas épocas e observamos isso, por exemplo, no amor cortês que influencia 

a literatura com sua temática amorosa até os nossos dias.

Por meio de uma breve passagem histórica, veremos que a literatura aborda o erotismo 

como uma extensão da temática amorosa, uma vez que amor e erotismo estão atrelados, que 

impulsiona a literatura erótica. Sabemos que sempre existiu desde a Antigüidade até nossos 

1 “Para  explicar  o  mistério  da  atração  universal  que  uns  sentem pelos  outros,  o  autor  recorre  ao  mito  do 
andrógino original. Antes havia três sexos: o masculino, o feminino e o andrógino, composto por seres duplos. 
Estes últimos eram fortes, inteligentes e ameaçavam os deuses. Para submetê-los, Zeus decidiu dividi-los. Desde 
então, as metades separadas andam em busca de sua outra metade complementar” (PAZ, 1994, p. 41).
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dias,  no  entanto,  percebemos  que  também  se  tornou  desprovida  de  caracterizações  e 

categorizações por pertencer a um terreno obscuro.

Antes de passarmos à explanação da leitura e interpretação dos contos,  é  importante 

salientar que esta tentativa de elucidar conceitos ligados ao erotismo e ao amor, e seus termos 

afins, é necessária para ajudar a compreensão já que a obra de Márcia Denser passeia entre 

essas temáticas.

Quando pensamos na tradição literária observamos que os livros considerados eróticos, 

ou  mesmo  pornográficos,  são  lidos,  conhecidos  e  procurados.  Diferentes  autores  – 

Montesquieu, Diderot, Voltaire e Rousseau – fornecem prova disso, pois se aventuraram nesse 

campo. Nesse sentido, destacamos a  opinião de um estudioso do tema: Alexandrian. Cabe 

assinalar que os estudos sobre a literatura erótica realizados por esse autor serão apoio para a 

perspectiva da trajetória histórica do erotismo na literatura. Ele apresenta uma reflexão inicial 

sobre os limites entre pornografia e erotismo:

A pornografia é a descrição pura e simples dos prazeres carnais; o erotismo é 
essa mesma descrição revalorizada em função de uma idéia do amor ou da 
vida  social.  Tudo  o  que  é  erótico  é  necessariamente  pornográfico,  com 
alguma coisa a mais. É muito mais importante estabelecer a diferença entre o 
erótico e o obsceno. Neste caso, considera-se que o erotismo é tudo o que 
torna  a  carne  desejável,  tudo  o  que  a  mostra  em  seu  brilho  ou  em  seu 
desabrochar, tudo o que desperta uma impressão de saúde, de beleza, de jogo 
deleitável; enquanto a obscenidade rebaixa a carne, associa a ela à sujeira, às 
doenças,  às  brincadeiras  escatológicas,  às  palavras  imundas 
(ALEXANDRIAN, 1993, p. 8).

Para Alexandrian, o livro pornográfico deve ser tido como um objeto material, cultural e 

literário cujo trabalho, no essencial, visa a coagir seu leitor em busca de desejo. O que não é 

uma  tarefa  de  pouca  importância.  Nesse  sentido,  vale  acrescentar  que  o  erotismo  e 

principalmente a literatura erótica devem conter um lirismo, um cuidado com linguagem e estilo 

e uma sutileza que não são encontrados na literatura dita obscena e pornográfica.

Designam-se textos  e imagens que visam exclusivamente  a produzir  uma 
excitação sexual, por meio de termos como: licencioso, obsceno, lascivo e 
lúbrico.  [...]  Licencioso  e  obsceno,  implicam,  essencialmente,  um 
julgamento moral. [...] Licencioso faz alusão tanto à libertinagem de espírito 
quanto à de costumes. Lascivo diz respeito mais sobre os efeitos produzidos. 
Se  o  ponto  de  vista  é  religioso,  empregar-se-á  concupiscência.  [...]  O 
obsceno, o lascivo traduzem a consciência de uma teatralização da sedução. 
Presença e encenação do corpo sexuado, mas também do olhar que percebe, 
escruta e perturba. A literatura está presente aí (GOULEMOT, 2000, p. 23-
24).
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Compreende-se que a nomenclatura utilizada para designar o romance licencioso é um 

conjunto coerente e homogêneo. Tudo vai depender do ponto de vista adotado e da instituição 

que o enuncia.

Ao longo de toda a história da literatura, principalmente na Europa, o erotismo se tornou 

um gênero literário determinado, pois foram Itália e França que manifestaram originalidade e 

domínio absoluto. “No século XVIII, a idade de ouro da libertinagem, começa a nascer uma 

literatura  pornográfica  como  escrita  específica  e  secreta,  tendo  suas  próprias  regras, 

constituindo-se como gênero” (Ibidem, p. 32).

Em algumas épocas a literatura erótica foi permitida e até mesmo estimulada uma vez que 

surgia abertamente e seus leitores se divertiam sem pudor; em outros períodos, foi combatida e 

censurada, fazendo com que alguns autores publicassem seus livros clandestinamente. Também 

houve épocas em que, apesar de ter sido combatida, foi representada com condescendência.

Em todas as sociedades há um conjunto de proibições e tabus – também de 
estímulos e incentivos – destinados a regular e controlar o instinto sexual. 
Essas regras servem simultaneamente à sociedade (cultura) e à reprodução 
(natureza). Sem elas a família se desintegraria, e com esta toda a sociedade 
(PAZ, 1994, p. 18).

Percebemos que a censura e o estímulo à literatura erótica em diferentes momentos da 

história destinavam-se a controlar, de maneira objetiva, os aspectos da sociedade. A família 

como instituição organizada necessita de pontos que a regularizem com relação à cultura e à 

natureza, pois somos seres instintivos dotados da porção reprodutiva (natureza) e da porção 

civilizada (cultura).

Com o desenrolar dos séculos, observa-se a ampliação do conceito de liberdade sexual e 

seu conseqüente desenvolvimento, mutações e contradições. Uma vez que o erotismo surge 

como um fenômeno cultural e social, é possível observar que sua expressividade na literatura 

aponta para novas perspectivas de comportamento. Na relação entre a literatura erótica e os 

costumes de diferentes épocas e culturas vale refletir sobre a idéia de libido coletiva2.

2 Nise  da  Silveira  propõe  uma  definição  acerca  de  libido:  “Enquanto  Freud  atribui  à  libido  significação 
exclusivamente sexual, Jung denomina libido, a energia psíquica tomada num sentido amplo. Energia psíquica e 
libido são  sinônimos.  Libido  é  apetite,  é  instinto  permanente  de  vida  que  se  manifesta  pela  fome,  sede, 
sexualidade, agressividade, necessidades e interesses os mais diversos. Tudo isso está compreendido no conceito 
de libido” (SILVEIRA, 1997, p. 37, grifos da autora). Para o efeito deste trabalho, será adotado o conceito de 
Jung, ou seja, a libido relacionada ao instinto e, no contexto, correlacionada à coletividade, a uma sociedade de 
diferentes épocas. Por isso, admitimos a evolução da libido coletiva através dos séculos na tentativa de investigar 
seu desenvolvimento no comportamento humano e, conseqüentemente, na literatura.



15

É importante salientar que o romance que contém passagens eróticas tem por objetivo 

revelar  aspectos  das  personagens  que  se  tornariam incompletas sem esses  dados.  Serve, 

portanto, a um desígnio mais amplo.  O romance erótico propriamente dito,  pelo contrário, 

exprime a sexualidade com o objetivo de excitar o leitor. No caso do objeto de estudo deste 

trabalho, o erotismo inserido nos contos de Márcia Denser transparece sob a forma de encontros 

sexuais fortuitos entre suas personagens, o que delineia uma época, salienta comportamentos e 

gera discussões acerca da liberdade feminina, tanto a sexual quanto a adquirida pela maior 

participação política e social.

Se recuarmos no tempo, percebemos que entre os gregos e os romanos a literatura que 

abordava temas relacionados à sexualidade se expressava abertamente: os melhores autores a 

praticavam às claras e seus leitores a consumiam sem falsa vergonha. Essa literatura apenas não 

era permitida no âmbito do gênero nobre junto com a tragédia e a epopéia, seu domínio era o 

gênero familiar da comédia, do conto, da poesia elegíaca, satírica ou epigramática.

Os gregos abriram o caminho em virtude da tradição das dionísias, festas anuais em honra 

a Dionísio, deus do vinho. Celebrando o culto ao falo com hinos licenciosos, preparavam-se 

para certa liberdade de expressão literária. Aristófanes, principal autor grego, foi o autor da 

primeira obra-prima do erotismo antigo e, ao mesmo tempo, universal: Lisístrata.

Acredita-se que o cristianismo tenha sido o inimigo da literatura erótica e o paganismo 

seu  defensor  incondicional.  No  entanto,  foram  os  filósofos  estóicos  como  Sêneca  que 

começaram a chamar os órgãos genitais de “partes vergonhosas”, associando-os à culpa e ao 

pecado. Em todas as civilizações sempre surge a questão da decência, pois a ausência ou a 

pouca compostura do homem o igualaria aos bichos. “Muitos pagãos evidenciaram reservas a 

respeito das obscenidades literárias, e vê-se Quintiliano declarar que o poeta Arquíloco teria 

sido o igual de Homero se seus temas não tivessem ferido o pudor” (ALEXANDRIAN, 1993, p. 

31).

Quando pensamos que a sexualidade humana difere da sexualidade dos animais, estamos 

diante de uma afirmação bastante óbvia e, nesse sentido, cabe uma ponderação a respeito dos 

sentidos  do  erotismo,  pois:  “o  erotismo é  um dos  aspectos  da  vida  interior  do  homem” 

(BATAILLE, 1987, p. 27). 

Em Márcia Denser observamos que a sexualidade está associada aos jogos de amor que 

muito  se  aproximam de  uma relação animalesca. A relação sexual dos  animais pode ser 

equiparada a uma relação sexual de homem e de mulher para apontar os mecanismos de poder, 

isto é, as relações entre dominador e dominado, como acontece com os animais. O mesmo se 

observa na questão do sacrifício religioso, do poder e do erotismo, pois o poder está presente no 
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sacrifício religioso na medida em que o animal é dominado e, por meio de uma ação violenta, 

sua carne é exposta. O sexo se dá na medida em que a mulher é dominada pelo parceiro para o 

ato em si. Essa idéia se expressa nas palavras de Bataille:

O  amante  não  desintegra  menos  a  mulher  amada  que  o  sacrificador  ao 
sangrar o homem ou o animal imolado. A mulher nas mãos daquele que a 
ataca é despossuída de seu ser. Ela perde, com seu pudor, esta firme barreira 
que, separando-a do outro, tornava-a impenetrável: ela se abre bruscamente à 
violência do jogo sexual deflagrado nos órgãos da reprodução, à violência 
impessoal que, vinda de fora, a ultrapassa (1987, p. 84).

Assim, o poder está presente na culpa e no pecado, no sentido de haver uma possibilidade 

e uma facilidade de manipulação por parte do dominador sobre o dominado. Por meio dessa 

relação, o dominador detém o poder enquanto a vítima − o dominado, o submisso, o mais frágil 

− detém a culpa. O pecador assume a postura com uma imagem maligna que, durante muitos 

séculos, será da mulher. Nesse sentido, vale enfatizar que a imagem da mulher será muitas 

vezes associada ao mal, ao pecado e à sujeira, primeiro pela fragilidade de sua própria estrutura 

física e  depois  pelos  preconceitos  e  crenças mantidas  pelo  sexo masculino e  pela própria 

sociedade.

Mas,  desde  já,  insisto  no  fato  de  que  o  parceiro  feminino  do  erotismo 
aparecia  como  a  vítima,  o  masculino  como  o  sacrificador,  um  e  outro, 
durante a consumação, se perdendo na continuidade estabelecida por um ato 
inicial de destruição (Ibidem, p. 17).

Ao se tratar de erotismo é necessário distinguir as forças que influenciam os princípios de 

vida e  morte,  eros e  thánatos, respectivamente. Nossos instintos são voltados tanto para a 

criação quanto para a destruição, como afirma Rollo May:

Eros surge como o oposto de Thánatos, o instinto da morte. Eros luta pela 
vida contra a tendência da morte. [...] Eros opera desde o princípio da vida e 
surge como um instinto vital, em oposição ao instinto de morte. A existência 
humana consiste agora numa nova forma de luta de gigantes,  Eros contra 
Thánatos (1973, p. 95).

A questão de violência ou morte e de vida ou criação é voltada para a vida instintiva do 

ser humano em luta no reflexo de nossas vidas. Pelo erotismo e sua manifestação − a literatura 

− buscamos a vida no sentido de dar continuidade a ela e de nos libertarmos da morte que seria 

o fim de tudo.
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As orientações religiosas preconizadas pelo cristianismo cultivaram o sentido do pecado e 

da culpa relacionando-os ao erotismo e à literatura erótica. Isso é resultado de uma tentativa de 

manter o controle e, mais ainda, manter a ordem da estrutura da sociedade da época, levando-se 

em conta que essa ordem reflete, sobretudo, a organização fundada no trabalho. 

Para Bataille, a transgressão é uma maneira de organizar o que em princípio é desordem 

para poder superá-la, tornando-a organizada a fim de mantê-la sob controle mesmo no caos. É aí 

que se instalam os conceitos negativos acerca do erotismo e da literatura erótica.

O Deus cristão é a mais bem acabada construção feita a partir do sentimento 
mais  nocivo,  o da continuidade.  A continuidade é dada na superação dos 
limites.  Mas  organizar  o  que  por  essência  é  desordem  é  o  efeito  mais 
constante  do movimento  a que dei  o nome de transgressão.  Pelo fato  de 
introduzir a superação num mundo organizado, a transgressão é o princípio 
de uma desordem organizada (BATAILLE, 1987, p. 112).

Assim, pode-se compreender a atitude da igreja católica na Idade Média para com o 

erotismo e, mais especificamente, para com a literatura erótica.

Na  Idade  Média  desenvolveu-se  o  termo  luxúria,  que  não  pertencia  a 
nenhum sistema religioso ou moral da Antigüidade greco-romana. A luxúria 
(ou impudicícia), consistindo em se entregar imoderadamente aos prazeres 
sexuais, era um dos pecados capitais, desviando o homem de sua salvação 
espiritual.  Foi  combatida  teoricamente,  mas  representada  com 
condescendência nas artes e nas letras (ALEXANDRIAN, 1993, p. 35).

Com o pretexto de denunciar os luxuriosos, suas malícias e seus prazeres, a Idade Média 

cristã se permitiu licenças extremas em seus fabliaux, pequenos contos em versos octossílabos 

de caráter satírico ou edificante, comuns nos séculos XII e XIII, na França.

A literatura erótica medieval  procurou dominar a luxúria transcendendo a 
sexualidade. Este foi o objetivo do amor cortês, a partir do princípio de que 
dois seres não devem se amar para simplesmente obedecer a uma inclinação 
natural, mas para melhorar um através do outro física e moralmente. Essa 
concepção, formada no sul da França, era uma reação contra os costumes 
rudes e violentos da cavalaria. O cavaleiro não se preocupava com o amor: 
era  um  militar  que  valorizava  a  honra,  a  fidelidade  ao  suserano  e  aos 
companheiros de armas (ALEXANDRIAN, 1993, p. 35).

Na classe privilegiada, a mulher representava acima de tudo um feudo que não podia 

escolher  o  marido.  O  amor  cortês  contrabalançou essa  misoginia  fazendo do  sentimento 

amoroso uma virtude comparável à honra.



18

A erotologia cortês depreciou o casamento a ponto de permitir à dama ter um amante 

vassalo que a servia respeitosamente, diferentemente do marido que, aliás, ela não escolhera 

livremente. Essa mulher não pecava se mantinha essas relações amorosas extraconjugais com 

prudência e sabedoria.

O primeiro a relatar sobre o comportamento erótico e amoroso no Ocidente foi André, o 

Capelão, que codificou, em seu  De Amore, os princípios da cortesia sexual. Nessa época, a 

mulher era quase insignificante, seu papel se limitava ao casamento e à procriação, e não tinha 

voz  ativa  ou  participava de  decisões sociais  ou  familiares.  Esse  papel  era  designado aos 

homens. A partir  daí a  mulher começou a  ser  vista  como o sexo frágil e  essa  concepção 

perdurou durante muito tempo até que com o feminismo passou por uma profunda mudança, 

como veremos mais adiante.

Em Márcia Denser, vemos questões como a crescente libertação e liberdade femininas 

sendo discutidas, assim como o comportamento a mulher frente ao sexo masculino que muitas 

vezes alterna os sentidos da submissão e do domínio.

A alternância entre o exercício do poder e a submissão passa a ser uma constante nos 

relatos eróticos. É o que se observa no século XIV, quando a Idade Média pouco a pouco se 

extingue e o Renascimento se desponta. Giovanni Boccaccio foi o primeiro a transformar a 

licenciosidade  ingênua e  brutal  dos  fabliaux em erotismo refinado. Seu  Decameron teve 

influência tardia apesar de suas originalidades.

No Renascimento a Itália tornou-se o centro no qual a literatura erótica se requintou e se 

enriqueceu com temas e formas que influenciaram outros autores ocidentais. Decameron abriu o 

caminho pelo qual enveredaram novelistas que ampliaram o repertório dos antigos contos, 

introduzindo neles uma graça particular. Descobriu-se que a descrição das relações sexuais não 

era incompatível com a bela linguagem, as metáforas amáveis, a elegância das personagens e a 

alegria saudável.

Pietro Aretino, no começo do século XVI, foi o homem que se postou diante de seus 

contemporâneos como um grande satírico,  mas  que  se  tornou  a  encarnação  do  erotismo 

literário. Com suas  obras, ele  explorou um filão inesgotável:  a  vaidade humana.  Também 

conhecia a arte de ridicularizar as pessoas com uma graça que passou a ser repetida em toda 

parte.

No tempo da Reforma, da qual  zombou entre tantas outras coisas, François Rabelais 

ampliou a liberdade de expressão sexual, pois nunca mostrou um casal em ação amorosa, mas 

caçoou constantemente desse gênero de ação assimilando-o às funções excrementícias. Revelou 

por toda parte seu desprezo pelas mulheres, como o desprezo dos monges e médicos que as 
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viam como seres inferiores, numa óptica  de  conformidade com a  doutrina de  Aristóteles. 

Percebemos que a própria tradição canônica alimentava a visão da inferioridade feminina, pois 

eram seres humanos destinados a obedecer e a aceitar seu papel numa sociedade patriarcal e 

machista. Entendemos também a relação entre a repressão feminina e os tabus. O sexo passa a 

se aproximar da escatologia.

A repressão à  literatura erótica no século XVII só começou a ser efetiva a partir da 

Reforma, no clima das guerras entre católicos e protestantes. Luteranos e calvinistas acusaram 

os  “papistas” de favorecerem todos os  pecados, principalmente o pecado da luxúria. Estes 

retorquiram acusando luteranos e calvinistas de não serem isentos, citando como provas os 

escritos de protestantes contendo várias indecências. Seguiu-se um movimento de intolerância 

nos dois campos, cada um querendo se vangloriar de ter adeptos irrepreensíveis. O puritanismo 

entrou para os costumes sob o efeito desses militantes religiosos antagônicos. Nesse momento, 

o  tabu sexual  e  seus conseqüentes  preconceitos  se  instalaram,  não que  anteriormente não 

existissem em absoluto,  mas agora passaram a  ser  explicitados  com mais veemência. Na 

literatura dessa época tais questões apareciam com transparência. 

A alusão aos tabus e suas tentativas de ruptura podem ser observadas nos contos de 

Márcia Denser nos  quais  vários  tabus  sexuais e  preconceitos  são  colocados à  prova.  Na 

literatura de Denser os tabus são discutidos no sentido de uma tentativa de libertar a imagem 

feminina de certos preconceitos enraizados ao longo dos séculos.

A evolução dos tabus e preconceitos só se consumou aos poucos. De início, protestantes e 

católicos, para reprovar mutuamente suas pretensas torpezas, usaram um vocabulário tão cru e 

evocaram tantos bacanais que as obscenidades mais fortes da época estavam nos escritos dos 

teólogos e historiadores. A religião tornou-se uma entidade que censurava mutuamente suas 

impurezas reais ou supostas em livros também fortemente impuros.

A  repressão  à  literatura  erótica  surgiu  do  fato  de  que  a  libertinagem  misturou 

considerações anti-religiosas  a  descrições pornográficas, pois  temia  que  a  tolerância com 

relação às licenças de expressão sobre a sexualidade parecesse uma autorização dissimulada das 

blasfêmias. Como a libertinagem corria o risco de degenerar em ateísmo, decidiu-se proibir os 

escritos que incitavam prazeres libertinos a fim de prevenir um mal maior.

Desse  momento  em  diante  passou-se  a  perseguir  ativamente  as  obscenidades  que 

continham ultrajes ao cristianismo e continuou-se indulgente com o que era simples zombaria. 

Nenhuma lei, nenhuma prescrição religiosa era capaz de reprimir o gênero satírico do povo 

francês.
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No século XVIII a França exerceu o monopólio da literatura erótica e era o modelo da 

arte de amar para toda a  Europa. O romance erótico francês pretendeu ser um estudo dos 

costumes, revelando os segredos da sociedade, descrevendo o que se passava nas alcovas da alta 

roda e nas espeluncas. Fez-se voluntariamente panfleto e propôs demonstrar que certos meios 

consagrados oficialmente aos bons costumes – os conventos, os internatos, os ministérios, etc. – 

eram na realidade centros de depravação.

O autor erótico mais apreciado na França foi Jean-Baptiste Villart de Grécourt, que se 

exprimiu muito cruamente em Le Cul de la Camargo, L’Origine du petit bout des tétons, entre 

outros. Porém, seu poema mais célebre foi L’Y ou la fourche.

Crébillon Fils, que influenciou o próprio Laclos, obteve seus primeiros sucessos com 

contos de fadas eróticos cheios de alusões à França do seu tempo. O conto de fadas erótico teve 

tanta  aceitação que  o  primeiro  romance de  Diderot,  Les  Bijoux  indiscrets,  foi  publicado 

anonimamente em janeiro de 1748 e seguiu essa linha.

Ainda na França e para sustentar a ação anticlerical empreendida por Voltaire, muitos 

autores denunciaram a luxúria dos monges. Um dos romances eróticos que exploraram esse 

filão foi Thérèse philosophe (Teresa filósofa) do Marquês d’Argens. Nesse romance, o tema é o 

prazer, pois se trata de amor e sexo e não de casamento e filhos. Por meio da filosofia, é exposto 

o pensamento bastante difundido no século XVIII: o materialismo. Com ele é debatido se temos 

o livre-arbítrio ou se nossas ações são pré-determinadas. No centro do debate, o que nos chama 

a atenção enfaticamente é a crítica aos costumes da época pela hipocrisia de uma camada social: 

o clero. No prefácio de Teresa filósofa, Renato Janine Ribeiro explica a situação do clero:

[...] há, finalmente, outra camada social, a do clero, que tem elos próximos 
com a nobreza, mas é cada vez mais vista, à medida que o século avança, 
como parasitária. E dentre os parasitas os piores são os monges – não por 
acaso os mais visados no sarcasmo do livro. Geralmente, deles se diz que são 
inúteis,  ociosos,  o  que  é  uma  crítica  severa  num  século  produtivista 
(RIBEIRO, 2007, p. 20). 

Ainda em Teresa filósofa podemos observar a questão do poder e da dominação por parte 

de uma autoridade masculina, no caso um Padre, que por intermédio de sua posição persuade a 

vítima no intuito de ceder seus favores ao dominador. Com um discurso manipulativo, o Padre 

Dirrag convence Eradice de que Deus quer dos homens somente o coração e o espírito, e que se 

esquecendo do corpo chega-se à união com Deus, podendo se tornar santa e operar milagres.
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A Srta.  Eradice obedece imediatamente,  sem replicar.  Ela se ajoelha num 
genuflexório,  com um livro diante  de si.  Depois,  levantando as saias e a 
combinação até a cintura, deixa ver duas nádegas brancas como a neve e de 
uma  forma  oval  perfeita,  sustentadas  por  duas  coxas  de  uma  proporção 
admirável.
− Levantai mais alto a vossa combinação – diz-lhe o Padre –, ela não está 
bem... Aí, assim. Agora juntai as mãos e elevai a vossa alma a Deus, enchei o 
vosso  espírito  com  a  idéia  da  eterna  felicidade  que  vos  é  prometida 
(D’ARGENS, 2007, p. 47-48).

Com o consentimento de Eradice, o Padre atinge seus objetivos de obter favores sexuais 

através do  poder e  da  crença na  comunhão com Deus  por  parte  dela.  Como se  observa 

novamente a literatura erótica traz a discussão das relações de poder entre homens e mulheres. 

Quando pensamos na obra de Márcia Denser é possível percebê-la dentro dessa tradição. A 

questão do poder e da dominação nos contos da autora não persiste mais diante da superioridade 

da autoridade descrita acima, mas há ainda a dominação por parte do macho sobre a fêmea. Nos 

contos contemporâneos persiste a relação de poder e de dominação sobre a submissão e a culpa 

femininas.

Seria impossível traçar um panorama da literatura erótica sem nos referirmos ao Marques 

de Sade que, evidentemente, teve mais força do que Nerciat3 porque inseriu em suas histórias o 

terror sexual. Todos os seus heróis pensam que o verdadeiro prazer é a dor, sendo que alguns 

desejam sofrer gozando e se deixam chicotear ou molestar durante o ato sexual.

Sade consagrou intermináveis obras à afirmação de valores inadmissíveis: a 
vida  era,  segundo  ele,  a  busca  do  prazer,  e  o  prazer  era  proporcional  à 
destruição da vida. Dito de outra maneira, a vida atingia o mais alto grau de 
intensidade numa monstruosa negação de seu princípio (BATAILLE, 1987, 
p. 170). 

Em Os cento e vinte dias de Sodoma, os libertinos cometem abominações com seu harém 

de rapazes e moças, sempre sofredores e impotentes frente ao implacável destino. As vítimas 

são doces, angelicais, virgens. A beleza transparece irradiando luz. As personagens libertinas, 

por sua vez, são feias, sujas e causam nojo e náusea, como se Sade quisesse estabelecer uma 

conformidade entre seus atos e sua fisionomia. Especialmente com as personagens femininas as 

crueldades são ainda mais violentas. Fragilidade e passividade frente aos horrores. É o prazer 

através da dor. Nesse caso, ressaltamos mais uma vez as relações de dominação em que homens 

3 O cavaleiro Andrea de Nerciat certamente foi o maior romancista erótico de toda Europa, pois sabia expressar a 
pior  libertinagem sem ser  vulgar.  Além disso,  contrasta  continuamente  o trágico e  o  grotesco,  o  terno  e  o 
obsceno, o real e o fantástico.
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submetem as mulheres e elas são incapazes de se defender. É a impotência das vítimas diante da 

violência dos seus algozes.

Há uma distinção  a  fazer  no erotismo entre  o  imaginável  e  o  realizável. 
Pode-se admirar o imaginável, por causa de sua intensidade de expressão, 
enquanto reprovaríamos o realizável correspondente. A violência verbal de 
Sade me interessa, embora as situações que ele evoca me repugnem; acharia 
bom que fossem postos fora de combate os energúmenos que ele escolhe 
como heróis e que cometem por prazer os crimes mais abjetos; eu os aceito 
somente porque me conduzem ao limite extremo do imaginário. Não se pode 
ir mais longe no horror sexual do que ele o fez em pensamento. A atuação do 
escritor  fascina  mesmo  quando  se  reprova  sua  libertinagem  destrutiva 
(ALEXANDRIAN, 1993, p. 204).

Houve belas amostras da literatura erótica na época do Romantismo. Baudelaire, por 

exemplo, inovou ao associar o erotismo à melancolia, à inquietação metafísica, à obsessão pelo 

nada. Nenhum poeta o fez antes dele:

Já lhe aconteceu, como a mim, cair em grandes melancolias, depois de ter 
passado longas horas a folhear imagens libertinas? Já se perguntou a razão 
do encanto que achamos às vezes em folhear esses anais da luxúria... e às 
vezes também do mau humor que eles nos causam? Prazer e dor misturados, 
amargor de que o lábio tem sempre sede! (apud ALEXANDRIAN, 1993, p. 
237).

Verlaine foi o único poeta do século XIX que tratou a obscenidade com uma versificação 

tão requintada quanto a de suas poesias não obscenas. Ele traduziu seus desejos mais sensuais 

em metáforas suntuosas.

No século XIX, o  Ocidente descobriu  a  erotologia oriental e  a  revelou aos  próprios 

orientais que não suspeitavam que fosse especial. The Kama Sutra of Vatsyayana, traduzido em 

1883, descreve preliminares, posições sexuais e conselhos para um encontro amoroso.

No século XX, apareceu um gênero especial que não era praticado nas épocas anteriores: 

o  romance  do  inconfessável.  Anteriormente,  justificava-se  a  literatura  erótica  invocando 

intenções satíricas ou pretendendo descrever costumes amorosos livres. Agora, ao contrário, 

buscava-se  através  de  uma  nova  ciência,  a  psicanálise,  revelar  os  desejos  íntimos  mais 

indecentes recalcados no inconsciente. Tudo o que um indivíduo fazia ou sonhava e tinha medo 

de confessar tornou-se a matéria predominante das obras dessa época.

D.H. Lawrence foi  um romancista do inconfessável  contra sua própria vontade, pois 

foram seus contemporâneos que assim o categorizaram. O amante de Lady Chatterley expõe a 

teoria do casal de Lawrence, ou seja, o ideal da humanidade não é a fusão do masculino e do 
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feminino, mas seu perfeito equilíbrio. Nessa obra, aborda-se a insatisfação feminina diante de 

um marido inválido: a protagonista é incentivada pelo marido a se relacionar com amantes.

A homossexualidade masculina pertencia ao inconfessável. Oscar Wilde, por exemplo, 

conhecido homossexual, escreveu O retrato de Dorian Gray que é uma de suas obras mais 

marcantes.

William  Burroughs, Jack  Kerouac e  Allen  Ginsberg  tornaram-se  membros  da  beat  

generation.  Junkie,  o  primeiro livro publicado de William Burroughs,  é  uma autobiografia 

detalhada de sua vida de viciado em drogas. Seguindo essa tendência, surgiu em 1967 nos 

Estados  Unidos  a  liberation  gay,  um  gênero  que  pretendia  mostrar  que  a  experiência 

homossexual era  de  alegria  intensa e  que os  próprios  homossexuais não deviam se  sentir 

culpados. “Mas o aparecimento da Aids, sua progressão inquietante, transtornou a euforia gay e 

recolocou o problema da maldição, alguns vendo nisso um castigo divino, outros negando essa 

idéia com um furor que provava o quanto ela os tocava fundo” (ALEXANDRIAN, 1993, p. 

380).

Guillaume Apollinaire, o precursor do surrealismo, abordou o erotismo como erudito 

(erudição referente aos escritores de vanguarda e não à cultura clássica). Como poeta quis 

provar que podia tirar um partido lírico da obscenidade mais violenta, como em Chanson du 

mal-aimé.  Henry  Miller  foi  um  autor  surrealista,  porém independente. Quando  terminou 

Trópico de Câncer, conheceu Anaïs Nin que escreveu no prefácio: “Henry Miller é o poeta da 

vagabundagem sexual. Expressa a odisséia amorosa do homem sozinho nas grandes cidades, 

perambulando à procura de uma companheira de cama, aproveitando as ocasiões de gozar” 

(Ibidem, p. 408).

Desde o  início, o  surrealismo se  opôs  ao  obsceno, ao  escatológico e  ao  licencioso, 

substituindo-os pelo erótico-velado. Trata-se de uma sutileza em que o escondido se torna 

excitante e, da maneira como é feito esse desnudamento, tornar-se perceptível. Os mestres do 

erótico-velado são André Breton, Paul Eluard, Robert Desnos e René Char.

Obviamente a literatura erótica não se encerra no surrealismo, ela progride com o passar 

do tempo. Porém, pretendíamos demonstrar seu surgimento e sua evolução. Assim, observamos 

que em uma sociedade patriarcal e machista os escritores obtiveram maior espaço e liberdade 

para construir  uma tradição de literatura erótica que as  escritoras não possuíram.  Logo, a 

literatura erótica feminina teve uma trajetória voltada para sua própria libertação, além da 

libertação dos costumes e a conquista dos direitos das mulheres enquanto cidadãs.

Observamos também que o campo da literatura erótica é desenhado por alguns elementos 

comuns entre si, são eles: as relações de poder e submissão, os tabus e a posição feminina. A 
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questão do poder, assim como domínio e submissão, é também a questão do domínio do sexo 

masculino  sobre o  sexo feminino, pois  a  figura do  homem é  sempre forte  fisicamente e 

socialmente, enquanto a figura da mulher é frágil, submissa e vulnerável. Os tabus surgem na 

medida em que a figura feminina é associada ao pecado e à culpa. Para se redimir, essa mulher 

deve adotar uma postura de recolhimento voltada para a religião que também impõe seu poder 

com a  censura e  com o  controle dessa  figura feminina maligna. A posição feminina vai 

ganhando seu espaço conforme seus direitos vão sendo conquistados.

Mais adiante veremos que, na medida em que ocorrem essas mudanças, o espaço da 

mulher enquanto  escritora  e  porta-voz de seu papel social dará também contornos de seu 

relacionamento com o homem. Assim surge o relato de Márcia Denser no qual  veremos a 

discussão do poder revelado pelas suas personagens femininas que buscam uma forma de se 

impor usando seu poder intelectual.
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II − A LITERATURA ERÓTICA FEMININA

Para entender a literatura erótica escrita por mulheres, faz-se necessário refletir sobre a 

condição feminina  ao  longo dos  séculos.  Obviamente as  dimensões desta  dissertação não 

permitem uma reflexão ampla e aprofundada. Por isso, destacamos a importância das relações 

entre a mulher e a posição que ela ocupa nas diferentes sociedades como ponto de partida para 

pensar a literatura erótica feminina. A sociedade muda e oferece ao longo dos séculos diferentes 

possibilidades para que a mulher possa expressar-se como escritora.

Como destaca Nelly Novaes Coelho com relação à mulher:

A “imagem”  que  a  Sociedade  cristã/burguesa/liberal/patriacal  (gerada  na 
Idade Média e consolidada no Romantismo) lhe propõe como modelo de 
comportamento e que, em nosso século, começa a ser questionada e recusada 
(1989, p. 5).

Essa imagem refere-se,  evidentemente, ao modelo ideal de Mulher preconizado pelo 

movimento de espiritualização desenvolvido pela Igreja a partir dos séculos XI/XII nas cortes 

européias:

Essa imagem ou modelo ideal tinha, como princípio básico, a castidade. Esta 
foi a virtude primordial em que se apoiou o gigantesco esforço da Igreja para 
“cristianizar”  a  mentalidade  “bárbara”,  dominante  nos  primeiros  séculos 
medievais. A pureza está na base ideal do amor cortês posto em voga nas 
cortes, a partir do século XII. Ideal, pelo qual, a “amada inacessível”, fonte 
das mais altas virtudes, é vista como o elemento essencial para a realização 
plena do homem (Ibidem, p. 5).

Nesta trajetória, pode-se notar que:

Idealizando  a  Mulher  como elemento  básico  de  realização  do  homem,  a 
Igreja transformou o ato natural do sexo em ato moral, pois vinculou o Amor 
à realização transcendente do ser humano, ligando-o a conceitos de Bem e 
Mal, Virtude e Pecado, etc. (Ibidem, p. 5).

O  século  XIX  foi  a  época  em  que  a  mulher  aceitava,  como  verdade absoluta,  o 

comportamento e as reações que a sociedade lhe exigia para que fosse considerada uma mulher 

perfeita, realizada:
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No século XIX, a postura feminina, registrada nos poucos romances e na 
muita poesia escrita por mulheres, é de endosso ao sistema proposto, e de 
queixas  ou  lamentos  devido  à  impossibilidade  de  auto-realização,  como 
decorrentes de um destino pessoal,  infeliz,  nunca como possível  falha do 
sistema. (COELHO, 1989, p. 5). 

A origem e o desenvolvimento da literatura erótica feminina foram tardios e imprecisos. 

Houve algumas obras interessantes, mas nenhuma obra prima, como aponta Alexandrian:

 

A razão está na própria natureza do erotismo das mulheres, muito menos 
cerebral que o dos homens. Elas podem experimentar sensações sexuais mais 
vivas  ou  mais  profundas  que  as  deles,  mas  são  menos  aptas  que  eles  a 
convertê-las em idéias ou imagens (1993, p. 279).

Na história da literatura erótica, podemos destacar a expressividade da voz feminina por 

meio de Safo, primeira poetisa erótica da Antigüidade. Suas paixões se exprimiam com tanta 

harmonia e arte que se deu o nome de “estrofe sáfica” ao tipo de estrofe que ela usou e que 

outros poetas imitaram.

No Renascimento havia escritoras de livros eróticos, no entanto, elas celebraram o amor 

platônico e nunca ultrapassaram o tom da crônica maliciosa. Afinal o Renascimento é o tempo 

das meias-confissões, ou seja, época em que a mulher galante, para ser considerada, fazia-se 

passar pelo contrário do que era. Louise Labé, em 1555, foi a única que celebrou o amor como 

sensação física e confessou francamente sua sensualidade uma vez que, em seus poemas, morria 

de êxtase nos braços de seu amado.

Nos dois séculos seguintes,  as escritoras permanceram com uma postura recatada. O 

século XVIII apresentou várias libertinas, como Sade e Casanova, que atuaram como homens; 

porém, nenhuma delas sentiu necessidade de escrever histórias refletindo suas aventuras reais, 

seus  fantasmas ou fantasias sexuais.

Segundo afirmação de Alexandrian (1993, p.  288), as  mulheres do Romantismo não 

trouxeram nenhuma contribuição à literatura erótica como, por exemplo, George Sand que não 

fez nada comparável aos sonetos de Louise Labé, repletos de amor voluptuoso. As memórias de 

Celeste Mogador poderia ter sido a confissão feminina audaciosa que faltava até então, em 

razão da vida dessa mulher. No entanto, tudo o que poderia ser interessante foi suprimido. Mais 

uma escritora que, para ser considerada, fez-se passar pelo contrário do que realmente era.

A falta de testemunhos sobre a sexualidade feminina fez com que surgissem embustes, ou 

seja,  incitou  homens a  escrevê-los.  O embuste  mais bem-sucedido foi  Memórias  de  uma 

cantora, escrito pelo próprio editor August Linz. A primeira romancista original da literatura 
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erótica foi a marquesa de Mannoury d’Ectot com Les Cousines de la colonelle, romance galante 

naturalista escrito de modo que o sentimentalismo se entrelaça à libertinagem.

Durante a transição dos séculos XIX e XX, antecipando Colette e as outras romancistas 

do  escândalo,  Rachilde  fez  uma  série  de  romances  sobre  o  “amor  complicado”, como 

L’Animale  (1893).  Com  o  passar  dos  anos,  compôs  menos  romances escandalosos  mas 

continuou aberta a todos os acontecimentos, identificando-se com futurismo e dadaísmo. 

No início do século XX em Paris, existiu um grupo notório de lésbicas com pretensões 

literárias. Houve uma expectativa  de  que  fizessem um romance audacioso ou  confissões 

ousadas. Muito  pelo  contrário, todas  se  passaram por  amantes apaixonadas da pureza que 

trocavam entre si apenas carícias castas. Colette, no entanto, teve libido e talento necessários 

para  escrever romances eróticos,  porém,  não  fez  nada  disso,  mas  foi  ao  extremo  limite 

permitido pela indústria editorial de sua época:

Ela explicou a Sylvain Bonmariage em 1913:  “Sou apenas uma escritora 
verdadeira. A verdade nunca é erótica. Para ser erótica, no sentido ocidental 
e pejorativo da palavra, é preciso forçar a realidade para lhe dar um sentido 
que ela não tem (ALEXANDRIAN, 1993, p. 300).

Lucie Delarue-Mardrus estreou com poemas e o drama  Sapho désespérée. Entre seus 

numerosos  romances, alguns  são  de  um  erotismo  sutil  e  ao  mesmo  tempo intelectual  e 

passional, como em L’Acharnée (1910). Esquecida desde sua morte, ela tem tanto valor quanto 

Colette.

Renée Dunan trouxe uma expressão que até então se julgava reservada aos homens. Foi a 

primeira mulher que ousou publicar clandestinamente um romance pornográfico de força e 

crueza nunca alcançadas por nenhuma de suas colegas. Em seu romance Les Caprices du sexe 

(1928), há um estilo forte,  mas não vulgar,  com observações muito justas sobre psicologia 

sexual.

Anaïs Nin foi a melhor romancista moderna que depois praticou o erotismo literário. É 

uma escritora surrealista influenciada por sonhos e inconsciente. Ligada a Antonin Artaud e ao 

Dr.René Allendy escreveu, segundo Alexandrian, a obra “Venus erótica é certamente o livro 

mais autêntico e o mais curioso do erotismo feminino” (1993, p. 308). Essa obra apresenta uma 

qualidade dominante: o  onirismo. É abordado o universo dos sonhos mais loucos de uma 

mulher sobre o amor físico. Mais ainda, é a concepção feminina acerca da descrição poética das 

relações sexuais. Ela via o prazer imenso, infinito, e o lirismo intenso do seu erotismo que se 

alimentava de exagero constante. Descreve o orgasmo ideal, em termos de paroxismo, como um 
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paraíso onde se deseja entrar e onde se vê já em pensamento. Em seus contos eróticos mantém 

sempre o senso da beleza carnal e da elegância moral, mesmo nas perversões. O órgão sexual 

feminino  é  comparado a  uma flor,  seu  lubrificante natural ao mel.  Henry e  June delírios 

eróticos, história verídica de Anaïs Nin, é uma compilação de diários relatando as experiências 

eróticas de Henry e June Miller em Paris.

Depois da Segunda Guerra Mundial, surgem as confissões de Pauline Réage em Histoire 

d’O,  que  na  realidade  fora  escrito  por  um  homem,  Jean  Paulhan.  Aqui  há  uma  tese 

autodestrutiva na qual se afirma que a mulher deseja ser humilhada e torturada e que se deleita 

com tais crueldades. Em 1970 essa obra obteve sucesso por um fenômeno sociológico. Em 

pleno movimento feminista, os americanos pensaram que era construtivo e moralizante um livro 

mostrando uma mulher que gostava de apanhar: “Hoje deve-se julgar Histoire d’O por seu justo 

valor: obra de um casal, e não obra de uma mulher; brilhante exercício de estilo, muito mais do 

que revelação autêntica da sexualidade feminina” (ALEXANDRIAN, 1993, p. 314).

Emmanuelle,  de autoria de Emmnuelle Arsan, pseudônimo de Maryat e Louis Rollet-

Andriene, surgiu em 1960. Foi construído segundo as receitas do romance erótico-exótico, o 

antídoto para  Histoire d’O, e apresentava um retrato de gozadora atrevida. Apresenta tiradas 

intermináveis sobre a filosofia do erotismo, como “Fazer amor não é necessariamente fazer ato 

de erotismo.  Não existe erotismo onde há prazer sexual de impulsão de hábito, de dever” 

(Ibidem, p. 316).

O surrealismo, tendo exaltado muito a mulher e a liberdade, estimulou as poetisas a 

exprimirem  livremente  sua  sexualidade.  A mais  audaciosa  foi  Joyce  Mansour  com  suas 

violentas confissões lésbicas. Nelly Kaplan foi acolhida no surrealismo pelo próprio André 

Breton e escreveu, sob o nome de Belen, livros de um erotismo insolente e zombeteiro com 

pitadas de fantástico. Além disso, introduziu um elemento novo no erotismo: o humor negro.

Podemos observar que a literatura erótica feminina aponta para o desenvolvimento de 

uma tradição, ou seja, sua evolução foi vagarosa e tardia. No entanto, percebemos que há, de 

início, uma tentativa de criar uma literatura erótica verdadeiramente feminina, na qual suas 

idéias e concepções acerca da sexualidade e do erotismo transmitam sensações, desejos e até 

mesmo frustrações.

A literatura escrita por mulheres foi vagarosa e tardia, pois a própria história do papel da 

mulher na sociedade ao longo dos séculos foi negligenciada a ponto de ser impossível ter 

participação nas decisões de seu interesse privado e público. A mulher submissa que aceitava o 

que o homem e a sociedade lhe impunham era estimulada, mais do que isso, fazia parte de seu 

dever. Era seu dever adotar uma postura frágil, angelical, para sua própria sobrevivência mesmo 
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que  não  fosse  verdade.  Por  isso,  ao  falar  sobre  sua  sexualidade  ou  tratar  do  erotismo, 

considerava-se uma atitude, no mínimo, transgressora.

Na obra de Márcia Denser é abordado justamente isso: o erotismo aplicado ao papel 

feminino, suas conquistas, suas dificuldades, relacionamentos amorosos e atitudes frente a eles. 

Apesar  de  todas as  mudanças ocorridas, muitas  vezes vemos a  mulher presa a  um papel 

tradicional, mostrando-se atrasada e insegura.

Se entendermos o feminismo como o movimento social que defende a  igualdade de 

direitos  e  status  entre  homens e  mulheres em  todos  os  campos,  podemos constatar  sua 

importância dentro do panorama histórico da literatura feminina.  Vale lembrar que desde a 

Antigüidade ser mulher era sinônimo de pecado. Durante a  época cristã havia teorias que 

defendiam a idéia de que a mulher era um ser inferior e falho, que jamais se assemelharia à 

imagem de Deus. Contudo, a maternidade transformava essa imagem subalterna, pois a vida 

austera, privada, dedicada às orações transcendia a mulher da natureza pecadora. Surgiram os 

tabus  e,  com eles,  o  preconceito acerca  da  nudez  e  do  erotismo femininos.  Ou santa ou 

prostituta.

No Brasil, a situação não era diferente. Somente no século XIX o país reconheceu que a 

população feminina merecia ser educada, no entanto, a qualidade era ruim, as escolas eram 

somente para mulheres e os mestres deviam ser igualmente mulheres. Assim, é compreensível 

que a literatura feminina sofresse certo atraso devido ao preconceito acerca da mulher-escritora, 

principalmente, da mulher-pensadora. Mais ainda, a literatura erótica feminina por tratar da 

sexualidade, da fisiologia feminina, sua relação com o próprio corpo e a relação com o outro 

implicava em sérias desavenças e enfrentamentos com um sistema patriarcal/machista difícil de 

lidar.  Veremos  mais  adiante  que  o  feminismo surgirá  primeiro  na  Europa,  mas  depois 

influenciará outras escritoras ocasionando seu desenvolvimento ao longo do tempo.

Seria impossível refletir sobre a expressividade feminina no âmbito da literatura erótica 

sem considerar o movimento feminista. O feminismo do pós-guerra partiu de um livro,  Le 

Deuxième Sexe (O Segundo Sexo), de Simone de Beauvoir. A autora francesa sustentava que a 

feminilidade não existia, que era uma invenção dos homens que viam na mulher a Outra quando 

ela era a Mesma. Por apoiar esse falso princípio, ela responsabilizou todos os escritores, de 

Stendhal a André Breton, como os culpados de terem acreditado na feminilidade. Afinal de 

contas, não foram os homens que inventaram o útero, a gravidez, o sistema endócrino que dão 

às mulheres uma sensibilidade diferente da deles.

A partir  daí,  algumas escritoras feministas empreenderam uma crítica  sistemática ao 

discurso masculino. Demonstravam que em todas as  épocas o  homem havia adotado uma 
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postura tirana de opressão em relação à mulher. As feministas combatiam todos os homens, 

inclusive estavam contra aqueles mais solícitos, pois a gentileza lhes parecia uma grave ofensa.

Christiane Rochefort estreou com Les Repos du guerrier, no qual a protagonista aceita 

tudo de seu homem porque ele a fez gozar. Ele é um bêbado, associal, sem profissão, cafajeste, 

e ela lhe dá casa, comida e o cerca com sua ternura. Na realidade, essa obra desmente a tese de 

Simone de Beauvoir, pois se vê aí uma mulher considerando o homem como o Outro e não o 

inverso. O livro mostra bem o desassossego da mulher que não ousa se livrar de um cafajeste 

que lhe proporcionou o orgasmo. Mais uma vez desmente Beauvoir.

É  uma  conquista  preciosa  da  mulher  o  direito  que  ela  conquistou  de 
expressar na literatura as exigências internas e as perturbações sensuais de 
seu corpo. É preciso que ela o utilize com discernimento, sem hipocrisia, 
mas  também  sem  ostentação  e  sem  reivindicação  deslocada 
(ALEXANDRIAN, 1993, p. 328).

Toda essa efervescência que surge na Europa com relação à liberdade feminina teve ecos 

na vida das mulheres no mundo todo. No Brasil, entre os anos 1930 e 1960, quarenta anos 

depois da conquista do direito feminino ao voto, houve um expressivo movimento feminista 

questionador não só da opressão machista, mas dos códigos da sexualidade feminina e dos 

modelos de comportamento impostos pela sociedade de consumo.

Sendo assim, dentre a grande revolução do século XX, admite-se que:

O direito ao prazer do sexo reivindicado pela mulher como um dos primeiros 
alicerces indispensáveis à construção do novo sistema social que o próprio 
progresso do mundo contemporâneo está exigindo (COELHO, 1993, p. 249, 
grifos da autora).
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III − MÁRCIA DENSER: UMA PERSPECTIVA DA PROSA ERÓTICA 

NO CONTEXTO DA LITERATURA ESCRITA POR MULHERES

Antes de tratarmos da prosa de Márcia Denser, é necessário expor a trajetória da literatura 

feminina brasileira  contemporânea para  compreendermos sua  problemática e  seu  contínuo 

desenvolvimento no âmbito da literatura que, até então, era feita essencialmente por homens. 

Da mesma forma, faz-se necessária uma breve explanação sobre o contexto histórico dos anos 

1970 e 1980, pois a prosa de Márcia Denser publicada nessa época está profundamente ligada 

ao contexto histórico-cultural, o que faz com que tal dado seja pertinente.

Segundo Nelly Novaes Coelho, existe um:

Crescente  interesse  que  desde  os  anos  70  vem  despertando  não  só  a 
produção literária das mulheres, mas também a de literatura infantil juvenil e 
a da “negritude”. Muito mais que simples moda, esse triplo interesse arraiga 
em um fenômeno mais amplo: a inegável emergência do diferente; das vozes 
divergentes; a descoberta da alteridade ou do Outro, via de regra, sufocadas 
ou  oprimidas  pelo  sistema  de  valores  dominantes  (1993,  p.  11,  grifo  da 
autora).

Deixemos claro que não discutiremos o conceito de qualidade no sentido de incutir se a 

literatura escrita por mulheres é de melhor ou pior qualidade em relação àquela feita pelos 

homens, uma vez que esse tipo de comparação escapa da análise literária. O que existe é o 

texto, é sobre ele que nos debruçamos e percebemos que a voz do autor permite um diálogo 

com o  tempo no  qual  foi  escrito.  O  importante  é  desvendar,  retirar  das  sombras e  dos 

preconceitos a literatura escrita por mulheres: “Não se trata de saber se a literatura ‘feminina’ é 

melhor ou pior que a ‘masculina’ (pois isso não teria nenhum sentido...), mas sim descobrir o 

que ela é, como se constrói e por que trilha determinados caminhos” (Ibidem, p. 12, grifos da 

autora).

Na tradição literária brasileira do século XX, por volta dos anos 1930, a reação feminista 

se  fez  notar  formando três  momentos,  cada  qual  com suas  particularidades  e  inovações 

literárias.

O primeiro momento se dá nos anos 1930 e 1940, oscilando entre o endosso ao sistema e 

o questionamento aos valores consagrados. Assim, segundo o olhar de Nelly Novaes Coelho:
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Nos romances pioneiros dessa conscientização inicial, temos nas heroínas a 
constatação,  entre  resignada  e  melancólica,  do  bloqueio  imposto  pela 
Tradição patriarcal  à liberdade de escolha de sua própria vida.  Frustração 
amorosa.  Tentativa  de  valorização  da  capacidade  intelectual  da  mulher. 
Irrealização sentimental (COELHO, 1989, p. 6).

Podemos destacar algumas representantes e suas obras pontuais desse momento: Raquel 

de Queirós com O Quinze (1930) e Lygia Fagundes Telles com Praia Viva (1944).

Com relação às inovações literárias, podemos apontar um discurso mais despojado, mais 

objetivo, com influência da técnica cinematográfica e do estilo jornalístico. Há uma linguagem 

mais concisa e quebra da linearidade temporal que marcava o romance tradicional. No entanto, 

“em todos eles ainda persiste a resignação ou o endosso à imagem feminina que a Sociedade 

romântica consolidou e impôs como definitivo padrão de comportamento. O amor ainda é eixo” 

(Ibidem, p. 6).

O segundo momento se dá nos anos 1940 e 1950, quando tem início a verdadeira ruptura 

com as estruturas tradicionais.  Há uma abertura para uma nova imagem da mulher e  uma 

vivência existencialista. Quem abriu o caminho foi Clarice Lispector:

A busca  de  um  novo  conhecimento  do  mundo  entra  na  literatura.E  na 
literatura  feminina  essa  busca  tem  início  mesclada  com  a  busca  de  si 
mesma.Na  esteira  do  pensamento  fenomenológico,  que  está  na  base  do 
existencialismo,  busca-se,  para  além  das  formas  consagradas  e  já 
estereotipadas,  uma  nova  maneira  de  ver,  de  saber,  de  viver,  de  fazer 
(Ibidem, p. 7).

Com  relação  à  estrutura  do  texto,  pode-se  dizer  que  há  um  discurso  descontínuo 

expressando a ausência de certezas, e uma continuidade da fala que revela uma alma feminina 

ambígua,  dividida  entre  amor  e  ódio,  bondade  e  maldade,  etc.  Nada  comparado  ao 

maniqueísmo, à  nítida separação entre os impulsos  do bem e do mal que caracterizava as 

personagens da ficção tradicional. No entanto, o amor ainda é fonte de conflitos, seja como 

ausência inexplicável, seja como desencontro ou frustração.

Nos anos 50, multiplicam-se os textos de romance ou contos que mostram a 
crescente consciência de que o problema da mulher só será resolvido quando 
os limites tradicionais, mantidos pela Sociedade, forem ultrapassados e ela 
puder  se  projetar  como  ser  humano,  para  além  do  círculo  amoroso, 
homem/mulher, que se apresenta como único caminho de realização para ela 
(Ibidem, p. 9).
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O terceiro momento se dá entre os anos 1960 e 1980, época em que as tendências se 

multiplicam. A “imagem tradicional da mulher” está totalmente superada na literatura como 

padrão a ser seguido. “O amor deixa de ser o tema absoluto para ceder lugar às sondagens 

existenciais;  ao  ludismo  da  invenção  literária;  às  fantasias  intertextuais;  à  metafísica;  à 

redescoberta dos mitos; ao erotismo” (COELHO, 1989, p. 10).

Os temas e tendências ampliam-se cada vez mais. A forma narrativa fragmentada passa a 

dominar a escritura dessa fase e a transformação da civilização está em acelerado processo. É 

nesse momento, entre as vozes inovadoras, que Márcia Denser está inserida.

Márcia Denser – TANGO FANTASMA (1976)
Contos eróticos. Explosão da antiga imagem da mulher. O erotismo liberado 
que, chegado ao fundo do poço do ser, sente o apelo do sagrado que há no 
sexo e que a liberação desnorteada destruiu. A linguagem totalmente livre, 
indisciplinada (Ibidem, p. 12).

Ressaltamos que a literatura de Márcia Denser, especialmente os objetos de estudo deste 

trabalho,  Tango  Fantasma e  Diana  caçadora,  foram  publicados  em  1976  e  1986, 

respectivamente. Nesses  trabalhos  a  perspectiva  histórica  e  a  efervescência cultural  são 

importantíssimas para o entendimento do sujeito histórico que produz as obras. Não basta 

apenas considerar que se trata de literatura escrita por mulher. Trata-se de uma literatura escrita 

por uma mulher num tempo e num espaço definidos, que revela um diálogo seminal para o 

entendimento da expressão artística.

Logo, todo o sistema político instaurado pela ditadura de 1964, que foi um marco na 

história do Brasil, sem sombra de dúvida marcou de diferentes maneiras a cultura e as artes 

brasileiras do período, bem como a literatura de Márcia Denser.  Nesse cenário de ditadura 

imposta  e,  conseqüentemente, de  censura nas  diversas  expressões artísticas,  percebe-se  a 

necessidade constante dos artistas dizerem com sutileza, sugerindo e revelando, sem mostrar 

por completo. A intertextualidade está presente aí, pois “cultura é um aperfeiçoamento, é uma 

transformação daquilo que nós recebemos naquilo que nós criamos” (LIMA, in  Cultura em 

trânsito, p. 72). Mais ainda, “é a conjunção do que nos é dado pelo passado ou pelos mestres 

com aquilo que contribuímos para transformar o que recebemos no que podemos criar. Cultura 

é assim uma soma do adquirido por outros e do transformado em nós” (Ibidem, p. 72).

Assim, quando pensamos na literatura de Márcia Denser e, mais precisamente, nos contos 

aqui analisados, apreendemos o real sentido da presença de diversos elementos constituintes da 

cultura. Após a abertura ocorrida no final da década de 1970, a expressão artística surgiu com a 

intenção de tratar a arte como um todo para diminuir a distância entre o erudito e o popular. 
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A prosa de Márcia Denser trilha o difícil caminho do processo de libertação que vem 

sendo  enfrentado pela  mulher  do  século XX:  a  inevitável  inadequação entre  a  liberdade 

conquistada e a estrutura tradicional ainda vigente na sociedade. Seus textos pertencem à luta 

que a mulher trava para se libertar dos preconceitos arraigados ao longo do tempo e que a 

subjugam. Por essa razão, nas palavras de Nelly Novaes Coelho:

Que suas narrativas oscilem entre o êxtase da descoberta do corpo liberado 
até a loucura e a dissecação impiedosa da condição de objeto a que a mulher 
se reduziu ainda mais através dessa pretensa libertação” (COELHO, p. 252, 
grifos da autora).

Mais ainda, sendo literatura erótica escrita por mulher, está patente a busca por um novo 

discurso-do-sexo, ou melhor, um discurso feminino, o único capaz de registrar experiências tão 

íntimas e específicas com verdade e verossimilhança.

Segundo Zuenir Ventura, apesar da tentativa de libertação da antiga imagem feminina, 

temos que “a intensa repressão sexual historicamente condicionada transformou o sexo num 

tabu a violar na sala escura, apesar de toda a literatura sobre a emergência de uma sociedade 

permissiva” (2000, p. 61). A censura surgida com a implantação da ditadura, somada ao tabu do 

sexo  e  à  repressão feminina,  ocasionou um forte  sentimento auto-repressor nos  artistas  e 

intelectuais que se sentiram amputados de seu direito de se expressar. Tal fato foi observado 

mais precisamente na literatura escrita por mulheres.

A literatura ganhou ares de dualidade, assim “no plano da expressão artística, o impasse 

gerou vários caminhos quase sempre bipolares: o industrialismo e o marginalismo; a vanguarda 

e o consumo; a expressão lógica e a expressão mais intuitiva, emocional” (Ibidem, p. 51). 

Então, o erotismo e a literatura erótica inicialmente se instauram nesse contexto, isto é, em um 

cenário de censura, repressão e, mais ainda, punição.

Hilda Hilst é outro exemplo de escritora que aborda a questão do erotismo em A obscena 

Senhora D, de 1982:

Breve  romance.  Uma  das  mais  terríveis  e  apaixonadas  denúncias,  na 
literatura  brasileira,  da  civilização  do  homem  da  Queda  e  da  Culpa, 
vivenciada por uma mulher.  A pressão apocalíptica da “palavra de Deus” 
sobre o comportamento dos homens. O esfacelamento final da imagem de 
mulher submissa às verdades absolutas ditadas pela Igreja e endossadas pela 
Sociedade. Para além da obsessão religiosa, faz sentir uma abissal carência 
de Deus. Densa fusão do erotismo e do sagrado (COELHO, p. 12-13).
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A obra A obscena Senhora D pertence à mesma época de publicação de Tango fantasma e 

ao terceiro momento de conscientização da literatura feminina brasileira, referente aos anos 

1960 e 1980. Não somente essa autora, mas outras também se tornaram exemplos dessa fase 

emblemática.

Vemos que tanto a obra de Hilda Hilst quanto a obra de Márcia Denser demonstram a 

crescente derrubada de preconceitos arraigados às minorias, nesse caso, a mulher. Isso pode ter 

sido uma tentativa de impedir qualquer tipo de censura profundamente inserida num contexto 

político-social brasileiro que determinou e influenciou as artes e a literatura.

A literatura erótica  constitui  um caminho reflexivo  para  que  a  voz  feminina possa 

articular-se contra tabus e preconceitos. Os tabus estão ligados à sexualidade e os preconceitos à 

condição social.  É uma estratégia para dar forma, além de uma consciência voltada para a 

discussão da sexualidade e de seu papel no relacionamento amoroso e sexual.
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IV − A INTERTEXTUALIDADE E A MULTIPLICAÇÃO DE SENTIDOS

Podemos admitir que o texto seja um todo organizado de sentido, formado por partes 

solidárias  que apresentam coesão e  coerência,  e  produzido sempre por  um sujeito  em um 

determinado tempo e um determinado espaço.

Antes de nos aprofundarmos na questão da intertextualidade e, mais adiante, na questão 

da  intertextualidade  na  obra  de  Márcia  Denser,  é  necessário  deixar  claro  a  noção  da 

nomenclatura que utilizamos no que tange ao dialogismo e à intertextualidade. 

O  vocábulo  ambivalência introduzido  por  Júlia  Kristeva  e  pertencente ao  universo 

bakhtiniano é o ponto de partida de nossa reflexão. Segundo Kristeva:

Em  Bakhtin,  além  disso,  os  dois  eixos,  por  ele  denominados  diálogo e 
ambivalência,  respectivamente,  não  estão  claramente  distintos.  Mas  essa 
falta  de  rigor  é,  antes,  uma  descoberta  que  Bakhtin  foi  o  primeiro  a 
introduzir  na  teoria  literária:  todo  texto  se  constrói  como  mosaico  de 
citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto (2005, p. 
68, grifos da autora).

Os termos  diálogo  e  ambivalência, apesar de pouca distinção, constatam a riqueza da 

tessitura textual que é um organismo vivo que se constrói influenciado e moldado por outros 

textos ou outros discursos. Segundo Bakhtin, o texto tem caráter responsivo, ou seja, todo texto 

responde a um texto anterior e assim sucessivamente. Há uma relação de causa e efeito entre os 

textos. O processo de incorporação de um texto em outro texto denomina-se intertextualidade.

Na visão de Fiorin:

O discurso literário não é um ponto, um sentido fixo, mas um cruzamento de 
superfícies  textuais,  um  diálogo  de  várias  escrituras,  um  cruzamento  de 
citações  [...]  Como  ela  vai  chamar  “texto”  o  que  Bakhtin  denomina 
“enunciado”,  ela  acaba  por  designar  por  intertextualidade  a  noção  de 
dialogismo. [...] Qualquer relação dialógica é denominada intertextualidade 
(2006, p. 51-52).

Fiorin, ao estudar Kristeva, constata que, independentemente da nomenclatura utilizada, a 

relação dialógica sempre se faz presente e é a mesma: todo texto é formado a partir de outros 

textos, todos se referindo e citando em uma troca de influências e de interdependências mútuas.

A língua e a linguagem são um sistema autônomo, no entanto, situado num determinado 

tempo e espaço ao qual se revelam aspectos ideológicos, visões de mundo e suas relações, ou 
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seja, língua e história se interrelacionam e formam novos textos marcantes na história e na 

ideologia.

Podemos adiantar  que a  intertextualidade presente em Márcia Denser traz uma nova 

significação marcante no sentido histórico definidora da personalidade no tempo e espaço, além 

de ser pontual na relação com o homem. Pois segundo Kristeva:

O termo ambivalência implica a inserção da história (da sociedade) no texto 
e do texto na história; para o escritor, essas implicações são uma única e 
mesma coisa. Falando de  duas vias que se unem na narrativa, Bakhtin tem 
em vista a escritura como leitura do  corpus literário anterior, o texto como 
absorção e réplica de um outro texto (2005, p. 71-72, grifos da autora).

A ambivalência de que fala a citação acima se trata das duas vias de um mesmo texto: a 

história e o texto, ou seja, a presença da história no texto e do texto na história. São duas vias 

que se cruzam e se interrelacionam unidas no tecido narrativo, pois é impossível pensar o texto 

sem a inserção e a influência de um (história) e outro (texto). História e texto estão agrupados 

de forma dinâmica, cada qual exercendo sua função dentro de seu contexto.

Ainda nesse sentido, a autora esclarece:

O autor pode se servir da palavra de outrem para nela inserir um sentido 
novo, conservando sempre o sentido que a palavra já possui. Resulta daí que 
a  palavra  adquire  duas  significações,  que  ela  se  torna  ambivalente.  Essa 
palavra  ambivalente  é,  pois,  o  resultado  da  junção  de  dois  sistemas  de 
signos. [...] A junção de dois sistemas de signos relativiza o texto. É o efeito 
da  estilização  que  estabelece  uma  distância  relativamente  à  palavra  de 
outrem, contrariamente à imitação [...],  que toma o imitado (o repetido) a 
sério,  torna-o  seu,  apropria-se  dele,  sem  o  relativizar.  Essa  categoria  de 
palavras  ambivalentes  caracteriza-se  pelo  fato  de  que  o  autor  explora  a 
palavra de outrem, sem ferir-lhe o pensamento, para suas próprias metas; 
segue  sua  direção  deixando-a  sempre  relativa  (Ibidem,  p.76-77,  grifo  da 
autora).

Um autor pode tomar a palavra de outro autor inserindo um sentido novo, porém, sem 

alterar ou abster seu sentido anterior; assim a palavra se torna ambivalente. Nesse caso, o texto 

se torna relativo, o autor explora a palavra de outro sem alterar-lhe o sentido, deixando-o apenas 

relativo para seus próprios fins, o que difere da imitação. A imitação é uma apropriação em que 

o autor toma a palavra, mas deixa óbvia essa repetição que diz respeito à estilização. O que está 

em discussão é a relativização da palavra, sua ambivalência. Ao tomar a palavra de outrem, o 

autor introduz outro sentido para suas próprias metas sem alterar o  sentido que foi  usado 

anteriormente.
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A  linguagem  é  um  fenômeno  extremamente  complexo,  que  pode  ser 
estudado de múltiplos pontos de vista, pois pertence a diferentes domínios. 
É, ao mesmo tempo, individual e social, física, fisiológica e psíquica. Por 
isso, dizer que a linguagem sofre determinações sociais e também goza de 
uma  certa  autonomia  em  relação  às  formações  sociais  não  é  uma 
contradição.  Isso  implica,  entretanto,  distinguir  dimensões  e  níveis 
autônomos e dimensões e níveis determinados (FIORIN, 2006, p. 8-9).

Por ser complexa, a linguagem comporta diferentes níveis, como sistema e assim sendo 

com certa independência, e determinada e assim imerso numa dada estrutura social. Quando 

temos um discurso proferido, temos também um discurso imerso numa formação social. Então, 

esse mesmo discurso assume uma especificidade que revela informações de uma época, de uma 

cultura, de uma categoria. A aparência, o sistema se desnuda revelando aspectos sociais.  

Além da linguagem como sistema e  como estrutura imersa numa dada sociedade, a 

intertextualidade se manifesta em texto por três processos distintos que podem estabelecer uma 

relação contratual ou polêmica com o texto a que se refere: citação, alusão e estilização. Na 

citação são citadas palavras do texto de origem e, se houver concordância com o texto anterior, 

a citação é contratual, mas se houver discordância é polêmica. Na alusão, o texto incorporado se 

manifesta  por  meio  de  construções  sintáticas  em  que  algumas  figuras  do  primeiro  são 

substituídas por outras. Na estilização há uma espécie de imitação do estilo do autor do texto 

original.

A intertextualidade, ou o diálogo entre textos, faz-se no repertório daquele que profere o 

discurso, ou seja, seu uso está atrelado ao fato de que a intertextualidade marca uma época, 

mais que isso, marca o sentido do texto em relação àquele que o recebe. Assim:

Uma formação ideológica deve ser  entendida como a visão de mundo de 
uma determinada classe  social,  isto é,  um conjunto de representações,  de 
idéias  que  revelam  a  compreensão  que  uma  dada  classe  tem  do  mundo 
(Ibidem, p. 32).

Como a intertextualidade marca uma época, temos a visão de mundo da personagem, a 

ideologia  marcada pela linguagem usada e  pelo discurso que revela a  compreensão que o 

personagem tem do mundo. Essas revelações nos fornecem indícios para um entendimento mais 

amplo de uma obra. Se há uma apropriação de outros discursos anteriores, como acontece 

comumente em discursos escritos e orais, o sentido atinge uma proporção maior.
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Veremos que nos contos de Márcia Denser há exatamente isso:  uma relativização do 

texto. A autora explora e toma como sua a palavra de outrem, utilizando-a para um objetivo seu 

mais amplo e tornando-a ambivalente sem que perca seu sentido anterior.

A palavra enquanto estatuto específico, segundo a afirmação de Julia Kristeva:

Nos diferentes  gêneros  (ou textos)  como significando  modos diversos  de 
intelecção (literária) coloca hoje a análise poética no ponto nevrálgico das 
ciências humanas: no cruzamento da linguagem (prática real do pensamento) 
e do  espaço (volume, onde a significação articula-se por um encontro de 
diferenças).  Estudar o estatuto da palavra significa estudar as articulações 
dessa palavra (como complexo sêmico) com as outras palavras da frase, e 
encontrar  as  mesmas  funções  (relações)  ao  nível  das  articulações  de 
seqüências maiores (2005, p. 67, grifos da autora).

A linguagem como prática real do pensamento traduz o espaço e o contexto e faz o 

cruzamento entre eles. A palavra aparece como unidade mínima relacionando-se e articulando-

se em unidades maiores, transformando seu significado inicial em um sentido mais amplo 

denotador de um sentido maior. “Assim, o estatuto da palavra como unidade minimal do texto 

revela-se como o mediador que liga o modelo estrutural ao ambiente cultual (histórico), assim 

como o regulador da mutação da diacronia em sincronia (em estrutura literária)” (Ibidem, p. 68, 

grifo da autora).

O estatuto da palavra exige a concepção de que ela trabalhe simultaneamente em três 

dimensões, pois

face a essa concepção espacial do funcionamento poético da linguagem, é 
necessário definir, primeiramente, as três dimensões do espaço textual, onde 
se realizarão as diferentes operações dos conjuntos sêmicos e das seqüências 
poéticas. Essas três dimensões são: o sujeito da escritura, o destinatário e os 
textos exteriores (três elementos em diálogo). O estatuto da palavra define-
se, então, a)  horizontalmente: a palavra no texto pertence simultaneamente 
ao sujeito da escritura e ao destinatário, e b) verticalmente: a palavra no texto 
está orientada para o  corpus literário anterior ou sincrônico (Ibidem, p. 67, 
grifos da autora).

Nesse sentido, os contos a serem analisados trarão estes aspectos: horizontal, enquanto o 

sujeito da escritura se comunica com o destinatário, e vertical, com a palavra voltada para o 

texto literário anterior e para o sincrônico. Isso significa que o texto literário se comunica com 

outros textos, literários ou não, e dialoga com eles, tornando-os ao mesmo tempo comunicantes 

de um significado maior em sincronicidade.
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Podemos observar a questão dos eixos horizontal e vertical segundo a explicação de Julia 

Kristeva:

No universo discursivo do livro, o destinatário está incluído apenas enquanto 
propriamente  discurso.  Funde-se,  portanto,  com  aquele  outro  discurso 
(aquele outro livro), em relação ao qual o escritor escreve seu próprio texto, 
de modo que o eixo horizontal (sujeito-destinatário) e o eixo vertical (texto-
contexto) coincidem para revelar um fato maior: a palavra (o texto) é um 
cruzamento  de  palavras  (de  textos)  onde  se  lê,  pelo  menos,  uma  outra 
palavra (texto) (2005, p. 68).

Com relação ao eixo horizontal do qual fala a citação acima e ao sujeito-destinatário, 

subentende-se um conjunto de textos ou palavras adquiridas ao longo de sua prática enquanto 

leitor, produtor de textos, receptor de informações advindas de sua experiência de vida. Tudo 

isso para se interrelacionar ao nível do eixo vertical, o texto-contexto, sabendo-se previamente 

que há também um conjunto de repertório que resulta em uma comunicação, um entendimento 

entre ambos os eixos. 

O texto literário insere-se no conjunto dos textos:  é uma escritura-réplica 
(função ou negação) de um outro (de outros) texto(s).  Pelo seu modo de 
escrever,  lendo  o  corpus literário  anterior  ou  sincrônico,  o  autor  vive  na 
história  e a sociedade se escreve no texto.  A ciência  paragramática  deve, 
pois, levar em conta uma ambivalência: a linguagem poética é um diálogo de 
dois discursos. Um texto estranho entra na rede de escritura: esta o absorve 
segundo leis específicas que estão por se descobrir. Assim, no paragrama de 
um texto,  funcionam todos  os  textos  do espaço  lido pelo  escritor.  Numa 
sociedade  alienada,  a  partir  de  sua  própria  alienação,  o  escritor  participa 
através de uma escritura paragramática (Ibidem, p. 104, grifos da autora). 

O autor participa e ocupa um lugar no tempo e, mais ainda, devido a sua função de 

escrever, percebe a história por meio de um olhar diferenciado. Ele também é um leitor e seu 

discurso se faz ouvir por novos leitores que recebem todos os textos lidos por esse escritor. O 

texto externo entra na escritura por motivos que inicialmente são desconhecidos, mas numa 

leitura  mais  cuidadosa  percebemos o  real  querer-dizer do  texto.  Ao  contrário,  em  uma 

sociedade alienada ou quando há uma forte censura imposta  −  política  ou não −  o  texto 

incorpora o processo e adota um estilo mais sutil ou nebuloso, fazendo com que o leitor tenha 

cuidado e atenção com a leitura, pois seu significado se situa nas entrelinhas.

No entanto,

o  livro,  [...],  situado  na  infinidade  da  linguagem poética,  é  finito:  não  é 
aberto, é fechado, constituído de uma vez por todas, tornado princípio,  um, 
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lei, mas que só é legível como tal numa abertura possível para o infinito. 
Essa legibilidade do fechado abrindo-se para o infinito só é  completamente 
acessível a quem escreve, isto é, do ponto de vista da produtividade refletora 
que é a escritura (KRISTEVA, 2005, p. 103). 

É importante salientar que o objeto de estudo deste trabalho, os contos de Márcia Denser, 

situam-se na contemporaneidade, isto é, momento histórico em que há um enredamento de 

informações, conhecimentos e formas de arte que tomam um novo sentido quando inseridos 

num outro contexto que não é o mais comum ou usual. Assim, quando mencionamos que os 

contos pertencem a determinada época, estamos nos referindo a um conjunto de conhecimentos 

que abarca informações da cultura erudita e da cultura popular, da tradição canônica e da cultura 

moderna ou contemporânea. Sendo assim, a intertextualidade é elemento constante tanto nos 

contos quanto na época acima mencionada. Por exemplo, quando existe a letra de uma canção 

na interioridade do texto, ela assume outro sentido que merece uma interpretação minuciosa; 

porém, deixemos claro que ela não perde seu sentido original. O sentido intratextual serve a um 

propósito  mais  amplo,  remete  a  uma  época  e  a  um  entendimento  maior  relacionado  à 

personalidade das personagens e sua relação com o objeto intertextual presente no texto.

Em vista disso, tentamos desvendar a intertextualidade presente nos contos de Márcia 

Denser, pois é necessária a abertura para o infinito no sentido de captar o verdadeiro significado 

de  sua  inserção em  determinado  texto,  pois  a  apreensão completa  talvez  não  exista.  O 

entendimento é sempre passível de novas interpretações, dependendo do momento da recepção 

dos diferentes textos e das suas referências intertextuais.

Uma mesma referência intertextual traz diferentes significações uma vez que abarca tanto 

a crença de sua personagem quanto sua visão de mundo, sua postura frente a um relacionamento 

e seu tipo de vida. Enfim, por meio de seu conhecimento intelectualizado revela e abrange 

aspectos de sua condição interpessoal.
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V − CONTOS DE DIANA CAÇADORA

Nosso objeto de estudo são os contos de Márcia Denser que resgatam a expressão do 

erotismo atrelado a uma exploração do sentimento feminino diante das relações afetivas ou 

sexuais. Para esta análise foram escolhidos contos de dois livros dessa autora: Diana caçadora, 

publicado em 1986 e Tango fantasma, de 1976.

Para a análise deste trabalho escolhemos os seguintes contos: “O animal dos motéis”,  

“Tigresa”, “Hell’s Angels”, de Diana caçadora; e “Um pingo de sensibilidade” e “O homem de 

Cascavel”, de  Tango fantasma. Nesses contos estudamos a  perspectiva erótica expressa  na 

postura feminina diante do contexto histórico-cultural dos anos 1970 e 1980, bem como as 

estruturas formais da escritura feminina contemporânea.

Os contos serão analisados à luz das teorias referentes à intertextualidade estudadas por 

Julia Kristeva presentes, mais precisamente, na obra  Introdução à Semanálise,  visto que os 

textos  de  Márcia  Denser  são  repletos  de  elementos intertextuais  e  interdiscursivos.  Tais 

elementos são pertinentes à compreensão e apreensão da obra como um todo, pois:

Se há uma distinção entre discurso e texto, poderíamos dizer que há relações 
dialógicas  entre  enunciados  e  entre  textos.  Assim,  devem-se  chamar 
intertextualidade apenas as relações dialógicas materializadas em textos. Isso 
pressupõe  que  toda  intertextualidade  implica  a  existência  de  uma 
interdiscursividade  (relações  entre  enunciados),  mas  nem  toda 
interdiscursividade implica uma intertextualidade (FIORIN, 2006, p. 52).

O contexto histórico-cultural no qual se inserem os contos já mencionados terá papel 

relevante nesta análise, uma vez que:

O texto está, pois, duplamente orientado: para o sistema significante no qual 
se produz (a língua e a linguagem de uma época e de uma sociedade precisa) 
e  para  o  processo  social  do  qual  participa  enquanto  discurso.  Seus  dois 
registros,  de  funcionamento  autônomo,  podem  se  separar  em  práticas 
menores,  onde um remanejamento do sistema significante deixa intacta  a 
representação  ideológica  que  ele  transporta,  ou,  inversamente,  eles  se 
reúnem nos textos marcando os blocos históricos (KRISTEVA, 2005, p. 13).

Assim, como já aparece expresso no próprio título do livro, as figuras e personagens 

femininas de  “Animal dos  motéis”,  “Hell’s angels”  e  “Tigresa” remetem à  Diana,  deusa 
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mitológica4, pois se revelam na amplitude do termo como caçadoras natas. Elas são aventureiras 

da cidade grande, uma metrópole fria, nua e crua com personagens solitárias sempre em busca 

de companhia, carinho e romance.

Por se tratar de um livro publicado na década de 1980, pode-se dizer que foi um momento 

de liberação dos costumes, especialmente com relação ao papel da mulher que alçava vôos e 

reivindicava uma atuação inclusive no âmbito da escritura erótica.

O erótico, em Márcia Denser, apresenta-se por meio de uma oposição entre sexo e poder, 

ou seja, dominador e dominado. Em uma análise da obra de Márcia Denser, Nelly Novaes 

Coelho preocupou-se com a questão do erotismo e apresentou a seguinte perspectiva:

Márcia  Denser  toca  as  ocultas  relações  entre  Sexo  e  Poder,  o  que 
transformou o Erotismo em um dos mitos do nosso tempo. Através da ironia, 
sua obra evidencia a natureza ética que caracteriza a ruptura com a Tradição. 
Com um talento ficcional único, Márcia leva o leitor a segui-la, fascinado na 
linha sacrílega a qual se insere, uma linhagem que vem de Henry Miller e 
Jean  Genet.  Está  entre  aqueles  escritores  especiais,  cuja  obra  segue  uma 
linha de interrogação e busca, ao contrário da maioria que tende a fazer uma 
literatura meramente catártica (COELHO, 2003, p. 304). 

A interrogação e a busca de que trata o trecho acima estão presentes também em suas 

personagens femininas,  como foi  comentado. Interrogação e  busca  que destaca Coelho  se 

manifestam de  maneira proeminente  nas  personagens femininas da  autora. Aparentemente, 

parecem donas da situação, revelam ter cultura e conhecimento e  dominam o diálogo. No 

entanto, observando com mais atenção, percebemos que se deixam levar pelos parceiros com o 

intuito de obter companhia e carinho.

No conto “Animal dos motéis”, o título traz a palavra “animal” ao lado de “motéis”. Cada 

um dos vocábulos remete a uma possibilidade interpretativa. O “animal” relaciona-se ao mundo 

instintivo e “motéis” refere-se a um universo mais social, pois remete a um tipo de lugar que, 

por sua vez, aponta um comportamento social.

O próprio título do conto mostra um elemento relacionando à idéia de instinto, ao se 

referir a animal. Da mesma forma, as idéias de sexo e erotismo aparecem referidas no vocábulo 

“motéis”. Cabe destacar que o motel tornou-se um ícone do contexto sócio-cultural dos anos 

1980 porque além da referência explícita à prática sexual, também faz alusão ao ilícito, aos 

encontros furtivos  e às liberdades explicitadas. Assim,  pode-se dizer que é  o local onde o 

instinto animal se liberta de todo o tabu ou repressão, onde a protagonista se deleita com a 

4 A primeira vista, Diana caçadora nos remete a Diana da mitologia romana (ou Ártemis para os gregos), deusa 
da luta e da caça. Muito ciosa de sua virgindade, permaneceu indiferente ao amor e foi uma caçadora infatigável.
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prática sexual, ou deveria. Há uma ruptura de tabus e preconceitos, pois temos uma mulher 

ousada que assume o desejo, o instinto animal, e vive um encontro sexual num motel.

No início do texto há uma referência a uma canção de Roberto Carlos: “mas sempre 

acabo em seus braços do jeito que você quer”. Por essa intertextualidade mais explícita, os 

temas do conto vão surgindo, isto é, submissão e aceitação da parceira apesar da época ser de 

libertação e transformação principalmente feminina, como dito acima. A própria protagonista 

assume uma postura moderna e bem resolvida, no entanto, no decorrer do conto, percebe-se 

uma aceitação, uma adequação, uma postura dominada e passiva frente ao parceiro que é mais 

agressivo e, portanto, dominador.

Essa canção de Roberto Carlos, referenciada e citada acima, chama-se “Desabafo” e é 

notadamente romântica. Nos anos 1970 e 1980, o cantor foi considerado “a voz dos motéis”. 

Aqui temos uma marca intertextual que já aponta para um contexto social e, ao mesmo tempo, 

corrobora para a formação da imagem feminina.

A relação amorosa descrita se inicia com um olhar a respeito da canção na qual há uma 

submissão ao amor e uma impossibilidade de romper a relação. Na letra da canção de Roberto 

Carlos temos os seguintes versos que apontam essa idéia de submissão:

Porque me arrasto aos seus pés
Porque me dou tanto assim
E porque não peço em troca
Nada de volta para mim
Porque é que eu fico calado
Enquanto você me diz
Palavras que me machucam
Por coisas que eu nunca fiz 
(VAGALUME).

Em seguida a narradora completa: “por que me arrasto a seus pés? Porque sexo é isso 

mesmo. Essa gana de rastejar com Roberto, no coito dos motéis” (DENSER, 2003, p. 67).

Aqui fica explícita a relação entre o cantor Roberto Carlos e sua fama surgida nesse 

momento histórico: o cantor dos motéis. Vale destacar que a canção também se refere ao ato 

sexual:

Porque é que eu rolo na cama
E você finge dormir
Mas se você quer eu quero
E não consigo fingir 
(VAGALUME).
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A presença da canção no trecho do conto reflete uma romantização da protagonista na sua 

relação com o homem. Essa intertextualidade denota uma tentativa de definir a personagem e a 

relação amorosa, dar verossimilhança ao conto.

Percebemos mais intertextualidade em outro trecho do conto, no momento da descrição 

do ato sexual, faz-se uma referência a Hidra5:

[...] claro que para nos transformar numa espécie de confuso coquetel de siris 
assados:  pernas,  braços,  carnes  vivas,  canteiro  de  patas,  antenas,  pêlos 
moventes, espiando de esguelha uma outra hidra em perspectiva no espelho 
da frente (DENSER, 2003, p. 67).

A Hidra se expressa na descrição do sexo pela alusão às partes do corpo que surgem 

recortadas: pernas, braços, pêlos, etc.

No desenrolar da descrição, podemos observar a submissão da protagonista:

Vai  me  calar,  me  silenciar  com  esse  beijo,  entupir-me  com  essa  língua, 
porque esses encontros são acidentes vertiginosos cujo resultado é o titã de 
mil  olhos,  mil  bocas  famintas  que  murmuram  te  amo,  te  amo,  e  que 
respondem te amo, te amo (Ibidem, p. 72).

Nos dois exemplos citados acima relacionados à mitologia, percebe-se o uso da metáfora 

e, mais claramente, a luta pelo poder como em Hidra e Titã6. Esse poder que emana de um para 

o outro tem como objetivo o encontro, a proximidade. A função da intertextualidade não se 

reduz à construção metafórica, ela estabelece universos culturais diferentes que caracterizam as 

personagens e suas relações.

O poder está presente também no diálogo, na conversação, já que a protagonista domina o 

diálogo com o parceiro mostrando sua cultura, ele não a acompanha. Vemos isso neste trecho no 

qual há uma clara referência ao escritor norte-americano Ernest Hemingway:

– Você já leu Hemingway?
– O quê?
– Perguntei se você já leu...
– É importante? – ele soergue-se ligeiramente.

5 A Hidra de Lerna era um animal fantástico da mitologia grega com inúmeras cabeças de serpente que se 
regeneravam, ou seja, matava-se uma e surgia pelo menos mais uma em seu lugar. Tinha corpo de dragão e hálito 
venenoso. Uma das cabeças era imortal. Segundo a tradição, o monstro foi criado por Hera para matar Hércules. 
Quando percebeu que Hércules iria matar a serpente, Hera enviou-lhe ajuda – um enorme caranguejo – mas 
Hércules pisou nele e o animal converteu-se na constelação de Caranguejo (ou Câncer).
6 Titã,  na mitologia grega, está entre a série de deuses que enfrentaram Zeus e os deuses olímpicos na sua 
ascensão ao poder.
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– Fatos. Parece que ele só se preocupa com os fatos, no princípio. Naquele 
conto do toureiro, não lembro o título. [...] De repente, o patrão olha bem na 
cara do toureiro e pensa: é assim que todos morrem. E pronto. Eis a cabeça 
do monstro, a cutilada na boca do estômago, Hemingway nos pega despre...
– E o cara? Morre ou o quê? – reprime um bocejo.
– A morte só o rodeia. Toda a tourada. Ele a persegue. Ela o arranha e o 
abandona. Mas ele volta a provocá-la. Como um cego. Ou um tolo. É inútil. 
Duas vezes  entre  os  chifres  do  touro.  Debaixo das  patas  dos  cavalos.  A 
espada se parte. Não acerta – o que é muito simples para um veterano – o 
local  exato  no  dorso  do  animal,  do  diâmetro  de  uma  moeda  de  prata 
(DENSER, 2003, p. 68).

Ficam evidentes o descaso e o desinteresse do parceiro com relação aos sentimentos da 

protagonista no início da referência ao conto de Hemingway. Além disso, observamos que a 

vida é representada pelo ato sexual e a morte pela metáfora do toureiro que a busca. Podemos 

verificar:

Sade  –  o  que  ele  quis  dizer  –  geralmente  horroriza  mesmo aqueles  que 
fingem admirá-lo e não reconheceram por si mesmos este fato angustiante: 
que o movimento do amor, levado ao extremo, é um movimento de morte. 
Essa  relação  não  deveria  parecer  paradoxal:  o  excesso  que  dá  origem à 
reprodução e o que é a morte só podem ser compreendidos um com a ajuda 
do outro. Mas parece, desde o princípio, que os dois interditos iniciais se 
referem, o primeiro, à morte, e o outro, à função sexual (BATAILLE, 1987, 
p. 39).

Aqui a referência à obra de Hemingway ilustra a relação que a protagonista está vivendo 

naquele quarto de motel quando surge a imagem do touro, um animal forte e viril, tal e qual o 

homem seria ou gostaria de ser. Cabe ressaltar que as relações animais não são eróticas, são 

instintivas. Nesse caso, a atividade sexual humana é comparada à atividade sexual animal, a 

primeira aproxima-se da segunda como se as personagens fossem animais dotados somente de 

instinto, sem erotismo, sem imaginação.

Seja como for, se o erotismo é a atividade sexual do homem, o é na medida 
em que ela  difere  da dos animais.  A atividade sexual  dos homens não é 
necessariamente erótica. Ela o é sempre que não for rudimentar, que não for 
simplesmente animal (Ibidem, p. 28).

No  seguinte  trecho,  há  uma  clara  alusão,  uma  consciência  de  seu  papel,  pois  a 

protagonista reflete sobre suas opções: ou aceita e tenta sentir um frio afeto ou se entrega à 

solidão em companhia de álcool e cigarros. Vejamos:
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É como uma sina,  ela pensa,  contemplar esta  cabeça com fria  ternura ou 
recorrer mais para trás, para uma piedade distante detonada pelo álcool, pela 
solidão, aquele sanduíche cinzento de noites de leitura e insônia e cigarros, 
como uma única noite boreal, amanhecer e crepúsculo, luz intermediária e 
intermitência  de  néon,  de  café,  de  galeria,  de  esperar  sem mais  esperar, 
suplicar, implorar por aquilo que sequer tem nome (DENSER, 2003, p. 69).

A seguir há uma referência à personagem Maga, de Cortázar, uma mulher um pouco 

misteriosa que vive um romance com um argentino exilado em Paris. Maga está no romance O 

Jogo de Amarelinha, uma referência no universo intelectual da América Latina da década de 

1970. Nesse caso, ela aparece representando o mistério: “porque ele sabe sem saber de uma 

porção de coisas, coisas que eu ignoro, lembra a Maga, aquela personagem de Cortázar que, por 

sinal ignora Hemingway” (Ibidem, p. 69).

Na cena erótica descrita, há uma comparação entre a relação sexual e o instinto da fome, o 

rapaz a toma como se ela fosse uma refeição. O instinto da fome é comparado ao instinto 

sexual,  ou  seja,  na  percepção masculina  o  sexo  representa uma necessidade qualquer  de 

sobrevivência, como a necessidade de se alimentar.

A cabeça está inclinada sobre seu ventre,  mas ela sabe que ele sorri:  um 
garoto mergulhando o pão na panela e experimentando o molho. Olha-a, a 
mão agora pousada no seio, o tato pegajoso, feito clara de ovo (Ibidem, p. 
70).

Aceitação e disponibilidade femininas estão presentes quando o homem, aludido como 

macho, decide ir embora:

– Vamos embora (pensando bem, amanhã eu nem vou trabalhar/e além do 
mais). 
– Ainda tem vodca- ela aponta um dedo preguiçoso para o copo, dois terços 
vazios.
– Fica pra outra vez – ele já veste a camisa.
Ao saírem, nos espelhos, Roberto Carlos.
Esperando. Prometendo. Rastejando (Ibidem, p. 74).

A última frase do conto “Esperando. Prometendo. Rastejando” é uma clara referência à 

parte da música no momento em que eclode o conflito máximo: o abandono.

Na intertextualidade expressada nas referências citadas no conto, pode-se perceber que há 

um objetivo claro: definir a personalidade da protagonista segundo o tempo e o espaço em 

questão. As referências marcam o espaço e o tempo para caracterizar e também nos sintonizar 
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com uma época e lugar. Assim, fica claro quando há uma definição desses dois aspectos, pois 

percebemos melhor as atitudes da protagonista segundo essas diretrizes.

Nesse caso, podemos deduzir que se trata dos anos 1980 em um local demarcado: o 

motel, um ícone sócio-cultural dessa década. Logo, a postura da personagem será definida a 

partir daí como uma mulher moderna e atualizada com seu tempo. A relação com o homem é 

definida através da luta pelo poder demonstrada pelos elementos mitológicos já mencionados. 

Além disso, o poder também é expresso por meio da demonstração da cultura da personagem 

pelo assunto tratado na conversação entre ela e seu parceiro, momento em que são citados os 

escritores como Hemingway e Cortázar. A cultura também é uma maneira de obter o poder, não 

pela força, mas pelo intelecto uma vez que, se a mulher é o sexo frágil, é pela sua inteligência 

que ela vai se destacar.

Ao mesmo tempo, o romantismo está presente na música de Roberto Carlos, denotando 

que a protagonista é, apesar da conquista feminina e de competir de igual para igual com o 

homem, uma romântica na busca por um parceiro que a ame e a respeite. A intertextualidade é o 

caminho narrativo escolhido por Márcia Denser para configurar a imagem feminina e explicitar 

seus conflitos.

No conto  “Hell’s  Angels”, podemos destacar que  as  relações de intertextualidade se 

iniciam já no título do conto, pois há uma clara referência ao primeiro clube de motociclismo da 

história surgido em 1948 e que teve seu auge em 1969. Com origem ligada ao grupo homônimo 

de bombardeio da força aérea estadunidense, é considerado o maior clube do gênero no mundo, 

com braços em diversos países.  Todos  os  seus  membros possuíam sua  Harley-Davidson, 

condição essencial para participar do grupo.

Nos anos 1970 e 1980, facções do grupo se enveredaram pelo crime organizado e vários 

de seus líderes acabaram presos ou assassinados, fato que contribuiu para criar a  fama de 

baderneiros,  violentos  e  beberrões. Até  os  anos 1980,  só  os  membros podiam exibir  seus 

símbolos. Hoje, a gangue vende seus produtos e a marca transformou-se em uma multinacional.

Acima de tudo isso, o clube representa a sensação de liberdade e transgressão.

No conto, o clube é referenciado a  partir da personagem masculina Robi, um jovem 

motoqueiro e transgressor que possui uma postura masculina definida e que não se intimida 

diante  de  uma  mulher. Esse  jovem que  irá  se  relacionar com a  protagonista  tem  ações 

permeadas por alusões simbólicas, como no caso de uma referência à imortalidade manifestada 

na figura do vampiro: “Havia esquecido que o vestido levantara, exibindo as coxas, daí Robi, o 

motoqueiro, aparecer na minha janela, caninos pingando sangue” (DENSER, 2003, p. 94). 
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O erotismo se manifesta na descrição das coxas de Diana em oposição à imortalidade 

representada pela imagem do vampiro:

A violência, e a morte que a representa, têm um duplo sentido: de um lado o 
horror nos afasta, ligado ao apego que inspira a vida; do outro, um elemento 
solene,  ao  mesmo  tempo  assustador,  nos  fascina,  introduzindo  uma 
inquietação suprema (BATAILLE, 1987, p. 42).

As personagens do conto são um jovem e uma mulher de trinta anos. Eles se conhecem no 

trânsito,  mais  precisamente no  dia  em que  ela completava trinta anos e  divagava sobre a 

transitoriedade da vida e sua mortalidade.

A juventude é representada por Robi, uma referência à personagem da literatura juvenil 

Peter Pan,  pequeno rapaz criado por  J.M. Barrie que se  recusa a  crescer e  passa  a  vida 

participando de  aventuras mágicas. A maturidade, por  sua vez,  é  representada por  Diana, 

personagem notadamente transgressora por princípio e insegura na relação.

A questão da maturidade surge nos devaneios de Diana e a imortalidade é representada 

pela  figura  do  Superman,  um dos  mais  importantes  personagens fictícios  da  cultura  pop 

ocidental. A transitoriedade aparece na comparação entre ela e o super-herói, pois ele também 

tinha trinta anos. Ela conclui: “o Superman também tem trinta anos – mas o fato é que ele não 

existe, eu sim e muito passageiramente pelo visto” (DENSER, 2003, p. 94). 

Também são mencionados atores da década de 1950, mais precisamente James Dean, 

George Raft e Johnny Weismüller. James Dean é um ícone cultural, a melhor personificação da 

rebeldia e das angústias próprias da juventude da década de 1950. Gostava de carros de corrida, 

motocicletas  e  da  velocidade em si.  Morreu  jovem,  o  que  contribuiu  para  a  instauração 

definitiva de sua aura iconoclasta. George Raft foi um dos astros mais bem pagos do cinema, 

sempre escolhido para papéis de vilão. Johnny Weismüller foi ator e atleta norte-americano 

considerado um  dos  melhores nadadores  de  todos  os  tempos.  Ele  imortalizou  o  famoso 

personagem Tarzan.

Se considerarmos os  atores acima citados  e  acrescentarmos Superman, percebemos a 

semelhança física entre todos, pois todos eram fortes, másculos e viris, dotados de poderes 

quase sobre-humanos, além de serem bem sucedidos. Galãs perfeitos das mocinhas das décadas 

de 1950 e 1960. Podemos concluir que as personalidades mencionadas representam o que há de 

mais sedutor para uma mulher romântica que acredita no amor e tem expectativas em relação a 

ele.
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Tango e bolero são duas referências a  estilos musicais.  O primeiro é proveniente de 

Buenos Aires e o segundo mescla raízes espanholas a influências de vários países hispano-

americanos, entre eles Brasil e Argentina. Especialmente no Brasil, o bolero foi bastante célebre 

nas  décadas de  1950  e  1960 e  o  mais  conhecido é  “Besame  mucho”.  Estas  e  as  outras 

referências já  mencionadas aparecem  neste  trecho:  “Talvez  me  achasse velha  demais ao 

compará-lo a alguém antigo como Dean. Imagina o que pensaria se eu exumasse coisas como 

George Raft, Johnny Weismüller, tango, Tarzã, bolero e Gilda!” (DENSER, 2003, p. 98). 

O verbo exumar empregado no fragmento acima, segundo o Novo Dicionário da Língua 

Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2004), significa desenterrar. Nesse caso, 

assume  esse  mesmo  significado  levando-se  em  conta  a  questão  temporal,  ou  seja,  a 

transitoriedade da vida tratada no conto que nos remete a trazer a tona ícones antigos.

Outra referência é ao filme Gilda, de 1950, estrelado por Rita Hayworth, ícone de beleza 

e sensualidade. Filme e atriz marcaram profundamente as gerações seguintes.

As escritoras irlandesas Carson McCullers e Flannery O’Connor são mencionadas como 

passionais  em vista  da  visão  tragicômica no  caso de  McCullers e  do  humor cáustico  de 

O’Connor, que lança uma luz crua sobre suas personagens miseráveis carregando no grotesco. 

Ao lado de Faulkner, O’Connor é uma das grandes vozes da literatura.

Faulkner e Scott Fitzgerald, outros escritores de famílias irlandesas, entram para o grupo 

reforçando a tese:

Mas  o  coração  é  um  caçador  solitário,  sentenciei  emocionada,  Carson 
McCullers  tinha  razão,  e  Flanery  O’Connor  e  todas  essas  irlandesas  e 
irlandeses passionais, e até Faulkner, Scott Fitzgerald, inclusive você Robi, 
que nada  sabe  de nada,  também com seu  tacape envenenado  (DENSER, 
2003, p. 99-100).

Virilidade e  força, ou seja, o  instinto representado pelo vocábulo tacape que é  arma 

ofensiva usada por índios americanos.

Podemos pensar numa dicotomia que se manifesta entre o sagrado e o profano, entre céu 

e inferno, corpo e alma, bem e mal, ou seja, contrastes dentro do ser humano. Na visão da 

mulher: “Um adolescente é sempre monstruoso porque desumano, assim como um deus, assim 

como um anjo, assim como você, Robi” (Ibidem, p. 93).

Avançando mais, percebemos a  maturidade, a  crise dos trinta  anos  de Diana e  suas 

reflexões, bem como a juventude de Robi: “os lábios congelados na frase de Peter Pan ‘eu sou a 

juventude eterna’, a mão perpetuamente brandindo a estocada final na passagem do tempo” 

(DENSER, 2003, p. 93).
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O  nome  da  personagem  Robi  também  nos  remete  à  personagem Robin  Wood,  de 

Alexandre Dumas, herói que roubava dos ricos para doar aos pobres. Postura ingênua de quem 

deseja  acabar  com  as  injustiças  sociais,  como neste  trecho  que  Robi  traça  uma  similar 

ingenuidade:

Porque, veja, garota, o que é legal para mim pode não ser para você, tudo é 
relativo, aquele mendigo fodido ali na esquina pode estar muito mais numa 
boa que nós aqui bebendo, meu pai se acha muito certo quando dá esmolas 
ou  vai  à  uma porcaria  duma missa,  mas  o  mendigo  pega  a  grana  e  vai 
comprar cachaça (Ibidem, p. 99).

O encontro sexual efetivo é o momento em que eles se juntam, porém, as individualidades 

são  constantemente delineadas por  essas  referências. As  afinidades aparecem somente no 

momento sexual e por isso as referências são individualizadas.

Assim  como  a  comparação  com  entidades  divinas,  vemos  a  imortalidade  de  um 

adolescente e, ao mesmo tempo, sua figura maléfica personificada num vampiro, como neste 

exemplo:  “daí  Robi,  o  motoqueiro,  aparecer  na  minha janela,  caninos  pingando  sangue” 

(Ibidem, p. 94).

A preocupação feminina, as dúvidas e indagações de Diana sobre o que Robi pensa dela 

mostram sua insegurança: “Cruzar ou não as pernas? Dirigir-me como agora ao meu chefe? E se 

ele dirigir-se a mim? Teria forças psicológicas para proceder aos processos e pareceres? Então 

era assim que eu sobrevivia?” (Ibidem, p. 96-97).

O  sagrado  e  o  profano  também  são  descritos  como  uma  busca,  uma  experiência 

existencial, uma busca pelo sexo e também pela morte. O sagrado e profano estão presentes 

neste  trecho:  “transformara-se no meu inquisidor,  meu juiz  de alçada, meu anjo vermelho, 

Lúcifer, o decaído, piscando de sua torre flamejante, reduzindo a cinzas e ao ridículo aquele 

santuário simétrico da burocracia.” (Ibidem, p. 97).

A cena erótica se dá no campo visual, como neste exemplo: “Cabeça pousada nas mãos, 

Robi sorria, preparando-se para assistir. Muito esperto. Despi-me rapidamente e fiquei olhando 

bem na cara dele. Pronto, eu disse, agora você” (Ibidem, p. 103).

As referências do conto acima analisado apontam na direção das vertentes do bem e do 

mal, da dualidade cristã, pois a figura masculina cinematográfica é definida como uma imagem 

mítica, fantástica, que atrelamos a sua própria superioridade em relação à mulher e, ao mesmo 

tempo, a uma impossibilidade de concretização do romance entre a protagonista e o parceiro no 

plano real.

A relação sexual acontece fragmentada, pela metade, sem envolvimento:
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Você gosta assim? Perguntou, ajeitando-me de bruços.
[...] A coisa funciona só da cintura para baixo como um vibrador, mas é bom, 
pensei,  deixando-me  penetrar  rijamente  pelas  costas,  usando,  por  assim 
dizer, só uma parte do meu corpo, como se o resto estivesse paralisado ou 
morto, como se ninguém suportasse um dramático relacionamento frontal, 
com beijos, orifícios, acidentes e cicatrizes, com um rosto, um nome, uma 
biografia (DENSER, 2003, p 104).

E em seguida a insatisfação e o processo mecânico do ato:

O que me chateia é esse distanciamento crítico, parece estar consertando a 
moto  –  essa  máquina  de  prazer  –  olhando  a  coisa  funcionar,  como  seu 
próprio coração a bater fora do corpo, as engrenagens da máquina molhadas 
de suor e prazer,  mais  devagar,  mais  rápido,  mais  devagar,  agora rápido, 
acelere, mais rápido, mais rápido, mais, mais. Pronto. Terminou (Ibidem, p. 
104).

Temos uma clara referência a um roteiro cinematográfico na estrutura do texto:

A bem  da  verdade  fiz  o  impossível  para  livrar-me  dele,  mas  o  destino 
conspirou:
Destino I: Motoca seguiu-me até vaga da zona azul e, após observar cerca de 
dezoito manobras humilhantes e mal-sucedidas, ofereceu-se para estacionar 
o automóvel de madame.
Destino  II:  Acertou  a  primeira  (não  que  fosse  muito  bom,  ruim sou  eu, 
especialmente se observada por crianças. Elas me põem nervosa). 
Destino III: Obrigada / Você tem telefone? / Não me importo nem um pouco 
deixar que os homens esta... / Estou sem lápis / Mas quantos anos você tem? 
/ Oitenta e cinco / Tem caneta? / Não saberia o que fazer com você / (risinho 
pilantra, procura pedaço de papel na carteira) / 662-3145 / olha, tenho hora 
no médico / Médico? / No analista / Pra que o psiquiatra, garota? / Analista / 
É. Analista / Demora pra explicar / Eu telefono / Posso apostar / Meu nome é 
Robi / Wood? / O quê? / O meu é Diana. Tchau (Ibidem, p. 95-96). 

Um roteiro de cinema pode ser definido como uma tentativa sistemática e ordenada de 

prever o futuro filme. É uma previsão que na prática se concretiza num manuscrito contendo a 

descrição cena por cena, enquadramento por enquadramento, além de soluções de todos os 

problemas técnicos e artísticos que são previstos na realização do filme.

Nesse sentido, podemos deduzir que há uma clara intenção de romantizar em torno do 

encontro das personagens. Também percebemos a  necessidade da protagonista controlar os 

acontecimentos da vida, tal e qual um roteiro cinematográfico.

Atores, escritores e  filmes fazem,  principalmente, uma clara referência ao repertório 

cultural da personagem e, mais do que isso, refletem uma época, uma história. Através dessa 
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trajetória temporal, pode-se dizer que ora denotam ícones de beleza, ora afinidades intelectuais. 

São denotações claras transformadas em objetos de desejo do imaginário para o real. Mais 

precisamente, os atores, Superman e Tarzan se afinam com qualidades como força e virilidade, 

características  marcadamente masculinas.  Podemos admitir  que  a  protagonista  relaciona  a 

personagem masculina a essas qualidades, pois as procura em um homem.

Com relação às referências a tango e bolero, ao filme Gilda e às escritoras passionais, 

percebemos uma tendência ao romantismo, mais ainda, temos a configuração de um aspecto 

dessa personalidade que a vincula à imagem romântica tradicional e à busca por uma relação 

tradicional, ou seja,  o  homem como seu protetor e  dominador.  Nessas referências, Márcia 

Denser se desloca e busca ícones do passado. Dessa forma, ela revela a idade da personagem, 

por exemplo.

No  conto  “Tigresa”,  percebemos  inicialmente uma clara  aproximação  com o  conto 

“Tigrela”, de Lygia Fagundes Teles. Neste, a personagem Romana conta sua história a uma 

amiga  e  revela  o  presente  que  ganhou  de  um  antigo  namorado:  um  filhote  de  tigre. 

Gradativamente a mulher e o animal vão se apegando e a narrativa humaniza as ações e o 

relacionamento entre Tigrela e Romana. A relação se desgasta e torna-se insuportável e, em 

Romana, transparece a esperança de que Tigrela cometa o suicídio. A partir do título percebe-se 

a ambigüidade: a união do animal tigre com o pronome feminino  ela, sugerindo que Tigrela 

talvez seja uma mulher de fato ou, até mesmo, Romana com uma dupla personalidade. A figura 

do tigre é personificada simbologicamente, ou seja, em “Tigrela” o animal é humanizado e em 

“Tigresa” a mulher é animalizada. Ambas as personagens adquirem características ora humanas 

ora animalescas. 

O  conto  “Tigresa” trata  de  um relacionamento homossexual. Diana, a  protagonista, 

assume uma postura homossexual quando encontra uma fã e é convidada para uma festa. Seu 

ego se inflama com os elogios rasgados de Lila, a fã:

– Meu nome é  Lila.  Você não me conhece.  Estou ligando porque ficaria 
maluca se  não te  conhecesse.  Li  teu conto  na  revista.  Achei  sensacional. 
Você deve ser uma mulher incrível. Preciso te conhecer.
–  Claro,  respondi,  irrefletidamente  impostando  o  tom condescendente  de 
ídolo para fã Meu ego estremecera até as raízes (DENSER, 2003, p. 156). 

O desprezo pelas mulheres aparece na voz da personagem:

Pensei, deve ser uma mulher inteligente, são tão poucas. Aliás, alimento um 
manifesto  desprezo  por  qualquer  mulher,  por  qualquer  pessoa  que  não 
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considere minha produção literária um autêntico prodígio (Ibidem, p. 156-
157).

Seu ego permanece inflamado durante todo o conto, inclusive em uma clara referência à 

canção de Caetano Veloso de mesmo nome: “uma tigresa de unhas negras e íris cor-de-mel/ 

uma mulher que é uma beleza / o que me aconteceu” (Ibidem, p 158).

Há uma crítica à geração contestadora dos anos 1970 e 1980 que é expressa no seguinte 

fragmento: “os conjuntos eletrificados da década de 70, o tropicalismo e a contestação de nada, 

absolutamente nada” (Ibidem, p. 165).

Também há uma crítica à geração atual, a elite da juventude, que aparentemente luta, mas 

não sabe contra o quê: “Sem saber, estão é criando novos preconceitos, e, talvez, piores, o que 

dá na mesma e por isso não há geração mais estúpida, reprimida e preconceituosa do que essa” 

(Ibidem, p. 170).

O ato sexual homossexual não se concretiza porque Diana alimenta em si um verdadeiro 

desprezo ao sexo feminino: “porque as mulheres em geral são burras e tolas e, porque sensíveis, 

sabem o que a gente é, que não podemos dar nada e  é isso que elas querem: um desafio 

romântico, ao nos ornamentar de mistérios  dos quais acabam nos convencendo e...” (Ibidem, p. 

173).

Diana, com sua ironia e desprezo pelas mulheres,  assume uma postura masculina ao 

formar um possível casal lésbico, mas Lila não encara porque não suporta a força de uma 

tigresa: “− Minha cara odalisca, vocês são todas iguais. Na hora, sempre tiram o cu da seringa. 

[...] Escutei a porta do elevador se fechar: ela subira. Voltara pra mamãezinha, pro papaizinho, 

pro maridinho. Ótimo” (Ibidem, p 179-180).

Em “Tigresa” há inúmeras referências ao cinema, tanto em relação aos atores norte-

americanos quanto à música, ou seja, ícones da cultura pop ocidental. Novamente a questão da 

intertextualidade evidencia-se e com isso os efeitos do tempo saltam a vista. A intertextualidade 

está presente no contexto do texto, no contexto das referências, em que há um diálogo entre dois 

tempos, isto é, ambivalência entre o tempo das referências e o tempo em que está inserida a 

protagonista. A expressão do erotismo está articulada com a expressão do tempo histórico em 

questão, pois define uma perspectiva intelectual e psicológica da personagem.

O marido de Lila é um personagem do conto que é comparado ao ator e dançarino Russ 

Tamblym que estrelou o filme West Side Story (Amor, sublime amor). Diana, a protagonista, 

sente-se muito velha entre Lila e seus amigos e muito estranha entre os velhos. Isso se deve ao 
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fato de que suas referências culturais estão muito distantes da cultura, ou falta dela, das pessoas 

presentes na festa.

Outras referências são Sal Mineo, Salvatore Mineo Jr., ator que trabalhou com James 

Dean em Juventude Transviada e Assim caminha a humanidade. George Gershwin, compositor 

americano que fez inúmeros concertos para cinema e teatro e compôs Rhapsody in Blue. Além 

de Assassinato na 10ª Avenida que é um musical estrelado por Gene Kelly e Vera Ellen.

Tanto os atores quanto os musicais e filmes dos anos 1960 acima citados são pontuais da 

época do sonho americano. Essas referências e a crítica exposta no conto expressam que a 

geração de 1970 e 1980 é a contestação do nada, é vazia. A protagonista expressa sua opinião 

abertamente,  pois  essa  geração  discute  Caetano  Veloso,  Gilberto  Gil,  Noel  Rosa,  o 

Tropicalismo,  mas não tem individualidade e  nada a  dizer.  Na realidade, não tem nada a 

contestar. Vejamos: “− mas eu acho que não é só vocabulário que falta a vocês.Vocês não têm 

mesmo nada a dizer. Está tudo aí e é só isso: silêncio e muros de inconsciência e ausência de 

valores” (DENSER, 2003, p. 169-170).

Ainda com relação ao Tropicalismo:

Pelo escândalo e pela ousadia, o tropicalismo foi uma reedição da Semana da 
Arte de 1922, da qual herdara não só Oswald de Andrade, mas a mesma 
insubmissão ingênua. Poucas vezes um movimento agitou e provocou tanto 
o panorama cultural (VENTURA, 2000, p. 94).

Vemos que foi um movimento bastante marcante e, nesse sentido, percebe-se a influência 

que teve na juventude aqui retratada. A insubmissão ingênua de que fala a citação acima mostra 

exatamente isso: a transgressão de algo que não se sabe ou não tem nome apenas pelo prazer de 

contestar e chocar. Ainda mais “no acidentado trajeto, a arte percorreu vários caminhos: de 

busca do consumo,  cada vez mais crescente, até  um movimento pendular entre dois  pólos 

convergentes: alegoria e realismo críticos” (Ibidem, p. 94).

Pelo contrário, a geração de Diana foi influenciada pela geração anterior de imigrantes 

que viviam no pós-guerra. Hollywood, Gardel, Cinelândia, Elza Maxwell e César Romero são 

algumas das referências que marcaram essa época. 

Carlos  Gardel, por  sua  vez,  foi  o  mais  famoso cantor de  tango  e  é  celebrado pela 

divulgação do gênero. Cinelândia é o nome popular da região em torno da Praça Floriano, no 

Rio de Janeiro. Esse nome popularizou-se a partir dos anos 1930 e é referência em matéria de 

diversão popular. Elza Maxwell interpretou a personagem do musical Ela nunca disse que me 

amava, de Cole Porter, baseada na vida da primeira mulher a ganhar dinheiro como promoter. 
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César Romero foi um ator norte-americano amigo de Carmem Miranda. A eleição dessa série de 

referências mostra um contexto que é valorizado em outro contexto. O contexto do cinema e da 

literatura legitima o contexto da figura de Diana.

Todas as referências já mencionadas caracterizam duas gerações aparentemente opostas. 

A geração de Diana voltada para a cultura norte-americana e a geração de Lila e seus amigos 

afinada com a música popular brasileira e com a cultura nacional (a contracultura), mas que não 

tem opinião sobre nada, segundo o ponto de vista da protagonista. A intertextualidade aqui 

presente marca o tempo de cada personagem, cada qual com suas particularidades.

Estes viviam o presente do após-guerra que seria Hollywood e o estilo à la 
Gardel  e  criavam-nos  entretidos  com  seus  deslumbramentos  e  deixavam 
Cinelândias, Elza Maxwell e César Romero espalhados pela casa e sabiam 
dançar  e  compravam  muitos  discos  e  assistiam  a  todos  os  filmes  e 
freqüentavam cafés  e boates,  porque para eles  o dinheiro  vinha fácil,  tão 
fácil como hoje se foi e nós então tivemos de trabalhar muito cedo, estudar à 
noite, reeditando, de certa forma, a boêmia, o estilo quase suicida de vida, 
sem cadernetas de poupança ou lembrar que amanhã terei de levantar-me às 
sete  ou  pensar  no  futuro  e  comprar  apartamentos  pelo  BNH (DENSER, 
2003, p. 166).

A atitude lésbica de Lila já está referida nas imagens intertextuais e presente na sua 

própria transgressão, referenciada pela contracultura, ao abordar Diana; o erotismo está presente 

aí. Mais que isso, a atitude homossexual pode relacionar-se com as escolhas das imagens e 

citações intertextuais, tais como o Tropicalismo.

No desenrolar do conto, Diana divaga, filosofa e assume a postura de usar as palavras de 

maneira cínica, dizendo por dizer e sem acreditar em nada do que diz. Como no trecho:

Porque não avalia quantas besteiras sou capaz de inventar  a partir  de um 
simples conceito altamente discutível, sem acreditar numa única palavra do 
que digo e na conversa toda, apenas pelo prazer de falar, divagando errante 
pelos descaminhos das impossibilidades, o que é um prazer de modo algum 
ingênuo, é puro cinismo, atitude que Lila não entende mesmo, não tem jeito, 
todavia pressente, como algo que foge e ela tenta reter, cobra de prata, areia 
entre seus dedos, anel de Moebius ensaboado e, talvez por isso, a seus olhos 
fui me tornando ainda mais interessante (DENSER, 2003, p. 167).

No destaque acima, anel de Moebius é uma referência ao labirinto, ao mito do eterno 

retorno.  Nesse  caso,  representa o  incompreensível, a  impossibilidade de  entendimento, de 

captação da atitude de Diana frente a Lila. Além de incompreensível, torna-se algo fugidio.

Em seguida,  a  protagonista  compara um rapaz a  quem beijou  com Parsifal e  Rick 

Wakeman. Parsifal, por sua vez, é uma personagem da literatura galesa pertencente às lendas do 
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ciclo arturiano, era um dos cavaleiros da Távola Redonda e teve participação na Demanda do 

Santo Graal. Ela se refere à ópera na qual se ele torna o rei do Graal. Seu nome significa “o 

inocente casto”. Rick Wakeman é tecladista de rock progressista britânico, pioneiro no uso de 

teclados eletrônicos. No conto, a comparação é feita a partir da semelhança física: “Outro dia, 

eu fui beijar um rapaz, mistura de Parsifal (Parsifal? – perguntaram-se atônitas todas as cabeças) 

e Rick Wakeman, longos cabelos louros e óculos angelicais” (Ibidem, p. 170).

O questionamento acima aponta uma superioridade intelectual da protagonista em relação 

aos demais, superioridade que designa o poder. O poder representado pela inteligência é uma 

maneira de se sobressair em relação ao grupo que a venerava.

Verifica-se o  uso  do  vocábulo kitsch,  que  é  um termo de origem alemã usado  para 

categorizar objetos de valor estético distorcido ou exagerado e considerados inferiores à sua 

cópia existente. São freqüentemente associados à predileção do gosto mediano e possuem a 

pretensão de que ao fazerem uso de estereótipos e chavões que não são autênticos tomam para 

si valores de uma tradição cultural privilegiada.

A relação existente entre o termo acima designado e o uso no texto é a metáfora da cópia, 

ou seja, crítica de que tudo que vem de fora, importado do exterior, é recebido sem uma prévia 

análise, adaptação ou discernimento de sua serventia.

Vocês nada se permitem, porque tudo está tão exaustivamente ridicularizado 
e rotulado como kitsch (essa palavra já tão kitsch, não é mesmo?), que agora 
vocês recebem as dicas lá de fora e nem sequer as adaptam, perguntam se 
são boas ou más, se servem ou não, já nem sabem mais o que é perguntar, 
porque, afinal de contas, é preciso rechear-se nem que seja com montes e 
montes de bosta importada! (Ibidem, p. 170-171, grifos da autora).

A voz de  Diana revela-se ao mesmo tempo crítica  e  irônica  ao  prosseguir  contra  a 

“geração contestadora”. A seguir, os atores de teatro são comparados à figura de Dom Quixote: 

“–  No  fundo  nós  somos  Dom  Quixotes,  como  todo  artista  brasileiro  que  tá  resistindo, 

sentenciou um mais imbecilóide, no que foi muito aplaudido” (DENSER, 2003, p 172).

A personagem de Miguel de Cervantes, Dom Quixote, assume na contemporaneidade 

qualidades intrínsecas ao seu papel desempenhado no romance, como idealismo exacerbado 

aliado a  um alto teor de devaneio. A comparação feita  entre Dom Quixote  e  os  atores e 

personagens do conto refere-se a esse idealismo exagerado: “os companheiros de luta” que 

resistem apesar de todos os empecilhos.

Outros  elementos  referenciais  da  cultura  pop  ocidental  também presentes  são  Mick 

Jagger, Brigitte Bardot e Jean-Paul Sartre. Tais figuras representam o que há de mais célebre no 
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sentido  de  seus  feitos,  cada  qual  em  sua  área  de  atuação,  o  que  é  inegável  e  também 

reconhecido  por todos. No contexto,  Diana relaciona essas figuras com um acontecimento 

desagradável:

Ela tomou minhas mãos e começou a beijá-las, apaixonadamente, como se 
eu fosse o Mick Jagger, Brigitte Bardot, Jean-Paul Sartre, sei lá mais quem, 
todavia ela estava beijando as minhas mãos, mãos sem nome, sem legenda, 
mãos desconhecidas e, portanto, aquilo não passava de pura comédia. Estava 
representando.  Para  mim.  Se  não  tivesse  as  mãos  ocupadas  juro  que 
aplaudiria (Ibidem, p. 173-174, grifo da autora).

Outro aspecto a ser considerado na protagonista Diana é a ironia que é  apontada no 

decorrer deste trabalho e que está presente nesse trecho e nos outros contos como um todo. A 

mesma ironia é evidenciada quando Diana inventa uma mentira por puro divertimento. Neste 

trecho, ela encarna uma escritora exclusivamente dedicada à literatura infantil e, para isso, cita 

clássicos e personagens do gênero: “vejam, por exemplo, Ardersen e Grimm, não há quem não 

os conheça, que grandes ensinamentos, que verdades universais não encerra a singela história 

de Hansen e Gretel, ou João e Maria, se preferirem. Pausa” (Ibidem, p. 176).

No parágrafo seguinte, a protagonista cita  Tesouro da Juventude,  enciclopédia voltada 

para jovens e crianças, publicada na década de 1930, que fez parte da educação de milhares de 

pessoas. Além disso, reúne o conhecimento que todas as pessoas cultas necessitam possuir, 

oferecido de forma adequada para o proveito dos jovens.

O que a citação inserida no conto nos mostra é uma profunda ironia, pois  Tesouro da 

Juventude teve sua extrema importância no contexto histórico-cultural das décadas passadas, 

precisamente na  década de  1950,  mas  no  contexto  histórico  que  o  conto  trata  não  tem 

importância. Trata-se de uma enciclopédia voltada para o conhecimento clássico e que não mais 

satisfaz as exigências do mundo contemporâneo. No entanto, a maneira como essa informação 

aparece no texto tem o objetivo de agradar aos ouvintes, o que realmente acontece, pois a 

enciclopédia traz em si  credibilidade, confiança e  respeito,  é  uma espécie de  atestado de 

qualidade relevante para as senhoras da elite. Isso também pactua com o que se espera dela: 

“Observei a platéia. Após uma troca inicial de olhares diagonais que tangenciei no ar, prossegui 

já defendendo a extrema importância do Tesouro da Juventude na formação dos nossos jovens 

para uma audiência maravilhada” (DENSER, 2003, p 176).

No último parágrafo do conto, Diana parte da festa e, sozinha na rua, olha para o alto do 

prédio, o que faz com que se lembre da obra As Neves do Kilimanjaro, de Ernest Hemingway. 

Nessa obra, logo no início, o narrador fala da carcaça de um leopardo encontrada no alto de 
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uma montanha: “Ninguém explicou o  que  o  leopardo estava procurando  em tal  altitude” 

Podemos dizer que a referência explica a própria postura da narradora e protagonista Diana, ela 

mesma sendo denominada e se autodenominando “tigresa”, numa clara comparação ao leopardo 

de Hemingway. A montanha ou prédio e a tigresa-tigre-leopardo são elementos evidentes de 

uma tentativa de aventura e, porque não, de suicídio.

A principal  crítica  de  Diana diz  respeito  à  geração  que  se  diz  contestadora e  sem 

preconceitos, mas que na realidade criou novos preconceitos e se mantém hipócrita, moralista e 

sem conteúdo. O artigo de Jadir Peçanha Rostoldo, “Expressões Culturais e Sociedade: o caso 

do Brasil nos anos 1980” revela o âmbito cultural do Brasil nessa época:

O movimento cultural brasileiro na década de 1970 e na primeira metade dos 
anos 1980, conviveu com um sistema político ditatorial instalado no país em 
1964 pelos militares. Essa convivência, conturbada e reveladora, passou a 
influenciar, a partir de então, as atitudes culturais no Brasil (2006, p. 37).

Dessa maneira, o vazio que a personagem Diana critica é a ausência de valores e de 

conteúdo. “O vazio cultural não foi produzido apenas pela censura, mas em grande parte pelo 

conformismo dos artistas e intelectuais, que apesar de incitados a reagir não o fizeram, vivendo 

um período de incerteza ideológico” (Ibidem, p. 38).

Na rede de intertextualidade que Márcia Denser constrói, observa-se a construção de um 

paradigma sócio-cultural que define a personagem feminina protagonista do relato. Por meio 

das referências a Caetano Veloso, aos atores, a Hemingway, aos livros, a Dom Quixote, ao 

movimento tropicalista − ícones da cultura ocidental − temos a configuração de um aspecto da 

personalidade que  a  situa  num tempo e  espaço. Mais  ainda,  a  atitude  homossexual  pode 

relacionar-se com as escolhas das imagens e citações intertextuais como o tropicalismo que 

configura uma atitude liberal, moderna, até na tendência de aceitar um relacionamento aberto, 

como no caso de Lila e seu marido que podem admitir outra pessoa na relação deles.

É preciso destacar que no contexto de Diana Caçadora as referências são definidoras de 

aspectos  como  o  saber  intelectual.  Aliás,  as  próprias  protagonistas  têm  nível  intelectual 

parecido, em vista  de  suas  reflexões e  divagações. Apesar disso,  elas  manifestam limites 

diferentes de poder.

Com relação à intertextualidade destacamos, primeiramente, a palavra enquanto estatuto 

minimal, ou seja, parte mínima de um significante que, fazendo parte do todo ou do corpus do 

texto, irá adquirir um significado mais amplo.
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Assim, o estatuto da palavra como unidade minimal do texto revela-se como 
o mediador  que liga o modelo estrutural  ao ambiente  cultural  (histórico), 
assim como o regulador da mutação da diacronia em sincronia (em estrutura 
literária) (KRISTEVA, 2005, p. 68, grifo da autora).

Retomando as citações teóricas de Júlia Kristeva acerca da intertextualidade, percebemos 

a  palavra como união  entre  sua  posição  na  estrutura  do  texto  e  também como unidade 

pertencente a um ambiente cultural. A palavra não está isolada na estrutura do texto, e tampouco 

isolada de um país ou nação, ela pertence a uma cultura num tempo e espaço que dialoga com o 

significado do texto e cria novas significações, sem a supressão do seu significado anterior.

Face a essa concepção espacial do funcionamento poético da linguagem, é 
necessário definir, primeiramente, as três dimensões do espaço textual, onde 
se realizarão as diferentes operações dos conjuntos sêmicos e das seqüências 
poéticas. Essas três dimensões são: o sujeito da escritura, o destinatário e os 
textos exteriores (três elementos em diálogo). O estatuto da palavra define-
se, então, a)  horizontalmente: a palavra no texto pertence simultaneamente 
ao sujeito da escritura e ao destinatário, e b) verticalmente: a palavra no texto 
está orientada para o  corpus literário anterior ou sincrônico (Ibidem, p. 67, 
grifos da autora).

O texto enquanto tessitura possui três dimensões que atuam e interagem entre si, criando 

significações mais amplas e complexas. Nas manifestações de um texto, temos o horizontal que 

dialoga sujeito e destinatário, ou seja, enquanto o sujeito profere o discurso, o destinatário o 

capta e  assimila, interage, concorda ou discorda, mas sempre participa ativamente mesmo 

quando está em silêncio. Verticalmente, temos a relação entre o texto literário propriamente dito 

e o texto literário anterior,  cada qual dialogando um com o outro no sentido de valorizar, 

enfatizar, negar ou afirmar, mas sempre com um propósito definido, isto é, sua presença não é 

por puro acaso, mas por necessidade e para uma compreensão maior do texto. Sua presença 

também é ativa, já que para uma leitura mais profunda há a necessidade de um conhecimento de 

outros textos por parte do leitor.

Retomando  as  referências  intertextuais  presentes  em  Diana  Caçadora, podemos 

esquematizá-las para melhor compreender seu sentido no texto, bem como as diferentes visões 

de mundo de suas personagens. Também questionamos através destas duas indagações: qual 

identidade feminina propôs Márcia Denser? Qual a relação do erotismo e da construção dessas 

identidades?

EIXO TEMÁTICO I − CULTURA ERUDITA E CULTURA POPULAR
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No conto “Animal dos motéis”:

1) Referências mitológicas

Hidra “[...] espiando de esguelha uma outra hidra em perspectiva no 

espelho da frente” (p. 67).
Titã “[...]  porque esses encontros  são  acidentes  vertiginosos  cujo 

resultado é o titã de mil olhos” (p. 72).

2) Referências literárias

Ernest Hemingway  “[...]naquele conto do toureiro, não lembro o título” (p. 68).
Júlio Cortázar “[...] lembra a Maga, aquela personagem do Cortázar que, por 

sinal, ignora Hemingway” (p. 69).

3) Referências musicais

Canção “Desabafo” “[...] deitamos ouvindo Roberto Carlos, a voz dos motéis, por 

que me arrasto a teus pés?” (p. 67)
Canção “Café da manhã” “–  Vamos  embora  (pensando  bem,  amanhã  eu  nem  vou 

trabalhar / e além do mais).” (p. 74)

No conto “Hell’s Angels”:

1) Referência ao movimento cultural “Hell’s Angels”: no título do conto.

2) Referências literárias

Peter Pan “[...]  os  lábios  congelados na  frase de  Peter Pan “eu sou  a 

juventude eterna” (p. 93).
Robin Wood “Meu nome é Robi /  Wood? / O quê? ” (p. 96). 
Carson  McCullers, 

Flannery  O’Connor, 

William  Faulkner,  Scott 

Fitzgerald

“Mas o coração é um caçador solitário, sentenciei emocionada, 

Carson McCullers tinha razão,  e  Flannery O’Connor e  todas 

essas irlandesas e irlandeses passionais, e até Faulkner,  Scott 

Fitzgerald, inclusive você Robi, que nada sabe de nada, também 

com seu tacape envenenado” (p. 100).
Nelson Rodrigues “A frase de Nelson Rodrigues “toda mulher devia  amar um 
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menino de 17 anos” furou-me o ventre e atingiu em cheio o, 

digamos, coração” (p. 98).

3) Referências cinematográficas

Superman “[...] o Superman também tem trinta anos – mas o fato é que ele 

não existe” (p. 94).
Roteiro Cinematográfico Na página 95.
James Dean “Talvez ele não conhecesse James Dean” (p. 98).
George  Raft,  Johnny 

Weismüller, Tarzã, Gilda 

“Imagina o que pensaria se eu exumasse coisas como George 

Raft, Johnny Weismüller, tango, Tarzã, bolero e Gilda!” (p. 98).

4) Referências musicais: tango e bolero

No conto “Tigresa”:

1) Referências musicais

Canção  “Tigresa”,  de 

Caetano Veloso

“[...]  uma  tigresa  de  unhas  negras e  íris  cor-de-mel /  uma 

mulher que é uma beleza / o que me aconteceu. (p. 158).
Noel  Rosa,  Carmen 

Miranda, Gil e Caetano

“e falam de Noel Rosa e Carmen Miranda, saltando depressa 

para Gil e Caetano, deixando um silêncio escuro” (p. 165).

2) Referência ao movimento cultural brasileiro

Tropicalismo “[...] os conjuntos eletrificados da década de 70, o tropicalismo 

e a contestação de nada, absolutamente nada” (p. 165).

3) Referências a artistas e movimentos culturais

Cinelândia, Elza  Maxwell, 

César Romero 

“[...]  criavam-nos  entretidos  com  seus  deslumbramentos  e 

deixavam  Cinelândias,  Elza  Maxwell  e  César  Romero 

espalhados pela casa”. (p. 166).
Kitsch “Vocês nada se permitem, porque tudo está tão exaustivamente 

ridicularizado e rotulado como kitsch (essa palavra já tão kitsch, 

não é mesmo?)” (p. 170).

4) Referência à cultura norte-americana

Hollywood “[...] porque Lila e sua turma desconhecia Sal Mineo e Russ 

Tamblym,  logo  George  Gershwin,  West  Side  Story  e  o 
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Assassinato  a  10ª  Avenida,  hiato  entre  essas  duas  gerações 

paulistanas sem história que, na verdade recusam-se a aceitar o 

sonho americano como o seu próprio sonho” (p. 165). Também 

em “como se eu fosse o Mick Jagger” (p. 173).

5) Referências literárias

Ernest Hemingway “Encostada  no  muro,  olhei  para  o  alto  do  prédio,  ainda 

iluminado em certos andares e, não sei por que, lembrei aquela 

frase do  Ernest  Hemingway em  As Neves do  Kilimanjaro  a 

respeito de um tigre que foi encontrado morto, enregelado entre 

os cumes cobertos pela neve e que ninguém, ninguém jamais 

soube explicar como e por que ele chegou até lá” (p. 180).
Lorca “Novos risos e piadas e alusões obscenas, até  que uma atriz 

meio  velhusca,  cabelos  negros  e  pálidas  faces  brancas  de 

máscara,  como  uma  personagem  de  Lorca,  indignou-se 

repentinamente e começou a me insultar” (p. 171).
Jean-Paul Sartre “[...] como se eu fosse o Mick Jagger, Brigitte Bardot, Jean-Paul 

Sartre, sei lá mais quem” (p. 173).
Parsifal “Outro dia, fui beijar um rapaz, mistura de Parsifal (Parsifal? – 

perguntaram-se atônitas todas as cabeças)” (p. 170).
Dom Quixote “−  No  fundo nós  somos Dom  Quixotes,  como todo  artista 

brasileiro que tá resistindo” (p. 172). 
João  e  Maria,  Andersen e 

Grimm

“[...] vejam, por exemplo, Andersen e Grimm, não há quem não 

os conheça, que grandes ensinamentos, que verdades universais 

não encerra a singela história de Hansel  e  Gretel, ou João e 

Maria, se preferirem” (p. 176).
Tesouro da juventude “[...] prossegui já defendendo a extrema importância do Tesouro 

da  Juventude na  formação  dos  nossos  jovens  para  uma 

audiência maravilhada” (p. 176).

6) Referências mitológicas

Ártemis “e uma boate com uma estátua grega na entrada, que não deve 

ser de Ártemis, eu garanto” (p. 159). 
Anel de Moebius, o mito do 

eterno retorno

“todavia pressente, como algo que foge e ela tenta reter, cobra 

de prata, areia entre seus dedos, anel de Moebius ensaboado e, 

talvez por isso, a seus olhos fui me tornando interessante” (p. 
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167).

EIXO  TEMÁTICO  II  –  IDEALIZAÇÃO  DO  RELACIONAMENTO  AMOROSO  E 

OBJETIVIDADE/PERCEPÇÃO REALISTA

No conto “Animal dos motéis”:

1) Referências musicais

Canção “Desabafo” “Rastejar com Roberto,  você é mais que um problema/ é uma 

loucura qualquer” (p. 69).
Canção “Café da manhã” “Termina a cerveja e dá-lhe uma palmada na coxa: − Vamos 

embora (pensando bem, amanhã eu nem vou trabalhar / e além 

do mais)” (p. 74).

No conto “Hell’s Angels”:

1) Referências literárias

Nelson Rodrigues “A frase de Nelson Rodrigues “toda mulher devia  amar um 

menino de 17 anos” furou-me o ventre e atingiu em cheio o, 

digamos, coração” (p. 98).
Escritores irlandeses “Mas o coração é um caçador solitário, sentenciei emocionada, 

Carson McCullers tinha razão,  e  Flannery O’Connor e  todas 

essas irlandesas e irlandeses passionais, e até Faulkner,  Scott 

Fitzgerald” (p. 100).
Robin Wood “Meu nome é Robi / Wood? / O quê? / O meu é Diana. Tchau” 

(p. 96).
Peter Pan “[...]  os  lábios  congelados na  frase de  Peter Pan “eu sou  a 

juventude eterna!” (p. 93). 

2) Referências cinematográficas

Superman “[...] o Superman também tem trinta anos – mas o fato é que ele 

não existe” (p. 94).
Roteiro Cinematográfico Na página 95.
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James Dean “Talvez ele não conhecesse James Dean” (p. 98).
George  Raft,  Johnny 

Weismüller, Tarzã, Gilda

“Imagina o que pensaria se eu exumasse coisas como George 

Raft, Johnny Weismüller, tango, Tarzã, bolero e Gilda!” (p. 98).

3) Referências musicais: tango e bolero

No conto “TIGRESA”:

1) Referências musicais

Canção  “Tigresa”,  de 

Caetano Veloso

“[...]  uma  tigresa  de  unhas  negras e  íris  cor-de-mel /  uma 

mulher que é uma beleza / o que me aconteceu” (p. 158).
Noel  Rosa,  Carmen 

Miranda, Gil e Caetano

“[...]  e  falam  de  Noel  Rosa  e  Carmen  Miranda,  saltando 

depressa para Gil e Caetano, deixando um silêncio escuro” (p. 

165).

2) Referência ao movimento cultural brasileiro

Tropicalismo “os conjuntos eletrificados da década de 70, o tropicalismo e a 

contestação de nada, absolutamente nada” (p. 165).

3) Referências a artistas e movimentos culturais

Cinelândia, Elza  Maxwell, 

César Romero

“[...]  criavam-nos  entretidos  com  seus  deslumbramentos  e 

deixavam  Cinelândias,  Elza  Maxwell  e  César  Romero 

espalhados pela casa” (p. 166).

4) Referências à cultura estrangeira

Atores norte-americanos da 

década  de  1950,  tango, 

bolero, Gilda, James Dean, 

Tarzã, George Raft, Johnny 

Weismüller

“Talvez  me  achasse velha  demais  ao  compará-lo  a  alguém 

antigo como Dean. Imagina o  que pensaria se  eu  exumasse 

coisas  como George  Raft,  Johnny Weismüller,  tango,  Tarzã, 

bolero e Gilda!” (p. 98). 

5) Referências literárias

Ernest Hemingway “Encostada  no  muro,  olhei  para  o  alto  do  prédio,  ainda 

iluminado em certos andares e, não sei por que, lembrei aquela 

frase do  Ernest  Hemingway em  As Neves do  Kilimanjaro  a 
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respeito de um tigre que foi encontrado morto, enregelado entre 

os cumes cobertos pela neve e que ninguém, ninguém jamais 

soube explicar como e por que ele chegou até lá” (p. 180).
Lorca “Novos risos e piadas e alusões obscenas, até  que uma atriz 

meio  velhusca,  cabelos  negros  e  pálidas  faces  brancas  de 

máscara,  como  uma  personagem  de  Lorca,  indignou-se 

repentinamente e começou a me insultar” (p. 171).
Jean-Paul Sartre “[...] como se eu fosse o Mick Jagger, Brigitte Bardot, Jean-Paul 

Sartre, sei lá mais quem” (p. 173).
Parsifal “Outro dia, fui beijar um rapaz, mistura de Parsifal (Parsifal? – 

perguntaram-se atônitas todas as cabeças)” (p. 170).
Dom Quixote “−  No  fundo nós  somos Dom  Quixotes,  como todo  artista 

brasileiro que tá resistindo” (p. 172). 
João  e  Maria,  Andersen e 

Grimm

“[...] vejam, por exemplo, Andersen e Grimm, não há quem não 

os conheça, que grandes ensinamentos, que verdades universais 

não encerra a singela história de Hansel  e  Gretel, ou João e 

Maria, se preferirem” (p. 176). 
Tesouro da juventude “[...] prossegui já defendendo a extrema importância do Tesouro 

da  Juventude na  formação  dos  nossos  jovens  para  uma 

audiência maravilhada” (p. 176).

EIXO TEMÁTICO III – PODER E FRAGILIDADE

No conto “Animal dos motéis”:

1) Referências mitológicas

Hidra de Lerna “[...] espiando de esguelha uma outra hidra em perspectiva no 

espelho da frente, de trás, de cima” (p. 67).
Titã “[...]  porque esses encontros  são  acidentes  vertiginosos  cujo 

resultado  é  o  titã  de  mil  olhos,  mil  bocas  famintas  que 

murmuram te amo, te amo” (p. 72).

2) Referências literárias

Ernest Hemingway “− Você já leu Hemingway? / − O quê? / − Perguntei se você já 
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leu... / − É importante?” (p. 68).
Júlio Cortázar “[...] coisas que eu ignoro, lembra a Maga, aquela personagem 

do Cortázar que, por sinal, ignora Hemingway” (p. 69). 

3) Referências musicais

Canção “Desabafo” “Rastejar com Roberto,  você é mais que um problema/ é uma 

loucura qualquer” (p. 69).
Canção “Café da manhã” “Termina a cerveja e dá-lhe uma palmada na coxa:  − Vamos 

embora (pensando bem, amanhã eu nem vou trabalhar / e além 

do mais)” (p. 74).

No conto “Hell’s Angels”:

1) Referências cinematográficas

Superman “Pensava: o Superman também tem trinta anos – mas o fato é 

que ele não existe, eu sim e muito passageiramente pelo visto” 

(p. 94).
Atores norte-americanos da 

década de 50, tango, bolero, 

Gilda,  James Dean,  Tarzã, 

George  Raft,  Johnny 

Weismüller

“Talvez  me  achasse velha  demais  ao  compará-lo  a  alguém 

antigo como Dean. Imagina o  que pensaria se  eu  exumasse 

coisas  como George  Raft,  Johnny Weismüller,  tango,  Tarzã, 

bolero e Gilda!” (p. 98). 

2) Referências literárias

Escritores  irlandeses 

Weismüller

“Mas o coração é um caçador solitário, sentenciei emocionada, 

Carson McCullers tinha razão,  e  Flannery O’Connor e  todas 

essas irlandesas e irlandeses passionais, e até Faulkner,  Scott 

Fitzgerald” (p. 100).
Robin Wood “Meu nome é Robi / Wood? / O quê? / O meu á Diana. Tchau” 

(p. 96).
Nelson Rodrigues “A frase de Nelson Rodrigues “toda mulher devia  amar um 

menino de 17 anos” furou-me o ventre e atingiu em cheio o, 

digamos, coração” (p. 98).
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No conto “Tigresa”:

1) Referências musicais

Canção  “Tigresa”,  de 

Caetano Veloso

“[...]  uma  tigresa  de  unhas  negras e  íris  cor-de-mel /  uma 

mulher que é uma beleza / o que me aconteceu” (p. 158).
Noel  Rosa,  Carmen 

Miranda, Gil e Caetano

“[...]  e  falam  de  Noel  Rosa  e  Carmen  Miranda,  saltando 

depressa para Gil e Caetano, deixando um silêncio escuro” (p. 

165).

2) Referência ao movimento cultural brasileiro

Tropicalismo “[...] os conjuntos eletrificados da década de 70, o tropicalismo 

e a contestação de nada, absolutamente nada” (p. 165).

3) Referências a artistas e movimentos culturais

Cinelândia, Elza  Maxwell, 

César Romero

“[...]  criavam-nos  entretidos  com  seus  deslumbramentos  e 

deixavam  Cinelândias,  Elza  Maxwell  e  César  Romero 

espalhados pela casa” (p. 166). 
Kitsch “Vocês nada se permitem, porque tudo está tão exaustivamente 

ridicularizado e rotulado como kitsch (essa palavra já tão kitsch, 

não é mesmo?)” (p. 170).

4) Referências à cultura estrangeira

Atores norte-americanos da 

década de 50, tango, bolero, 

Gilda,  James Dean,  Tarzã, 

George  Raft,  Johnny 

Weismüller

“Talvez  me  achasse velha  demais  ao  compará-lo  a  alguém 

antigo como Dean. Imagina o  que pensaria se  eu  exumasse 

coisas  como George  Raft,  Johnny Weismüller,  tango,  Tarzã, 

bolero e Gilda!” (p. 98).

George Gershwin “George  Gershwin,  West  Side Story e  o Assassinato  na  10ª 

Avenida,  hiato  entre  essas  duas  gerações  paulistanas  sem 

história” (p. 165). 

5) Referências literárias

Ernest Hemingway “Encostada  no  muro,  olhei  para  o  alto  do  prédio,  ainda 

iluminado em certos andares e, não sei por que, lembrei aquela 

frase do  Ernest  Hemingway em  As Neves do  Kilimanjaro  a 

respeito de um tigre que foi encontrado morto, enregelado entre 
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os cumes cobertos pela neve e que ninguém, ninguém jamais 

soube explicar como e por que ele chegou até lá” (p. 180).
Lorca “Novos risos e piadas e alusões obscenas, até  que uma atriz 

meio  velhusca,  cabelos  negros  e  pálidas  faces  brancas  de 

máscara,  como  uma  personagem  de  Lorca,  indignou-se 

repentinamente e começou a me insultar” (p. 171).
Jean-Paul Sartre “[...] como se eu fosse o Mick Jagger, Brigitte Bardot, Jean-Paul 

Sartre, sei lá mais quem” (p. 173).
Parsifal “Outro dia, fui beijar um rapaz, mistura de Parsifal (Parsifal? – 

perguntaram-se atônitas todas as cabeças)” (p. 170).
Dom Quixote “−  No  fundo nós  somos Dom  Quixotes,  como todo  artista 

brasileiro que tá resistindo” (p. 172). 
João  e  Maria,  Andersen e 

Grimm

“[...] vejam, por exemplo, Andersen e Grimm, não há quem não 

os conheça, que grandes ensinamentos, que verdades universais 

não encerra a singela história de Hansel  e  Gretel, ou João e 

Maria, se preferirem” (p. 176).
Tesouro da juventude “[...] prossegui já defendendo a extrema importância do Tesouro 

da  Juventude na  formação  dos  nossos  jovens  para  uma 

audiência maravilhada” (p. 176).

6) Referências mitológicas

Ártemis “[...] e uma boate com uma estátua grega na entrada, que não 

deve ser de Ártemis, eu 

garanto” (p. 159).
Anel de Moebius, o mito do 

eterno retorno

“[...] todavia pressente, como algo que foge e ela tenta reter, 

cobra  de  prata,  areia  entre  seus  dedos,  anel  de  Moebius 

ensaboado e,  talvez por  isso,  a  seus  olhos  fui  me tornando 

interessante” (p. 167).

As referências intertextuais descritas nos eixos temáticos permitem-nos verificar que, por 

meio da voz das personagens femininas, são estabelecidas diferentes estratégias no exercício do 

poder, e esse poder também assume diferentes temáticas. A aplicação da cultura erudita ou 

popular é uma forma de obter poder e de imposição das personagens. A temática da idealização 

amorosa ou percepção realista traz uma significação a respeito de sua visão de mundo e de sua 

visão de uma relação amorosa. A aplicação de poder ou fragilidade mostra o jogo do poder 

como forma de  se  impor  perante o  parceiro ou  outras  personagens.  Percebemos  que  as 
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personagens femininas transitam e oscilam entre essas temáticas revelando que, no contexto, 

seria a forma de atingir e de se impor perante o homem e os outros.

Com essa descrição das referências intertextuais  e sua respectiva aplicação nos eixos 

temáticos,  percebemos  uma  repetição  das  mesmas  referências,  ou  seja,  cada  uma  delas 

representa diferentes temáticas, o que faz com que analisemos de maneira a considerar uma 

amplitude de suas significações. Dessa forma, por exemplo, a canção “Desabafo” faz parte da 

cultura popular e,  ao  mesmo tempo, da idealização do  relacionamento amoroso. Podemos 

constatar  que  as  referências  intertextuais  são  fundamentais  na  questão  temporal  e 

comportamental, e dizem muito mais sobre as crenças das personagens. Uma mesma referência 

aborda diferentes temáticas e sua riqueza de significações mostra diferentes aspectos a respeito 

da personagem, revelando ora romantismo ora cultura erudita, poder e fragilidade.
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V − CONTOS DE TANGO FANTASMA

Tango fantasma foi publicado em 1976 e apresenta personagens femininas que não são 

caçadoras natas como a protagonista Diana de  Diana Caçadora.  Porém, há semelhança na 

aceitação,  submissão  e  adequação  no  contato  com  o  homem,  o  parceiro,  o  macho.  A 

dramaticidade permeia esta obra.

No conto “Um pingo de sensibilidade” temos uma jovem que possui um relacionamento 

oficializado, mas aceita fazer um programa com um senador, Dr. Paulo, um homem mais velho 

que  lhe  promete um  cargo  público.  No  início,  há  um  diálogo  no  qual  se  percebe uma 

manipulação no discurso do senador para convencer a jovem a se encontrar com ele. Após o 

combinado, tem-se a sensação de que há uma longa espera pela chegada dele.

A primeira referência é à frase de Júlio César: alea jacta est, ou seja, “os dados estão 

lançados”, “a sorte está lançada”. Esse eufemismo no texto significa que a coisa deveria ser 

feita rápido e que para atingir objetivos é preciso certa dose de esforço e sacrifício.

Enquanto espera, ela  racionaliza sobre sua profissão, suas  possibilidades de ascensão 

profissional, enfim, sobre as vantagens do encontro com o senador.  A espera dura bastante 

tempo, pois suas reflexões abarcam sua relação com o namorado e o medo de ser descoberta: 

“Então apertava o térreo, mandando-o lá para baixo, buscar esse velho que não chega, saco. 

Morrendo de medo do namorado, seu verdadeiro amor.  E se ele descobre? Remorsos? Por 

aquele que não casa?” (DENSER, 2003, p. 244).

A seguir, a referência é ao filme Darling, estrelado por Julie Christie. História de uma 

princesa que conta suas memórias a uma repórter de revista feminina. A personagem associa sua 

própria história ao enredo do filme, ou seja, a menina humilde que rapidamente ascende de 

classe social, ganha status e fama e se torna conhecida. Logo na seqüência, a personagem do 

conto deixa o sonho de lado e percebe a sua realidade: “Mas nem piranha, nem Darling, nem 

princesa, nem revista Elle, nem remorsos: só o velho senador chegando, fiuuuuuuuuuu, às seis e 

meia” (Ibidem, 244).

No parágrafo seguinte, são citadas grifes internacionais renomadas como Versace, Hugo 

Boss  e  Valentino.  São  referências pertinentes a  uma pessoa poderosa, pertencente a  alta 

sociedade, e que para a protagonista traduzem signos de poder, luxo e riqueza, confirmação 

clara do que ela busca:
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Pequeno, distinto, o velho senador de distintivo na lapela, sutil condecoração 
pregada  no  irrepreensível  terno  cinza-grafite  de  Versace?  Hugo  Boss? 
Valentino?  Naturalmente  para  impressionar  a  delegação  comercial,  sua 
kumpf também, eu sei, eu sei (DENSER, 2003, p. 244, grifo da autora).

No conto “Um pingo de sensibilidade”, o que se percebe de antemão é a ausência de 

pontuação nos  diálogos,  pois  “o  texto  não  é  um conjunto  de  enunciados  gramaticais ou 

agramaticais; é aquilo que se deixa ler através da particularidade dessa conjunção de diferentes 

estratos da significância presente na língua, cuja memória ele desperta: a história” (KRISTEVA, 

2005, p. 20).

A protagonista  não tem nome, no  entanto,  a  personagem masculina  com a  qual ela 

negocia seu corpo em troca de um cargo público tem: Dr. Paulo. Ele é poderoso, mas é velho, 

asqueroso, nojento. E ela suporta tudo em troca de ascensão profissional.

Enquanto  espera  pela  chegada do  senador,  sentidos  como  o  olfato  a  dominam.  A 

lembrança do cheiro do avô em comparação ao cheiro do velho: “e o cheiro de pão amanhecido 

com cerveja morna. [...] Lembrou o cheiro que impregnara o quarto de seu avô após a morte” 

(DENSER, 2003, p. 243). Metaforicamente, ela está a caminho da morte como o avô estivera.

Depois de muita espera, o senador chega e a critica diretamente dizendo com ironia que 

ela está na moda. Cabe destacar que a visão do senador possui a dimensão dos valores dessa 

jovem, pois  ele joga com ela articulando suas carências em seu benefício. O senador fala 

pejorativamente: “Examinava consternado  meus  sapatos  de  kraunt (que  ironia)  pesados, 

afivelados, de plataforma, última moda? Dos paraplégicos? [...] Há dois anos era mais discreta. 

Deve ser a faculdade, te enfiando essas modas loucas na cabecinha” (Ibidem, p. 244).

Há uma referência à  obra  Lolita,  mas de  forma invertida,  ou  seja,  ela  representa  o 

homem/lolito cheio de malícia que usa o velho/Dolores para atingir seus objetivos.

O ato sexual acontece rápido e ela sente culpa por causa do namorado, aliás, “aquele que 

não casa”. Num telefonema, percebe o descaso do namorado pois não há um gesto de carinho, 

além de ser maltratada por ter interrompido um programa qualquer na televisão:

Estou te ligando pra dizer que te amo.
É? Onde você está?
Na faculdade.
Muito bem, estuda direitinho.
Diz que me ama também.
Amo, mas não fica ligando só pra encher o saco, estou assistindo um filme 
na televisão.
Que filme, amor?
Puta filmão, “A noite dos generais”, depois te conto, mas não interrompe 
mais, poxa, vai estudar boazinha.
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Vou, querido, vou, um beijo.
Tá, tchau (DENSER, 2003, p. 247-248).

Em meio à solidão, debaixo da chuva e com o único companheiro, o cigarro, conclui que 

sentir remorsos é perda de tempo.

O filme referido o texto, A noite dos generais, conta a história do policial Major Grau que 

persegue três generais nazistas, pois acredita serem os responsáveis pelo assassinato de uma 

prostituta polonesa em 1940, em Varsóvia. O destino junta essas quatro pessoas em Paris, em 

1944, um dia antes do início da invasão − Dia D − quando acontece o assassinato de outra 

prostituta. No desfecho, o crime é solucionado anos depois, após o assassinato de uma terceira 

prostituta em Hamburgo. Temos essencialmente um filme que trata da Segunda Guerra Mundial 

com a Europa em pleno domínio dos nazistas que acreditavam na supremacia da raça ariana 

sobre o resto do mundo. O crime é cometido contra uma prostituta polonesa, povo atingido 

fortemente pela guerra e pela doutrina de Hitler. Podemos dizer que se trata do tema da morte 

mostrado na guerra em si e no assassinato da prostituta.

Relacionando conto e filme, temos o sacrifício representado pela morte, passagem que 

transcende através da vida, pois essa realidade é inadequada a ela. A protagonista do conto é a 

prostituta do filme uma vez que é marginalizada quando se oferece a um cliente que a despreza 

ou a mata, em seguida.

Bataille  explica  as  diferentes  posturas  femininas  opostas  entre  si  e  que  definem 

comportamentos femininos também opostos: 

As atitudes femininas formam contrários complementares. A prostituição de 
algumas alimenta a esquivez de outras e vice-versa. Mas o jogo é deturpado 
pela miséria, na medida em que se vê na prostituição uma saída. Neste caso, 
a prostituição é uma chaga (1987, p. 124).

Há uma diferença entre a prostituta do conto e a do filme, pois enquanto esta aparenta 

uma degradação para tentar sair de uma situação miserável, a outra aparenta ser apenas uma 

provocação do desejo para excitar o senador e atingir seu objetivo. Trata-se de ambição e 

sobrevivência.

A moderna prostituição vangloria-se da vergonha em que está mergulhada, 
engajando-se  nela  cinicamente.  Ela  é  estranha  à  angústia  sem  a  qual  a 
vergonha não é sentida.  A cortesã tinha o respeito dos outros,  não estava 
destinada ao desprezo  e diferia  pouco das  outras  mulheres.  O pudor  não 
devia existir para ela, mas devia conservar o princípio do primeiro contato, 
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que ordena que uma mulher tenha medo de se entregar, e que o homem exija 
a reação de fuga por parte dela (BATAILLE, 1987, p. 125).

A sobrevivência é assinalada com o nome de baixa prostituição, pois desce ao nível dos 

animais, causa nojo e repugnância. No entanto, não é o pagamento que faz a degradação da 

prostituta:

A prostituta de baixo nível está no último grau do rebaixamento. Ela poderia 
não ser menos indiferente aos interditos que o animal, mas, impotente para 
chegar à perfeita indiferença, ela sabe dos interditos que outros observam: e 
não só ela é decaída, mas também lhe é dada a possibilidade de conhecer sua 
queda.  Ela  se  sabe  humana.  Mesmo  sem  ter  vergonha,  ela  pode  ter 
consciência de viver como os porcos (Ibidem, p.127).

Relacionando conto e filme e a questão do poder, observamos que cada qual utiliza o 

mesmo poder na busca por suas metas, porque uma busca a sobrevivência e a outra a ascensão 

profissional e social. Neste caso, o poder é um só: o sexo. É aí que está presente o erotismo em 

Márcia Denser, ou seja, o sexo é uma forma para obter poder para a conquista de seus objetivos.

No conjunto das intertextualidades do conto, podemos observar a consciência dos atos da 

personagem ao associar sua posição com Lolita e com o filme Darling, ou seja, a personagem 

sabe  o  que  está  fazendo,  tem  consciência  de  seus  atos.  Ao  mesmo  tempo,  as  grifes 

internacionais  referidas cumprem uma função na narrativa e  mostram a valorização dessas 

grifes pela personagem, são imagens de status e poder. A protagonista assume o papel de se 

sacrificar no intuito de obter vantagens e ascensão profissional. Nesse caso, as grifes citadas 

representam os valores da personagem, notadamente ambiciosa.

No conto  “O homem de  Cascavel”, a  protagonista  se  chama Madalena numa clara 

referência à Madalena bíblica, a adúltera, a “puta” da história, que ainda é odiada e hostilizada. 

A Madalena do conto é descartada e humilhada como a bíblica, mas no desenrolar do texto.

No  início  o  homem,  o  médico, perseguia  Madalena até  que  o  encontro  aconteceu. 

Madalena pensava que as idéias se afinavam, mas, claro, eram bastante adaptadas: “Até suas 

idéias, vejam só, convergiam; lógico que se esticavam, se encolhiam, adaptadas, e por uma 

Madalena que, excitada, envolvia-se no mesmo laço escuro; os outros esquecia” (DENSER, 

2003, p. 250). 

Há um claro desrespeito por ela: “Mandou – literalmente – mandou que se despisse e 

fosse esquentando a cama; ia tomar banho lá fora, antes” (DENSER, 2003, p. 250). A voz do 

outro e a voz feminina elaboram uma consideração sobre a fala masculina.

A relação sexual acontece em meio ao mesmo desrespeito e falta de carinho:



75

Sem  olhá-la  os  olhos,  arrancou-lhe  as  cobertas,  desajeitado  como  um 
adolescente.  Encostou-a  nua  contra  a  cômoda  e  (ai!  Trincos  gelados 
machucavam-lhe a bunda) ele não prestava atenção propriamente nela, tão 
ocupado em devorar-lhe a língua, a boca, os peitos, as coxas de uma só vez 
(Ibidem, p. 251).

Depois de um tempo o médico reaparece e ela fica feliz por reencontrá-lo. Ele confessa 

que voltou para comprar instrumentos cirúrgicos, não por ela. No decorrer do encontro, ela 

percebe a ignorância dele e as máscaras caem: ele vai se casar com outra.

No momento do sexo observa-se o surgimento do descaso: 

Possuiu-a feito um bicho, tapando-lhe o rosto com o travesseiro (não tem 
cabeça,  nem  identidade,  puta  sem  cabeça!  [...]  Tomava  banho  de  porta 
aberta: nada a esconder, nada a descobrir, nada para ver. Como se estivesse 
sozinho (Ibidem, p. 255).

Percebe-se que o sexo é tratado como o instinto da fome pela utilização de verbos ligados 

à mastigação e do vocábulo “bicho”. Apesar da personagem possuir certo nível intelectual, ele é 

médico, e a relação sexual acontece de maneira similar à necessidade de sobrevivência, da 

fome. Desesperadamente e rapidamente, tal e qual alguém faminto.

Como se não bastasse, a culpa a arrebata:

Será que está zangado? Levantou de repente, mas com quê? Devo desculpar-
me? Como sempre? Desculpar-me pelo que não faço? Ou faço? Desculpar-
me pela culpa alheia, então mais culpada serei eu? [...] Deixar que o façam 
por mim, homens como este, deixar que me puxem para baixo, esfreguem-
me a  cara  na  minha  própria  merda  e  quanto  mais  me degradarem,  mais 
desejá-los; assim protejo-me deles, afasto-os para sempre pelo desprezo que 
depois sinto por mim mesma (Ibidem, p. 255-256).

Podemos também destacar que nesse conto há uma referência à Claude Chabrol, diretor 

de cinema francês que foi um dos principais cineastas da Nouvelle Vague e fez Madame Bovary: 

“Observava-o deitada, coberta pelo lençol. Vejamos, cena de filme do Claude Chabrol, o ator 

está pensando, sua voz soa abafada, sempre um tom abaixo da trilha sonora, vinda como por 

detrás da tela” (Ibidem, p. 255).

A  Nouvelle Vague foi  um movimento  artístico  do cinema francês que se  inseriu no 

movimento contestatório próprio dos anos 1960. Havia um questionamento novo, um erotismo 

pungente e até um romantismo tragicômico.
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A culpa, a falta de amor próprio, o autodesprezo e a baixa auto-estima são características 

da personagem Madalena. Ela é o retrato, ao mesmo tempo, da mulher moderna e da mulher 

bíblica que continua se sujeitando em nome do “amor”.

Um recurso estilístico bastante explorado por Márcia Denser é a adjetivação. De forma 

obssessiva, essa figura de linguagem é usada de maneira exacerbada em todos os contos aqui 

mencionados. Sua função seria a de causar efeito, enfatizar uma personagem, um local, uma 

situação, no intuito de caracterizar e definir, com contornos e limites, para não haver dúvidas 

quanto à personalidade, desejos e frustrações. A adjetivação também é uma característica da voz 

feminina, mais prolixa em relação à voz masculina que é mais objetiva, sintética e, portanto, 

mais direta. Se levarmos em conta a personagem feminina e a personagem masculina de Márcia 

Denser, percebemos uma clara distinção: a voz feminina é mais ativa, dominante e ecoa em 

todo o conto. Essa voz mantém a consciência e permanece em reflexão sempre consciente de 

sua condição e de seu papel em cada situação, apesar de sua clara submissão. A voz masculina, 

ao contrário, decide muitas vezes o desfecho e é autoritária, no entanto, sua consciência não 

aparece no conto, ou seja, como se não existisse.

As  intertextualidades  presentes  nesse  conto  representam, de  uma  maneira  geral,  o 

romantismo. O romantismo caracteriza a imagem da personagem Madalena, pois ela se ilude e 

fantasia uma provável relação, apesar de ter consciência de que seu parceiro não corresponde às 

suas expectativas, não é adequado a ela.

Madame Bovary é a história de uma mulher insatisfeita com seu casamento e com sua 

própria vida. Na tentativa de preencher esse vazio, ela se liga a amantes sem nunca encontrar 

satisfação e felicidade. Essa referência trata um pouco da história da própria Madalena, pois é 

sua frustração que faz com que ela aceite que a tratem com desrespeito e falta de atenção, 

sentimentos que ela tem por si mesma.

Nesse sentido, reunimos anteriormente as  intertextualidades de  Diana caçadora para 

compará-las com as mesmas de Tango fantasma, numa tentativa de compreendê-las com maior 

profundidade.

Assim, Tango fantasma, que foi publicado em 1976, possui referências compatíveis com 

essa época. A imagem feminina inserida nos contos deste livro possui dramaticidade, submissão 

e aceitação maiores com relação aos seus parceiros, elas embarcam em relações que não terão 

futuro e que não acrescentarão nada de positivo.

Já  em  Diana  caçadora percebemos que  a  imagem feminina ganha contornos  mais 

arrojados, ousados. As personagens são atuais, mas sem a dramaticidade do livro anterior, suas 

relações também não têm futuro e  os parceiros são inadequados a elas. A insegurança e a 
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frustração feminina parecem ser um elemento de continuidade desses contos  separados no 

tempo. Obedecem a um mesmo movimento, ou seja, deslocam-se do tempo para buscar no 

passado um novo contexto de referências. No entanto, em Diana caçadora, as protagonistas não 

possuem a  força  física  como forma de  obter  poder,  como acontece com as  personagens 

masculinas, ao contrário, o poder é obtido através de um alto nível intelectual marcado por 

diálogos e referências intertextuais presentes na narrativa. Porém, tentamos observar que as 

protagonistas das narrativas dos dois  livros têm algo em comum: o intelectualismo é uma 

ferramenta usada como forma de poder para obter romance e carinho.

EIXO TEMÁTICO I - CULTURA ERUDITA E CULTURA POPULAR

No conto “Um pingo de sensibilidade”:

1) Referência histórica

Frase de Júlio César:  Alea 

Jacta est

“Pensava eufemismos como aquela frase do Júlio César,  alea 

jacta est” (p. 242).

2) Referência à cultura estrangeira

Versace,  Hugo  Boss, 

Valentino

“[...] sutil condecoração pregada no irrepreensível terno cinza-

grafite de Versace? Hugo Boss? Valentino?” (p. 244). 

3) Referências cinematográficas

Filme  Darling,  com  Julie 

Christie

“Lembrou: título de um velho filme com Julie Christie, piranha 

que acabou princesa nas capas da revista Elle” (p. 244). 
Filme A noite dos Generais “Puta filmão,  A noite dos generais, depois te conto, mas não 

interrompe mais, poxa, vai estudar boazinha” (p. 247).

4) Referência literária:

Lolita “Não deve lhe ocorrer  Lolita e  muito menos esta espécie de 

Lolita invertida que se configurava no presente momento” (p. 

245).
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No conto “O homem de Cascavel”:

1) Referência bíblica: Madalena

2) Referência cinematográfica

Claude Chabrol “Observava-o deitada, coberta pelo  lençol.  Vejamos, cena de 

filme do Claude Chabrol, o ator está pensando” (p. 255). 

EIXO  TEMÁTICO  II  -  IDEALIZAÇÃO  DO  RELACIONAMENTO  AMOROSO  E 

OBJETIVIDADE/PERCEPÇÃO REALISTA

No conto “Um pingo de sensibilidade”:

1) Referência histórica

Frase de Júlio César:  Alea 

Jacta est

“Pensava eufemismos como aquela frase do Júlio César,  alea 

jacta est” (p. 242).

2) Referência à cultura estrangeira

Versace,  Hugo  Boss, 

Valentino

“Versace?  Hugo  Boss?  Valentino?  Naturalmente  para 

impressionar a delegação comercial” (p. 244).

3) Referência cinematográfica

Filme  Darling,  com  Julie 

Christie

“Engraçado como esta frase banaliza o melodrama mexicano: 

tudo é relativo, darling. Lembrou: título de um velho filme com 

Julie Christie” (p. 244). 
Filme A noite dos Generais “Puta filmão,  A noite dos generais, depois te conto, mas não 

interrompe mais, poxa, vai estudar boazinha” (p. 247).

4) Referência literária

Lolita “Não deve lhe ocorrer  Lolita e  muito menos esta espécie de 

Lolita invertida que se configurava no presente momento” (p. 

245).
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No conto “O homem de Cascavel”:

1) Referência bíblica: Madalena

2) Referência cinematográfica

Claude Chabrol “Vejamos,  cena  de  filme  do  Claude  Chabrol,  o  ator  está 

pensando, sua voz soa abafada, sempre um tom abaixo da trilha 

sonora, vinda como por detrás da tela: Será que está zangado? 

Levantou de repente, mas com quê? Devo desculpar-me?” (p. 

255).

EIXO TEMÁTICO III – PODER E FRAGILIDADE

No conto “Um pingo de sensibilidade”:

1) Referência histórica

Júlio César, alea jacta est “Ela  desligou  o  telefone.  Pensava eufemismos como aquela 

frase do Júlio César, alea jacta est” (p. 242).

2) Referência à cultura estrangeira

Versace,  Hugo  Boss, 

Valentino

“Pequeno, distinto, o velho senador de distintivo na lapela, sutil 

condecoração pregada no irrepreensível terno cinza-grafite de 

Versace? Hugo Boss? Valentino?” (p. 244).

3) Referência cinematográfica

Filme  Darling,  com  Julie 

Christie

“Engraçado como esta frase banaliza o melodrama mexicano: 

tudo é relativo, darling. Lembrou: título de um velho filme com 

Julie Christie” (p. 244). 
Filme A noite dos generais “Amo,  mas  não  fica  ligando  só  pra  enche  o  saco,  estou 

assistindo um filme na televisão. Que filme, amor? Puta filmão, 

“A noite dos generais”, depois te conto,  mas não interrompe 

mais, poxa, vai estudar boazinha” (p. 247).
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4) Referência literária

Lolita “Não deve lhe ocorrer  Lolita e  muito menos esta espécie de 

Lolita invertida que se configurava no presente momento, ou 

seja, eu no papel de Humbert-Lolito observando o senador de 

bambolé e maiô gingando a minha frente, enquanto bebo meu 

uísque, de chinelo e  roupão, na  chaise-longue de um jardim 

mexicano” (p. 245).

No conto “O homem de Cascavel”:

1) Referência bíblica: Madalena

2) Referência cinematográfica

Claude Chabrol “Vejamos,  cena  de  filme  do  Claude  Chabrol,  o  ator  está 

pensando, sua voz soa abafada, sempre um tom abaixo da trilha 

sonora, vinda como por detrás da tela: Será que está zangado? 

Levantou de repente, mas com quê? Devo desculpar-me?” (p. 

255).

Como  já  mencionado,  as  personagens femininas  de  Tango  fantasma possuem uma 

dramaticidade  maior.  As  referências  intertextuais  marcam  personagens  femininas  mais 

dramáticas e conscientes de seu papel de autodesvalorização e até de autopunição. Assumem 

conscientemente a ambição desmedida e a facilidade em conquistar seus objetivos por meio de 

atitudes  de  autodesvalorização, aceitando o  papel  de  prostituta,  como em “Um pingo  de 

sensibilidade”, ou seu próprio rebaixamento por um homem pelo qual  não sente afinidade 

nenhuma e é incapaz de respeitá-la, como em “O homem de Cascavel”.

Essas personagens  ora demonstram cultura ora  demonstram poder e  romantismo. As 

referências  intertextuais  descritas  nos  eixos  temáticos  demonstram  que,  por  meio  de 

relacionamentos com os respectivos parceiros, as mulheres desses contos estão na verdade a 

procura de si mesmas. Elas põem a prova sua força, seu poder, para decidirem o que realmente 

querem para suas vidas e oscilam entre os diferentes eixos temáticos, revelando um ou outro 

comportamento, dependendo do contexto ou de quem está interagindo com elas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos considerar que desde a Antigüidade clássica a literatura erótica está presente no 

desenrolar dos séculos até a atualidade, apesar de eventuais perseguições. Notamos também que 

o erotismo inserido num texto tem um papel específico que pode ser uma possível discussão da 

época em que o texto dialoga, ou uma crítica ao lugar em que a mulher ocupa na sociedade, ou 

ambos.

A literatura de Márcia Denser e, mais ainda, os contos aqui analisados, têm um propósito 

mais amplo. Observamos que ora há uma discussão relacionada ao atual papel social da mulher, 

ora há uma crítica dessa mesma mulher com relação à sua postura frente à relação amorosa e 

sexual. O aspecto erótico em Márcia Denser está aliado a uma concepção de mundo, ou seja, o 

propósito é a discussão da imagem feminina em um tempo e espaço demarcados. É discutido o 

comportamento feminino diante da figura masculina e o modo, ainda preso ao passado, de 

relacionamento dessa mulher com o homem. As personagens femininas de Márcia Denser são 

contemporâneas, mostram posturas ativas e  liberadas, mas também se revelam inseguras e 

frustradas.

Enquanto suas personagens ocupam um espaço na sociedade, ou seja, participam e têm 

voz  ativa,  percebemos  que  junto  à  figura  masculina ainda  têm  atitudes  de  submissão  e 

aceitação. As referências citadas ao longo de todos os contos permitem-nos compreender que se 

discute a questão do tempo, da época, da história aliada a uma discussão mais profunda, neste 

caso, o papel da mulher, sua relação com a sexualidade e, ao mesmo tempo, sua relação com o 

sexo oposto. É o papel da mulher frente a um tempo de libertação e a discussão dessa liberdade 

com seu corpo, com o Outro. Trata-se da atitude dessa nova mulher frente à própria liberdade. 

Mais ainda, a intertextualidade presente nos contos demonstra o cuidado em aprofundar 

as personagens para torná-las mais reais. O paradoxo das personagens está aí: possuem nível 

intelectual e são conscientes de seu papel, mas optam também conscientemente por uma postura 

submissa. Nesse sentido, podemos concluir que nos contos estudados ainda há rastros de uma 

personalidade feminina moderna, porém  amoldada pela  figura  masculina  e  opressora do 

passado.

Retomando as questões anteriormente propostas: qual identidade feminina propôs Márcia 

Denser? e qual a relação do erotismo e da construção dessas identidades? Tentamos respondê-

las com o objetivo de elucidá-las e melhor compreendê-las dentro do contexto.
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A identidade  feminina  proposta  por  Márcia  Denser  é  aquela  da  mulher  liberada, 

independente, mas que busca no Outro uma aceitação e por isso se mostra insegura. Apesar de 

todas as mudanças ocorridas para libertar a  mulher de uma estrutura social  oprimida, esta 

mesma mulher se vê e se mostra no Outro. As respostas que ela busca para dar sentido a sua 

vida são vistas com o olhar do homem. Logo, é através do relacionamento amoroso e sexual que 

ela se auto-afirma, pois seu valor está intimamente ligado à opinião que o homem terá sobre ela.

No entanto, a respeito das referências intertextuais investigadas neste trabalho, podemos 

afirmar que o poder das personagens femininas é intelectual. É através desse poder que a 

mulher busca entendimento e intimidade com o parceiro. Apesar de sua erudição, a pessoa 

feminina só  ganha sentido  quando está  próxima do  homem.  A relação do  erotismo e  a 

construção das identidades será a questão do poder, sendo que o erotismo está presente na 

relação sexual, uma vez que é a via usada para se aproximar do homem e seduzi-lo. A sedução 

também é uma forma de poder, do poder feminino.

Se  detalharmos algumas passagens,  podemos  exemplificar melhor  algumas atitudes 

femininas das personagens. Assim, em “O animal dos motéis”, percebemos inicialmente uma 

postura  romântica,  depois  sua  iniciativa  em promover um diálogo  e  aproximação com o 

parceiro e, no final, a desilusão romântica ao perceber que o homem é incapaz de atingir suas 

expectativas. Em “Hell’s Angels”, a protagonista se revela insegura com a idade. Trata-se da 

questão  do  tempo e  da  velhice e  sua  relação com um jovem. A personagem se  mostra 

dominadora e dona da situação, mas o sexo a deixa frustrada. “Tigresa”, ao contrário, mostra a 

vaidade feminina que assume o lugar de um homem. Uma hipotética relação homossexual 

transforma a protagonista num macho, dominando a situação com todos os requisitos machistas. 

Em “Um pingo de sensibilidade”, a figura feminina age como uma prostituta com o objetivo de 

alcançar ascensão profissional. Ela é capaz de aceitar tudo, sacrifica-se voluntariamente e até se 

relaciona com um homem muito mais velho e asqueroso. Durante a espera, tudo nela revela 

sacrifício e desconforto. Por fim, em “O homem de Cascavel”, o homem conquista a mulher e 

depois a despreza e a descarta. A relação sexual é deprimente e ela se coloca numa postura de 

autodesvalorização.

Em Tango fantasma, as referências intertextuais são apresentadas em menor número se 

comparadas com Diana caçadora. No primeiro libro há o medo do abandono, a baixa auto-

estima  e  por  isso  o  lado  dramático das  personagens se  destaca.  Elas  sofrem e  vivem 

determinadas situações de maneira intensa. Por outro lado, em  Diana caçadora,  apesar do 

sofrimento, elas seguem em frente. A intensidade está presente, mas o lado independente as 

protege  como se  esperassem novos acontecimentos  ou  aventuras  para  viverem com mais 
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intensidade. Podemos concluir que, na obra de Márcia Denser, o erotismo é uma via de escape 

da personagem de si  mesma e também uma via de aproximação e  de aceitação perante o 

homem.
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