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Resumo: O papel da mulher como sujeito da escrita passou por um grande processo de apagamento. 

Poucas são as escritoras presentes nos cânones e nas historiografias literárias. Daí, a necessidade de 

retomar textos de autoria feminina para que esse apagamento deixe de existir e a escrita feminina 

passe a configurar nos meios em que a literatura circula de forma natural. Nesse trabalho traremos 

duas escritoras: Florbela Espanca e Olga Savary. Tanto uma como outra têm sido estudadas por 

suas poéticas. No entanto, este trabalho tem como objetivo o estudo e a análise de dois contos que 

abordam o amor, temática tão presente ao longo de toda a história da literatura e da literatura de 

autoria feminina. Um dos contos escolhidos, “Memória do Jardim”, é do livro O olhar dourado do 

abismo: contos de paixão e espanto (2001), de Olga Savary. O segundo conto, “Amor de outrora”, 

pertence à obra O dominó preto, publicada postumamente em 1982, de Florbela Espanca. Esta 

pesquisa contará com estudos sobre a posição da mulher na literatura de língua portuguesa, a 

produção de contos dessas duas autoras, bem como a análise textual do corpus. O que se espera é 

ressaltar os pontos de intersecção entre os dois textos que sejam capazes de configurá-los como 

representantes de um discurso feminino.  
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A literatura de autoria feminina sofreu um grande processo de apagamento ao longo da 

história. Sabemos que até aproximadamente a década de 1970, quando surgiram os movimentos 

feministas, a tradição literária feminina foi ignorada pelo cânone. Mas por que isso aconteceu? É 

sabido que houve escritoras mulheres nos séculos passados em exercício, então qual o motivo de tal  

silenciamento e apagamento?  

Vivemos em uma sociedade patriarcal, na qual somente nas últimas décadas, houve um 

alargamento do espaço – dentre eles, o literário – para as minorias: mulheres, negros, homossexuais, 

indígenas, entre outros. Os Estudos Culturais e as lutas dessas minorias vieram para contribuir com 

esse alargamento do cânone literário. 

Porém, durante muito tempo a sociedade patriarcal utilizou diversas justificativas a fim de 

silenciar as mulheres: a fertilidade, antes vista com bons olhos nas sociedades matriarcais e 

responsável pela aura sagrada da mulher, na sociedade patriarcal passou a significar fraqueza em 

relação ao homem; na Idade Média a mulher era vista como demoníaca, bruxa, responsável pelos 
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pecados, sendo também culpada pelo pecado original; em seguida, com o positivismo, a mulher 

passou a ser considerada santa, a rainha do lar, a mãe de família. Muito tempo depois, somente na 

segunda metade do século XX, os movimentos feministas ganharam força e a luta das mulheres por 

igualdade começou a ter voz.  

Luiz Ruffato, na introdução de sua antologia 25 mulheres que estão fazendo a nova 

literatura brasileira (2004), chama a atenção também para a ausência de mulheres na Academia 

Brasileira de Letras (ABL) durante muito tempo, até a entrada de Rachel de Queiroz, em 1977. Para 

o estudioso, Júlia Lopes de Almeida, grande escritora à época da fundação da ABL, merecia uma 

das quarenta cadeiras iniciais: “O nome da ficcionista carioca consta da primeira lista de membros 

efetivos [...].  Mas, quem acabou ganhando o assento foi o escritor português naturalizado brasileiro 

Filinto de Almeida... marido de Júlia Lopes de Almeida” (RUFFATO, 2008, p. 8).  

Além de Júlia Lopes de Almeida, Ruffato cita nomes como Teresa Margarida da Silva e 

Orta, com sua prosa de 1752, Nísia Floresta; Ana Luísa de Azevedo Castro, cujo pseudônimo era 

Ipiranga; Maria Firmina dos Reis, Ana Facó, Ana Ribeiro, Maria Benedita de Bormann, Amélia 

Rodrigues, Andradina de Oliveira, Anna Alexandrina, Francisca Clotilde, Julieta de Melo Monteiro, 

Emília de Freitas, Carmen Dolores, todas essas no século XIX. O estudioso ainda cita diversos 

nomes do século XX,  um tanto quanto desconhecidos para nós, até chegar a Rachel de Queiroz, 

Dinah Silveira de Queiroz, Pagu, Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, Nélida Piñon, Ana 

Maria Machado, Hilda Hilst, Adélia Prado, Ana Cristina César, Márcia Denser, Marina Colasanti, 

entre tantas outras. E os nomes vão se tornando cada vez mais conhecidos a partir das décadas de 

1970 e 1980.  

Quanto a esse resgate da mulher escritora, sujeito da escrita, quer como literata, quer como 

crítica, defende Zolin (2009, p. 328):  

O novo lugar que a mulher passa a ocupar na sociedade em decorrência do feminismo fez-

se refletir (e não poderia ser diferente) nesse status quo. De um lado, a crítica literária, antes 

de domínio quase exclusivamente masculino, passou a ser praticada por mulheres; de outro, 

estas passaram a escrever mais como literatas, livres dos temores da rejeição e do 

escândalo. 

Essas literatas, comentadas por Zolin, passaram a receber maior atenção da crítica, como é o 

caso de Schowalter (1985), a qual defende que a literatura feminina, bem como as demais 

subculturas literárias, passa por três fases: a) fase feminina (imitação e internalização dos padrões 

dominantes); b) fase feminista (protesto contra esses padrões); c) fase fêmea ou mulher (busca de 

identidade própria, autodescoberta).  
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Pode-se considerar que a fase feminina iniciou-se no Brasil em 1859, com a publicação de 

Úrsula, romance de Maria Firmina dos Reis, escritora mulata, em pleno século XIX. Além dela, 

autoras como Júlia Lopes de Almeida e Nísia Floresta pertencem a essa fase. A fase feminina da 

literatura brasileira é marcada por autoras como Clarice Lispector, Lya Luft, Márcia Denser e 

Nélida Piñon. Importante ressaltar que o critério cronológico é usado como norte para tais 

classificações, mas as três fases não são delimitadas temporalmente. Dessa forma, outros textos de 

Nélida Piñon, por exemplo, pertencem à fase fêmea, fazendo com que essa autora figure entre as 

duas fases. Além dela, Adélia Prado, Hilda Hilst, Patrícia Melo, entre outras, pertencem à fase 

fêmea ou mulher (ZOLIN, 2009).   

Dessa forma, buscamos neste trabalho, duas escritoras de períodos e nacionalidades distintos 

como representantes de tantas outras escritoras que tiveram, por muito tempo sua voz silenciada e 

seu papel como sujeito da escrita apagado: a portuguesa Florbela Espanca e a brasileira Olga 

Savary, ambas conhecidas por sua produção poética, mas abordadas no trabalho em questão por 

meio de seus contos, os quais trazem como eixo norteador a temática do amor.  

Essa temática é abordada desde os tempos do trovadorismo, com as cantigas, 

até a contemporaneidade, que abrange não somente a literatura, mas também outras formas de arte, 

como a música e o cinema, e está intimamente ligada à figura feminina, seja ela uma criação como 

personagem de algum autor homem, a exemplo de Carolina, no clássico A Moreninha, um romance 

nos moldes tradicionais de escrita e de idealização da figura feminina; seja ela voz ativa, como as 

narradoras e eu-líricos criados por Olga Savary e Florbela Espanca, as quais representam essa 

temática vinculada à questão do erotismo, do corpo e da morte. 

Interessante ressaltar que essa temática foi eleita como uma das “formas de lirismo” por 

Ramalho (2011), em seu estudo “As faces líricas da escritora brasileira”, no qual a estudiosa elenca 

alguns conteúdos poéticos mais recorrentes na poesia de autoria feminina, de forma que “[...] uma 

mesma temática ou eixo temático nos permite identificar ou aproximar poemas de todas as épocas” 

(RAMALHO, 2011, p. 28). Dessa forma, buscamos trabalhar, na prosa, uma das formas de lirismo 

característica da literatura de autoria feminina e representativa na produção – de poemas e contos – 

de ambas as escritoras. 

Olga Savary é uma poeta paraense, nascida em 21 de maio de 1933, ainda em exercício, 

portanto contemporânea. Dessa forma, a autora encaixa-se na “fase fêmea ou mulher” da literatura 

feminina, uma vez que em seus textos (contos ou poemas) há a busca da identidade própria e a 

autodescoberta. A grande temática abordada na produção de Olga Savary é o erotismo. A autora 
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aborda também a escrita do corpo e outras questões relacionadas à mulher, como o amor, o 

ecofeminismo, entre outros.  

Em seus poemas, e também nos contos, Olga Savary aborda a visão feminina, os 

sentimentos da mulher e sua participação como agente no ato amoroso, por exemplo. A mulher, nos 

textos savaryanos, é agente, dona de seu corpo, deixando de ser passiva e tornando-se tão ativa 

como o homem e, muitas vezes, até mesmo independente deste. 

Além de poeta, Olga Savary é jornalista, tradutora, ensaísta, curadora, crítica e, finalmente, 

contista, faceta estudada neste trabalho. A autora escreve desde os dez anos de idade e hoje tem 

mais de 15 livros publicados e outros no prelo: Espelho Provisório (1970), Sumidouro (1977), 

Altaonda (1979), a antologia Natureza Viva: Uma Seleta dos Melhores Poemas de Olga Savary 

(1982), Magma (1982), Carne Viva – I Antologia Brasileira De Poesia Erótica (1984), Hai-Kais 

(1986), Linha D’Água (1987), Retratos (1989), Antologia da Nova Poesia Brasileira (1992), Éden 

Hades (1994), Rudá (1994), Morte de Moema (1996), Anima Animalis: Vozes de Bichos Brasileiros 

(2008), todos estes de poesia; O Olhar Dourado do Abismo (1997), o qual foi reeditado em 2001, 

com o título de O Olhar Dourado do Abismo: contos de paixão e espanto, e mais nove contos 

inéditos; Repertório Selvagem: Obra Reunida: 12 livros de poesia (1998) e Berço Esplêndido 

(2001). 

Atual em sua época, na qual a mulher cada vez mais ganha voz e pode falar do próprio 

corpo, de seus amores e desejos, Olga Savary é conhecida por sua literatura de temática erótica, 

sendo a primeira mulher a lançar um livro todo nessa temática no Brasil, Magma. O erotismo é 

presente em todos os seus livros de poemas e em O Olhar Dourado do Abismo, assim como o amor. 

Nascida em Portugal, Vila Viçosa (região do Alentejo), no ano de 1894, Florbela D’Alma da 

Conceição Espanca foi um dos grandes nomes da Literatura Portuguesa. Apesar de ter mergulhado 

em outros gêneros, seu grande destaque literário deve-se à poesia, com vários títulos, dentre eles o 

Livro de Mágoas (1921), Livro de Soror Saudade (1923), publicados pela autora ainda em vida, e 

Charneca em Flor (1931) Juvelinia (1931), Reliquiae (1931), organizados por Guido Batelli, e 

Trocando Olhares, por Rui Guedes, publicados postumamente, dentre outros. Ao que se refere à 

prosa, temos um diário intitulado Diário do Último Ano, publicado em 1981, e os dois livros de 

contos, publicados postumamente, Máscaras do Destino (1931) e Dominó Preto (1982). 

Dominó Preto é uma coletânea de seis contos, dos quais a maioria coloca a mulher em um 

patamar superior à condição feminina da época, em que a liberdade feminina era limitada e o 

casamento visto como transição de negócios. Florbela Espanca representa esse conflito social em 
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sua obra e cria personagens como Cristina, em “Amor de Outrora”, que fica na dúvida entre o 

querer e o dever para com a sociedade, porém aceita, em um primeiro momento, sua condição de 

amante. Mesmo com personagens fortes e maduras, nós temos a idealização da figura masculina, 

porém quem conduz a trama é a mulher, o que seria uma afronta à sociedade da época, que visava 

uma condição submissa para elas. 

Florbela Espanca consegue atingir o reconhecimento literário apenas depois de sua morte. 

Portugal ainda apresentava um pensamento arcaico em relação às mulheres devido ao governo 

autoritário da época, o Estado Novo ministrado por Salazar e a intervenção da Igreja nos costumes 

morais da sociedade, dividindo as obrigações masculinas e femininas. Devido a essa opressão, 

muitos críticos consideravam a obra de Florbela Espanca amoral, pois poderiam influenciar o 

pensamento feminino por tratar com naturalidade temas que representam uma figura feminina 

erótica, sensual e que conduzem as atitudes dos personagens masculinos, conforme afirma Fábio 

Mario da Silva, ao introduzir o livro: “Em o Dominó Preto o discurso que desencadeia as tramas, as 

intrigas, pertence a personagens femininas, bem ao estilo femme fatale, que são capazes de levar à 

loucura e ao suicídio os seus anti-heróis” (SILVA, 2010, p. 7, grifos do autor). 

Florbela Espanca começa suas aventuras literárias aos 14 anos, publicando seus sonetos em 

jornais e revistas. Ela foi uma mulher intensa e apaixonada, casou-se diversas vezes e o amor 

sempre fizera parte de sua vida e rotina, um dos principais temas refletidos em sua obra. A autora 

suicidou-se e foi encontrada morta no dia 8 de dezembro de 1930, dia do seu aniversário. 

“Memória do Jardim” 

O conto “Memória do Jardim” dialoga com a Bíblia, livro de Gênesis, quando trata da 

criação do mundo e do Jardim do Éden. Aliás, o “Jardim” a que o título se refere é justamente este. 

O conto trabalha uma história de amor, através dos tempos, retrocedendo às mais remotas origens – 

a criação do mundo. Porém, dessa vez, pela ótica feminina, a “[...] mulher que viveu intensamente 

seu amor por seu Adão moderno, que a sufocou à exaustão [...]” (TOLEDO, 2009, p. 222). 

Esse conto inicia com uma clara delimitação do tempo: “Faz tempo” (SAVARY, 2001, p. 

37). E logo após, do espaço:  

[...] Em meio à luxuriante vegetação, sumaúma-da-várzea, sumaumeiras, árvores colossais, 

delicadas águas cristalinas deslizando sem parar mas nunca pelo mesmo leito, amplas 
quedas d’água desabando incessantemente, e uma certa cobra lânguida assistem impunes à 

primeira cena que se repetirá, se repetirá, se repetirá, ao longo de anos, séculos, milênios, 

pelos anos-luz [...]  (SAVARY, 2001, p. 37). 
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No primeiro parágrafo são apresentados tempo e espaço e, no segundo, os personagens: 

“Assim, não contente em ter o corpo de Eva, Adão pediu-lhe a alma [...]” (SAVARY, 2001, p. 37). 

Aparecem, a princípio, os primeiros dois personagens bíblicos, o primeiro homem e a primeira 

mulher que existiram no mundo – Adão e Eva.  

Ao apresentar os personagens, o narrador, neste conto, em terceira pessoa, já começa a 

narrar a história, sobre a qual declara, anteriormente: “[...] primeira cena que se repetirá, se repetirá, 

se repetirá, ao longo de anos, séculos, milênios, pelos anos-luz [...]” (SAVARY, 2001, p. 37). No 

segundo parágrafo, ele diz que cena é essa: Adão, o homem, pedindo a alma de Eva, a mulher. Mais 

uma vez, neste parágrafo, há intertextualidade com o texto bíblico, quando o narrador se apropria da 

passagem “Em verdade, em verdade vos digo”, recorrente diversas vezes na Bíblia, para dizer que 

esse pedido era, na verdade, uma exigência. 

As contradições com a história original iniciam quando nos é exposto que “Eva”, a mulher, 

teria 46 anos e “Adão”, o homem, apenas 22, mas, para ela, velho demais, tendo ele nascido de sua 

costela. Aqui há uma inversão dos papéis entre homem e mulher: é ele que nasce da costela dela, 

criando uma relação de dependência, subordinação ou, simplesmente, a troca de papéis entre eles. 

Ela é uma mulher mais madura, experiente; ele, mais jovem, inseguro, impulsivo e, por isso, exige 

tanto sua alma. Apesar disso tudo, ela já o considera velho demais para si. Esse trecho é 

autobiográfico, conforme a própria autora afirma: 

É um flash da eterna situação de macho e fêmea: quer-não quer, vai-não vai. Flash 

autobiográfico, vivido, eu com 46 anos, João com 22 (no entanto, à época, por sofrimento, 

bem mais velho que eu). Ele é quem morria de ciúme. Eu me divertia, tripudiava. A polícia 
vivia atrás de nós, pelas situações eróticas que criávamos, ambos geminianos lúdicos. 

Nunca fui tão jovem como então (SAVARY apud TOLEDO, 2009, p. 222). 

Sobre a inversão de papéis, em que o homem nasce da costela da mulher, Olga Savary 

declara: “Sou uma rebelde, contestatória. Não aceito o que me impingem só por impingir. Sempre 

fui assim. Então, se é que a história é essa mesma, a costela Deus tirou da mulher para fazer o 

homem. Faz mais sentido” (SAVARY apud TOLEDO, 2009, p. 222). 

No parágrafo seguinte, são narradas todas as ações desesperadas dele para convencer a 

amada: chora lágrimas falsas e reais, descontrola-se, dilacera-se e procura outras mulheres para 

provocar e tentar esquecer a amada. Tudo em vão. Verifica-se que esse amor que sente “Adão” é 

um amor doentio, controlador, possessivo. Cansado de tudo isso, sem êxito, volta a pedir a alma da 

amada. Ela, por sua vez, daria sua alma a ele, e também ao ilhéu marajoara Jaime, Wladimir, Nélio, 

Bertoldo, Bertoldinho e Cacasseno, clones de Adão. 
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Interessantes são os significados dos nomes: Jaime é uma das traduções do nome Jacó, 

personagem bíblico envolvido também em uma história de amor – trabalhou 14 anos para seu sogro 

para poder se casar com Raquel, a amada. A ilha de Marajó fica no estado do Pará, referindo-se às 

origens de Olga Savary. Wladimir é um nome de origem russa, remetendo novamente a uma 

autobiografia – Olga Savary também possui descendência russa. O tabaréu Nélio é um personagem 

do livro Os Tabaréus do Sítio Saracura. Além de governantes famosos de nome Bertoldo e famoso 

dramaturgo Bertold Brecht, Bertoldo, juntamente com Bertoldinho e Cacasseno são três 

personagens de um livro infantil. 

Ao relacionar personagens de livros e o homem que a ama, a personagem estabele conexão 

também entre o amor e a literatura, como tantas vezes a própria autora já o fez e declarou. Sua vida, 

amor e literatura misturam-se. Sua perversidade talvez seria entregar sua alma não só a Adão, como 

ele o quer, mas para todos esses homens, clones, e, mais ainda, para a literatura. 

Após a proposta da amada, Adão blasfema contra o Amor. No auge de seu desespero, 

sabendo que ela nunca poderia ser só dele, “Faz com as mãos um apertado, mais que apertado, 

exasperante anel na garganta dela” (SAVARY, 2001, p. 38) e “a ponta pontiaguda de uma afiada 

faca dirige contra o pequeníssimo vale entre as clavículas, com certa indecisão, mas com mão 

certeira, crava-lhe a raiva ancestral, e a mata” (SAVARY, 2001, p. 38). Simbólicas são as imagens 

do anel na garganta e da faca afiada. O anel, muitas vezes, é utilizado como símbolo de 

compromisso e união, como as alianças entre os cônjuges. Pode também representar o sexo 

feminino, como no poema da mesma autora: “Anel de fogo para teu dedo sou. / Adivinhem que anel 

/ e qual o dedo.” (SAVARY, 1998, p. 209). E é desse modo que ele começa a matá-la. Da mesma 

maneira, a faca simboliza o sexo masculino, com sua forma fálica, objeto com o qual ele mata sua 

amada, por meio da penetração, como também o faz o órgão sexual masculino. E o último parágrafo 

marca o desfecho: “E fica sem a alma.” (SAVARY, 2001, p. 38). Agora, somente um corpo sem 

alma. 

A tensão desse conto fica por conta do conflito entre homem e mulher e a inversão de 

papéis, que culmina na morte dela: “[...] cena bastante recorrente na obra de Savary: macho e fêmea 

dispostos frente a frente, já não se distinguindo se em conflito ou em atração mútua. O fato é que 

mais uma vez a dualidade dos gêneros protagoniza o jogo amoroso” (TOLEDO, 2009, p. 223). 

No conto em questão, há, na verdade, um impedimento ao amor: um homem deseja tanto a 

alma da amada que, não a tendo, prefere matá-la. E ela, não podendo amar tantos quanto queira, 

prefere morrer a dar sua alma a somente um Adão. 
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“Amor de outrora” 

“Amor de Outrora” narra a história de Cristina, uma mulher atemporal, jovem e apaixonada, 

que, no decorrer da trama, reencontra Manuel, um antigo amor de adolescente, em seu consultório 

médico. Com Manuel ela mantém um relacionamento extraconjugal, pois ele é casado e tem um 

pequeno filho, Tonecas. 

Narrado em terceira pessoa, o conto tem o amor como principal temática, tema este muito 

encontrado na obra poética da autora. Encontramos também em quase todo o enredo do conto o tom 

poético, tão evidenciado e costumeiro em seus poemas, principalmente nos momentos em que 

descreve o espaço e os personagens, trazendo ao conto uma mistura entre o real e o lúdico: 

A cidade, a esta hora, exala não sei que perturbadores eflúvios, que embriagam as almas e 

amolecem os corpos. A tarde morta levou no seu carro fúnebre, para as bandas do ocidente 

a suave angústia, a saudosa melancolia das horas lilases do crepúsculo; passou a hora 

branca das virgens... Noite fechada, agora o céu acende uma a uma as luzes miudinhas das 

estrelas, e a cidade veste o seu vestido de veludo negro, deslumbra-se e enfeita-se de vícios, 

diadema-se e aromatiza-se de pecadora beleza, para os que vão chegar... (ESPANCA, 2010, 

p. 67). 

No trecho selecionado, a liricidade e a poeticidade ficam evidentes na maneira como as 

sentenças são ordenadas: trata-se de uma erótica descrição da noite no momento em que Cristina 

encontra-se sozinha com seus pensamentos.  

Enredo aparentemente simples para os tempos atuais, “Amor de Outrora” é uma narrativa 

revolucionária por abordar temas os quais colocam a mulher em uma posição despadronizada para a 

época, 1927, como o adultério, o divórcio e o sexo. O conto demonstra a liberdade feminina com 

relação ao corpo e as atitudes perante a sociedade, que, até então, seguia modelos patriarcais: 

porém, a autora não se desprende totalmente do aspecto social, ao criar um desfecho diferente do 

desejo real da personagem, que opta por finalizar o relacionamento com Manuel devido ao medo de 

“destruir” a família. 

Para tratarmos dos personagens, selecionamos três de extrema importância para o texto: 

Cristina, Manuel e Tonecas. 

Cristina apresenta comportamentos distintos, ora mostra-se segura com relação aos seus 

sentimentos, ora mostra-se confusa e distante devido à pressão social e moral envolta na posição 

que toma enquanto amante. Evolui no decorrer da trama, sendo, no início, doente e fechada: 

E, muito rapidamente, resumindo tanto quanto possível, contou-lhe seus bruscos 

sobressaltos, os seus sustos repentinos que coisa alguma justificava por vezes, o grande 

mal-estar que sentia, uma tristeza profunda que, em certos momentos, chegava a ter um 

caráter de angustia, que a deixava sem coragem para nada, num grande desânimo que não 

sabia explicar (ESPANCA, 2010, p. 66). 
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Antes de reencontrar Manuel, ela era solitária e infeliz e descobriu a cura no ressurgimento 

do amor por ele. No caso, o amor é de extrema importância, pois esse sentimento liberta Cristina e, 

com o passar da trama, ela assume um perfil de mulher balzaquiana, aos trinta anos, no auge de sua 

beleza:  

Cristina contemplou-se longamente... Aquela mulher de trinta anos tinha efetivamente o 

corpo liso e fresco duma adolescência de dezoito. Os braços muito puros, bem presos às 

espáduas numa linha suave e casta... os seios firmes e pequeninos... o ventre polido 

arredondando-se numa curva de onde... a cinta esbeltíssima... as pernas compridas e 

nervosas de Diana caçadora... os minúsculos pés de unhas pequeninas, cor das pétalas de 

certas rosas outoniças... (ESPANCA, 2010, p. 77). 

Manuel foi uma espécie de cura para Cristina, cujo papel no conto é o de revigorar a 

vitalidade que a personagem perdeu no decorrer dos anos. Tanto que ele assume o papel de um 

médico. Sua descrição é utópica, para trazer o tom lúdico típico do conto de fadas: “um rapaz alto e 

louro, muito distinto [...] com um sorriso amável” (ESPANCA, 2010, p. 65).  Cristina via em 

Manuel a possibilidade de felicidade, tanto que enfatiza ao dizer que ele foi seu único amor: “O seu 

amor, o seu primeiro, o seu único amor de verdade” (ESPANCA, 2010, p. 68). 

Chegamos ao terceiro personagem, Tonecas. Ele é responsável por definir o comportamento 

de Cristina, visto que suas poucas palavras no final do conto foram capazes de redirecionar o 

destino dos personagens e retirar a personagem do conto de fadas que ela construiu com Manuel, 

trazendo-a para a realidade.  

Ah! O pai tinha chorado!...Que ia ela fazer então, santo nome de Deus?! Como se todo o sol 

de agosto lhe entrasse pelos olhos dentro, iluminando-lhe os mais pequeninos recantos da 

sua alma às almas às escuras, compreendeu subitamente, viu num relâmpago as 

conseqüências do que ia fazer, do seu ato, a única má ação de toda sua vida! 

Mediu claramente a sua tremenda responsabilidade em tudo aquilo: o ninho destruído, o 

pequenino sem pai, uma pobre mulher viúva da pior viuvez, sem o ter merecido. Ah! O pai 

tinha chorado (ESPANCA, 2010, p. 81). 

Percebemos que Cristina sucumbe e não quer carregar a responsabilidade da “destruição” da 

família. Durante o conto é levantada a questão da moral e a dúvida sobre o que ela devia fazer em 

relação a seus sentimentos. Ela aceita Manuel e sua posição de amante, porém, quando ele está 

disposto a abandonar tudo pela amada, ela não aceita por culpa. 

O conto é finalizado com a conversa entre Tonecas e Cristina, momento em que esta entrega 

ao menino um pedaço de papel com a resposta à carta que Manuel escreve chamando-a para a fuga, 

para que o menino faça um barco de papel.  

Considerações finais 



 

10 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2012. ISSN 2179-510X 

Antes de estabelecermos interseções entre os contos de Florbela Espanca e Olga Savary, é 

importante ressaltarmos que ambas são conhecidas por sua obra poética e que trazem para os seus 

contos características de suas poesias.  

Um primeiro ponto que podemos abordar é a temática do amor, abordada por uma ótica 

obsessiva. No conto de Olga Savary, temos um Adão obsessivo, que sente necessidade da alma de 

Eva, o que seria para ele uma espécie de recompensa para confirmar sua virilidade masculina, 

principalmente diante de uma Eva que não é submissa e não cede aos seus caprichos:  

Adão tenta de todos os jeitos: chora lágrimas de crocodilo, lágrimas secas de mentira e 

lágrimas verdadeiras, jamais vistas por olhares humanos, que nem das desesperadas figuras 

esquálidas na pintura de Portinari. Ante a indiferença dos animais da floresta, do Grande 

Jardim, se dilacera, grita, se descontrola, uiva blasfêmias contra a fêmea que ele diz amar 

[...] (SAVARY, 2001, p. 35-36). 

Já no conto de Florbela Espanca temos a obsessão mútua do casal, aqui a necessidade 

existente é de um para o outro, a falta da concretização do amor por meio da relação sexual é 

torturante para os dois: 

E, de repente, agrilhoados aos preconceitos e às cadeias mais austeras do dever, longe um 

do outro, ela principiou a emagrecer, a definhar-se, e ele pôs-se a desejá-la tanto que era um 

tormento vê-la; os seus beijos mais rudes, quando podia ter um momento nos braços, 

mordiam-lhe a boca em sensualidades de animal bravio, a água clara dos seus olhos, ao fitá-

la nesses momentos, mostrava remoinhos de águas lodosas lá no fundo, e gritava de 

desespero quando o corpo dela lhe fugia sob a pressão brutal dos dedos crispados 

(ESPANCA, 2010, p. 75). 

Em ambos os trechos temos referências aos animais, o primeiro remetendo-se às origens do 

mundo e o segundo, ao sexo. E os personagens masculinos agem feito animais diante de uma 

situação complicada. 

Podemos fazer um comparativo entre o amor que Manuel sente por Cristina e o desejo que 

Adão tem pela alma de Eva, quando Manuel escreve uma carta para Cristina e apresenta o seguinte 

trecho “O amor, por perfeito que seja, como nosso, não se contenta com migalhas: quer tudo!” 

(ESPANCA, 2010, p. 76). A alma, acredita-se, é tudo que uma pessoa tem, sem ela não haveria vida 

no corpo. Para Manuel, o amor é tudo e ele não se contenta com apenas a relação de amantes 

existente entre os dois, mas sim a vivência do dia a dia e, por esse motivo, escreve a carta intimando 

Cristina para fugir. 

Outro ponto em comum é a questão da personificação: Olga Savary personifica o Amor 

como se este fosse um personagem responsável pela infelicidade de Adão. Isso é enfatizado quando, 

ao falar que Adão blasfema contra o amor, inicia a palavra amor com letra maiúscula. Já no conto 

de Florbela Espanca temos a personificação da vida, relacionada também à infelicidade: “Nem já se 

lembrava! Intrigas... calúnias... sabia lá! A vida começava a cumprir as suas promessas, que a vida é 
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boa pagadora e não esquece nunca suas dívidas” (ESPANCA, 2010, p. 71). Nesse caso, a vida 

recebe responsabilidades, sendo humanizada, bem como Adão, como se fosse um personagem 

participante da trama. 

Em ambos os contos temos a questão do adultério, porém de maneiras diversas. No conto 

“Memória do Jardim” existe um casal, Adão e Eva, e ambos traem. O adultério por parte de Adão 

ocorre como vingança e provocação para Eva, e por parte da Eva como ironia e demonstração da 

liberdade feminina. No conto “Amor de Outrora” existe uma situação diferenciada, Cristina e 

Manuel são amantes, o adultério é praticado por Manuel em relação a sua esposa, e Cristina, por 

aceitar sua posição. 

Dessa forma, verificaram-se alguns pontos comuns entre os dois contos, além da temática do 

amor. Entretanto, o que nos chama a atenção nesses contos – e em outros de ambas as autoras – são 

algumas características transpostas de sua poética para seus contos: o próprio tema do amor, o 

erotismo, o adultério, a animalização e, principalmente, a liricidade, como afirma Dias Gomes a 

respeito do livro de contos de Savary, valendo o mesmo para a prosa de Florbela Espanca: 

[...] em O Olhar Dourado do Abismo, em que pese a leveza da prosa, a poeta está sempre 

presente, até mesmo porque esse olhar é o mesmo de seus poemas, o olhar da mulher num 

mundo moldado por homens, que ela busca transformar com sua ternura, sua sensibilidade 

privilegiada (GOMES, 2001, p. 9, grifos do autor). 
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Lyricist in prose: Olga Savary and Florbela Espanca short stories 

 

Abstract: Women’s hole as subject of writing has undergone a major process of erasure. There are 

few women writers present in the canons and literary historiographies. Thence, the need to resume 

texts authored female to this erase ceases to exist and feminine writing pass to set up the means in 

which literature circulates naturally. In this work we will bring two writers: Florbela Espanca and 

Olga Savary. Both authors have been studied for their poetic. However, this work aims at the study 

and analysis of two short stories that deal with love, theme present throughout the history of 

literature and the literature of female authorship. One of the short stories chosen, “Memória do 

Jardim”, belongs to the book O olhar dourado do abismo: contos de paixão e espanto (2001), from 

Olga Savary. The second short story, “Amor de outrora”, belongs to the book O dominó preto, 

published posthumously in 1982, from Florbela Espanca. This research will include studies about 

the position of women in the literature of Portuguese language, the production of short stories of 

these two authors, as well as analysis of the textual corpus. We hope to emphasize the intersection 

points between the two texts that are able to configure them as representatives of a feminine 

discourse. 

Keywords: Short stories. Olga Savary. Florbela Espanca. 


