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Vivo numa terra de mulheres desamparadas. Numa terra prenhe de 

sedução, suspensa entre a realidade e a utopia. Terra de mulheres 

caladas, submissas, ignoradas e a quem sempre se exigiram deveres e 

se calaram direitos. 

 Mulheres que sabem da terra, do mar, da viagem sem volta, dos 

segredos das serras abruptas, do suor das veredas e da frescura das 

levadas. Mulheres que recortam o bordado a tempo, amassam o pão 

suado, entrelaçam o vime macio, abrem o corpo em dádiva, semeiam, 

voltam a cavar e a semear, medindo o tempo por luas e sóis de rotina. 

Mulheres de corpos macios e pródigos, de olhar de seda e submissão, 

crentes em Deus e nas virtudes da família. Mulheres exploradas nos 

pontos do bordado centenário, operárias precárias na fábrica, 

unidades reprodutoras, prodigiosas na multiplicação dos tostões, 

inventivas nos cantares de trabalho e nas litanias sagradas, 

melancólicas entre jardins que cultivam ao rés das casas cravadas na 

montanha. Mulheres a murmurar desencantos por detrás dos tapa-sóis, 

a mastigar isolamento e melancolia, a inventar pequenas felicidades 

entre o fumo do cigarro e do café, na emancipação tardia e pouco 

aceite por quem lhes ignora a afirmação. Mulheres sofridas ao longo 

de séculos de expectativa e conformismo. Mulheres usadas e abusadas 

na maciez dos lençóis a que nunca se falou da revolta, do desejo, do 

prazer e da entrega. 

 

 

 

Maria Aurora Carvalho Homem, “Em Nome da Mulher” 
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RESUMO 

 

 Na contística de Maria Aurora Carvalho Homem, A Santa do Calhau (1992), Para 

Ouvir Albinoni (1995; 2003) e Leila (2005), impõe-se com naturalidade uma temática 

constante centrada nas experiências quotidianas do feminino. Considerando a relevância 

do contributo da literatura para a compreensão da condição da mulher e do seu papel na 

sociedade, procuramos explorar as representações do feminino na produção ficcional da 

autora. 

No conjunto dos contos, deparamo-nos com figurações de mulheres subjugadas à 

hegemonia masculina, de transgressoras e de mulheres emancipadas. As personagens, 

embora entidades ficcionais, testemunham o rumo trilhado pela mulher no encalce da 

autoconstrução de uma renovada identidade feminina, constituindo-se a escrita como 

meio de reflexão sobre o mundo, sensibilizando para os preconceitos e estereótipos 

discriminatórios a combater e abrindo caminho para a construção de uma sociedade mais 

igualitária onde a igualdade de género seja uma realidade. 

 

 

Palavras-chave: Maria Aurora Carvalho Homem, conto, representação feminina, escrita 

de autoria feminina, condição da mulher, igualdade de género. 
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INTRODUÇÃO     

 

 Procure o leitor a pessoa por aquilo que alguém escreveu. 

Maria Aurora Carvalho Homem, “No acaso da escrita” 

 

Partimos da afirmação de Maria Aurora Carvalho Homem para a descoberta da 

autora e da sua produção literária, marcada pelas suas experiências enquanto mulher, já 

que agrega em si a relação entre autor, obra e leitor, inerente à literatura. De origens 

Beirãs, Aurora Augusta Figueiredo Carvalho Homem1, seu nome de batismo, cedo se 

instalou na ilha da Madeira2 onde muito contribuiu para a divulgação cultural da e na 

região, através das suas multifacetadas realizações pessoais e profissionais, sem, contudo, 

renegar o passado nas “terras do Demo”.3 Jornalista, professora, assessora cultural, 

incansável promotora do livro e da leitura, foi uma das mais marcantes e populares figuras 

da cultura madeirense do seu tempo.4 Na escrita, dedicou-se à crónica5, à poesia6, ao conto 

e também à literatura infantojuvenil7. 

                                                           
1 Nascida na Vila de Sátão, Viseu, a 13 de novembro de 1937, faleceu no Funchal, a 11 de junho de 2010. 

Filha de Amadeu de Carvalho Homem, secretário da Câmara Municipal de Sátão, e de Cidalina Figueiredo 

Carvalho Homem, professora primária, viveu a sua primeira infância na quinta da família na Abrunhosa do 

Ladário, uma aldeia nos arredores da vila. Após a morte do avô, médico conceituado, a família mudou-se 

para Trancoso em 1949 e, mais tarde, em 1952, para São Pedro do Sul. Iniciou a sua escolaridade com um 

professor particular. Depois, frequentou o Colégio Português de Viseu e o Liceu Nacional daquela cidade, 

onde viria a ser presidente da J.E.C. (Juventude Escolar Católica). Em 1955 ingressou em Românicas, na 

Universidade de Coimbra, tendo militado na J.U.C. (Juventude Universitária Católica) e vencido o primeiro 

prémio de conto “Via Latina”, em 1959. 
2 A sua vinda para a Ilha, em 1974, é justificada pela própria autora, em entrevista, por dificuldades no 

casamento com Humberto Morna Gomes, de origem madeirense. Cf. Entrevista a Maria Aurora, por Raquel 

Gonçalves, in “Camarada Maria Aurora”, Diário de Notícias da Madeira/Revista, de 3 a 9 de Julho 2005, 

p. 8. 
3 Expressão cunhada por Aquilino Ribeiro e utilizada pela autora para se referir às Beiras em “Até ao meu 

regresso”, in Discurs(ilha)ndo, Funchal, Editorial Calcamar, 1999, p. 176. 
4
 À sua morte, deixaria um vasto legado: a obra, o seu exemplo de mulher livre e, nas palavras de Irene 

Lucília Andrade, “uma perturbadora tristeza. Alguém falta de repente, de repente parte sem regresso. De 

repente cala a voz sonora, irradiante de força e alegria. Cala o murmúrio dos poemas, a torrente da verve, 

a gargalhada de cristal.”, in Um Lugar para os Dias, Lisboa, Chiado Editora, 2013, p. 206.  
5 Em 1999, foi editada pela Calcamar uma antologia das suas crónicas publicadas nos anos noventa no 

Diário de Notícias da Madeira: Discurs(ilha)ndo. Surgem mais tarde, reunidas sob o título Marca de Água, 

uma série de crónicas publicadas no Diário de Notícias da Madeira, no primeiro semestre de 2005. Cf. 

Leituras e Afectos: Homenagem a Maria Aurora Carvalho Homem, Thierry Proença dos Santos (org.), Vila 

Nova de Gaia, 7 Dias 6 Noites, 2010, pp. 209-227. 
6 A sua obra poética engloba várias publicações entre as quais se destacam Raízes do Silêncio (1982), Ilha 

a Duas Vozes (1985), Cintilações (1994), Uma Voz que Muda Espera: Monografia Sentimental (1995), 12 

Textos de Desejo (2003), Antes que a Noite Caia (2005) e Discurso Amoroso (2006).  
7 Neste âmbito incluem-se mais de uma dúzia de títulos, muitos dos quais apresentam ambiências e/ou 

temáticas ligadas à ilha da Madeira focalizando aspetos geográficos, históricos ou etnográficos interligados 
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 A sua relação com a escrita começara muito cedo. Segundo afirmou a própria 

autora, em entrevista, escreveu o primeiro artigo para os jornais quando “tinha doze anos, 

e foi já a lutar pelos direitos femininos. Era um artigo em que […] defendia o uso das 

calças pelas mulheres. Provocou grande polémica em Viseu, uma cidade freirática, 

tradicional, cheia de bolor”. Estava assim lançada a primeira pedra-palavra de uma vida 

indissociável da escrita.8 

  Considerando que a escrita contribui para fomentar o pensamento sobre a 

realidade, o nosso interesse pela autora prende-se, essencialmente, com o facto da sua 

obra testemunhar, com singular clarividência, o difícil mundo das relações humanas, com 

especial destaque para a mulher. Apesar de ficcionado, o texto literário reflete com 

frequência a realidade de uma sociedade ou época, permitindo, assim, uma leitura dos 

seus sinais característicos ainda que sejam representações indiretas mediadas pela visão 

do autor, pelos seus valores, crenças ou ideais. É evidente que a vida da autora contamina 

a sua escrita, sendo possível entrever as suas vivências enquanto mulher nos retratos das 

personagens que traça. 

Por entre a teia de relacionamentos ficcionais de Maria Aurora, sobressai a 

realidade de experiências no feminino, sendo nosso propósito compreender como a sua 

contística é reveladora da condição da mulher em contextos distintos já que espelha a 

mutabilidade da imagética feminina face ao avanço do tempo: a mulher vai conquistando, 

graças ao acesso à educação e a uma evolução das mentalidades, o seu lugar numa 

sociedade em constante mudança, abrindo-se ao desempenho de novas funções, quer na 

família, quer a nível profissional, revelando-se já como mulher emancipada enquadrada 

na modernidade. Esta coesão temática impôs-se com naturalidade, consolidando-se a cada 

leitura dos três livros de contos, A Santa do Calhau (1992), Para Ouvir Albinoni (1995; 

2003) e Leila (2005), que constituem o corpus do nosso estudo.9 

 Desde a mulher objeto, subjugada às vontades de figuras masculinas dominantes, 

sejam pais, maridos ou amantes, passando por aquelas que, sublevando-se às imposições 

                                                           
a questões sociais contemporâneas. Cf. Leonor Martins Coelho, “Maria Aurora e os livros para a infância”, 

in Leituras e Afectos: Homenagem a Maria Aurora Carvalho Homem, Thierry Proença dos Santos (org.), 

Op. cit., pp.149-158. 
8 A autora explica a sua dedicação à escrita, em entrevista concedida a Raquel Gonçalves, do seguinte 

modo: “E depois escrevi sempre. Ganhei uns prémios da Mocidade Portuguesa. E na Universidade de 

Coimbra ganhei o primeiro prémio de conto em 1959. Foi um prémio que me foi entregue pelo Miguel 

Torga. E a partir daí entusiasmei-me e escrevia muito. Para a gaveta, para deitar fora. Há coisas que nunca 

publiquei, nem publico. A escrita para mim é tão importante como fazer amor. Não posso passar sem isso.”, 

in “Camarada Maria Aurora”, Diário de Notícias da Madeira/Revista, de 3 a 9 de Julho 2005, p. 12. 
9 Apenas uma seleção dos contos considerados mais pertinentes para a ilustração da imagética feminina 

presente na obra foi incluída neste estudo.  
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morais e socias, procuram dar voz à vontade de se (auto) definirem como mulheres, longe 

dos estereótipos castradores dos seus carcereiros misóginos, até, por fim, à mulher sujeito, 

emancipada, autónoma e livre nas suas escolhas, todas podem ser encontradas ao longo 

das páginas dos contos da autora. Propomo-nos, por isso, demonstrar como através das 

personagens, representações femininas de heroínas do quotidiano, a contística de Maria 

Aurora se presta, por um lado, a evidenciar os preconceitos e estereótipos discriminatórios 

a combater, e, por outro, a traçar o percurso trilhado pela mulher rumo à emancipação e 

à liberdade. Porventura, a obra poderá mesmo assumir-se como marco na construção de 

uma nova identidade feminina e, por conseguinte, como promotora da igualdade de 

género visto que a literatura, em função da sua acessibilidade a um público leitor cada vez 

em maior número, contribui, ainda hoje, de forma relevante para a formação de uma 

identidade feminina. Apesar da crescente igualdade perante a lei, é inequívoco que, a 

nível social, permanecem ainda muitos preconceitos herdados de uma sociedade imbuída 

de uma mentalidade patriarcal ao longo de séculos. Esse domínio discriminatório sobre 

as mulheres reflete-se em todos os campos da vida humana e encontra na literatura uma 

forma de disseminação através das representações estereotipadas do masculino e do 

feminino que são, por isso, indissociáveis das condições políticas, jurídicas, sociais e 

culturais em que vivemos. 

Neste âmbito, propomos uma breve análise-roteiro pela contística da autora onde 

se destacam a mulher submissa, dominada pelo modelo patriarcal e confinada ao espaço 

doméstico, com especial relevo para a serviçal, “criada para todo o serviço”, incluindo os 

avanços sexuais dos senhores da casa onde serve, e a esposa no seu papel de “fada do lar” 

e mãe. Ainda no contexto do casamento, observaremos casos de mulheres rejeitadas, 

traídas ou abandonadas e outras que, frustradas com relações matrimoniais insatisfatórias, 

procuram caminhos alternativos para a felicidade, denotando já algum inconformismo 

com a sua condição de mulher objeto. Procuramos evidenciar os andamentos 

transgressores rumo à emancipação, através de personagens provocadoras de 

comportamentos desviantes masculinos bem como transgressoras dos valores e normas 

sociais preconizados para as mulheres, em particular, no tocante à sua conduta sexual. 

Por fim, deparamo-nos com a mulher emancipada, agente proactiva na construção da sua 

identidade que procura o prazer, experienciando o corpo, vivendo a sexualidade 

livremente e afirmando-se como mulher sujeito. 

 Cientes de que este nosso trabalho propõe uma das múltiplas leituras possíveis da 

produção ficcional de Maria Aurora Carvalho Homem, esperamos contribuir para suscitar 
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um crescente interesse pela sua obra e, assim, abrir caminho a novas interpretações, até 

porque “é urgente trocar ideias, experiências. Confidenciar, falar, gritar, se for preciso. É 

urgente instituir o espaço da partilha”.10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Homem, Maria Aurora Carvalho, “Em Nome da Mulher”, in Discurs(ilha)ndo, Op. cit., p. 180. 
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Em Nome da Mulher: A Escrita de Maria Aurora Carvalho 

Homem como Propulsora da Igualdade de Género 

 

 

maria como a mulher aurora como a manhã 

 

José Viale Moutinho, “Decididamente a Maria Aurora” 

 

 

 

 

 A contística de Maria Aurora poderá ser descrita como aquele horizonte onírico 

em que “a literatura e a vida quase sempre se entrelaçam”11, em que os testemunhos do 

real se confundem com a ficção. Num sentido mais lato, poderemos considerar que tudo 

é ficção já que as histórias de vida de todos nós são, tal como as das personagens 

retratadas, resultado do enredar de lugares, experiências, eventos e pessoas cujas 

perceções são tão distintas quanto os sujeitos que as vivenciam ou as vozes que as 

enunciam. A produção literária da autora emerge de um intrincado entrelaçar de leitura, 

experiência e escrita “quase autobiográfica”12, sendo a própria a confirmar este emaranhar 

de realidade e ficção quando declara que 

 

 […] eu não escrevo com a intenção de alguém me ler, escrevo com a 

intenção de me dizer. Preciso de me dizer. Tenho uma necessidade urgente de 

falar de mim, das pessoas que estão ao meu lado, das histórias que me contam, 

porque eu, quando escrevo, escrevo sobre aquilo que me vai acontecendo a 

mim, aquilo que acontece aos que me estão próximos, aquilo que leio na página 

de um jornal, aquilo que a televisão traz como notícia de longe. Parto sempre 

de alguma coisa de real na minha escrita e, depois, ficciono-a. […] É curioso 

como, na verdade, há histórias que me contam e que servem para eu as recontar, 

porque a maioria das histórias que me contam e me acontecem servem para eu 

as recriar.13 

                                                           
11 Lemos, Ester de, Estudos Portugueses, Porto, Porto Editora, 2003, p.10. 
12 Moniz, Ana Isabel, “Escrever a vida: “Para Ouvir Albinoni” de Maria Aurora Carvalho Homem”, in 

Leituras e Afectos: Homenagem a Maria Aurora Carvalho Homem, Thierry Proença dos Santos (org.), Op. 

cit., p. 163. 
13 Homem, Maria Aurora Carvalho, “Preciso de me dizer”, in e depois? sobre a cultura na Madeira, Ana 

Isabel Moniz, Diana Pimentel e Thierry Proença dos Santos (org.), Funchal, Universidade da Madeira, 

2005, pp. 31-32. 
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  O que significa que as experiências da autora se apresentam como a “imagem 

seminal”14, o sustento primordial, das suas narrativas, sejam elas contos ou crónicas, 

revelando-se a singularidade do seu registo no despertar dos sentidos, através de uma 

escrita sinestésica, bem como no envolvimento do leitor na complexa teia de 

relacionamentos humanos. Os leitores são convocados para um cruzar de espaços, tempos 

e gentes que contribui para a construção ou confirmação de um imaginário coletivo 

decorrente do diálogo entre a literatura e a vida quotidiana, seja ela rural ou urbana, 

através de processos de identificação ou projeção com as personagens e as suas histórias 

de vida, em simultâneo reais e ficcionais.  

  Na produção ficcional de Maria Aurora, os lugares físicos, reais cruzam-se com 

os da memória afetiva resultando numa mescla de reminiscência e imaginação cujo rasto 

deixa perscrutar as mentalidades do período retratado. Neste sentido, os espaços 

ficcionais funcionam como ambiente ou cenário berço a partir do qual se desenvolvem 

histórias, de indivíduos ou famílias, reveladoras de modos de vida de determinada época 

onde se enlaçam memória e testemunho, fazendo eco da vida da autora, desde a infância 

até à idade adulta, num tom confessional, catártico. A propósito de A Santa do Calhau, a 

primeira coletânea a ser publicada, Viale Moutinho confirma que é “uma recolha de 

contos que refletem a intensa experiência de Maria Aurora Carvalho Homem em dois 

prodigiosos e surpreendentes universos: a Beira Alta e a Ilha da Madeira. 15 

 São, contudo, as personagens que tomam a primazia, e, são, em particular, as 

mulheres que ocupam um lugar central numa obra que, apesar de ficcionada, surpreende 

pela realidade das experiências das suas mulheres, explorando e expondo os conflitos 

existenciais inerentes à condição feminina em distintos contextos socioculturais. Estes 

enquadramentos surgem quase como pretexto para a representação do mundo feminino, 

dir-se-ia mesmo que “os lugares percorridos pela escrita parecem assumir a função de 

caracterizar personagens, em particular femininas, onde, de forma recorrente se ilustra o 

drama e anseios da mulher.16 Os retratos das suas entidades ficcionais femininas 

ultrapassam o domínio privado da autora, transmutando-se em realidade cultural fixadora 

de realidades e vivências.  

                                                           
14 Eco, Humberto, Sobre Literatura, Miraflores, Difel – Difusão Editorial, 2003, p. 317. 
15 Moutinho, Viale, na contracapa de A Santa do Calhau, Maria Aurora Carvalho Homem, Lisboa, Editorial 

Notícias, 1992.  
16 Moniz, Ana Isabel, Falcão, Ana Margarida, Coelho, Leonor Martins, Santos, Thierry Proença dos (org.), 

Funchal (d)Escrito – Ensaios sobre representações literárias da cidade, Vila Nova de Gaia, 7 Dias 6 

Noites, 2011, p.71.  
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 Aliás, o facto de a autora se afirmar “totalmente feminista”17 não será alheio a esta 

proeminência do mundo feminino na sua contística. Maria Aurora dizia continuar a “fazer 

a luta pelas mulheres” […] pelo menos enquanto não tiver[em] o mesmo tratamento que 

os homens têm na sociedade em que vivemos ao nível do emprego, e ao nível da 

política”.18 Assegurava ser feminista “no sentido de reivindicar e dizer que as mulheres 

têm se ser olhadas de forma igual. Exatamente como um homem, sem qualquer tipo de 

diferença. Ou antes, são diferenças que se completam”.19 

 Através da sua contística, Maria Aurora presta testemunho da vida das mulheres, 

tanto na Ilha como no Continente, com especial incidência na segunda metade do século 

XX e início do século XXI, e do caminho por elas trilhado na árdua busca pela 

emancipação, na conquista da sua liberdade. Em todos os seus livros de contos, 

nomeadamente, A Santa do Calhau, de 1992, Para Ouvir Albinoni, com uma primeira 

edição de 1995 e uma segunda de 2003, e Leila, de 2005, apesar das dissonâncias espácio-

temporais, o leitor é confrontado com uma variação do mesmo tema: a ilustração de vidas 

no feminino.  

  A prepósito da ficção da autora, Viale Moutinho afirma estarmos perante a 

“maturidade de uma escrita revelando aspetos, muitos deles inéditos ou pouco explorados 

na ficção portuguesa”20 enquanto Teotónio Almeida refere “uma narrativa possante, 

vigorosa e plena de desejo, e fruição de vida, de paixão, de garra, de envolvimento total”21 

que testemunha a vivência feminina nas suas múltiplas facetas. É com um profundo 

conhecimento, intuído, sentido, observado, estudado, dos traços identitários femininos 

que Maria Aurora verte, com rara sensibilidade, para a suas narrativas o sentir-se mulher, 

rompendo com os estereótipos femininos assentes na mulher enquanto objeto da visão 

masculina e contribuindo para a construção de uma nova identidade feminina centrada na 

autodescoberta do corpo e do desejo. 

 A propósito da publicação de Leila, Teotónio Almeida afirmara ainda: 

 

 Fui entrando por aquelas histórias dentro, por aquele mundo de 

mulheres […]. Há sensorialidade por toda a superfície daquelas páginas. Natália 

                                                           
17 Entrevista a Maria Aurora, por Raquel Gonçalves, in “Camarada Maria Aurora”, Diário de Notícias da 

Madeira/Revista, de 3 a 9 de Julho 2005, p. 10. 
18 Id. Ibidem. 
19 Id. Ibidem. 
20 Moutinho, Viale, na contracapa de A Santa do Calhau, Maria Aurora Carvalho Homem, Op. cit. 
21 Almeida, Onésimo Teotónio, “Mensagem em Três Tempos para a Maria Aurora”, in Leituras e Afectos: 

Homenagem a Maria Aurora Carvalho Homem, Thierry Proença dos Santos (org.), Op. cit., p. 70. 
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Correia adoraria ler-te e Nietzsche diria que arranjou, onde menos ele esperava, 

uma discípula – no género feminino.22 

 

 Na análise da contística de Maria Aurora, procuraremos explorar as diversas 

representações da mulher no âmbito das suas relações com o outro e ver como a sua (auto) 

imagem se foi modificando ao longo do tempo, sem ignorar os diferentes contextos 

geográficos, culturais e sociais em que se inserem. Uma leitura atenta do corpus remete, 

de imediato, para três enquadramentos gerais, nomeadamente, o da mulher objeto, 

subserviente e passiva perante o opressor masculino; a mulher transgressora que tende a 

agir para além do estabelecido para o seu estatuto, tempo ou género, trilhando os 

primeiros passos na demanda da emancipação; e, por fim, a mulher sujeito, agente 

proactiva da sua realização pessoal e da construção de uma renovada identidade feminina.  

 

 

 

1. Mulher objeto: patriarcalismo e desumanização 

 

 

 No Portugal de meados do século XX, em especial nas zonas rurais do interior, 

impera ainda uma sociedade marcadamente patriarcal onde os direitos do homem se 

sobrepõem aos da mulher. Esta, de acordo com os estereótipos enraizados, é percecionada 

como serva, mero objeto para satisfação das necessidades domésticas e do desejo sexual 

masculino, sem interesses, vontade ou direitos próprios. A vida daquelas que nascem 

mulheres é, antes de mais, definida em função do fator género. Contudo, as de origens 

mais humildes estavam sujeitas a uma dupla desigualdade: a de género e a de classe.  

 É no contexto rural, “na terra madrasta da Beira Alta” (ASC 45), que encontramos 

uma dessas mulheres: “Filha do meio dum rancho de dez fora servir era catraia. […] Teve 

sorte. Os senhores gostaram do seu ar submisso, do seu jeito calado, da sua queda para 

rendas e biscoitos” (ASC 45). Esta personagem, apesar de protagonista de “A Herança do 

Paraíso”23, é apenas referida como “a rapariga”, nunca se ficando a conhecer o seu nome, 

um apagamento individual que remete para uma tipificação, a da mulher subjugada, 

subserviente e conformada com o que a vida lhe dá. Ela é, assim, em simultâneo, uma e 

                                                           
22 Id. Ibidem.  
23 Conto inserido em A Santa do Calhau, Op. cit., 1992, pp. 41-56. 
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todas as mulheres da sua condição: pobre, sem escolhas, destinada a um fado de servidão 

predefinido à nascença pela sua feminilidade. Vê “correr os dias, escorrer os meses e 

agonizar os anos na rotina acomodada dos trabalhos quotidianos” (ASC 46).24 Para além 

de conformada com esta vida entregue às tarefas domésticas, aceita, com a naturalidade 

submissa de quem serve, “os avanços do senhor”, a devassa do corpo como “mais um 

dever de quem serve” (ASC 46). Considera-se, aliás, uma afortunada, em primeiro lugar, 

porque estava poupada à vida dura do cultivo a que estavam sujeitas as irmãs e as 

sobrinhas, e, depois, porque tinha “cama, mesa e a estima dos patrões”. Esta visão 

estereotipada da mulher está de tal forma inculcada na mentalidade da época que é a 

própria “rapariga” a questionar-se sobre o que mais poderia desejar denotando, assim, a 

sua aceitação, o seu conformismo. 

 No conto “Os Novos Senhores”25 descobre-se que o protagonista, o agora velho 

morgado Martim Homem, mantivera, na sua juventude, uma relação com uma das 

empregadas da casa, Armanda, de quem tivera uma filha bastarda, Lucinda. Esta narrativa 

evidencia a forma como as mulheres, nomeadamente aquelas de origem pobre, as 

empregadas de servir nas casas dos mais abastados, eram percecionadas como simples 

objetos sexuais para satisfação dos seus senhores. A classe duplamente dominante, 

abastada e masculina, encara as criadas como disponíveis pela sua natureza de 

inferioridade feminina e de servilismo.  

 A chegada de Lucinda à terra, já mulher adulta, casada, mãe de três filhos e 

emigrada em França, refresca a memória do velho morgado. Martim Homem recorda a 

sua juventude “na Casa Grande” onde “as criadas entravam e saiam, conforme os acessos 

de mau humor da morgada, que nunca as quisera muito novas. Os rapazes cresciam e 

adivinhava neles a velha tendência femeeira dos homens da família” (ASC 137). 

 Tal como seria de esperar, a chegada de Armanda, “em passos de timidez. Sorriso 

manso e envergonhado e olhos negros, brasa acesa num rosto pálido. Submissa e calada, 

limpa e diligente” (ASC 138) resultou, sem grandes demoras, na sua ligação ao jovem 

Martim que foi “o primeiro a possuí-la no esplendor de um corpo macio a domar-lhe as 

convulsões de desejo. Foram noites seguidas esgotadas na descoberta do corpo e de 

renovadas maneiras de fazer amor” (ASC 138). As consequências desta relação também 

                                                           
24 Na opinião de Inês Brasão, o papel desempenhado pelas criadas de servir na história social do país carece 

ainda de um estudo aprofundado, apesar do crescente interesse “pelas formas de dominação dos 

subalternos”. Cf. Brasão, Inês, O Tempo das Criadas - A Condição Servil em Portugal (1940-1970), Lisboa, 

Tinta-da-china, 2012, p. 246. 
25 Conto inserido em A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 128-140.  
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foram as habituais nestas situações: a rapariga engravidou e ao descobrir, a morgada “nem 

quis saber a qual dos filhos remeter a culpa. Chamou à pressa o Tónio, o encarregado das 

ovelhas, um bom rapaz em idade casadoira, e arranjou tudo entre os dois” (ASC 138). 

 Descoberta a relação ilícita com Martim e a subsequente gravidez, Armanda é 

obrigada a casar com um jovem do seu estatuto, numa união de conveniência, sem 

qualquer poder de escolha ou decisão. Quanto ao amante, Martim, cedo “esqueceu a 

aventura. Formou-se, casou, teve filhos” (ASC 138). Enfim, a sua vida seguiu o rumo 

habitual dos jovens morgados, sem qualquer sobressalto apesar de ser o responsável pelo 

destino de vida de Armanda e pai da criança que viria a nascer.  

 É notória a posição de completa submissão das criadas face à vontade, primeiro, 

dos homens que as usam para satisfação sexual, segundo, dos senhores que definem o 

rumo das suas vidas e, por fim, dos maridos a quem passam a pertencer e, também, a 

servir, dando início a um novo ciclo de subjugação. Por seu lado, os homens continuam 

desresponsabilizados pelos seus atos, perpetuando, de geração em geração, os mesmos 

hábitos de devassa indiscriminada. 

 Alzira26 é outra das personagens cuja vida testemunha a servidão “conivente de 

quem aceita […] um destino sem escolhas”27. Da protagonista, Alzira, ficamos a saber 

pela frase introdutória que fora vendida pelo próprio pai a António Domingos, um viúvo, 

“rico proprietário rural, boçal e robusto” (L 17). Fica definido, com brutal clareza, o 

pouco valor atribuído à mulher que é transacionada como mercadoria por aqueles a quem 

deve obediência cega e completa subserviência. Com o tempo, a rapariga de treze anos 

transformar-se-ia numa jovem mulher e seria outra mulher, Luzia, a cozinheira da casa, a 

declarar que já estava “pronta a emprenhar, que as mulheres, rapariga, foram feitas para 

parir” (L 19). Nesta afirmação fica patente o pensamento das mulheres relativo à sua 

condição, à sua função, inculcado ao longo de séculos de patriarcalismo. 

 Segue-se, sem surpresa, o interesse de António Domingos. “Pouco tempo depois 

ela tinha-o na cama possante e seguro: fez dela o que quis. Muito quieta deixou-se levar, 

sem medo nem raiva, um calor diferente a espalhar-se no corpo, um zumbido nas frontes. 

[…] Ao outro dia era como se nada tivesse acontecido.” (L 20) Continuava as suas tarefas 

domésticas “laboriosa e submissa” e “quando menos esperava, o patrão enfiava-se na 

                                                           
26 Para além de designar a protagonista, dá nome ao conto incluído em Leila (pp. 17-30). Foi inicialmente 

publicado na revista Margem 2, n.º 17, sob o título de “O Senhor da Bemposta”, em abril de 2004. 
27 Falcão, Margarida e Pimentel, Diana, “Apresentação de Leila, de Maria Aurora Carvalho Homem”, in 

Margem, n.º 19, maio 2005, p. 61. 
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cama estreita e ela, paciente e queda, entregava-se a toda forma de uso, certa de que 

prestava mais um serviço.” (L 20) Estava traçado o destino de Alzira como criada para 

todo o serviço. E, tal como as personagens anteriores, também ela engravidou. A filha, 

Rita, “no registo ficou como filha de pai incógnito” (L 21) por exigência de António 

Domingos e silêncio cúmplice de Alzira que “continuava grata a quem lhe dera agasalho. 

E sentia-se feliz por ver a filha crescer longe da miséria que fora a sua com a mesma 

idade” (L 22). Aceitou o crescente desinteresse e distanciamento de António Domingos 

“com a mesma submissa conformação com que lhe abrira as pernas pela primeira vez, 

com que parira a filha e ficara calada, segura da sua gratidão e do seu destino de mulher” 

(L 24). Neste caso, para além da silenciosa anuência das personagens, somos ainda 

confrontados com a sentida gratidão destas mulheres, apesar da sua exploração. 

 “Sem sobressalto, o tempo repete os seus passos”28. A morte de Luzia e, depois, a 

chegada de Tina, irmã de Alzira que, tal como ela, fora vendida pelo pai, irão quebrar a 

rotina. Porém, como sucedera com Alzira, também o destino de Tina está traçado: passou 

a ocupar o lugar da irmã na cama do senhor. “E Tina não fazia mais do que a sua 

obrigação. Estava a dar na medida em que recebia” (L 25). A história repete-se com a 

consequente gravidez e mais uma criança, Luzia, filha de pai incógnito, estabelecendo-se 

“entre as duas irmãs uma silenciosa cumplicidade” (L 26), evidência da conformidade 

feminina à hegemonia masculina. 

 Contudo, neste conto é introduzida uma nova temática, a da educação feminina 

através da vontade expressa de Alzira de ver a sua filha, Rita, a frequentar a escola. Pela 

primeira vez, uma mulher toma a iniciativa de se fazer ouvir. Fica, no entanto, patente o 

pensamento masculino sobre este assunto, pela mão de António Domingos que “torcera 

o nariz. Para que era preciso às mulheres saberem ler e escrever? E o que adiantaria isso 

à vida da pequena? O que precisava estava ali, à mão de semear.” (L 25) E, mais uma 

vez, Alzira sujeita-se à vontade do senhor.  

 No entanto, “quando Luzia fez sete anos, Alzira teimou em mandá-la à Escola. E 

Rita, já com doze, fez-lhe companhia. António Domingos acedeu”. (L 28) Apesar da 

contínua submissão feminina estamos perante um fator inovador por dois motivos 

distintos: a perceção da mulher quanto à importância da escolaridade feminina e a sua 

persistência face à oposição que se traduz, assim, como único momento de sublevação 

contra a subjugação masculina. 

                                                           
28 Id. Ibidem. 
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 Apenas no desfecho do conto surgirá algum reconhecimento pela figura feminina 

por parte de um homem, através da leitura do testamento de António Domingos. Ao 

deixar “a casa e os terrenos da quinta, até ao pinhal velho, à Rita e à Luzia Domingos” (L 

30) que declara suas filhas, acaba, ainda que apenas no fim da sua vida e, possivelmente, 

perante a iminência da solidão e da morte, por valorizar as mulheres que tanto 

contribuíram para a sua longa e preenchida vida. De facto, mesmo quando os próprios 

filhos o abandonaram, elas mantiveram-se firmes a seu lado. No entanto, o comentário 

final do seu filho mais novo, “Suas putas!” (L30), é evidência da misoginia, não só 

pessoal, mas, também cultural que se perpetua de geração em geração. 

 Através destes contos podemos verificar que a visão estereotipada da mulher 

enquanto criada de servir, submissa, obediente e mero instrumento da lasciva masculina 

está inculcada na mentalidade da época, tanto de homens como de mulheres. A 

discriminação está de tal forma enraizada que mesmo as próprias mulheres se identificam 

com esta imagem de servidão e contribuem, umas através do seu passivo silêncio, da sua 

abnegação, e outras pelas decisões tomadas, para a perpetuação dos padrões de 

comportamento que as subjugam.  

 Tia Ermelinda, protagonista de “A Vontade de Deus”29, ilustra essa mesma sina 

de mulher quando começa a relatar a sua história. A frase introdutória da narrativa de vida 

desta mulher é, de imediato, reveladora da condição feminina na época: “não sei bem 

quem foi o meu pai. É uma história longa e pouco alegre. A minha mãe ficou órfã 

tamanhinha e foi criada por um tio. Fugiu certa noite, lá de casa. Já era uma mulherzita. 

Dizem por aí que o malvado abusava dela! Não sei” (POA 41). Das mãos de um, a mãe 

passa, como mero objeto, sem vontade ou voz, para as mãos de outro: “Só sei que foi 

recolhida pelo senhor Abade. E parece que eu nasci, feitas as contas, nove meses depois. 

Fiquei sempre sem saber se o meu pai era o meu tio ou o Abade” (POA 41). Esta incerteza 

quanto à sua paternidade é acatada com a naturalidade de quem foi educada para não 

questionar, para aceitar o seu destino de mulher a quem não se devem explicações. “É 

problema a acertar com Deus!” (POA 41) 

  O domínio masculino é avassalador: tanto a mãe, como, depois, Ermelinda viram 

a suas vidas marcadas, mesmo definidas, pelos homens que se atravessaram no seu 

caminho. Seguindo, com assustadora naturalidade, os passos da sua mãe, Ermelinda 

                                                           
29 Conto inserido em Para Ouvir Albinoni, Porto, Campo das Letras, 2003, pp. 39-46. 
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também viveu debaixo da subjugação masculina, primeiro, do “Padrinho”, o Abade, 

depois, do sobrinho deste e, mais tarde, dos seus dois maridos.  

 O primeiro casamento foi-lhe imposto depois de se deixar engravidar pelo 

sobrinho do Abade, estudante no seminário: “começou com uns apalpões, uns beijos às 

escondidas e depois veio o resto. […] O Padrinho casou-nos à pressa” (POA 43). Para 

além de não ter qualquer opção, qualquer poder de decisão, a Ermelinda foi ainda 

imputado o peso da culpa, sendo ela considerada a responsável pelo desvio do seminarista 

do seu caminho: “Ele [o Abade] nunca me perdoou. Quando nasceu o meu filho disse que 

era filho do pecado, que tirara um servo a Deus…” (POA 43). 

 Este excerto enquadra-se no pensamento de Inês Brasão ao afirmar que a ideologia 

dominante assume que a “mulher socialmente desqualificada retira mais benefício que 

prejuízo pelo facto de ser assediada por um homem de estatuto superior”30, o que, por sua 

vez, contribui para a perpetuação dos comportamentos desviantes masculinos bem como 

para a responsabilização das mulheres, apesar da sua completa submissão. 

 Confirma-se a completa sobranceria masculina inculcada na mentalidade tacanha 

de um meio pequeno que vive de aparências “pois todo o povo sabia que ele tinha tido as 

suas coisas com a minha mãe” (POA 43). O Abade sente-se detentor de autoridade moral 

para julgar Ermelinda, culpando-a pelo sucedido e afirmando que esta saía à mãe. Embora 

conhecedora da verdade, a população remete-se ao silêncio e, por conseguinte, é 

participante, ainda que passiva, do conluio.  

 Após a morte do seu primeiro marido, a história de vida de tia Ermelinda repete-

se já que, mais uma vez, engravida e se vê obrigada a casar, desta feita com um desgraçado 

bêbado que lhe dava “cada enxerto de porrada” (POA 44). Contudo, Ermelinda aceita o 

seu destino com a passividade característica das mulheres da sua época ao afirmar: 

“pagava os meus pecados. Que havia eu de fazer? Foi um inferno duma vida.” (POA 44) 

A subserviência está de tal forma inculcada que nem sequer lhe ocorre a possibilidade de 

se revoltar. O padrinho aconselhava-a a conformar-se “com a vontade de Deus” e ela 

assim fazia já que “destino de pobre é assim. E destino de mulher ainda é pior. […] 

Aprendi que é com sofrimento que se ganha o reino dos céus” (POA 44). Estas 

personagens configuram a mulher vítima de uma tripla subjugação: primeiro, a de mulher, 

depois a de criada e, por fim, a de esposa. Enfim, ilustram um padrão de normalização de 

subjugação amplamente difundido. 

                                                           
30 Brasão, Inês, O Tempo das Criadas – A Condição Servil em Portugal (1940-1970), Op. cit., p. 232. 
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 Apesar da subalternidade inerente ao papel de esposa, o casamento era 

percecionado como sendo o único destino positivo a que a mulher poderia ambicionar. 

Seria apenas através do matrimónio que obteria a desejada respeitabilidade social, 

cumprindo o seu papel de mulher ideal, esposa casta e obediente, mãe dedicada, entregue 

à vida doméstica e ao bem-estar da família. 

 No “Coração da Ilha”,31 encontramos o retrato de uma dessas mulheres. Ana 

Luísa, a protagonista, é uma jovem que aos dezasseis anos, “carregada de alegria e 

simplicidade” (POA 47), é trazida da ilha do Faial para desposar um homem mais velho, 

Francisco, “austero oficial [que] passava horas no escritório a ler jornais e a fumar um 

cansado cachimbo” (POA 48) e que residia nas terras continentais da Beira Alta, “mesmo 

por detrás da Sé em Viseu” (POA 47). 

 Com o desenrolar narrativo, apercebemo-nos da domesticidade pacata da vida de 

Ana Luísa, dedicada ao lar e à família e que “junto ao marido […] era humilde e recatada” 

(POA 49). “Não tinha vida para luxos. Fora os dias da missa, ali mesmo ao dobrar da 

esquina, contavam-se pelos dedos os dias das saídas, passeios insignificantes ao centro 

da cidade na exigência duma compra” (POA 50). Seguiu-se a maternidade com a chegada 

do “primeiro filho. Um rapaz. Um enlevo. E foram anos a mudar fraldas, a embalá-lo pela 

noite, a amamentá-lo, […] a servir o tio Francisco, […] a tratar do Padrinho quando, 

durante meses, ficou preso à cadeira de rodas antes de morrer. Sem nunca levantar a voz, 

a murmurar o nome da ilha em segredo…” (POA 50/51). Com o nascimento da filha, a 

rotina repete-se sem sobressaltos até à morte do marido. Este facto marca uma cisão na 

vida de Ana Luísa e define o seu regresso à terra natal, a Horta. 

  Ao longo do enredo é percetível a dor da partida, a saudade da ilha e da família 

sempre numa abnegação silenciosa de Ana Luísa em favor do bem-estar do marido e dos 

filhos: “em alguns dias ficava ensimesmada. Sentava-se no caldeirão as agulhas do 

crochet no regaço e um murmúrio baixo, duma cantilena que falava de saudade, de amor 

e aflição de brumas e cais. Não raramente uma pequena lágrima, rapidamente apagada 

com as costas da mão, caia solta, breve” (POA 48). Lia as cartas vindas da família dias 

seguidos e revia as fotografias mas “nunca falou em regressar ao Faial” nem mesmo 

perante a morte dos familiares da ilha, que “a todos chorou em silêncio” (POA 51). 

 A dedicada renúncia de Ana Luísa é, em especial, evidente nas palavras da 

narradora quando afirma: 

                                                           
31 Conto inserido em Para Ouvir Albinoni, Op. cit., pp. 47-52. 
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 Eu admirava o conformismo de Ana Luísa. A forma como encostara a 

sua juventude à madura sobriedade do tio Francisco. A docilidade e a 

melancólica alegria, os silêncios quando escrevia, fechada no escritório, 

grandes cartas para a Horta e o rodopio pelo salão dançando só e entoando 

bandas de velhas glórias do cinema. Ou, então, quando, encostada à sacada que 

das traseiras da casa apontava para os contrafortes da Serra da Estrela, 

murmurava cantilenas em jeito de fado que falavam de partida, de pedrinhas de 

cais e de saudade. Às vezes de lira e de morte (POA 50). 

 

 Ana Luísa apresenta-se como a imagem da mulher que se sacrifica em prol do 

casamento, sem quaisquer exigências. Com honrosa simplicidade e humildade, cumpre o 

seu papel de esposa e de mãe, uma rotina recatada, da qual não há evidência de felicidade 

já que o marido “não era homem de grandes expansões. E, seguramente de pouca 

sensibilidade” (POA 49). É uma vida imposta pelos modelos de feminilidade vigentes na 

época e da qual apenas se liberta com a viuvez. O casamento é, afinal, o cárcere forçado 

do qual a mulher só se libertará com a morte do marido. 

A perspetiva feminina do casamento nem sempre encontrou eco na realidade. A 

mulher portuguesa esteve e, em muitos casos, ainda estará votada a uma posição de 

submissão conjugal com modelos de comportamento socialmente definidos que 

legitimam a sua inferioridade. Esta imagem estereotipada, inculcada pelo desejo de 

domínio masculino é, na maioria dos casos, aceite pela esposa que se anula ao procurar 

cumprir o seu papel de acordo com os padrões ideais de feminilidade impostos. Essa 

sujeição prendia-se com uma elevada taxa de analfabetismo, a reclusão doméstica e uma 

dependência social, cultural, económica e, mesmo, jurídica. 

 No que se refere aos maridos, a situação é bem diferente. Mesmo perante o 

compromisso do matrimónio, muitos procuram manter relações extraconjugais sendo o 

adultério um dos motivos mais frequentes para a rejeição das esposas, ainda que esta não 

se consubstancie na ausência física do lar mas apenas na ausência de afetos. Aliás, o 

adultério é tema recorrente na contística de Maria Aurora, nos mais variados contextos. 

Poderemos encontrar adúlteros jovens ou mais idosos, tanto em ambiências rurais como 

urbanas, e, percorrendo todos os extratos sociais.  

 Os adúlteros retratados, na sua vasta maioria, seguem apenas os seus impulsos 

sexuais, sem outra justificação aparente que não seja a da satisfação erótica, reduzindo as 
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mulheres a objetos sexuais. No seio de uma mentalidade acentuadamente machista, o 

adultério masculino está de tal forma disseminado que é percecionado como norma e até 

alguma vanglória entre os homens, sendo, por vezes, tolerado pelas esposas submissas. 

As infidelidades das personagens masculinas sucedem-se porque os homens se mostram 

incapazes de resistir aos impulsos da atração sexual. É um mundo de liberdade e de 

libertinagem para eles, enquanto as mulheres continuam restringidas à vida doméstica e 

à pertença subjugada dos maridos. As relações fora do casamento tomam várias formas e 

delas encontramos exemplo em narrativas que retratam, tanto o meio rural de meados de 

século XX, como casos de cariz citadino e mais atuais. 

 Em contexto rural deparamo-nos com dois exemplos flagrantes de adultério 

masculino: o morgado beirão de “A Herança do Paraíso”, conto inserido em A Santa do 

Calhau, e doutor Hermenegildo de “O Canto da Moldura”, o sexto conto de Para Ouvir 

Albinoni.  

 O morgado é caracterizado com sendo “femeeiro como poucos”. Diz-se ainda que 

qualquer moça “rija das redondezas de cara bonita e corpo cheio não escapava às suas 

provocações. Muitas lhe caíram nos braços e ainda hoje uma vasta prole de bastardos 

enxameia a localidade” (ASC 45). 

 Quanto à sua esposa, é apenas referida como “dócil e frágil. E sofrida.” O 

casamento entre ambos terá sido uma “jogada concertada” da família dela que “a enfiara 

na cama do morgado obrigando-o ao casamento” (ASC 45). Estamos perante uma mulher 

duplamente dominada: primeiro pela família que lhe escolhe o marido, obrigando-a a um 

consórcio de conveniência e depois, também, por esse mesmo homem infiel que a mantem 

refém de um matrimónio de aparência, infeliz e fracassado. 

 O morgado “nunca perdoara a afronta e depois ela nunca satisfez o seu maior 

desejo: dar-lhe um filho. Daí constar que, por raiva, despeito e dor, ele emprenhava quem 

lhe caísse na cama” (ASC 45/46). Parece, assim, estar justificado o adultério, legitimado, 

pelo menos para o próprio, pelo casamento imposto e a esterilidade da mulher que, desta 

forma, não cumpre com a sua função de maternidade.  

 A “senhora” apenas volta a ser referida aquando da sua morte “que a levou no 

silêncio resignado com que tinha aceitado a vida” (ASC 48). Este apagamento da esposa 

remete também para a sua postura submissa de aceitação de um casamento infeliz, estéril 

e das infidelidades do marido. Enfim, a “senhora” morre como viveu, conformada com a 

sua condição de mulher. 
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 O segundo conto referido anteriormente, também de ambiente rural, desenrola-se 

nas “terras da Beira” (POA 53) e apresenta-nos o doutor Hermenegildo, “salazarista 

convicto, braço direito da Lisboa distante” (POA 54). 

 

 O doutor Hermenegildo era casado com a Mariazinha, uma dama cheia 

e bonita, dona de grande fortuna, que era dada a obras de caridade e ditava a 

moda no Tojal. […] A Mariazinha era uma mulher doce, de bandós luzios, um 

batom escarlate a desenhar a boca pequena e um perfume campestre desprendia-

se dela a cada movimento estudado (POA 55).  

 

Apesar da sua beleza e vivacidade, pairava sobre aquela união o facto de a “boa 

senhora” já ter tido “dois nados mortos e os médicos mais afamados” lhe terem dito que 

seria “impossível voltar a engravidar” (POA 55). Perante a falta de herdeiro, “a 

Mariazinha enchia-se do supérfluo, cobria os dias de futilidades e rodeava de ternura o 

marido, um homem alto e elegante, pequeno bigode a sombrear-lhe a boca e olhos 

marotos e vivos” (POA 55). 

 Embora a vida do casal corresse com ilusória normalidade, o doutor Hermenegildo 

era infiel, reiteradamente, sem o conhecimento da esposa. Mais uma vez, o adultério 

parece justificado pela ausência de filhos indiciando uma coresponsabilização da esposa 

pelas atitudes do marido. No pensamento patriarcal e misógino dos maridos, a esterilidade 

das esposas legítima a suas infidelidades. O facto da sexualidade feminina estar associada 

à função procriadora poderá também contribuir para esta leitura. Ora, se estas mulheres, 

comprovadamente, não conseguem ter filhos, possivelmente, serão elas as primeiras a 

distanciarem-se sexualmente dos companheiros, confirmando e perpetuando os 

estereótipos femininos. 

 Através dos diálogos entre Zé Fogueteiro, “o motorista, o guarda-costas, o bufo” 

(POA 59) do doutor Hermenegildo, e a narradora ficamos, então, a conhecer a verdadeira 

história de vida do casal. A espaços, Zé relata como a “senhora era uma Santa! […] Se 

ela soubesse o que ele lhe fazia às escondidas!” (POA 58) Emblematicamente, a esposa 

seria a única a não saber das traições do marido já que as “pessoas também não diziam” 

(POA 59). O doutor Hermenegildo conseguia o silêncio cúmplice de todos porque 

“tinham medo dele” devido à sua posição de poder, ele “trazia tudo controlado “, até os 

“padres vinham beber-lhe à mão” (POA 59). 
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 Segue-se o relato das inúmeras infidelidades do doutor Hermenegildo. Primeiro 

foi Gildinha, “a pequena dos correios” a quem o “gabiru pôs […] a vista em cima e nunca 

mais […] largou”. Depois foi Francelina, “a freirinha das Meãs […] que nunca fez votos. 

Claro, os votos eram outros” (POA 59). 

 Torna-se evidente o conluio entre os amigos que davam abrigo a estes encontros 

na “farmácia do Figueiredo” ou em “casa do Agostinho”. O à vontade com que Zé 

Fogueteiro relata as peripécias do doutor Hermenegildo indicia que o adultério masculino 

seria prática comum, aceite com toda a normalidade, sendo mesmo motivo se vanglória 

entre pares. 

 A narração passa depois a centrar-se na história de vida de Zé Fogueteiro, de como 

a mãe, Hermínia, “tamaninha, mas esperta”, também ela “apareceu de barriga ainda não 

tinha dezasseis anos” e de como Zé nunca soube quem era seu pai porque ela, “do 

malandro que [o] fez, […] nunca falou” (POA 60). 

 Apenas no desfecho, e perante a observação da narradora acerca das parecenças 

físicas entre o doutor Hermenegildo e Zé Fogueteiro, Maria, a velha empregada da casa, 

confirma que este é, de facto, filho bastardo do doutor. Um desfecho de certa forma 

esperado mas também surpreendente. Esperado porque apenas confirma mais uma 

infidelidade do doutor Hermenegildo, entre tantas outras, e, contudo, surpreendente 

porque nos leva a concluir que também as mulheres são cúmplices silenciosas destas 

práticas adúlteras. Zé Fogueteiro nunca soube a verdadeira identidade de seu pai porque 

tanto a mãe como as restantes mulheres protegeram o segredo. Apesar do protagonismo 

masculino, a narrativa evidencia as figurações femininas da mulher abusada e da esposa 

traída. Note-se que as personagens femininas são apresentadas diminuídas até pelo nome 

- Mariazinha, Gildinha, a freirinha – enquanto que o adultero é designado por doutor, 

confirmando a preeminência masculina e os preconceitos socias. 

De facto, na contística de Maria Aurora, as relações matrimoniais vividas no 

feminino são quase sempre retratadas de uma forma negativa: “os casamentos são 

monótonos e sem paixão e terminam, frequentemente, em rompimento”.32 Aliás, segundo 

Bataille, na maior parte das vezes, o casamento pouco tem a ver com erotismo, sendo tão 

só um enquadramento da sexualidade lícita.33 Como poderemos verificar de seguida, o 

passar do tempo parece ser um dos principais responsáveis pela instalação da monotonia 

                                                           
32 Marinho, Maria de Fátima, “Desencanto, A propósito de A Santa do Calhau de Maria Aurora Carvalho 

Homem”, in Islenha n.º 13, Funchal, DRAC, 1993, p. 23. 
33 Cf. Bataille, Georges, O Erotismo (edição ilustrada), Lisboa, Edições Antígona, 1988, p. 95. 
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na vida rotineira do dia-a-dia e está presente nos excertos que se seguem. Em todos se 

ilustra a frustração das mulheres perante o apagamento do erotismo e o fim dos seus 

casamentos, confirmando que “o hábito atenua frequentemente a intensidade [do prazer 

erótico] e o casamento implica um hábito”.34  

 Elsa35, num “divagar tranquilo”, recorda o casamento com Paulo, o seu “primeiro 

e último amor”, com alguma desilusão: “depois dele nunca sentira esse relâmpago da 

plenitude da entrega, essa antecâmara do quase desmaio” (ASC 7). Relembra “o 

casamento, ao começo tranquilo, a resvalar de seguida para a monotonia, para se arrastar 

por quase uma dezena de anos de vida em comum. A sua recusa a aventuras e duas ou 

três paixões brevemente extintas, inconsequentes. Depois o rompimento calmo” (ASC 8).  

 Evoca dias felizes: “desejou, com uma ponta de amarga solidão, os olhos de Paulo, 

as suas mãos, o corpo estendido ao seu lado num distante quarto de Sintra, no primeiro 

de muitos dias de entrega completa” (ASC 8).  

 Já em “Ruptura em Amsterdão”36, a personagem feminina, apenas referida como 

«ela»,  

 

 […] ficara deprimida com a separação. Não é de repente que se 

esquecem hábitos de uma vida em comum de dez anos. Não é gratificante 

assistir-se ao esboroar duma relação que se julgara sólida. Não era por acaso 

que a depressão subia todas as manhas ao apalpar na cama o lugar vazio. E 

depois, já se fora a idade das grandes paixões” (ASC 37). 

 

 Porém, a rutura referida no título não diz respeito ao seu casamento, mas a uma 

outra relação posterior. Com o fracasso matrimonial, esta mulher decide perseguir 

novamente a felicidade perante “a necessidade palpável de preencher a solidão” (ASC 

37). 

 Uma outra personagem feminina37, igualmente sem nome, recorda Elvin, aquele 

que fora, “afinal o seu único marido” (ASC 153). Este regresso ao passado das memórias 

é motivado pelo reencontro de ambos a propósito da celebração do aniversário de Elvin: 

                                                           
34 Ibidem, p. 97. 
35 “Em Novembro”, in A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 5-12. 
36 Conto inserido em A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 35-42. 
37 “Malvasia”, in A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 151-157. A esta narrativa foi atribuído o primeiro prémio 

do conto Vinho Madeira 1989. Foi posteriormente publicada na antologia Narrativa Literária de Autores 

da Madeira – Século XX, coordenada e prefaciada por Nelson Veríssimo, Funchal, DRAC, 1990, com o 

título de “Um Cheiro de Malvasia”.   
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“embora separados, festejavam sempre juntos essa data” (ASC 153). Quanto ao 

casamento, é descrito como “acomodado, sem filhos, socialmente perfeito. Tudo 

começara e morrera devagar. Como devagar se esgotaram os dias” (ASC 154).  

 Fora, aparentemente, um casamento de compromisso, condenado à partida e após 

várias relações goradas. A primeira terá sido uma violenta paixão cuja “ruptura foi 

inesperada e dorida” quando […] encontrou [Paulo] com “outro jovem. E os gestos de 

ternura. E a embriaguez do enleio, e o jogo da sedução” evidenciaram o fim (ASC 155). 

Seguiram-se “pequenas loucuras” até que conheceu Elvin, “um rapaz pacato, metódico, 

[…] atencioso. […] Iam para a cama de vez em quando, sem euforias, como um plano 

preestabelecido nos passos rápidos para um casamento” (ASC 156). Depois do desvario, 

há uma nítida necessidade de estabilização, de segurança e “ela deixou-se ir. Sabia que 

com ele teria a casa, um dia-a-dia sem problemas, uma existência pacata e 

economicamente sólida. […] Nem sei porque nos deixamos. Não recordo um momento 

de exaltação…” (ASC 156). Mais uma vez, a responsabilidade parece recair sobre a 

inexorável passagem do tempo e o desgaste causado pela crescente insipidez da relação. 

A ausência de nome de algumas das personagens femininas não deve ser ignorada 

ou desvalorizada. Pelo contrário, é de suprema importância. Conforme refere Maria de 

Fátima Marinho “acentua, por um lado, a generalização do narrado e, por outro, a crise 

de identidade que se pode instalar em personagens problematizadas por rupturas 

sentimentais que afectam a própria estrutura do eu”.38 

 Também Leonor39 relembra o seu casamento com João:  

 

“Encontrou-o por acaso, pois à época ela era um andarilho pela Europa. 

Dois meses depois casaram. Partiram para a Alemanha. No ano seguinte tiveram 

o primeiro filho. Mais dois de seguida. Lentamente a relação deteriorou-se. 

Divórcio de comum acordo pôs fim a uma ligação de seis anos” (ASC 112). 

 

 A forma breve, direta, quase brusca como o casamento é retratado, é, por si só, 

indicativa, primeiro, da aparente falta de profundidade sentimental da relação, e, depois, 

da urgência de Leonor em ultrapassar esta fase da sua vida, em preencher este vazio. 

“Hoje era uma mulher solitária, apaziguada. Vivia de muitas lembranças” (ASC 112). 

                                                           
38 Marinho, Maria de Fátima, “Desencanto, A propósito de A Santa do Calhau de Maria Aurora Carvalho 

Homem”, in Islenha n.º 13, Op. cit., p. 22. 
39 “As quatro mulheres de Hubert”, in A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 103-112. 
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Ao lado do pai no hospital e perante a iminência da sua morte, Laura40 relembra a 

sua vida desde a infância. Por entre as memórias, surgem, recortados ao longo do texto, 

diálogos que tivera com o pai a propósito do seu casamento: 

 

  — Não queres considerar?  

 — Não, Pai. O amor morreu, foi-se. Se calhar não soube cuidar dele. Não fui 

capaz de dar tudo. E não posso viver assim. […] 

 — Estás infeliz. 

 — Não completamente. Estou um pouco aturdida. Mas passa (L 40). 

 

 Tal como Leonor, também Laura encontra nas recordações o conforto para 

preencher o vazio da solidão deixada pelo fracasso do seu casamento: 

 

 — E não te sentes só? 

 — Às vezes…e, provavelmente, ainda mais daqui por uns anos. Mas encho 

 a solidão com recordações… 

 — Porque não voltaste a casar? 

 — Ora…se calhar ninguém me quis… 

 — Impossível! Uma mulher como tu… 

 — Talvez eu não quisesse. Comecei a gerir a minha liberdade, de tal maneira, 

 que não posso deixar que ma tirem… (L 41/42). 

 

 As protagonistas encarnam esposas mal-amadas, infelizes nas relações com os 

cônjuges e que procuram alternativas para alcançar a felicidade, ainda que fugidia. Destes 

retratos sobressai, com uma transparência crua, a solidão instalada com o desmoronar dos 

seus casamentos provocado pela repetição do hábito, pela ausência de comunicação, pela 

desvalorização do outro, por vezes, até pelo apagamento de si próprias. “Solitárias, estas 

mulheres vão tentando resolver, de diversas formas, a frustração de suas vidas”41 

recorrendo, com frequência, à reminiscência para preencher o vazio. Serão, como refere 

Isabel Allegro de Magalhães, “mulheres que vivem analepticamente, em contínuo 

flashback, […] gostosamente saboreiam o passado que lhes ocupa o presente.”42 

                                                           
40 “Laura”, in Leila, Vila Nova de Gaia, Editora Ausência, 2005, pp. 31-43. 
41 Marinho, Maria de Fátima, “Desencanto, A propósito de A Santa do Calhau de Maria Aurora Carvalho 

Homem”, in Islenha, n.º 13, Op. cit., p. 23. 
42 Magalhães, Isabel Allegro, O Sexo dos Textos, Lisboa, Editorial Caminho, 1995, p. 38. 
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Os contos que se seguem configuram uma perspetiva diferente, ainda que no 

contexto de mulheres mal-amadas: as protagonistas, ambas com o mesmo nome, Mariana, 

encarnam, não o papel de esposas mas o de amantes. 

 O ambiente urbano e já mais atual de “Blues na Cidade Velha”43 relata-nos as 

infidelidades de Diogo, administrador de uma estação de rádio e casado “com uma mulher 

rica, filha dum político influente” (ASC 98). Bem-sucedido, “gabava-se de engates 

passageiros. E queixava-se da falta do grande amor” (ASC 99). Através de Mariana, 

percebemos as manobras sedutoras de Diogo que a enleia num jogo de crescente 

proximidade. Primeiro, as “pequenas saídas noturnas em grupo. Depois saídas a dois, 

íntimas, a acenderam o fogo da paixão. Por fim, um prolongado fim-de-semana algarvio. 

Amor aceso na areia fina e a morrer na espuma” (ASC 99).  

 A relação desvanece com a partida de Diogo para o Brasil, para “reencontrá-lo, 

dez anos depois, reintegrado na empresa, de novo administrador” (ASC 99). O regresso 

de Diogo proporciona a sua reaproximação a Mariana e o recomeço da sua conquista. 

“Diogo apanhou-a no bar do hotel onde se hospedara. E levou-a a um cocktail muito 

social num restaurante de luxo” (ASC 100). Mais tarde, ao segredar-lhe “quero “estar a 

sós contigo antes de me ir embora” (ASC 100), começam a ficar percetíveis as intenções 

de Diogo.  

 É então que surge “uma loura flamante, sorridente, colorida” a seu lado, 

convidando Mariana para os acompanhar para um bar. “A noite foi escorrendo. Acabaram 

numa discoteca de um «cinco estrelas». […] Diogo contorcia-se na pista acompanhando 

a jovem, acenando de longe” (ASC 101). 

 Apesar de aparentemente contraditórias, as ações de Diogo são clarificadas 

quando, numa pausa, colocando na mão de Mariana a chaves de um quarto do hotel, 

sussurra-lhe “quarto andar. Tu vais primeiro. Nós já lá vamos ter” (ASC 101). 

 Ilustram-se, assim, as infidelidades de um conquistador inveterado, hábil no jogo 

da sedução, persistente nas suas intenções e para quem, o casamento não é impeditivo da 

satisfação dos seus impulsos sexuais. Contudo, o foco está sempre em Mariana, sendo a 

partir desta personagem que perspetivamos o papel da mulher-amante, sujeita aos 

caprichos masculinos, tratada como objeto de concretização dos seus desejos, ou seja, 

como objeto sexual masculino. 

                                                           
43 Conto inserido em A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 97-102. 
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 Também em “Viagem com Regresso”44 somos confrontados com o adultério, 

desta feita, de Roberto que, apesar de casado e pai, mantém uma relação extraconjugal 

com Mariana há longos anos. Conhecemos a história dessa longa infidelidade através de 

uma narrativa entrecortada pelos pensamentos da amante. É bem percetível a sua 

insatisfação com a situação mantida por Roberto, com mentiras acerca do seu casamento 

e falsas promessas, dizendo-lhe que o casamento estava no fim, “que era preciso deixar 

que as crianças crescessem, que em breve tudo se resolveria, que já não dormia com a 

mulher…” (POA 17). 

 Numa tentativa de auto preservação perante o declínio da relação e o seu iminente 

fim, Mariana decide partir de férias para o Porto Santo, onde várias “vezes Roberto 

prometera encontrar-se […] com ela. Falhara sempre” (POA 20). O deambular de 

Mariana pela ilha, e apesar dos seus esforços por manter uma atitude positiva, é 

crescentemente depressivo. Os seus pensamentos são indicativos da sua instabilidade 

emocional, do desgaste e da incapacidade para lidar com uma relação que sabe não ter 

futuro. Recorda relações anteriores “passageiras, inconsequentes, frágeis, […] um 

desastre” (POA 23). Revive tentativas de suicídio goradas com “comprimidos para dormir 

(de vez?), as lavagens de estômago, o sangue a espirrar dos pulsos abertos” (POA 24).  

 Há uma troca constante entre o presente e o passado, entre uma Mariana que tenta 

convencer-se a si própria de que é capaz de ultrapassar o fracasso desta relação e uma 

outra que se deixa arrastar pela tristeza deprimente. Estes sentimentos contraditórios 

evidenciam a instabilidade emocional que se agrava com a ingestão exagerada de álcool. 

Recrimina-se. “Tu sabes Mariana que ele é um traste. Tu sabes, não te iludas, que não é 

só o problema dos filhos e da mulher. Tu sabes que havia outras. Aventuras de acaso, …” 

(POA 25).  

 A angústia crescente desta mulher face à sua relação com um homem casado 

termina na praia: “sente as ondas a rebentar e a água a molhar-lhe as pernas. […] Não 

sabe se o sal no rosto é respingo de mar ou sabor a lágrimas. Entra na espuma devagar. 

Apaziguada. […] Por detrás do Ilhéu da Cal cai uma estrela cadente” (POA 25). 

 Na vida de Mariana, a água, simbólica, apresenta-se como o agente purificador 

enquanto a estrela cadente assinala a mudança. Este desfecho remete-nos para duas 

interpretações possíveis: a primeira, mais dramática, ilustrará o suicídio, não da esposa 

do infiel mas da sua amante infeliz que também sofre as consequências do adultério 

                                                           
44 Conto inserido em Para Ouvir Albinoni, Op. cit., pp. 17-25. 
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masculino. A morte pela água seria a única forma de restabelecer o equilíbrio emocional 

pretendido por Mariana perante a frustração da sua vida; na segunda, a água e a estrela 

marcariam, respetivamente, um corte com o passado, uma expurgação e um bom 

presságio a partir do qual recomeçaria uma nova vida. Mariana é salva por uma morte 

simbólica em que a água lhe renova o espírito e o corpo. 

 Embora a temática incida sobre adultério masculino, a mulher não deixa de ser o 

centro das vidas destes homens dissimulados. O interesse centra-se sempre na 

personagem feminina seja ela esposa, criada ou mesmo amante, como é o caso das 

protagonistas das últimas narrativas. São evidenciadas as potencialidades destruidoras de 

uma sexualidade desregrada e podemos perceber como a infidelidade masculina afeta 

todas estas mulheres, qualquer que seja o seu papel. Repare-se como o adultério 

masculino é quase sempre gerador de desilusão, frustração e fracasso para as 

intervenientes. É manifesto o diferente estatuto e tratamento social de homens e mulheres, 

refletindo-se na discrepância de desenlaces para cada um. Em todos os contos, a 

hegemonia é masculina cabendo às mulheres a subjugação perante tão forte domínio 

misógino. Em todos, o género é o fator determinante. 

 Para além do adultério, também a emigração surge como causa para o abandono 

das mulheres. A temática da emigração é recorrente na literatura da Madeira já que toca 

a vida da maioria dos ilhéus, sendo abordada em três contos da coletânea A Santa do 

Calha45. Contudo, ao contrário da maioria dos relatos sobre emigração, centrados nas 

aventuras/desventuras dos que partem, os contos em análise focam a sua atenção numa 

outra realidade: na daquelas que ficam, as esposas. 

 Entre as causas para os fluxos migratórios contam-se o baixo desenvolvimento 

socioeconómico, motivado pelas crises agrícolas decorrentes das pragas do oídio e da 

filoxera, levando a uma enorme corrente de emigração interna dos campos para a cidade; 

uma industrialização insuficiente geradora de desemprego e, por fim, a falta de 

                                                           
45 O porto do Funchal, porta de saída (e entrada) da Madeira assume particular relevância na vida insular: 

“por ele, entram e saem homens; por ele, entram e saem mercadorias, doenças, esperanças, desejos e 

notícias em forma de carta ou memórias. Todos os olhares estão alerta, pousados na linha do horizonte que 

domina o espaço da baía do Funchal”. Cf. Vieira, António, “Cartas da Ilha… Da Pequena História e 

Histórias de Vida na História da Madeira”, in Escritas das Mobilidades, Coleção Debates n.º 4, Funchal, 

CEHA, 2011, p. 752. 
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reestruturação das propriedades agrícolas, resultando em acentuadas assimetrias 

económicas. 46 

 Para além do forte impacto económico, social e cultural, a emigração reflete-se 

também na família. A deslocação do esposo em busca de uma vida melhor implica uma 

destruturação familiar, ficando as mulheres na terra a trabalhar, a criar os filhos na lenta 

agonia da espera pelos maridos que nem sempre regressam.47 

   No conto que empresta o título à coletânea, a figura central masculina é um típico 

homem do povo emigrado há anos, enriquecido e que, no regresso à Ilha, vem 

desempenhar o papel emblemático de certos “venezuelanos, a despender por vezes 

dezenas de contos a promover com exagerada e inútil pompa, a festa do orago da sua 

freguesia”.48 Porém, o fio condutor na narrativa é Amelinha, uma personagem que se 

enquadra no capítulo referente à mulher e à transgressão, com especial relevo para a sua 

função enquanto agente transgressor. Assim analisaremos de imediato apenas as outras 

duas narrativas que abordam a emigração. 

 Apesar de esta temática poder, à partida, ser percecionada como eminentemente 

masculina, tendo em conta que são quase sempre os homens que se ausentam, é, de facto, 

sob o ponto de vista feminino que as narrativas abordam a problemática enquanto motivo 

para o abandono da família. Com a partida dos maridos, às mulheres resta o vazio, a 

saudade e, muitas vezes, o desespero de um corpo a pedir sacio. Com a passagem do 

tempo, esta solidão acarreta consequências, tanto a nível pessoal, como comunitário. 

 As frases introdutórias de “Choro na erva tenra”49 espelham de imediato a 

realidade da esposa do emigrante, uma ambiência penosa, toda feita de solidão e trabalho 

árduo numa “terra de mulheres gastas […] esventrada de sol a sol”. (ASC 92) 

 

  Rosária despedira-se uma vez mais do marido. Casada há nove anos, 

guardava do casamento seis filhos. Feitos nas férias do homem a quem jurara 

fidelidade, emigrado depois de onze meses de vida em comum. […] Tinha a 

                                                           
46 Carita, Rui, História da Madeira – O Longo Século XIX: Do Liberalismo à República. A Monarquia 

Constitucional (1834 – 1910), Funchal, Secretaria Regional da Educação e Cultura, 2008, p. 522. 
47 Cf. Santos, Tânia Vieira dos, Ler, Ver e Debater a Problemática da Emigração, Dissertação de Mestrado 

em Gestão Cultural apresentada na Universidade da Madeira, 2014. 
48 Carita, Rui, História da Madeira – O Longo Século XIX: Do Liberalismo à República. A Monarquia 

Constitucional (1834 – 1910), Op. cit., p. 523. 
49 Conto inserido em A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 89-102. Este conto fora já publicado na antologia 

Narrativa Literária de Autores da Madeira – Século XX, com coordenação e prefácio de Nelson Veríssimo, 

Funchal, DRAC, 1990.  
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boca seca e o corpo dorido e sedento. Amarrado ao olhar ficara-lhe o negro da 

saudade, feita de dias suados e noites de solidão (ASC 91). 

 

 À medida que a narração avança acompanhamos Rosária na azáfama rotineira do 

seu dia-a-dia. Desdobra-se em múltiplas tarefas, em casa e no exterior: apanha lenha para 

acender o fogão, carrega a enxada, embala os filhos. Tudo “sem uma queixa. […] Na lida 

diária evocava um rosário de cantigas, que aligeiravam o braço na apanha de erva, na 

ceifa, nas subidas e descidas da serra, vergada ao peso do carrego” (ASC 92). É uma vida 

dura de afazeres entrecortada apenas pelos devaneios de uma mulher só: “descansava o 

corpo, não se dava conta por onde viajava o coração. […] Melhor o silêncio para mastigar 

a saudade e o desconforto” (ASC 92). 

 É da solidão que brota o conflito interno de Rosária, entre a fidelidade que jurara 

ao marido ausente e os desejos de um corpo ávido. Estes sentimentos contraditórios são 

inflamados ao avistar Francisco, um jovem de “sorriso quente”, cabelos revoltos, “camisa 

aberta no peito, boca carnuda, corpo seco, olhar […] doce” (ASC 93). Ao centrar-se nos 

seus atributos corporais, focaliza-se o efeito físico que provoca em Rosária para, logo de 

seguida, sermos confrontados com o seu dilema emocional ao lembrar-se que a cama 

ainda  

 

 “estava quente da noite da véspera e tinha, a um lado, a cova do corpo 

do homem que a possuíra num jeito de senhor. E o olhar de Rosária, apertado 

de saudade, perdia-se nesse outro olhar, numa entrega nunca consumada, feita 

de acenos e dum desejo embrulhado no corpo tenso. Recalcava-o castigando-o 

no trabalho. Chegada a noite, sozinha na cama dura, abraçava-se aos filhos e 

rezava baixinho” (ASC 93). 

 

Ao contrário das protagonistas anteriores, Rosária está consciente do seu corpo, 

da sua sexualidade, do despertar do desejo oriundo na solidão, na saudade do marido. 

Porém, debate-se com questões de índole moral, reprimindo o desejo numa atitude de 

autopunição pelo trabalho duro do campo. 

 Perante a aproximação de Francisco, ela compreende que não conseguirá resistir-

lhe por muito mais tempo: “tremeu. Um calor a tomar-lhe o corpo, um formigueiro a 

subir-lhe o ventre. E já os olhos se perdiam naqueles outros que a chamavam todos os 

dias. E já o coração lhe dizia que por pouco tempo mais poderia fugir-lhes” (ASC 93). 
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 A protagonista encarna a mulher ambivalente: o dilema emocional dilacera-a e 

domina a sua vida. Embora com alguma resistência, deixa-se seduzir, impelida pela 

solidão e pelo desejo. A forte imagem, plena de erotismo, permite-nos adivinhar o rumo 

que a sua vida tomará. Quando sozinha se deita “a chorar sobre a erva tenra” ficamos, 

contudo, na incerteza: serão lágrimas de solidão, de desejo reprimido ou, porventura, 

exprimirão o sentimento de culpa que a assola, mesmo antes de consumar aquela paixão 

que a levará à infidelidade. Será, decerto, o choro do desgaste de um conflito interno sem 

resolução à vista. As alternativas são brutalmente óbvias: ou permanece na solidão, fiel 

ao marido que tarda, ou entrega-se à satisfação de um desejo adúltero inadiável. 

 O drama da problemática da emigração torna-se ainda mais complexo em “A 

Partilha”,50 visto que atinge não apenas uma mulher, mas toda uma comunidade rural 

madeirense, a aldeia de São Romão, composta por dois sítios. “Havia quase uma fronteira 

entre os dois lados” da ribeira. “O dos Cardais, no lado esquerdo da ribeira, de agricultura 

farta, onde ficava a Junta, e o Laranjeiro, terra de pomares subindo a encosta por detrás 

da igreja” (ASC 163). 

 Tal com no conto anterior, “os homens tinham começado a partir. Ficaram as 

mulheres encaixilhadas na moldura das portas a acenar entre lágrimas, com filhos 

enrodilhados nas sais ou a pontapearem o ventre. […] E a aldeia foi-se despovoando” 

(ASC 162). 

 Entre os poucos homens que ficaram na aldeia estão o padre Ernestino, “homem 

de quarenta anos” que “não renegava o culto de Deus, nem desperdiçava os prazeres da 

vida”, e o senhor Raimundo, o regedor que “tinha a idade do padre” (ASC 162). 

Raimundo era “despudoradamente mulherengo. Cofiava o bigode farto enquanto o olho 

se insinuava nas curvas de qualquer corpo feminino. Era viúvo, mas afirmava-se à boca 

pequena que empregada que lhe caísse em graça acabava na sua cama” (ASC 162/163). 

Será entre estas duas figuras que se iniciará a disputa das mulheres da aldeia, abandonadas 

pelos maridos emigrados.  

 Tudo começa com Conceição, “uma mulher pequena e ativa, de pernas fortes, 

ventre redondo e seio farto” tinha o marido “emigrado no Brasil e três filhos pequenos 

para criar” (ASC 163). A falta de meios de subsistência e o facto de o marido não mandar 

dinheiro levam-na a procurar trabalho do outro lado da ribeira, na casa do regedor. 

“Passados tempos as mulheres do Laranjeiro visitavam muito a Junta. […] Dizia-se que 

                                                           
50 Conto inserido em A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 159-176.  
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a Conceição tinha lavado a fama do regedor” (ASC 163), Segue-se-lhe Idalina, uma 

mulher “alta, rosada, de ancas opulentas, cabelo negro seguro num pregador de cores, 

respirava saúde e exuberância” (ASC 165). 

 O corrupio das mulheres do Laranjeiro para os Cardais denuncia, de forma clara, 

o seu apetite sexual e motiva uma vista do padre Ernestino ao regedor. O padre refere a 

vida difícil das mulheres de São Romão, a maioria “na força da vida, com os homens lá 

fora, os filhos para criar. Castigam muito o corpo. Mas o corpo, sabe como é…” (ASC 

164). Por entre a troca de palavras, surge o desabafo do padre:  

 

 Temos de entender que se vive uma situação muito particular. […] 

Estas mulheres não têm homem há muito tempo. E tem precisões. O senhor está 

sempre disponível, é um corrupio de lá para cá. Passam palavra, sabe como é. 

E é preciso disciplina. As dos Cardais ficam nos Cardais, as do Laranjeiro, no 

Laranjeiro (ASC 166).  

  

 E, assim, o padre e o regedor chegam a um “acordo de cavalheiros”: uma partilha 

das mulheres da aldeia de São Romão!  

  

 Durante largos meses nada perturbou a santa aliança. Do lado das 

Laranjeiras, as mulheres passavam do confessionário para a casa do abade, onde 

levavam bolos de mel, pão de casa, licor de maracujá. E desfaziam-lhe a cama 

arejando os lençóis, para voltarem a fazê-la perfumando-a a eucalipto e 

alfazema (ASC 166). 

 

 A chegada de Saturnino, um enfermeiro “branco, alourado, a rondar os trinta anos 

[de] ar doce e tranquilo [com] “um jeito terno de olhar”, (ASC 167) irá destabilizar o 

acordo estabelecido. Passado algum tempo, “quer dos Cardais, quer do Laranjeiro, as 

mulheres não largavam o «consultório» do Saturnino. Vinham pela limpeza, pela 

comidinha, pelos arranjos do jardim e ficavam horas perdidas à sua volta” (ASC 169). 

Está de tal forma enraizada, mesmo normalizada, a prática de adultério entre as mulheres 

da aldeia que estas não demoram a transferir as suas atenções para o recém-chegado. 

 “O padre Ernestino foi o primeiro a dar pela coisa” (ASC 169). Depois,  

 

 Mariana despediu-se do regedor. Fazia uns biscates em casa do 

Saturnino. […] Só o Saturnino não dava por nada. Sentia-se grato à vida e 
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bendizia o dia em que tinha decidido regressar às raízes. Divertia-se com uma 

certa rivalidade que notava entre as mulheres dos Cardais e as do Laranjeiro. 

Mas, na cama nem as distinguia. Tinham todas o mesmo cheiro a terra lavada, 

a tomilho e alecrim (ASC 170). 

 

 A justificação para tal estado de coisas, encontrámo-la nas palavras de uma outra 

mulher, de setenta anos, vivida e experiente, quando, para explicar o desmaio de Idalina, 

afirma que o problema das mulheres de S. Romão é  

 

 “falta de homem e mau-olhado. Estas mulheres são umas infelizes. 

Tiveram homem na cama, depois eles abalaram. Cresce-lhes a baba na boca. É 

o que é. Isto de ter homem e não ter é uma doença que faz ferver o sangue…” 

(ASC 168/169). 

 

 A emigração masculina constitui, assim, o cenário, o pretexto para por a 

descoberto a sexualidade feminina. Com a partida dos maridos, o corpo, o desejo, a 

procura do prazer e da satisfação sexual das mulheres extravasa da privacidade do lar para 

o domínio público. Perde-se o recato, e o pudor dá lugar à procura atrevida dos poucos 

homens que ainda restam, tornando-se evidentes as necessidades do corpo feminino, 

ainda que isso acarrete a habitual censura moral misógina. 

 A deslocação dos interesses das aldeãs para o enfermeiro motiva mais uma reunião 

entre o padre e o regedor, por iniciativa deste. O senhor Raimundo, irritado, explica a 

razão da sua visita: “o que se passa agora é que nem as mulheres dos Cardais são para o 

regedor nem as do Laranjeiro são para si”. Acrescenta ainda, com alguma surpresa, que 

as mulheres “andam na pouca-vergonha e já nem pedem perdão a Deus. Ao que 

chegamos...” (ASC 171) Confrontado com os factos, o comentário do padre é o mesmo: 

“Que grande pouca vergonha…” (ASC 172). 

 Feridos no orgulho, desagradados com a concorrência, é notória a visão machista 

de ambos. Nas suas mentes pervertidas pelo desejo e pelo hábito daquilo que consideram 

um direito adquirido, seria normal que as mulheres mantivessem relações sexuais com 

eles. Porém, passam a ser umas desavergonhadas quando o fazem com outro. E, a pior 

das blasfémias, não se confessam! Mesmo perante Deus, os homens e as mulheres serão 

diferentes, o que para elas é pecado para eles é aceitável, prática comum, até para um 

sacerdote. É, de facto, uma dualidade de critérios apenas compreensível no âmbito do 
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pensamento patriarcal, de uma mentalidade formada e reforçada por longos anos de 

estereótipos enraizados. 

 Apesar da chamada de atenção do padre, Saturnino continua a receber as mulheres 

em sua casa até que é chamado pelas autoridades devido a uma denúncia feita por “gente 

graúda da terra [que o dava] como praticando medicina” (ASC 175). Teve de fechar a 

sala de atendimentos públicos, passando Idalina a ser a sua única amante. Foi então que 

ciúme se alastrou na aldeia e a moralidade hipócrita se evidenciou: 

 

 O padre começou por fazer sermões mais moralistas e inflamados, 

falando em fidelidade, concubinato, traição a Deus e falta de vergonha para com 

a sociedade. A palavra «adultério» tornou-se comum e num domingo, na missa, 

chegou ao ponto de usar a parábola da mulher adúltera olhando fixamente para 

Idalina (ASC 175).  

 

 De forma algo surpreendente, as mulheres “que tinham perdido as boas graças de 

Saturnino”, condenam Idalina que começa a sentir-se discriminada e “definhava dia a 

dia” (ASC 175). Idalina revela-se “incapaz de aguentar o falatório das outras que lhe 

invejam a exclusividade do amante”51 e acaba por suicidar-se. Quanto a Saturnino, 

“fechou a casa e abalou de novo para a cidade” (ASC 176). 

 A solidão das mulheres face ao abandono dos maridos emigrados leva-as à procura 

da satisfação dos seus desejos, conduzindo-as inexoravelmente para a infidelidade mesmo 

sabendo que partilham os amantes, o padre ou o regedor, e, depois, o enfermeiro, com as 

outras mulheres de São Romão. O fenómeno da emigração masculina torna-se assim o 

elemento causal que determina a alteração das normas comportamentais em sociedade, 

tanto de mulheres como de homens. Para as mulheres, sós, a infidelidade quase 

indiscriminada com partilha de companheiros é a forma encontrada para satisfazer as suas 

fantasias eróticas. Quanto aos homens, a prática corrente passa a ser uma espécie de 

poligamia que lhes possibilita selecionar e até definir a distribuição de um vasto leque de 

companheiras.  

 Na sequência da problemática da emigração, o conto foca a forma aberta como 

estas mulheres passam a viver a sua sexualidade e a enorme diferença de estatuto social 

e moral, uma disparidade entre os valores aplicáveis a homens e mulheres. O poder de 

                                                           
51 Marinho, Maria de Fátima, “Desencanto, A propósito de A Santa do Calhau de Maria Aurora Carvalho 

Homem”, in Islenha, n.º 13, Op. cit., p. 24. 
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decisão e de escolha é sempre dos homens, as mulheres continuam a ser objetos 

subjugados e manipulados. É um claro contexto de domínio masculino, um mundo em 

que aos homens tudo é permitido, estando, aparentemente, acima das leis do homem e 

mesmo de Deus. As mulheres, porém, devem cumprir o seu papel, de acordo com sua 

condição de subalternidade e do púdico recato exigível, estando, ainda assim, sujeitas ao 

peso de uma moralidade hipócrita. O desfecho do conto demonstra bem esta dualidade de 

critérios: para Idalina a única opção é o suicídio, enquanto para Saturnino basta a mudança 

para a cidade. 

 Quer sejam criadas, esposas devotas, atraiçoadas, abandonadas ou mesmo 

amantes, o facto é que as mulheres subjugadas são ainda responsabilizadas pela sua 

própria opressão. A culpabilização da vítima constitui-se como estratagema do 

dominador, enquadrando-se na análise de Bourdieu quando assegura que “o poder 

simbólico não pode exercer-se sem a contribuição dos que o sofrem e que só sofrem 

porque o constroem como tal”52, ainda que não o façam de forma consciente. 

As prostitutas serão, porventura, o exemplo mais evidente da culpabilização social 

daquelas que, na verdade, são vítimas da sua condição de mulher. O tema da prostituição 

encontra-se aprofundado em apenas dois textos, “Uma torrada, uma chinesa” e “A 

Prisca”.53 Em ambos, surge como caso de extrema degenerescência social motivado por 

necessidade perante condições de vida pessoal ou familiar de degradação e pobreza. 

Assim, a prostituta é retratada como vítima de uma sociedade que não lhe possibilita outra 

forma de ganhar a vida. Nos contos em análise o foco é colocado nas causas e nas 

consequências da prostituição, sempre sob a perspetiva feminina.  

 No primeiro54, retrata-se a vida de Marli que nascera entre uma ranchada de 

irmãos na Zona Velha, a pobreza da Rua de Santa Maria como pano de fundo: “rua estreita 

a crescer desde o tempo da marinhagem e da pirataria, ecos de mercadores, de procissões 

e peste” (ASC 78). Sempre conviveu com a miséria, a vadiagem e a imagem das “putas a 

atropelarem-se em gritarias repetidas noite dentro a terminarem nos catres da palha em 

agressões de paixão e ciúme” (ASC 78). Os modelos femininos que a rodeiam formam a 

sua personalidade: 

 

                                                           
52 Bourdieu, Pierre, A Dominação Masculina, Oeiras, Celta Editora, 1999, p. 34.  
53 O assunto é também, aflorado em “Até Amanhã”, in Margem 2, n.º 2, Op. cit., pp. 49-53. Contudo, poder-

se-á considerar que não é este o tema central do conto que foca a vivência da solidão, da doença, do 

sofrimento e da morte no feminino através da figuração da mulher amante. 
54 “Uma torrada, uma chinesa”, in A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 75-80. 
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Marli abria as pernas aos rapazes no calhau macio da praia. Ganhava 

gums, duas patacas, um refrigerante. […] Atrevida banhava-se nua nas tardes 

paradas e quentes. E ria solta e leve acariciando o macio do ventre e os seios a 

despertar (ASC 78). 

 

 As suas opções de vida justificam-se pelo contexto social em que se insere. 

Limitada nas escolhas, segue o caminho que se lhe perspetiva como único, usando o que 

tem para oferecer como moeda de troca, o corpo. A pobreza e o anseio por uma vida 

melhor conduzem-na inexoravelmente à prostituição. 

 

  Ganhou as primeiras notas com soldados e turistas. […] Sentava-se nos 

degraus das portadas, no largo onde as camionetas despejavam os visitantes. E 

mirava-lhes a fartura, a alegria, e farejava-lhes o perfume. E espreitava-os no 

aconchego das mesas, nos brindes, rostos transfigurados à luz difusa das velas 

de cor (ASC 79). 

 

 Este voyeurismo reflete o desejo de Marli: também ela quer viver assim, ter uma 

vida de fartura, alegre e despreocupada. Nesta ânsia, abandona a Zona Velha, rumo à 

cidade nova ataviada de rendas, cetins e lantejoulas com o “produto de múltiplos serviços 

e de dinheiro com história sempre igual” (ASC 79). 

 Veio a gravidez e o “primeiro aborto: tentara-o sozinha, a agulha de tricot a furar-

lhe as entranhas, as pernas adormecidas, um vómito a crescer e a rebentar em convulsões 

frias”. (ASC 79) Regressou depois à Rua de Santa Maria, “aos bares cinzentos onde 

travestia a tristeza com plumas e pailletés” até que “ali encontrou um apagado escriturário 

da alfândega. Casou com ela e levou-a para longe da zona velha. Virou dona Marli. 

Acomodou-se e fê-lo feliz” (ASC 80). 

 Marli apresenta-se, assim, como o retrato da mulher pobre que, por necessidade, 

se prostitui. É uma vida amarga, infeliz. Mas trata-se do seu único meio de subsistência 

até ao dia em que será salva por um casamento promissor de sustento e respeitabilidade. 

Será essa respeitabilidade que tenta manter quando, todos os dias, se dirige à esplanada, 

toda enfeitada de rendas e berloques e pede uma chinesa e meia torrada. A dignidade de 

dona Marli alicerça-se e perdura através deste simples ato quotidiano. O final feliz reforça 

a ideia de que a prostituição não fora uma escolha para esta mulher mas antes uma 
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imposição da indigência dado que não hesita em aceitar outro rumo assim que a 

oportunidade se apresenta. 

 Numa cartografia diferente, em “A Prisca”55 defrontámo-nos com uma outra 

mulher que recorre à prostituição na fase mais difícil de uma vida conturbada, cheia de 

percalços. O conto não apresenta qualquer diálogo, alternando o presente e o passado com 

recurso a analepses que retratam a vida de Estela, desde o seu nascimento, e ajudam a 

compreender as suas decisões e atos.  

  

 Estela nascera numa aldeia da serra. Bravia como a urze selvagem, 

habituada desde menina aos córregos por onde descalça pastoreava as cabras e 

ovelhas, contava as horas pelo sol e as semanas por luas a desdobrarem 

claridades por atalhos secretos de pobreza. O naco de pão, uma mão cheia de 

azeitonas e a vida a crescer-lhe no formigueiro das pernas e o seio a não caber 

na sua mão. A mãe finara-se cedo a tossir e a gemer na enxerga podre. Que o 

pai nunca dera novas do Brasil distante para onde partira ainda ela andava na 

barriga da mãe. […] Enrolava-se pelo matagal áspero e sonhava o dia em que 

deixaria as terras altas para nunca mais (POA 63). 

 

 Fica, assim, composto o cenário de pobreza extrema e solidão da juventude de 

Estela e os seus fantasiosos desejos de uma vida melhor, longe das serras madrastas.  

 A sua primeira relação sexual será o motivo da sua partida:  

 

 Numa tarde quieta, com o sol a levantar de oiro na distância, os balidos; 

adormecidos, Estela viu, sobre si o corpo moreno e forte de João. A olhá-la 

numa gula de alegria, a levantar-lhe a saia e a entrar nela num repente, um 

rasgão a incendiar-lhe as entranhas e um sabor a pouco nos lábios acesos. A 

partir desse dia ele procurava-a onde ela menos esperava. […] mas foi outra que 

ele levou ao altar (POA 64). 

 

 Partiu para ser criada de servir em casa de famílias abastadas, curiosa mas 

submissa, adivinha-se o seu destino. Tal como muitas das mulheres da sua condição, “dos 

temperos passou à cama. Dum dos filhos da casa. […] E outras casas e outras camas 

vieram” até ao dia em que a vila era já demasiado pequena e “a fama grande” (POA 64). 

                                                           
55 Conto inserido em Para Ouvir Albinoni, Op. cit., pp. 63-70. 

 



 

 40/87 

Cumpria-se, assim, o que se prefigurava como seu destino enquanto mulher sem recursos, 

ser objeto sexual masculino. 

 De novo em fuga, “Estela parte para a cidade distante. E os anos apagam a sua 

lembrança no pequeno horizonte da vila provinciana e moralista. Um nome, porém, ficara 

por lá colado à sua memória: a Prisca” (POA 64). 

 Na cidade, contudo, a vida continua a ser de miséria e, mais uma vez, a sua única 

saída é recorrer à já habitual arma de que dispõe: o corpo. Para sobreviver, entrega-se à 

prostituição.  

 

 Partira para a cidade com o estigma de pega fácil, deixara que a usassem 

e dela abusassem, fizera a rua por esquinas baratas e rápidas, dera-se em quartos 

de rotina e raiva, alternara em boîtes de bairros degradados até que entrara as 

portas do cabaret de luxo, primeiro tímida e insegura, depois como o chamariz 

da casa, procurada pelos clientes mais endinheirados (POA 66).  

 

 A situação desta protagonista enquadra-se na realidade das jovens pobres que 

partem para a cidade como criadas de servir. A fuga para cidade é vista como uma 

oportunidade, uma melhoria das condições de vida e de ascensão social que, contudo, não 

se concretiza e a prostituição surge como única alternativa.56 

 Como Marli, será um homem a retirá-la da prostituição: “um velho solitário de 

afectos, a necessitar dum corpo que lhe anunciasse uma juventude perdida, a prometer-

lhe segurança e conforto. E respeitabilidade” (POA 66). Ele está disposto a dar-lhe tudo 

em troca de sua fidelidade. Porém, há uma condição: “não pode casar com ela. Está 

amarrado à cadeira de rodas da mulher, inválida há muitos anos, a quem o liga uma funda 

ternura” (POA 66).  

 Estela aceita porque através dele poderá “satisfazer o mais secreto dos seus 

desejos: regressar à terra onde nascera e entrar pela porta grande” (POA 66). Para Estela, 

esta relação apresenta-se como a possibilidade para deixar a prostituição e, ao mesmo 

tempo, devolver-lhe a dignidade necessária para voltar às origens de cabeça erguida 

                                                           
56  Um diagnóstico elaborado por Aureliano Fonseca, publicado em 1964 numa separata de O Médico, 

confirmava que o fenómeno da prostituição na cidade do Porto se encontrava ligado ao universo do serviço 

doméstico. Cerca de 50 por cento das inquiridas tinham sido serviçais, tendo começado a servir com pouco 

mais de 10 anos, passando, algum tempo depois, a viver na rua. Cf. Brasão, Inês, O Tempo das Criadas - 

A Condição Servil em Portugal (1940-1970), Op. cit., p. 240. 
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depois da humilhação da partida. Constitui, no fundo, uma oportunidade para limpar a 

sua reputação, reabilitar o seu nome, redimir-se perante aqueles que a estigmatizaram. 

 “A Prisca regressara às origens, ainda mais apetecível, mulher madura e polida, a 

desafiar fidalgos e burgueses, endinheirados, pela mão dum reputado juiz que a tinha por 

amante” (POA 65). No entanto, o seu sonho de respeitabilidade não se cumpre à chegada 

à vila: 

 

 Quando Estela atravessava a vila incendiavam-se os olhares dos 

homens, […] espreitavam despeitadas as mulheres. […] As senhoras da terra, 

recatadas e púdicas, mudavam de passeio quando a viam ao longe e arrastavam 

os maridos quando a sentiam por perto. À sua passagem ficava uma nuvem de 

perfume e as beatas comentavam, entre si, que com ela vinha o cheiro a pecado 

(POA 63).  

 

 A sua reputação de mulher fácil não fora esquecida. “As vizinhas intranquilas 

lançam-lhe o olhar atento. Não vá o diabo tecê-las. A Prisca tem fama de ser boa na cama 

e ainda há quem a recorde com saudade” (POA 65). Receosas, espiam-na, aprendem-lhe 

os hábitos mas mantêm a distância.  

 Com o passar do tempo, através dos contributos para a igreja e obras de caridade 

vai conseguindo granjear alguma simpatia. Entre as vistas das amigas de longe e os fins-

de-semana com o Juiz, “Estela vive feliz durante uns anos” (POA 65). 

 “Vem o tempo, porém, em que Estela se sente melancólica. […] E é com mal 

disfarçado tédio que recebe o juiz” (POA 67). A insatisfação sexual, a sua natureza 

irrequieta e a necessidades de novas e arrebatadoras sensações dão início a novo ciclo. 

Começa a receber em casa “gente jovem. Principalmente rapazes, que por lá ficavam até 

tarde, em ruidosos convívios” (POA 68). Depois, nas festas do São Macário, Estela 

apaixona-se por Dionísio. A relação com o jovem prolonga-se em noites de promíscua 

lascívia. “Num fim-de-semana, tarde pela noite de sexta-feira, ela não abriu a porta ao 

juiz que chegara”. Este “partiu, ombros caídos, num arranque súbito. Passados momentos 

um vulto esgueirava-se pelas traseiras” (POA 69). 

 

 Estela acha que a vida lhe pagou o que devia. […] Trocara o corpo por 

dinheiro amassado com muita lágrima, trancara a ternura no mais fundo do 

peito. […] Agora acha-se no direito duma réstia de felicidade, sorvida com amor 
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num corpo jovem. […] Quer recuperar o que perdeu nas serras altas, quando 

João a estendia nua na cama de giestas (POA 69). 

 

 Com o regresso do magistrado e a recusa de Prisca dá-se a tragédia. De 

madrugada, é descoberto o corpo do juiz que se suicidara, deixando uma carta: “Por fora 

com letra corrida e firme lê-se “Sua Vadia!” (POA 70). 

 Assim, após várias reviravoltas, a vida de Prisca completa um círculo, regressando 

ao ponto de partida. Ao contrário de Marli, Estela não consegue dar um rumo de 

respeitabilidade permanente à sua vida, recaindo sobre ela, mais uma vez, a nuvem do 

estigma a que, na verdade, nunca escapara.  

 Ela é exemplo da mulher que, fragilizada pelas implicações sociais da sua 

feminilidade e motivada pela debilidade da solidão, permite que sejam os homens a 

definir o seu destino. É toda uma vida faminta de afetos resultante de relacionamentos 

disfuncionais, primeiro na família e, depois, com os companheiros que se atravessam no 

seu caminho. Na sua busca desesperada por afeto, apenas encontra quem lhe dê sexo e, 

com o tempo, Prisca aprende a retribuir com o solicitado para sobreviver. Com o juiz vive 

um período de felicidade fugaz até à chegada da desilusão, a instalação do vazio e o início 

de mais uma etapa marcada pela busca das sensações que deem sentido a uma vida vazia.  

 Os homens parecem ser, ao mesmo tempo, os responsáveis pela sua perdição e 

estigmatização, pela sua salvação e, por fim, pela sua nova caída em desgraça. Este conto, 

apesar da clara focalização feminina, demonstra o absoluto domínio masculino sobre as 

mulheres. É percetível como as decisões de Prisca, numa constante fuga para a frente, do 

restrito e mordaz meio rural para a cidade anónima, e depois, o regresso às origens, são 

sempre determinadas por figuras masculinas. 

 Tanto em “A Prisca” como em “Uma torrada, uma chinesa”, a prostituição ocorre 

como necessidade, como único meio de sobrevivência para mulheres vítimas da sua 

condição feminina e da degeneração social em que se inserem. A prostituição resulta das 

limitadas opções de vida para aquelas que nascem mulheres, sem recursos económicos e 

no contexto de uma sociedade ainda fortemente marcada pelo patriarcalismo que persiste 

em ver a mulher como mero objeto sexual.  

Ao longo do presente capítulo deparámo-nos com inúmeras personagens 

femininas objetificadas pela sociedade patriarcal vigente. São desvalorizadas enquanto 

pessoas e prisioneiras de uma vida de subjugação infeliz, quer sejam criadas de servir, 

esposas, amantes ou mesmo prostitutas. No geral, aceitam o seu destino com a silenciosa 
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passividade e o conformismo característico da educação que recebeu e dos estereótipos 

com que conviveu ao longo de gerações. Aliás, a opressão é de tal forma o padrão que, 

muitas vezes, são as próprias mulheres a contribuir para a normalização e perpetuação da 

subjugação a que estão sujeitas. 

Algumas, porém, mais irrequietas ou insatisfeitas revelam comportamentos de 

sublevação, sinais libertários, considerados transgressores perante o domínio masculino 

opressor. 

 

 

 

2. Mulher transgressora: rumo à sublevação 

 

 

A mulher e a transgressão serão termos dificilmente indissociáveis do imaginário 

da cultura ocidental com influências que remontam à mitologia e aos textos bíblicos. 

Neles surge bela mas falsa, ardilosa e perigosa. Associada ao género feminino, está ainda 

a imagem fortemente propagada pela literatura do século XIX da mulher como 

“responsável pela corrupção dos costumes da sociedade”.57 Enfim, a imagética feminina 

enquanto objeto de inspiração literária terá contribuído para ao alargamento do fosso entre 

a mulher idealizada e a real.  

O facto é que, na vida como na literatura, a mulher foi sendo percecionada como 

desvio à norma masculina, logo transgressora, o que terá contribuído para uma visão 

dicotómica de acordo com os arquétipos estabelecidos ao longo de séculos de dominação. 

Também Bourdieu denuncia o pensamento baseado na oposição binária sobre o qual a 

dominação masculina assenta e que atribui valor positivo aos homens por oposição ao 

valor negativo imputado às mulheres.58 

 A transgressão poderá então caracterizar-se pela oposição a um conformismo 

assente nos ditames de uma sociedade patriarcal que pretende declarar o feminino por 

comparação ao masculino e não como entidade e identidade próprias. Uma visão tão 

distinta das normas sociais de conduta apropriadas para mulheres e homens perpetuará o 

discurso patriarcal, constituindo a transgressão um desafio ao status quo, abrindo novas 

                                                           
57 Nobre, Ricardo e Ressurreição, J. Filipe, “… e já Eva corrompeu Adão ou a rainha divina e poética: 

Representação da Mulher no Discurso Doutrinário da Novela camiliana”, in Mulheres: Feminino, Plural, 

Coloquio Internacional «A Mulher em Debate: Passado-Presente», Funchal, Nova Delphi, 2013, p. 168. 
58 Cf. Bourdieu, Pierre, A Dominação Masculina, Op. cit. 
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perspetivas sobre o que afinal é “ser feminino”. A transgressão ao patriarcalismo será, 

nesse caso, a conquista de um novo espaço de liberdade, a obtenção de uma identidade 

própria, distinta da masculina, em que a mulher não vive nem se identifica em função do 

homem, nem por comparação a este, mas sim, pela (re) definição da sua autoafirmação 

enquanto sujeito próprio.  

Esse trilho transgressor da mulher é percetível na obra de Maria Aurora, traçado 

por diversas personagens dos seus contos, sejam elas transgressoras ou agentes de 

transgressão, involuntárias ou intencionais. Estas mulheres abrem caminho para uma 

desconstrução dos estereótipos femininos, e para uma tomada de consciência da 

existência de modelos alternativos de feminilidade. 

 Uma das múltiplas faces da transgressão feminina reside na mulher bela cujos 

atributos físicos impulsionam a transgressão masculina. Em alguns casos, elas não se 

apercebem dos efeitos arrebatadores que causam. Algumas, porém, agem de forma 

propositada, são sedutoras determinadas que se divertem com um jogo de conquista 

delineado com detalhe, executando de forma implacável os seus planos até conseguirem 

levar o seu “alvo” à transgressão pretendida. Para estas mulheres, o prazer reside na 

manipulação das personagens masculinas, sendo, acima de tudo, um jogo de poder. Por 

fim, outras, para além de agentes de instigação, são também elas transgressoras. 

  Em primeiro lugar, abordaremos a mulher enquanto agente de transgressão, 

aquela que, inconsciente da sua beleza e do efeito que causa nos homens, condu-los, 

contudo, a transgredir as regras sociais e morais. 

 Na abertura da narração do antepenúltimo conto de Para Ouvir Albinoni fica de 

imediato marcada a importância que a formosura de Rosalina59 desempenhará no 

desenrolar do enredo: “Eram lindas as tardes nas Ginjas. Mas mais belo ainda, o rosto de 

Rosalina” (POA 71). 

 Para Vicente, o protagonista e seu admirador obsessivo,  

 

 […] o melhor das Ginjas era Rosalina. As tranças negras e severas na 

cabeça pequena, os olhos doces e rasgados, negros, humildes, a iluminarem os 

dias, a boca rosada e trémula a desenhar em recatos sorrisos. Vicente bebia os 

ares que Rosalina respirava. Sabia das horas em que ela esticava a roupa no 

quintal, em que varria o terreiro, em que corria com o cão à roda das saias, em 

                                                           
59 “Morte nas Ginjas”, in Para Ouvir Albinoni, pp. 71-78. 
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que se debruçava atenta no bordado, ao lado da mãe, nas escadas dos fundos 

(POA 71).  

 

 A descrição pormenorizada de Rosalina e de todos os seus passos na vida rotineira 

do dia-a-dia demonstram o efeito arrebatador que ela tem sobre Vicente, cujo 

comportamento é o de um stalker.60 Vicente, agora com cerca de quarenta anos, 

embarcara jovem para a Venezuela, deixando para trás a mãe com quem mantivera uma 

relação de doentia proximidade. “Quando a soube doente apressou o regresso [mas] não 

chegara a tempo”. […] “A mãe já estava enterrada” (POA 72). 

 É, porventura, este o acontecimento que despoleta a sua fixação em Rosalina, em 

quem ele revê a própria mãe:  

 

 Quando a vira pela primeira vez julgara estar a sonhar. Rosalina era a 

jovem da fotografia que guardava na gaveta da cabeceira. Era uma foto da Mãe, 

muito menina ainda, com as tranças apertadas ao redor da cabeça e os grandes 

olhos luminosos a transbordarem do retrato. O mesmo ar recatado, o mesmo 

corpo gentil (POA 73).  

 

 A mente perturbada de Vicente transfere para Rosalina os sentimentos 

conturbados nutridos pela mãe e a sua vigilância obcecada continua num crescendo até 

que, quando Vicente se apercebe que esta tem, afinal, um namorado, se dá a desgraça. 

Tresloucado, Vicente dispara sobre Rosalina, matando-a. 

 Neste conto deparamo-nos, todavia, com dois momentos distintos de transgressão 

operacionalizados por duas figuras femininas: primeiro, o comportamento obsessivo de 

Vicente em torno de sua mãe e depois, a transferência dessa conduta para com Rosalina, 

culminando em violência assassina.  Rosalina, arquétipo do anjo belo, doce mas 

inatingível, representa a mulher bela que conduz, ainda que sem qualquer 

intencionalidade, à transgressão masculina. 

 Fernanda,61 outra bela mulher, também conhecerá um fim trágico ainda que o 

desfecho da narrativa se revele misterioso. Esta personagem marca um ponto intermédio 

entre a mulher provocadora involuntária e aquela que incita a transgressão masculina com 

determinada intencionalidade.  

                                                           
60 Recorremos ao termo em língua inglesa por nos parecer ser aquele que melhor remete para o imaginário 

coletivo de um observador furtivo compulsivo/assediador obsessivo. 
61 “Fernanda”, in Leila, Op. cit., pp. 7-15. 
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 O cenário é o arraial de Ponta Delgada. Fernanda é observada por um fotógrafo, 

sendo através da sua objetiva que lhe acompanhamos os movimentos:  

 

 […] toda ela transpira sensualidade e frescura. […] O cabelo frisado, 

negro e curto, emoldura-lhe o rosto redondo onde sobressaem dois olhos que 

faíscam de alegria e acendem no rubor das faces um inexplicável luzeiro. A 

boca carnuda e vermelha, debica pequenos pedaços de açúcar que prende com 

a língua e passa depois para um e outro lado da face. […] Ela insinua-se. 

Sorrindo. Sempre” (L 8). 

 

 Com esta descrição fotográfica, começa a desenhar-se a imagem de uma mulher 

consciente da sua beleza, do efeito que provoca nos homens que a rodeiam, que se diverte 

com isso mas que não busca, propriamente, um comportamento transgressor masculino. 

 Surge um segundo admirador da protagonista. Na igreja, ela estende o olhar “para 

o outro lado da nave. O fotógrafo nota-lhe “um breve sorriso no canto da boca 

humedecida [enquanto] do outro lado corresponde-lhe um homem maduro, cabelo 

acamado com gel, jeito de conquistar seguro, o braço repousado sobre os ombros de uma 

mulher frágil e loura” (L 10). 

 Já no exterior, o fotógrafo observa a interação da protagonista com outro elemento 

masculino: Fernanda está “abraçada a um jovem e o seu perfil é bem nítido por entre a 

renda das trepadeiras. […] Beijos apaixonados. Desenha-se uma conversa da qual me 

chega um eco. Não distingo o que dizem mas a voz masculina é áspera, colérica” (L 

11/12). 

 A sensualidade latente de Fernanda continua a chamar as atenções por onde passa: 

“vários rapazes a fixam. Há um olhar guloso a percorrê-la. Parece que ela sabe como 

despertar o desejo e agradam-lhe as atenções dos jovens” (L 13). É a confirmação das 

suas intenções provocatórias, do aproveitamento da sua beleza para seduzir e divertir-se 

com o sexo oposto mas em maldade. As atitudes de Fernanda sugerem um certo grau de 

imaturidade, porventura uma inconsciência relativa ao alcance da suas ações. 

 Um dos rapazes “passa-lhe o braço pela cintura. Ela deixa-se levar, absorta no 

ritmo, a boca meio aberta e a língua a acariciar-lhe os lábios molhados. De repente um 

burburinho” (L 13). O jovem que a beijara no instantâneo anterior arranca-a dos braços 

que a prendem, “puxa-a e tenta agredir o rapaz que a enlaçara. […] Fernanda foge da 

confusão …” (L 13). 
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 O fotógrafo avista-a mais tarde, a dirigir-se para as proximidades da ribeira e no 

seu encalce, o mesmo homem maduro não a perde de vista. O clímax, cuidadosamente 

preparado como uma história policial ou um thriller cinematográfico, está iminente. 

Perante as sirenes da polícia, o fotógrafo vê Fernanda: “tem o corpo encostado a um 

calhau da margem. A boca semi-aberta, os olhos de espanto, uma coroa de sangue a 

ensopar-lhe a cabeleira negra…” (L 15). 

 Na morte, toda a sensualidade e feminilidade é removida a Fernanda. A bela 

mulher passa a ser apenas “um morto na margem”, uma figura grotesca que perde todas 

as marcas da sua identidade.  

 Fernanda representa a mulher provocadora cuja beleza atrai as atenções de todo o 

tipo de homens. Apesar do desfecho misterioso, todos os indícios apontam para uma 

morte violenta, praticada por um dos homens que cativara, porventura num acesso de 

ciúme, ao perceber que não seria o único. Mais uma vez a beleza feminina leva um homem 

à transgressão, e tal como no caso de Rosalina, à transgressão extrema da violência e da 

morte. Desta forma, a mulher agente da transgressão paga com a própria vida o alto preço 

da beleza.  

 “A Santa do Calhau”62 expõe uma situação ligeiramente diferente das anteriores 

no que se refere à transgressão.  Amelinha é uma mulher 

 

[…] madura e sabida [que] embalara no seio farto muito jovem 

emigrante desamparado. […] Tinha um sinal nas beiças. Boca tenra, bom rabo, 

perna quente e húmida. Não sendo muito nova, valia por uma mão cheia de 

pequenas (ASC 18). 

 

 Como prostituta63, vale-se do corpo para ganhar a vida num bordel na Venezuela 

para onde partira com Evangelino. O protagonista, apesar de ter feito fortuna com a 

prostituição, regressa agora à terra natal como um respeitável homem casado e pai, rico, 

festeiro e trazendo com ele uma imagem da Santa, para substituir a desparecida da capela 

da aldeia há longos anos.  

                                                           
62 A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 13-27. O conto fora já publicado na revista Islenha, n.º 6, em 1990. A 

ilustração de Eduardo de Freitas utilizada aquando dessa publicação será retomada para ilustrar a capa do 

livro homónimo.  
63 Apesar da temática associada à prostituição, optamos por inserir aqui a análise deste conto já que o enredo 

não se desenvolve à volta da vida desta personagem. O que aqui releva não se prende com a prostituição 

em si, as suas causas ou consequências para a mulher, mas centra-se, antes, nos efeitos da beleza feminina 

e de como esta pode incitar os homens à transgressão. 
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 Amelinha, apesar de prostituta e, como tal, transgressora por profissão, assume 

neste conto o papel de agente de transgressão involuntária, sendo o transgressor 

Evangelino. Através do relato dos preparativos para o arraial anual em honra da santa 

padroeira e do diálogo entre as personagens sobre o passado de Evangelino, vai-se 

construindo a trama, salpicada por indícios, até ao surpreendente desfecho: a prostituta 

que tão profundamente marcara Evangelino é, para grande supressa de (quase) todos, por 

ele imortalizada e santificada no rosto da imagem da Santa do Calhau. Mais uma vez, 

uma mulher toma o papel de agente provocador, ainda que, neste caso, inconsciente, 

resultando numa transgressão que roça o herético.    

  Nas narrativas seguintes há uma mudança de paradigma: a mulher passa a agente 

de transgressão intencional, usando a beleza, o corpo e a sedução para originar 

comportamentos desviantes no sexo oposto, deleitando-se com o prazer do jogo da 

conquista. 

 Em “Pessoa Revisitado”64 não há narração introdutória. Através do “processo de 

showing, […] o leitor é confrontado com um diálogo”65 entre António e Marília, marido 

e mulher, que conversam sobre dois amigos, Eugénio e Paula. De seguida, há uma 

mudança de focalização que alterna entre uma entrada do diário de Eugénio e uma carta 

de Paula a uma amiga, Lúcia, o que permite ao leitor acompanhar o desenrolar dos 

acontecimentos sob o ponto de vista de cada um dos protagonistas. 

 O diálogo inicial proporciona algumas pistas sobre os dois personagens centrais. 

Ficamos a saber que Eugénio é “muito puro”, frágil e que Paula é uma mulher intimidante, 

“inteligente, ousada, culta, bonita. Mas fria e muito atirada para a frente” (ASC 59/60). 

 O diário de Eugénio guia-nos pela sua versão dos acontecimentos e é através dele 

que conhecemos melhor Paula, bem como o efeito que provoca nele: está “profundamente 

perturbado”, hesitante. Em Paula há “uma vivacidade, uma irreverência, uma alegria, um 

atrevimento tão franco e natural como nunca [encontrara] em mulher nenhuma” (ASC 

61). Ele, que sempre fugira das mulheres, deixara-se enredar pelos seus encantos. Ela 

começara a intimidá-lo,  

 

 [h]avia nos seus olhos transparentes e azuis um permanente desafio, 

[…] tem um jeito muito próprio de fazer amizades, uma capacidade espantosa 

                                                           
64 Conto inserido em A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 57-65. 
65 Marinho, Maria de Fátima, “Desencanto, A propósito de A Santa do Calhau de Maria Aurora Carvalho 

Homem”, in Islenha, n.º 13, Op. cit., p. 22. 
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de comunicação. Contagia com as suas gargalhadas, desnorteia com a sua 

mordacidade (ASC 61). 

 

 Começa a desenhar-se o jogo sedutor de Paula que, qual aranha, tece a sua teia 

laboriosa e intencionalmente com atenção a todos os pormenores. A aproximação inicia-

se na escola, ambos são professores. Depois, ela insere-se habilmente no seu grupo de 

amigos. De seguida, surgem as saídas em grupo, os “passeios à serra, [as] noitadas breves. 

Naturalmente, muito naturalmente, ela começou a enfiar- [lhe] o braço, a encostar-se ao 

[seu] ombro em manifestações de impulsiva ternura” (ASC 61). 

 Eugénio resiste, no entanto, não deixará de a desejar. Para afastar esta obsessão, 

dedica-se ao trabalho depois, finge doença e falta às aulas. Todavia, Paula exerce sobre 

ele um fascínio arrebatador e com a sua hábil insistência, passam a “ser cada vez mais 

íntimos. Os olhos iam dizendo o que as palavras guardavam” (ASC 62). 

 A carta de Paula confirma a suas intenções ao contar à amiga mais uma daquelas 

aventura em que, por vezes, se mete “despudoradamente, para desvendar segredos da 

alma, conhecer os meandros das fraquezas humanas, ou simplesmente divertir-[se]” (ASC 

62). Com o tom jovial de quem, de facto, se deleita com o jogo da conquista, Paula relata 

toda a sua abordagem: “cheguei-me devagar. Lancei-lhe a rede sem pressas. […] 

Passados quinze dias tinha-o na mão. Enleado confuso” (ASC 63). Quando percebe a 

incapacidade de Eugénio para resistir, acelera e convida-o, a pretexto de planificar umas 

aulas sobre Fernando Pessoa, para um fim-de-semana a dois na casa emprestada pelos 

amigos: o “lugar ideal para dois pombinhos curtirem um fim-de-semana. […] Tudo certo. 

Programadinho”, como ela gosta (ASC 64). 

 Segue-se o relato do encontro e, mais uma vez, o tom, a forma como descreve a 

situação, não deixam dúvidas sobre os desígnios de Paula. Confessa já não saber como 

chegaram “ao primeiro beijo, nem ao segundo, ao terceiro, e por aí fora. Ele era 

desajeitado ao começo, mas” ela ensinou-lhe esse “ritual maravilhoso. Por fim já beijava 

sem pressa, tacteando- [lhe] a boca com a língua em brasa” (ASC 64/65). 

 Contudo, Eugénio revelar-se-ia incapaz de consumar o ato sexual. Mesmo assim, 

Paula satisfaz-se com a sua capacidade de desviar, de corromper Eugénio. Confirma-se, 

pois, o prazer de Paula pelo jogo da sedução quando admite a Eugénio que não está 

aborrecida, regressando, simplesmente, à leitura de Fernando Pessoa.   

 A derradeira prova da imagem transgressora de Paula, que se serve da sua beleza 

para aliciar os homens que lhe interessam, mais que não seja pelo deleite do jogo, reside 
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na última frase do conto, atirada quase como uma reflexão tardia, de pouca importância, 

no postscriptum da carta: “Esqueci-me de dizer-te que ele é padre!” (ASC 65). 

 Fica retratada uma mulher que conscientemente utiliza os seus atributos físicos e 

a sua inteligência para conduzir os homens à transgressão. Para além do deleite da 

conquista, o prazer supremo de Paula é o facto de ter conseguido levar um padre a 

infringir as regras de celibato da igreja. Agente de transgressão, Paula assume-se também 

transgressora já que rompe com os modelos comportamentais femininos definidos pela 

sociedade patriarcal em que vive. 

 Já o cenário habilmente composto de “Cantata para Marília”66 apresenta-nos 

Thomaz, “um curioso conquistador”, que apesar de morgado, “sangue azul”, andava 

“quase sempre teso” e descobrira mil formas de fazer dinheiro (ASC 115). Com um 

passado recheado de peripécias e escândalos que o levaram ao afastamento da família, 

aprendera a fazer o que era preciso, primeiro para sobreviver e, mais tarde, para viver 

bem. 

Aparece com “uma bela mulher. Não muito nova. Cabelos louros apanhados, 

vestido preto coleante, decote generoso, Cartier ao pescoço e um delicioso casaquinho 

de vison” (ASC 116). A descrição alonga-se: Marília é uma “dama, fina, doce, elegante” 

que, com Thomaz, já tinha frequentado os melhores restaurantes, casas típicas, boîtes e 

pubs da zona” (ASC 118). É ao mesmo tempo a femme fatal, bela, rica e a frágil donzela 

que desfalecera ao sair da piscina do hotel onde estava hospedada. A “coitadita estava 

só”, […] dois divórcios sem filhos. Veio para aqui para descansar eu quebrei-lhe a 

solidão” (ASC 117).  

 Ela apresenta-se como mulher de negócios, ele está apaixonado. Ela mostrava-se 

“decidida a altos investimentos”, ele, cavalheiro, a arcar com as despesas e “a ficar nas 

lonas” (ASC 118/119).  

 Apesar da narrativa se focar, aparentemente, no relato de vida de Thomaz e das 

suas conquistas, apenas no desenlace se descobre, afinal, que Marília, procurada pela 

polícia por desaparecer dos melhores hotéis sem pagar as contas, é a verdadeira 

protagonista. “Acabara de fazer o mesmo no Palácio. Usava diversos nomes. O último 

era Marília qualquer coisa” (ASC 119). O ardiloso plano da protagonista funcionara mais 

uma fez: o conquistador embusteiro fora conquistado e enganado.  

                                                           
66 Conto inserido em A Santa do Calhau, Op. cit.,  pp. 113-120. 
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 Ela encarna a mulher que usa a sua beleza como arma para conseguir uma vida de 

luxo e prazer à custa dos homens que engana. Aliás, de forma inteligente, serve-se dos 

estereótipos femininos enraizados para criar a sua ilusão. A transgressão, para ela, é um 

modo de vida, usa-a como garante da satisfação dos seus caprichos, da realização dos 

seus desejos fúteis. Marília representa a mulher que transgride as convenções sociais e 

culturais, chegando mesmo a infringir a lei, em benefício próprio.  

Os comportamentos transgressores ilustrados pelas personagens femininas 

surgem como a resposta possível a uma dominação masculina redutora. Se algumas agem 

ainda de forma inconsciente, a maioria das protagonistas demonstra uma crescente 

intencionalidade na sua reação contra o androcentrismo legitimado histórica e 

socialmente. Para Bourdieu, “a ordem social funciona como uma imensa máquina 

simbólica tendendo a ratificar a dominação masculina em que assenta”67, sendo, por isso, 

necessário questionar essa mesma dominação. Pondo-a em causa, transgredindo os seus 

parâmetros, estas personagens contribuem, por um lado, para a desconstrução da cultura 

androcêntrica dominante, e por outro, para uma crescente consciencialização de modelos 

alternativos de feminilidade. 

 

 

3. Mulher sujeito: nova perceção social do feminino 

 

 

 Por entre retratos de mulheres objeto, passivas, subjugadas, agentes de 

transgressão ou transgressoras, surgem personagens representativas de mulheres sujeito 

portadoras de voz própria. Alain Touraine afirma que as mulheres de hoje “constroem um 

mundo novo. Sentem, sobretudo, que são elas, as mulheres, que criam essa outra maneira 

de viver e não os homens, que permaneceram prisioneiros dos modos antigos de 

pensamento e de vida, […].”68 À luz desta imagem que o sociólogo nos deixa, na literatura 

emergem mulheres fortes, ativas na fuga ao domínio masculino, na busca pela 

emancipação, por uma identidade e afirmação próprias e na procura da realização pessoal, 

da felicidade e do amor, na demanda da efetiva vivência do desejo e do prazer. Também 

na contística de Maria Aurora encontramos algumas protagonistas que se destacam das 

                                                           
67 Bourdieu, Pierre, A Dominação Masculina, Op. cit., p. 9. 
68 Cf. Alain Touraine, O Mundo das Mulheres, Lisboa, Instituto Piaget, 2008, p. 146. 



 

 52/87 

demais pela sua atitude face ao amor: se, porventura, revelam de início alguma hesitação 

na conquista do prazer, marca ainda da subjugação sexual feminina a padrões pré-

definidos socialmente e inculcados pelo idealismo patriarcal, acabam, todas elas, de 

diferentes formas, por se libertar das amarras impostas e viver o amor de forma mais livre, 

centrado no desejo e no prazer, contribuindo para a construção de uma nova identidade 

feminina mais ligada ao corpo e ao desejo, enfim, de um novo conceito de feminilidade. 

Alberoni afirma que na vida erótica “as diferenças entre macho e fêmea são o 

sedimento de milénios de história e de opressão. É só de alguns decénios para cá que as 

relações entre os dois sexos estão a mudar”.69 As personagens dos contos em estudo 

enquadram-se na contemporaneidade, uma época em que “as mulheres e os homens 

procuram aquilo que os torna comuns, sufocando as diferenças. Contudo, têm também 

diferentes sensibilidades, diferentes desejos, diferentes fantasias”70 o que, por vezes, os 

conduz à incompreensão própria do desencontro. Aliás, as “inúmeras fantasias amorosas 

da mulher mostram claramente que ela está sempre à procura do eleito”, sonhando viver 

“amores apaixonados com um homem absolutamente extraordinário”71 tanto mais quando 

as relações nas quais se encontram não são satisfatórias.  

Nos contos de Maria Aurora, a busca pela felicidade alia-se à expressão do desejo 

feminino, materializando-se, sobretudo, através da revelação ou consumação de paixões 

antigas, bem como através de relações sexuais esporádicas. As protagonistas são 

mulheres experientes que, com maior ou menor grau de consciência ou intencionalidade, 

agem com o intuito de mudar as suas vidas, de satisfazerem os seus desejos. “O desejo 

sexual conjugado no feminino” é “talvez o tema mais persistentemente perseguido pela 

autora”72, sendo o discurso erótico marca do elemento transgressor feminino face ao 

pensamento patriarcal dominante já que define uma sexualidade própria para a mulher. A 

explicitação do desejo e do prazer, a erotização do corpo, pretendem assegurar a conquista 

de uma identidade feminina que permita à mulher contemporânea vivenciar e exprimir a 

sua sexualidade de forma aberta, sem necessidade de subterfúgios. 73  

                                                           
69 Alberoni, Francesco, O Erotismo, Venda Nova, Bertrand Editora, 1999, p. 13. 
70 Ibidem, p. 14. 
71 Ibidem, p. 39. 
72 Fournier, António, “Capri, c’est fini: a doença como metáfora e a ilha como balsamo em Maria Aurora 

Homem”, in Leitura e Afectos: homenagem a Maria Aurora Carvalho Homem, Thierry Proença dos Santos 

(org.), Op. cit., p.167. 
73 Aliás, a temática erótica marcará também a produção poética mais tardia da autora. Cf. 12 Textos de 

Desejo (2003), Antes que a Noite Caia (2005), com ilustrações de Luísa Spínola e Discurso Amoroso 

(2006), com desenhos de Francisco Simões. 
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“Capri”74 remete, precisamente, para o “desejo sexual sublimado”75 de dois 

amigos de longa data, sendo a doença terminal da protagonista o vetor propulsionador do 

enredo. A proximidade da morte reforça o desejo de paixão, de prazer, de transgressão, 

funcionando como uma última oportunidade, uma chamada final para a vida. Veremos 

que esta narrativa é “uma parábola moderna sobre a procura da felicidade absoluta entre 

Homem e Mulher, através do sacrifício dos respectivos totens e da anulação dos 

respectivos tabus, entre um eterno feminino e uma pulsão masculina que só no outro sexo 

se completa.”76 

 Martina e António Maria, eram amigos há cerca de vinte anos, haviam partilhado 

quase tudo: amigos, leituras, noitadas e algumas viagens. Contudo, existia “um quarto 

secreto na ampla relação que mantinham. António Maria escusava-se a qualquer 

intromissão na sua vida sentimental” (POA 8). Esta relação sobrevive, porventura, à custa 

de um ténue equilíbrio de aproximação e afastamento quebrado pela doença e a 

consequente viagem que esta motiva sendo “sugestiva […] a hesitação entre desejo e 

renúncia, ternura e ciúme, que acomuna os protagonistas […]”77. Através de diversas 

analepses o leitor vai conhecendo as vidas e os sentimentos de ambos. Martina, “sem se 

aperceber como, […] cultivara por ele uma serena paixão. Incapaz de dizê-la pelo receio 

de perdê-lo” (POA 8). Por seu lado, António Maria, “sentira uma ligeira tristeza quando 

ela casara. Um quase ciúme. E ficara perfidamente feliz quando ele a deixou por outro 

amor mais jovem” (POA 9).  

 Será na ilha de Capri que “os conteúdos libidinais finalmente se manifestam e a 

pulsão erótica longamente inibida dá lugar à redescoberta de uma ilimitada liberdade 

individual”78, consumando-se, por fim, uma relação até então sublimada:  

 

António Maria pega-lhe ao colo e deita-a na cama.  

— Fica comigo, balbucia trémula. 

Ele despe-a, entre beijos. Há em cada gesto uma funda e lenta ternura. 

                                                           
74 In Para Ouvir Albinoni, Op. cit., pp. 7-16. 
75 Fournier, António, “Capri, c’est fini: a doença como metáfora e a ilha como bálsamo em Maria Aurora 

Homem”, in Leitura e Afectos: homenagem a Maria Aurora Carvalho Homem, Thierry Proença dos Santos 

(org.), Op. cit., p.170. 
76 Ibidem, p. 171. 
77 Ibidem, p. 168. 
78 Ibidem, p. 170. 
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São gestos suaves e prolongados, uma sintonia quase perfeita na 

reciprocidade da entrega. Há nele a intensidade do amante, a dádiva do amigo, 

o cuidado do irmão.  

Martina beija-o, suavemente, antes de fechar os olhos. E adormece 

tranquila (POA 15). 

 

 Após o ardor da entrega, instala-se, apaziguador, “o sono. Em Paz. […] A 

tranquilidade. Uma espécie de sonho realizado. No sono depois do amor. No cheiro a 

Capri. No azul infinito do ar de Capri. Depois do amor ela adormece, numa antecipação 

branca da morte […]”.79  

Martina é o retrato de uma mulher fechada, esquecida de si mesmo cujo “corpo 

doente deverá também ser lido como metáfora da frustração sexual, da insatisfação 

amorosa e da infelicidade existencial”80, a quem a viagem e a ilha proporcionam a 

libertação emocional e a realização do desejo sexual reprimido. Perante a morte iminente, 

que desconhece mas intui, e o distanciamento da monotonia rotineira, abre-se à 

possibilidade de viver, de fazer o que tantas vezes pusera de lado, negara a si própria, 

“havia tantas coisas bonitas na vida que lhe tinham passado ao lado!” (POA 13). Capri é 

o espaço/tempo necessário para que se cumpram na vida de Martina as palavras de 

António Maria: “- São ínvios os caminhos da paixão […]. O amor não tem sexo. Sou pela 

liberdade, completa” (POA 8). 

 Tal com as paixões antigas, as relações esporádicas, fruto de diversas 

circunstâncias de vida fortuitas das mais variadas entidades ficcionais, tema recorrente na 

contística de Maria Aurora, mantêm um elo de ligação comum: surgem em fases de 

insatisfação, de frustração das personagens que, deste modo, procuram momentos de 

felicidade fugidia, de revigoração de vidas adormecidas nas ligações ocasionais. 

 A busca quase frenética pela felicidade ocorre na maioria das vezes após o término 

de um casamento infeliz. “Simples atração física, a relação assume como função quebrar 

a solidão, inerente a quase todas a personagens [femininas].”81 É este o caso dos dois 

contos que analisaremos a seguir. 

                                                           
79 Alves, Graça, “Da dor do tempo (Exercício sobre a urgência de enlaçar as mãos) ”, in Leitura e Afectos: 

homenagem a Maria Aurora Carvalho Homem, Thierry Proença dos Santos (org.), Op. cit., p.186. 
80 Fournier, António, “Capri, c’est fini: a doença como metáfora e a ilha como bálsamo em Maria Aurora 

Homem”, in Leitura e Afectos: homenagem a Maria Aurora Carvalho Homem, Thierry Proença dos Santos 

(org.), Op.cit., pp. 170-171. 
81 Marinho, Maria de Fátima, “Desencanto, A propósito de A Santa do Calhau de Maria Aurora Carvalho 

Homem”, in Islenha, n.º 13, Op. cit., p. 23.  
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 O primeiro, “Em Novembro”82, decorre em Roma, cidade associada a um conjunto 

de estereótipos “erótico-românticos que o cinema italiano do pós-guerra ajudou a fixar: a 

galantaria dos italianos, eternos latin lovers, e o cenário transalpino como moldura ideal 

para o deflagrar da paixão”.83 É neste contexto que encontramos Elsa que, após “o 

rompimento calmo” de um casamento de “quase uma dezena de anos” procura na viagem 

a Itália “uma ligação que a fizesse voltar ao início, ao tecido do enamoramento, à textura 

da paixão” (ASC 8). 

 Elsa é, assim, uma mulher assumidamente à procura de um encontro erótico que 

a faça sentir-se viva. A oportunidade surge com a aproximação de um homem de cerca 

de quarenta anos, de boa aparência, que meteu conversa com ela. Após uma breve troca 

de palavras, é surpreendida pelo convite direto e sem rodeios do romano: “vamos fazer 

amor? Será o início do nosso roteiro” (ASC 10). De início indiferente aos avanços de 

Marcelo, “Elsa deixou-se levar” (ASC 10). 

 Marcelo corresponde ao imaginário do amante atencioso e refinado, que cria um 

ambiente propício com música, champagne, perfume, envolvendo Elsa até que esta, 

“liberta e cúmplice, […] foi abrindo todas as portas do seu corpo e entregou-se sem 

reservas” (ASC 11). 

 É uma história aparentemente banal onde o twist final reside na descoberta das 

variadíssimas identidades que Marcelo assume, dispersas nos cartões-de-visita que usa, 

como estratagema para atrair mulheres. Apesar de tudo, Elsa “sorriu. Não se sentiu 

enganada. Tivera uma tarde diferente. Roma fora também a paixão. Sem consequências” 

(ASC 12). Cada uma das personagens deu de si para receber do outro o que procurava 

naquele momento. 

 Para Elsa, que se deixou seduzir movida pela solidão e pelo desejo, este encontro 

meramente sexual com Marcelo marca uma rutura com o passado. É a purga libertadora 

e renovadora. O «Arrivederci Roma» por ela cantarolado com alegria deixa antever uma 

nova atitude perante a vida, uma mulher diferente. 

 Também em “Massagem Matinal”84, a solidão, neste caso resultante de uma 

viuvez precoce, é impulsionadora na demanda da felicidade desta personagem que 

                                                           
82 In A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 5-12. 
83 Fournier, António, “Capri, c’est fini: a doença como metáfora e a ilha como balsamo em Maria Aurora 

Homem” in Leitura e Afectos: homenagem a Maria Aurora Carvalho Homem, Thierry Proença dos Santos 

(org.), Op. cit., p.167. 
84 In A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 81-87. 
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“transportava consigo uma imensa sede de amor. Uma fome de sentir-se amada, de saber 

que gostavam dela” (ASC 84). A morte imprevista do marido gerou um vazio afetivo que 

desmoronou o seu mundo. Foram “dois anos de desespero a morrer em camas alheias, a 

procurar um novo jeito de amar. Em vão” (ASC 84). Determinada na procura de 

companhia, “conhecera muita gente. Aulas, colóquios, conferências, viagens. Gemera de 

raiva e impotência entre múltiplos lençóis. E ficara sempre só. […] Criara raivas, medos, 

desconfianças, dores” (ASC 85). Enquanto procede com a sua habitual massagem 

corporal rodeada de boiões e cremes recorda como  

 

 Certa vez, revigorara nela o fogo da paixão. Rapaz bem mais novo a 

evocar as primeiras entregas. […] Mergulhou rejuvenescida e experimentada 

no macio da carne. Ensinou-lhe o prolongar do êxtase, teve-o na cama, na água 

no chão. Desaparecera um mês depois. Sem rasto. Levara-lhe um cordão de 

ouro e um anel de rubis (ASC 86).  

 

 Fora apenas mais um interlúdio na solidão que a levaria a “perder-se depois em 

aventuras inconsequentes. Sem marcas” (ASC 86). 

 Por fim, encontramo-la angustiada, sentada à secretária, a escrever: «Também eu 

me sinto velha e só. Tenho quarenta e oito anos. Em resposta ao seu anúncio…» Todavia, 

logo de seguida, desiste desta sua intenção: “Amarfanhou o papel. Devagar” (ASC 87). 

 Com a massagem matinal, abre-se um tempo de reflexão para esta mulher cuja 

vida vazia a faz desesperar. Esta sua quase rendição ao anúncio do jornal será, porventura, 

a chama incendiária imprescindível para despertar o fulgor necessário para enfrentar mais 

um dia de solidão: “Vestiu-se rapidamente. Afivelou o sorriso. Saiu de casa. E entrou no 

ar ainda mais fresco da manhã” (ASC 87).  

 As relações esporádicas e a importância que assumem na vida de certas mulheres 

estão, porém, ainda mais amplamente demonstradas no conto “Da paixão não se faz 

casamento”,85 que se distingue dos anteriores, primeiro, pela intencionalidade com que a 

protagonista faz dos encontros sexuais fortuitos o fio condutor da sua vida e, segundo, 

pela função erótica que assumem. 

  Esta professora, solteira, de início descrita como “tranquila, suave, discreta” 

(ASC 53) não faria prever a metamorfose ocorrida no seu período de férias. Apenas um 

suave indício no incipit poderá, porventura, deixar antever, ao leitor mais atento, que o 

                                                           
85 Conto inserido em A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 51-56.  
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quadro de harmoniosa serenidade traçado não corresponderá a toda a verdade: “Sorria 

sempre, de mansinho, quando lhe diziam não ser mulher de grandes paixões. Sorriso 

secreto, de secretas reservas” (ASC 53). 

 De facto, ela passava o ano “na calma tranquilidade de uma vida sem histórias” 

(ASC 55) a poupar, a planear itinerários para depois, viajar nas férias. “E passou a 

conhecer vários países. Sabia-lhes de cor o cheiro, a cor, a densidade” (ASC 54). A 

independência económica e a distância geográfica propiciam a transgressão aos modelos 

comportamentais femininos da sociedade onde se insere, assegurando a sua liberdade 

sexual, ainda que temporária visto que as viagens entretinham outro fim: “Cada terra, um 

corpo novo. Cada corpo um cheiro e um sabor diferentes. Ia sabendo dos países pelos 

homens que possuía. Pela textura da paixão, pela violência ou superficialidade da 

entrega” (ASC 55). Determinada, segura do seu poder erótico sobre o sexo oposto, vai 

disfrutando do gozo que essa capacidade sedutora lhe proporciona, concretizando os seus 

desejos através do ato sexual. Os encontros eróticos por ela orquestrados propiciam, para 

além da satisfação do prazer, a descoberta do corpo, da sua verdadeira sexualidade e 

consolidam a sua autoafirmação enquanto mulher. Cada viagem é uma demanda na senda 

da sua verdadeira identidade. Cada cidade, uma promessa de descoberta, de exploração 

de uma nova faceta da sua sexualidade reprimida ao longo do ano anterior. 

 Espanha o seu primeiro destino, Sevilha a cidade eleita para a sua primeira 

aventura onde passou um mês em noites de desejo e paixão violenta. “Ficara-lhe a 

memória de um corpo jovem e musculado, escuro, nervoso, a despertar-lhe convulsões e 

ansiedades. Veneno a entrar-lhe nas veias e a provocar-lhe mortes entre gritos 

incontrolados” (ASC 54).  

 Depois, em Paris entregou-se a um pintor: “amaram-se no chão entre telas, cheiro 

a verniz, óleos. Ele descobrira-lhe novos caminhos no corpo e ela, dócil, abria-se em 

espasmos” (ASC 55). Segue-se Amsterdão onde pagou uma semana a um chulo. Depois 

São Gotardo, Milão, Atenas. “Regressava sempre para um novo estágio de umas novas 

férias.” (ASC 56).  

 A intensidade, o fulgor da entrega às relações ocasionais que procura nas férias 

são o alimento que parece necessitar para, depois, saciada a sua fome de paixão e desejo, 

regressar a mais um ano de monótona pacatez. Decorrem, assim, os anos até que “de 

repente a proposta de casamento. Aceitou tranquilamente a hipótese de vida 

acompanhada. Os anos tinham corrido. Era hora de preparar a velhice. E era capaz de 

resultar um bom contrato a dois. Que da paixão não se faz casamento” (ASC 56). 
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  O antagonismo entre desejo e matrimónio é evidente, sendo o primeiro 

representativo da paixão, da pulsão sexual enquanto o segundo será sinónimo de um 

contrato de companheirismo e amizade. Para esta mulher, o desejo toma a primazia. 

Contudo, ela consegue reprimi-lo para depois se libertar nas férias preenchendo a sua vida 

com ligações esporádicas sucessivas. Mesmo perante o choque iminente entre os seus 

dois mundos, esta mulher assertiva na defesa dos seus secretos interesses encontra a 

solução que lhe permitirá ser, em simultâneo, mulher casada e mulher livre já que impõe 

uma condição: “férias separadas ao fim de um ano de trabalho. Enquanto a vida os unisse. 

Ele aceitou. E o pacto cumpriu-se” (ASC 56).  Está estabelecido o acordo que lhe 

permitirá usufruir, ainda que alternadamente, da paixão erótica das relações esporádicas 

e o companheirismo do casamento. Sem abdicar da respeitabilidade exigida pela 

sociedade e inerente à condição feminina, conseguida, primeiro, à custa da sua vida 

ilusoriamente ordeira e, depois, através do casamento, esta mulher alcança o equilíbrio 

entre aquilo que aparenta ser e o que é na realidade, gerindo a sua vida de modo a 

satisfazer os seus desejos. Esta narrativa expõe a luta interior enfrentada por muitas 

mulheres que, conscientes do desejo, descoberta a sua sexualidade, sentem, porém, ainda 

o poder esmagador dos constrangimentos morais e sociais. 

 As relações casuais secretas desta personagem são a confirmação de uma 

sexualidade feminina impetuosa, mas reprimida por convenções sociais, representando a 

evasão possível a uma vida de monótona banalidade. Estamos perante uma aproximação 

ao modelo do erotismo masculino que se define pelo encontro sexual, afastando-se do 

quadro de sedução feminina que busca algo mais: se por um lado, “o homem, quando 

pensa na conquista, tem em mente a relação sexual, [por outro, a mulher centra-se na] 

emoção erótica que o faça recordar e desejar sempre”86. A mentalidade, social e pessoal, 

não está ainda preparada para aceitar com normalidade a livre expressão erótica de forma 

igual para homens e mulheres, por isso, ela esconde os seus encontros sexuais ainda 

percecionados como manifestações de uma sexualidade desviante. 

 Esta personagem, mais uma sem nome e, por isso mesmo, representativa de tantas 

outras mulheres, apesar de sujeito ativo na procura da sua realização pessoal e sexual 

enquanto mulher, sente ainda necessidade de se reprimir no seio da sociedade falocêntrica 

onde vive para apenas se libertar na aventura da autorrealização onde sabe não ser 

conhecida.  

                                                           
86 Alberoni, Francesco, O Erotismo, Op. cit., p. 46. 
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 Em “Ruptura em Amsterdão”,87 acompanhamos o lento e espinhoso caminho da 

protagonista, desde a insatisfação até à libertação, através da sua visão do amor, da paixão 

e do sexo. Ao recordar como se iniciara a sua última relação, apercebemo-nos como 

distingue o amor da paixão: “o amor tem os seus tempos. Pode ir e voltar, desmultiplicar-

se e permanecer, sempre envolto em diferentes roupagens e necessidades. Não há um só 

amor ou um amor igual. Com a paixão é diferente” (ASC 37). Considera ainda que  

 

 já se fora a idade das grandes paixões. […] Explosão inquieta que apaga 

o raciocínio, dominadora e cega, a paixão é egoísta e imatura. O sexo para ela, 

estava mais próximo da paixão do que o amor. Mas confessava muitas vezes, a 

si própria, a incapacidade de sexo sem amor. Por outro lado, não dispensava um 

ritual até à entrega. O olhar primeiro, o tocar de seguida (muito ao de leve, 

lento…), o cheiro (másculo, personalizado) e depois de muitos segredos 

murmurados, de leves confidências, só depois, a entrega (ASC 37/38). 

 

Estamos perante uma mulher madura, refletida que convive mas se debate com os 

modelos de feminilidade patriarcal que ainda predominam na sociedade onde se insere. 

Afinal, “na relação a dois muita coisa se confundia na sua cabeça” (ASC 38). 

 O relacionamento não a satisfizera desde o início mas, presa a um quadro mental 

tipicamente feminino, procura justificar a sua insatisfação ou mesmo desculpabilizar o 

parceiro: “faziam amor a qualquer hora. Ela nem sempre se satisfazia, mas fora tudo 

muito recente e rápido, ainda não se conheciam bem e com o tempo e […] a descoberta 

do corpo um do outro tudo iria ao lugar” (ASC 38). Apesar do crescente 

descontentamento emocional e erótico, persiste no comprimento do que entende ser o 

dever feminino: tratar do companheiro, da casa, das refeições, o recatado silêncio e até 

retomou o tricot, metáfora para o difícil autodomínio de uma frustração latente. “Fazer 

tricot é um diálogo interior: na troca das malhas, no puxar da laça, no remate, enroscam-

se peregrinações por espaços da memória. E as horas deslizam sem contas. E a raiva 

perde-se na meticulosidade da trama da peça a crescer entre os dedos” (ASC 38). Os dias 

repetem-se na acomodação a uma vida de previsível monotonia. “Passados meses pensou 

na rutura. Mas ele não lhe dava motivos aparentes: era amável, tranquilo. Nem noitadas, 

nem discussões” (ASC 39). 

                                                           
87 Conto inserido em A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 35-42. 
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Com a crescente frustração do impetuoso desejo sexual feminino, reprimido numa 

contenção forçada, a relação vai-se desequilibrando: “não era o sexo que lhe fazia falta. 

Era talvez o não falar-se da sua ausência: como se a vida se limitasse a uma vivência 

morna de companheirismo” (ASC 39). Apesar do completo desinteresse erótico do seu 

companheiro, esta mulher tem dificuldade em libertar-se do quadro mental da misoginia 

patriarcal que continua a subjugá-la. Até que uma viagem a dois pela Europa, o aparente 

condimento ateador da ligação, se revela a sentença final de uma relação cuja morte 

anunciada já se vislumbrara.  

A rutura dá-se porque esta mulher insaciada pretende viver a intensidade da 

paixão, do desejo e do prazer, decidindo agir sobre eles, ainda que após alguma hesitação. 

Mesmo em Amsterdão, sendo óbvia a conotação sexual associada à cidade, numa 

passagem pela Rua Vermelha e perante “um desfile de apelativo erotismo” em que 

“homens e mulheres convidavam a todos os jogos sexuais” (ASC 41), o companheiro 

parece indiferente. Será mais um ato sexual insatisfatório que ditará o fim da relação: 

“Sentiu-o rápido, sobre o seu corpo. Ali ele a teve. Ali ela soube do fim” (ASC 42).  

A brevidade da explicação aparenta indiciar, na proporção inversa, a firmeza desta 

mulher para terminar uma relação que entende ser manifestamente insuficiente face 

àquilo que deseja: não será apenas falta de sexo mas antes a falta de sedução, de erotismo, 

enfim, a perda de desencanto e envolvimento que a move. Ultrapassada a inicial barreira 

psicológica da tradicional passividade da mulher, mero objeto sexual masculino, esta 

mulher age, contrariando a ordem estabelecida. Ela está em sintonia com o seu corpo, 

reconhece o desejo e, consciente da sua sexualidade, atua de forma a satisfazer os seus 

anseios. 

Também em “Malvasia”88 nos deparamos com uma mulher forte, na vida da qual 

o desejo e o prazer desempenham um papel primordial. Embora seja um conto de 

dimensão reduzida, a ação está repartida em três tempos, correspondendo a diferentes 

fases da vida da protagonista. Deste modo, a rapidez do desenrolar narrativo alia-se à 

intensidade para recriar os momentos chave da vida desta mulher assertiva. Beber “um 

cálice de Madeira. Malvasia” será o ponto de partida para recordar o passado evocando a 

ilha: “poucos dias após a chegada, a ilha era o corpo de Paulo. […] Bastara um olhar” 

(ASC 154/155). O que seriam, à partida, apenas umas “primeiras férias no estrangeiro” 

                                                           
88 Conto inserido em A Santa do Calhau, Op. cit., pp. 151-157. 
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foram dilatadas “por quase um ano” (ASC 154/155). O desejo, a paixão, enfim, o prazer 

determinam o rumo da vida desta mulher.  

 

“Perdera, então, a conta dos dias e das noites. Mas houvera um primeiro 

momento. De explosão. […] Deram-se no olhar, no tacto, no cheiro, no sabor. 

[…] Entravam as noites pelas manhãs em libertas entregas, cada vez mais 

completas e ousadas (ASC155).  

 

Tudo é definido em função do sentimento que une os amantes. Ela considera-se 

mesmo “amarrada a Paulo. Acabado o encanto dos primeiros meses, ficara a paixão. Um 

desejo a latejar em cada poro. A violência das entregas e o ópio dum ciúme a crescer 

quando as ausências se repetiam” (ASC 155). 

A relação mantém-se até “certa noite” em que “o viu. De costas, debruçado na 

muralha. Ao lado um outro jovem. E os gestos de ternura. E a embriaguez do enleio, e o 

jogo da sedução” foram suficientes para compreender a evidência de uma relação 

homossexual (ASC 155). Perante tal quadro, “partiu no dia seguinte. Sem despedidas”, 

forçada a uma rutura “inesperada e dorida” (ASC 155/156).  

A exuberância desta paixão e o seu abrupto fim determinarão o futuro. De 

“regresso a Amsterdão cometera pequenas loucuras. Vagueara por noites sem sono de bar 

em bar” até que saída de um “período confuso, cheia de carências, pouco segura do que 

queria e duvidosa de completas entregas” começara a “sair com Elvin. […] Bom rapaz, o 

Elvin” (ASC 156). Após a fugacidade de uma relação impetuosa de desfecho doloroso, 

procura estabilidade, segurança com um parceiro “pacato, metódico, […] atencioso. […] 

Ela deixou-se ir. Sabia que com ele teria a casa, um dia-a-dia sem problemas, uma 

existência pacata e economicamente sólida.” Contudo, como seria de esperar de uma 

mulher cujo perfil psicológico deixa pressagiar a necessidade de paixões arrebatadoras, 

esta relação também não se revela duradoura e “tudo começara a morrer devagar” (ASC 

154). O casamento terminou, não por força de algum acontecimento mas, pelo contrário, 

pela monotonia, pela ausência: “nem sei por que nos deixamos. Não recordo um momento 

de exaltação…” (ASC 156).  

 Neste, tal como já sucedera em outros contos, deparamo-nos com retratos de 

mulheres desafiadoras das expetativas culturais do seu meio, insatisfeitas com os 

companheiros tal como as personagens de  
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  […] muitíssimos livros de autores contemporâneos [em que] mulheres 

e homens não se podem amar porque as mulheres procuram um ideal que 

nenhum homem realiza. […] Os homens não estão à altura dos valores 

femininos. A mulher é capaz de um valor altíssimo, nobilíssimo, total, o 

homem, não. A mulher porém, é obrigada a deixar, um depois do outro, todos 

os homens que lhe agradam porque não sabem amá-la do modo que, para ela, é 

necessário.89 

 

 No terceiro momento da narrativa deparamo-nos inesperadamente com Martine. 

Naquela que fora uma vida marcada por homens, emerge “uma mulher feita, sólida, 

aparentemente fria” (ASC 157). A protagonista já não se recorda como se "decidiram por 

uma vida em comum. Talvez para quebrarem o fantasma da solidão. Mas resultara. 

Inventaram uma vida nova” (ASC 157). É com naturalidade que esta mulher se entrega a 

uma relação lésbica com uma crítica de arte que conhecera há dois anos. Depois de Paulo 

e Elvin, a protagonista refaz a sua vida, desta feita, ao lado de uma mulher que, no entanto, 

apresenta traços masculinizantes. Se, por um lado, a descrição sugere segurança, firmeza, 

algum distanciamento emocional, características masculinas, por outro, o facto de se 

referirem a uma mulher poderá, também, indiciar uma aproximação entre masculino e 

feminino, pondo de lado estereótipos associados a cada um dos géneros e ignorando 

mesmo as tipificações. Esta viragem na escolha de companheiro abre-se a diversas 

interpelações, sugerindo múltiplas leituras, entre as quais, a possibilidade de saturação da 

protagonista com as suas relações com diferentes tipos de homens (a primeira, 

tempestuosa, a segunda monótona e pacata), procurando a felicidade e o erotismo 

desejados no género alternativo; ou o facto de Martine poder reivindicar e dar o prazer 

sexual ansiado pela protagonista pelo facto de conciliar em si o feminino e o masculino; 

ou ainda, a circunstância desta mulher, contrariando a ordem estabelecida, transgredir, 

por completo, os modelos de feminilidade e tomar uma atitude proactiva na concretização 

das suas aspirações procurando prazer numa relação lésbica, asseverando o direito à 

liberdade erótica de igual forma para ambos os sexos. As alongadas descrições das duas 

primeiras relações fracassadas seguidas da rápida reviravolta do desfecho sugerem ainda 

que a árdua busca pelo outro terminou quando os desejos da protagonista foram 

satisfeitos, ainda que por uma mulher. Terminado o sobressalto da incerteza, inicia-se a 

tranquilidade da confiança e da entrega mútua: “nem se perguntavam da duração, 

                                                           
89 Alberoni, Francesco, O Erotismo, Op. cit., p. 127.  
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perenidade ou fragilidade do amor. Era tudo simples, intuitivo, repousante. […] Estava 

tudo bem” (ASC 157). 

 Outra heroína que se afirma pela forma como vive o amor é a de “Para Ouvir 

Albinoni”90, o último dos dez contos reunidos sob o mesmo título. O enredo é 

proporcionado pelo “reencontro entre Leopoldo e a protagonista, também ela escritora, e 

de quem nunca saberemos o nome, motivado pela escrita”91 e a pretexto de um pedido de 

autógrafo.92 Será a própria autora a confirmar a inspiração autobiográfica para este conto, 

na sua intervenção feita na Universidade da Madeira, em 2005:  

 

[…] apaixonei-me violentamente por um homem. Ele também se 

apaixonou por mim e queria que eu fosse ouvir música […], queria dar-me a 

ouvir Albinoni. E tanto insistiu que, numa noite de copos e poesia fui ouvir 

Albinoni. […] Esta história, real e recriada, aparece num conto, que se chama, 

exatamente “Para ouvir Albinoni”, incluído num livro meu intitulado A Santa 

do Calhau, e onde conto a história dessa paixão fugaz, breve. Anos mais tarde 

acontece que estava eu em casa, sentada, muito sossegada, e vejo entrar uma 

pessoa com o livro A Santa do Calhau na mão e a dizer-me “Venho aqui para 

me dares um autógrafo. Já que escreveste sobre mim neste livro, pelo menos 

dá-me um autógrafo.93 

 

 Um desenrolar a dois tempos, em narrativas alternadas, segundo as recordações 

de cada um dos personagens principais, permite-nos conhecer “a aventura rápida e 

descomprometida. Pelo menos à partida” (POA 88) vivida por ambos. “Meia dezena de 

anos” […] separavam-nos “desde o último dia do primeiro e único encontro. Um amigo 

comum, uma noitada” […] (POA 88). Após alguma insistência ela cede:  

 

 E eu fui com Leopoldo para ouvir Albinoni. E acabámos entre lençóis 

de linho, com cheiro a naftalina, a descobrir outros cheiros. Não nos deixamos 

durante uma semana. Ele derramava sobre mim uma inesgotável sede, caricias 

                                                           
90 In Para Ouvir Albinoni, Op. cit., pp. 87-92. 
91 Moniz, Ana Isabel, “Escrever a vida: “Para Ouvir Albinoni” de Maria Aurora Carvalho Homem”, in 

Leitura e Afectos: homenagem a Maria Aurora Carvalho Homem, Thierry Proença dos Santos (org,), Op. 

cit., p.163. 
92 Uma primeira versão do conto já integrara a edição de 1992 de A Santa do Calhau, tendo sido essa 

publicação que suscitou o reencontro entre ambos e a consequente segunda versão do mesmo conto aqui 

em análise publicada na edição de 2003 de Para Ouvir Albinoni. 
93 Homem, Maria Aurora Carvalho, “Preciso de me dizer”, in e depois? sobre a cultura na Madeira, Ana 

Isabel Moniz, Diana Pimentel e Thierry Proença dos Santos (org.), Op. cit., p. 31. 
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de funda e irreprimível ternura. Ficávamos, pelo dia, estendidos virados para o 

mar. […] Ao começo da noite reinventávamos jogos de amor. Sem nos dizermos 

palavras, sem nos arriscarmos nas promessas. Era como se ambos tivéssemos 

estabelecido um pacto: que fosse perfeito e infinito dia-a-dia. E foi. Depois ele 

partiu. Da Ilha e de mim (POA 89).  

 

 

 A memória interliga-se com uma sensorialidade feminina marcada, em particular, 

pelos aromas e pelo tato como indícios de proximidade e ainda pelo prazer de sentir-se 

desejada, amada, de se dar ao outro “numa constante intromissão do real na ficção”.94  

 Esta personagem revela-se decidida nas escolhas, confiante e aberta à sedução, ao 

prazer e ao amor. Serão as palavras de Leopoldo que o confirmam: “é bom que saibas que 

andei à tua procura estes anos todos, noutros corpos, noutros beijos, […] foste sempre 

uma mulher livre e disponível, tive medo, mulheres como tu assustam. Não pedem nada 

e querem tudo” (POA 90/91).  

 Apesar da insistência de Leopoldo ao confessar-lhe o seu amor e dos “rápidos 

flashes” em que ela reconstitui “os passos da [sua] paixão […]: a forma firme, e suave 

com que conduzia o meu corpo, no seu, amansando-o perto da explosão estendendo o 

êxtase da vibração [,] a língua sábia a tocar-[lhe] no corpo trémulo e molhado” (POA 92), 

ela está segura de si, sabendo com clareza que ele já não lhe desperta o desejo como havia 

feito seis anos antes. É uma mulher independente, decidida, conhecedora do seu corpo 

que vive a plenitude do amor, entregando-se ao prazer sem constrangimentos. Está 

confiante da sua capacidade para seduzir e apenas se deixa conquistar quando é movida 

pelo desejo. O renovado pedido de Leopoldo e o seu repúdio confirmam-no:  

 

 Seguramente que o tinha emoldurado ao lado das minhas mais férteis e 

valiosas recordações, mas o tempo tinha apagado os traços, agora bem definidos 

na minha frente. Aquele homem, seguramente atrativo, mais maduro e mais 

solitário, possivelmente mais carente e experiente, não era já Leopoldo a quem 

                                                           
94 Moniz, Ana Isabel, “Escrever a vida: “Para Ouvir Albinoni” de Maria Aurora Carvalho Homem in 

Leitura e Afectos: homenagem a Maria Aurora Carvalho Homem, Thierry Proença dos Santos (org), op. 

cit., p.164. Ainda a respeito da interligação entre realidade e ficção saliente-se a proximidade entre “que 

fosse perfeito o dia-a-dia” e a expressão “que seja infinito enquanto dure” referida na crónica “Uma carta 

de amor”, dirigida, na nota final, ao “Eduardo…onde quer que esteja”, publicada no Diário de Noticias da 

Madeira em 2005 e também na página 221 do livro supracitado. Nesse mesmo texto descobrem-se 

pormenores de uma relação amorosa consumada em Sintra e da qual se encontram ecos dispersos pela 

contística da autora, com especial relevância para “Leonardo” e “Em Novembro”. 
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me dera e que me pretendera um dia cativar. Teria sido sem dúvida uma das 

minhas paixões. Que o tempo apagara (POA 92). 

 

 Agora que refizera a sua vida amorosa e Leopoldo já não desperta nela qualquer 

interesse, não tem dificuldades em decidir chamar-lhe um táxi e acompanhá-lo à porta. 

No desfecho deste conto descobrimos a sua adoração pela música de Albinoni… Enfim, 

como ainda gosta de ser convidada, seduzida para ouvir Albinoni. 

 Será, contudo, “Na pele do desejo”95 que a explicitação do corpo, da sensualidade 

e sexualidade femininas estará mais em evidência num conto de elevado grau de 

intensidade erótica marcada pela ultrapassem de barreiras pessoais e não apenas sociais.  

 O corpo de Madalena é o espaço erótico a partir do qual e no qual se centra a 

narrativa, que é, afinal uma viagem de descoberta, um percurso sensual pelo corpo 

feminino. Atestando a afirmação de Alberoni de que “os homens […] ficam excitados 

com a nudez das mulheres e imaginam ter relações sexuais com elas”96, o desejo de Pedro 

é despoletado ao avistar Madalena na praia:  

 

Ela tem umas pernas magníficas, doiradas e altas, musculatura firme e 

bem coberta, joelhos perfeitos e artelhos finos. […] a boca carnuda, aberta num 

meio sorriso […] e a cintura estreita quando parte a correr, um balanço da anca 

cheia, a planície do ventre sem uma prega, a morrer na  tanga florida (POA 79). 

 

 A descrição avança, de detalhe em detalhe, até ao pormenor do “seio esquerdo. A 

sair do soutien reduzido, uma asa. Uma asa acastanhada com pontinhos pretos. Colada à 

carne macia e tostada é um indício ligeiro e frágil” (POA 79). Até que, num crescendo, 

“as alças descaem e os seios, túrgidos, resplandecem na luz. E lá está uma borboleta 

poisada no bico” (POA 79). Exposta a sensual feminilidade de Madalena, os seios serão 

apenas o ponto de partida para um jogo multissensorial, com maior relevância para a visão 

e o tato.  

 Inicia-se uma relação de mútua descoberta em que o corpo remete para uma 

paisagem desencadeadora de desejo, associada ao valor simbólico das tatuagens. 

Desdobrando-se em sucessivas paisagens, cada uma constitui um novo desafio, mais um 

limite a ultrapassar e proporcionará um leque de experiências do outro, mas também de 

                                                           
95 Conto inserido em Para Ouvir Albinoni, Op. cit., pp. 79-86. 
96 Alberoni, Francesco, O Erotismo, Op. cit., p. 15. 
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si próprio. Depois da borboleta, a águia, logo a seguir o tigre. O leitor é imerso na vida 

sexual dos protagonistas, que domina toda a narrativa, através de um discurso erotizado 

descritivo do jogo amoroso a que se entregam na sua busca pela satisfação do prazer. Pela 

intensidade do envolvimento sexual, eclipsam-se os restantes domínios das suas vidas. 

Madalena “anda consumida de jogos de amor cada vez mais excitantes. E não pensa senão 

em sexo, as veias a latejar de desejo, um líquido apressado a queimar-lhe as pernas, os 

mamilos arrepiados de pressa na urgência duma carícia (POA 83). A protagonista, 

consciente da entrega e da crescente falta de autocontrolo, debate-se com o significado 

desta relação avassaladora que a domina:  

 

  — É como se me possuísses para além de mim, como se o meu corpo 

fosse um campo experimental… […] Não sei se é amor. Se é só desejo. Se é 

alguma coisa a pegar-se à minha pele, tão fundo, que um dia não possa arranca-

la! (POA 82). 

 

 Até o próximo pedido de Pedro:  

 

— Ficava bem um lobo solitário […] Um lobo faminto e hiante, pronto 

a devorar-me e a enfeitiçar-te. Um lobo na tua pele abrir-nos ia o caminho da 

paixão mais devoradora. Um lobo a descair na tua púbis, de forma a que não 

pudesse distinguir entre o seu pelo e a relva do teu sexo (POA 83). 

 

 Madalena “não entende a necessidade das tatuagens para que o desejo cresça, a 

entrega seja mais completa, os beijos mais fogo e o sexo mais pródigo” (POA 83). A sua 

recusa provoca o afastamento de Pedro e a primeira crise na relação. “Perante o temor de 

não possuir fascínio, de não produzir a emoção”97, ela acaba por ceder ao pedido do 

amante. Diante a nova tatuagem, a “cabeça dum lobo voraz, de goelas frementes”, é 

retomado o frenesim sexual anterior (POA 84). 

 “Não tarda que o […] corpo [de Madalena] seja uma única tatuagem e cada uma 

delas a memória iniciática de todos os rituais amorosos” (POA 85). Todavia, ela apercebe-

se que a intensidade da entrega já não é a mesma: “tinha de ser ela a acender a chama” 

(POA 85). Dá-se uma inversão de papéis: se até aqui era Pedro que alimentava o ímpeto 

da relação através das tatuagens pedidas, agora é a sua amante que sente necessidade de 

                                                           
97 Alberoni, Francesco, O Erotismo, Op. cit., p. 52.  
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introduzir um elemento impulsionador na relação que, entretanto, entrara numa fase de 

prazer tranquilo. Pedro precisa do rastilho das tatuagens, ela, viciada no prazer 

arrebatador, violento, orgástico, ávida de sexo, lembra-se da serpente. É evidente a 

relevância do simbolismo das imagens impressas no imaginário feminino, nomeadamente 

a associação da serpente à sedução, à libido e à imortalidade.  

 A relação dos protagonistas consubstancia-se numa dupla descoberta: a do corpo 

e também a da sensação, da emoção, do sentir. Através da tomada de consciência do outro, 

ambos navegam pelas águas do desconhecido para se encontrarem, para se refazerem. 

Será na personagem feminina que se operacionaliza a maior transformação: passa de 

objeto de desejo a sujeito propulsor, representando uma mulher proactiva na busca da 

satisfação sexual, do prazer. Por influência de Pedro, a libido feminina é desatada das 

amarras sociais e, descoberto um erotismo latente, efetiva-se uma alteração dos padrões 

do comportamento sexual de Madalena que, transgredindo dos modelos de feminilidade 

patriarcais, passa a usar o corpo como instrumento do seu próprio prazer. Dá-se uma 

aproximação entre o modelo erótico masculino e o feminino, elevando a relação ao 

“verdadeiro erotismo [que] só é possível quando cada sexo procura compreender o outro, 

consegue pôr-se no seu lugar, e fazer suas as fantasias do outro”.98 A protagonista assinala 

a transição para a definição de uma nova identidade feminina marcada pela desconstrução 

da dicotomia masculino-ativo-sujeito/feminino-passivo-objeto. A Madalena que emerge 

é uma mulher renovada, uma autoconstrução guiada pela mão de Pedro. 

 A busca errante no trilho da autodescoberta das mulheres de Maria Aurora é 

contínua, tanto no tempo como em diferentes espaços geográficos e culturais, até que 

chegamos a Leila99, em simultâneo “nome exótico”100 da protagonista, título do conto e 

da coletânea em que se insere. Por entre todas as protagonistas de Maria Aurora, Leila, 

“sinédoque da revelação secreta, madura do desejo e da aventura do prazer”101, será, 

porventura, a mais misteriosa e rebelde das transgressoras já que se revolta ativamente 

contra os modelos de feminilidade vigentes, tornando-se este aspeto ainda mais marcante 

pelo contexto cultural do mundo árabe no qual se insere. 

 

                                                           
98 Ibidem, p. 109. 
99 Conto inserido em Leila, Op. cit., pp. 45-88. 
100 Castro, Maria Emília Garcia Osório de, “Leila” ou a cartografia do desejo – Viagem como espaço de 

ambiguidade, alteridade e transgressão”, in Leitura e Afectos: homenagem a Maria Aurora Carvalho 

Homem, Thierry Proença dos Santos (org.), Op. cit., p.178. 
101 Id. Ibidem. 
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 No incansável desvendar da discrição das mulheres silenciadas e 

sigilosas, envoltas em tecidos intoleráveis, Maria Aurora reinventa Arzila, de 

passagem, com largos retoques de cor, explorando um enorme painel de 

Marrocos, numa navegação em vários sentidos. 

 De relato em relato, de retrato em retrato, penetramos em terras 

Africanas, em histórias de Maomé [… e] abeiramo-nos de mulheres secretas 

[…].102 

 

    O narrador, também protagonista, introduz os personagens centrais desta 

narrativa, lançando desde logo uma bruma cujo objetivo é despertar no leitor “o desejo 

de desvendar”103 um mistério:  

 

Estávamos sentados, a beber chá de menta, na esplanada dum 

restaurante simpático, encostado ao fundo de um largo acolhedor recortado na 

muralha de ESSAUIRA, quando Abdula me falou de Leila pela primeira vez (L 

45). 

 

  Se, por um lado, Leila é uma personagem “misteriosa, forte, solitária, quase 

plasmada na paisagem em que se move, […] que se entrega à sua arte e para quem viajar 

é uma constante da vida, um modo de estar”104, por outro, similarmente, o narrador-

protagonista não é menos enigmático nesta sua viagem física e emocional de descoberta 

do outro, mas acima de tudo, de si mesmo. Abdula confirma que Leila esconde “um 

segredo só seu, que […] não [pode] revelar” (L 70). Porém, com o desenrolar da narrativa, 

o leitor apercebe-se de um outro mistério bem mais profundo, nunca declarado, 

entrançado intencionalmente pela autora à trama, qual conspiração silenciosa, que se 

instala na mente do leitor e que se prende com a identidade do narrador: será homem ou 

mulher?105 

 Ao longo das dezassete páginas iniciais do conto, a narrativa centra-se na viagem 

e no diálogo entre Abdula, o guia, e o narrador que tenta “desvendar o mundo feminino, 

para além das silhuetas [com que] se cruzavam” (L 53), resultando num aceso confronto 

entre os modelos de feminilidade europeus e árabes.  

                                                           
102 Ibidem, p. 178. 
103 Ibidem, p. 174. 
104 Ibidem, p. 182. 
105 Por razões de ordem prática, o(a) narrador(a) será referido como narrador. 
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 O conto, através do narrador, contribui assim para desencadear uma certa 

resistência às definições restritivas daquilo que se considera ser adequado ao pensamento 

e comportamento femininos no contexto patriarcal, apresentando modelos alternativos de 

feminilidade: “as mulheres dos nossos dias já não se limitam à casa, aos filhos” (L 53). A 

conversa avança para “matéria de amor” (L 60), sendo claro que o narrador acredita na 

livre expressão e realização do desejo das mulheres, enquanto Abdula se debate com os 

princípios árabes e a sua real concretização, com a “tensão entre amor e sexualidade, 

fidelidade e promiscuidade, responsabilidade e brincadeira”106 quando afirma: “Sou fiel, 

tenho uma só mulher e uma paixão impossível” (L 61). Leila: 

 

  — […] Era diferente de todas as outras. Rebelde. Distinguia-se por 

questionar muitos princípios. Frágil de corpo, tinha um olhar inquieto, negro e 

profundo e uma marcada sensibilidade artística. Desenhava como ninguém. 

Corpos andróginos, nus de preferência… 

   — Puxa… devia ser… 

   — Um escândalo. Tinha um comportamento invulgar. Tão depressa 

procurava companhias femininas, com quem a víamos abraçada em 

confidências, como parecia desejar a intimidade dos rapazes a quem provocava 

deliberadamente. Eu era um deles. […] 

  — Fugia-lhe. Se por um lado sentia uma grande atração, por outro 

fazia-me medo (L 62). 

 

 Prossegue a viagem e o relato de Abdula sobre a saída de Leila de Marrocos 

porque se sentira “sufocada por tantas limitações impostas às mulheres” (L 66). Em Paris 

vivera “múltiplas aventuras sexuais” até que regressara, fixando-se em Marraquexe onde 

Abdula a reencontra para ser de novo “enredado” (L 67). A capacidade sedutora de Leila 

é notória: “se já tinha um certo encanto aos dezoito anos, […] hoje é fascinante. E sabe 

insinuar-se sem esforço”. Apesar de a querer “ardentemente. Um desejo obsessivo”, 

Abdula nunca lhe tocou (L 67). Os seus sentimentos contraditórios enquadram-se nas 

afirmações de Alberoni de que o “homem, na sua maioria, tem medo da beleza feminina. 

É atraído por ela, mas teme-a”.107 O guia defende-se como pode: “no dia em que a tivesse, 

[…] perdia a […] liberdade, […] seria um escravo” (L 67). O desejo reprimido de Abdula, 

                                                           
106 Cf. Alberoni, Francesco, O Erotismo, Op. cit., p. 233, a propósito da dificuldade dos homens em 

canalizar o seu erotismo para uma única pessoa. 
107 Alberoni, Francesco, O Erotismo, Op. cit., p. 78. 
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a sua renúncia, vem reforçar o clima misterioso de erótica sedução, criado à volta de Leila 

ainda mais exacerbado pela incompreensão do narrador face à sua apatia e à discussão 

sobre as distinções entre amor e sexo. Para o narrador, o sexo 

 

  […] é para ser usado. É uma função igual a tantas outras do teu corpo. 

E quanto mais se pratica mais se aprende. O sexo deve ser uma arte sublime, 

que, como todas as artes é efémero. […] Distingo claramente duas coisas: o 

Amor e o Sexo. Os dois, quando se conjugam, são o êxtase. Mas podes amar 

sem a necessidade do imediatismo da posse. E podes possuir e fruir e gozar 

momentos únicos sem o envolvimento amoroso. E isto é igual para homens e 

mulheres (L 67/68). 

 

 Abdula não partilha desse ponto de vista e o tema esgota-se na afirmação do 

narrador: “quem tem dado cabo desta ordem natural, quem tem deturpado tudo, são as 

religiões…” (L 68). 

 Está traçada uma imagem mental de mulher misteriosa, transgressora, evocativa 

de desejo, uma “ideia de obsessivo fascínio”108 que se apodera do narrador, levando-o a 

confessar ter “grande curiosidade em conhecê-la” (L 69). Quando, por fim, o encontro se 

materializa, o narrador confirma que “Abdula não exagerara”, de facto,  

 

 Leila tem uma voz rouca. Sensual. […] Era uma belíssima mulher. 

Cabelo negro apertado numa longa trança, olhos rasgados, boca carnuda e uns 

dentes brilhantes e perfeitos. Dentro da túnica comprida e larga, em tom de mel, 

adivinhava-se um seio redondo e um corpo elegante (L 70). 

 

 As latentes fantasias eróticas do narrador pairam num crescendo intermitente, 

“deliciosamente promissoras de êxtase”109 até ao primeiro beijo, “o início de uma 

aventura pressentida quando [de Leila] ouvira falar pela primeira vez” (L 74). O ritual 

amoroso iniciado por Leila é também por ela interrompido, deixando o narrador num 

estado de “grande confusão, […] expectante, no desejo de que a porta se abrisse e Leila 

aparecesse nua e apetecível, hábil e subtil” (L 77/78). Mas o reencontro erótico dar-se-á 

                                                           
108 Castro, Maria Emília Garcia Osório de, “Leila” ou a cartografia do desejo – Viagem como espaço de 

ambiguidade, alteridade e transgressão”, in Leitura e Afectos: homenagem a Maria Aurora Carvalho 

Homem, Thierry Proença dos Santos, 7 Dias 6 Noites (org.), Op. cit., p.176. 
109 Ibidem, p. 180. 
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apenas na noite seguinte abrindo tempo para o “antegozo do encontro [,] uma excitação 

feita de fantasia” que poderá ser experienciada antes ou, mesmo, após o encontro.110 À 

medida que a noite se aproxima, a antecipação do prazer erótico intensifica-se através do 

duche, dos óleos, dos perfumes, da túnica, da música e, por fim, das histórias amorosas 

passadas de Leila, cumprindo-se a “inquietação do erotismo” que é afinal “a inquietação 

de conhecer”.111 

 “Sem limitações nem peias, Maria Aurora proporciona-nos um encontro amoroso 

não-convencional em que a transgressão é sendeiro para o êxtase erótico-sensual 

ilimitado”112, quando a protagonista e o narrador se entregam à descoberta mútua até que 

“num deslumbramento, por entre a penugem negra e farta, […] um pénis triunfante, quase 

ereto, mediano mas cheio” (L 87). Revela-se, enfim, o segredo de Leila: tal como as 

figuras dos seus quadros, é um ser andrógino. 

 A descoberta do outro é, afinal, para o narrador também a descoberta de si mesmo 

ao afirmar que “nunca sentira nada igual. Nunca imaginara que se podia explodir de 

prazer de forma tão violenta e sentir-se a seguir tanta serenidade” (L87).  

 A viagem, que se prefigurava apenas como percurso na busca pelo conhecimento, 

pelo contacto com outra cultura, outras gentes, é, afinal, muito mais: é confronto de ideias, 

de experiências da sexualidade masculina e feminina, de alteridade e autorrevelação 

conseguidas através de um erotismo de início latente mas, crescentemente, explícito. A 

difusão de uma identidade feminina distinta do estereótipo consubstancia-se em Leila, 

transgressora, livre na efetivação do desejo e do prazer: “Leila é livre, não se apega, não 

se fixa. […] Leila é uma eterna viajante”113 do mundo e de si mesma. Contudo, o seu 

próprio corpo revela-se ambíguo na sua androginia, “uma instabilidade sexual 

paradigmática [que] faz oscilar a imagem de Leila entre homem e mulher”114, o que 

poderá indiciar o propósito da autora de expor uma experiência erótica livre e prazerosa 

tanto para o sexo masculino como para o feminino.  

 Aliás, o facto de a identidade sexual do narrador permanecer oculta também o 

evidencia. Apesar de “todos os leitores” espreitarem “pela cortina das palavras” na 

                                                           
110 Alberoni, Francesco, O Erotismo, op. cit., p. 177. 
111 Ibidem, p. 148. 
112 Castro, Maria Emília Garcia Osório de, “Leila” ou a cartografia do desejo – Viagem como espaço de 

ambiguidade, alteridade e transgressão”, in Leitura e Afectos: homenagem a Maria Aurora Carvalho 

Homem, Thierry Proença dos Santos (org.), Op. cit., p. 181. 
113 Ibidem, p. 182. 
114 Ibidem, p. 176. 



 

 72/87 

tentativa de descobrir quem tocou Leila “com tal intensidade que torna cada palavra um 

corpo vivo, táctil, sensorial”, não o conseguirão. A voz narrativa continua secreta.115 

 Neste conto, Maria Aurora conjuga aqueles que são dois aspetos fulcrais da 

literatura de autoria feminina contemporânea: “a experienciação do corpo, do seu 

intimismo e a expressão da sua assunção”116 bem como “o desejo [por parte das mulheres] 

de poder reagir eroticamente como um homem, separando sexualidade e amor”117.  

 As mulheres de Maria Aurora dão voz à conquista, sem pudor, de um espaço de 

liberdade, de expressão do desejo e do prazer, enfim, da descoberta e da tomada de 

consciência do corpo, contribuindo para a construção de uma nova identidade feminina, 

distinta dos estereótipos enraizados por séculos de dominação patriarcal. Demarcam-se 

dos seus papéis ancestrais de meras esposas e mães, traçados pelos ideais masculinas, 

rumo à “total disposição de si mesmas em todas as esferas da existência”118, ao encontro 

da terceira mulher, definida por Lipovetsky como aquela, que é uma “autocriação 

feminina”119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Falcão, Ana Margarida, Pimentel, Diana, “Apresentação de Leila, de Maria Aurora Carvalho Homem”, 

in Margem 2, n.º 19, Op. cit., p. 63. 
116 Castro, Maria Emília Garcia Osório de, “Leila” ou a cartografia do desejo – Viagem como espaço de 

ambiguidade, alteridade e transgressão”, in Leitura e Afectos: homenagem a Maria Aurora Carvalho 

Homem, Thierry Proença dos Santos (org.), Op. cit., p. 173. 
117 Alberoni, Francesco, O Erotismo, Op. cit., p. 109. 
118 Lipovetsky, Gilles, A Terceira Mulher: Permanência e Revolução do Feminino, Lisboa, Instituto Piaget, 

2000, p. 232. 
119 Ibidem, p. 233. 
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CONCLUSÃO 

 

O universo ficcional de Maria Aurora Carvalho Homem acerca-se do mundo 

feminino, expondo criticamente uma sociedade em mudança e contribuindo para uma 

crescente tomada de consciência dos diferentes papéis desempenhados pela mulher. Da 

complexidade das personagens, transparece o profundo conhecimento da autora relativo 

ao pensar, ao sentir feminino e às inquietações vividas pela mulher, resultando em 

narrativas de vida, nas quais é difícil destrinçar ficção de realidade. As suas protagonistas, 

rurais ou urbanas, do passado ou da atualidade, retratam a demanda da mulher, cada vez 

mais ousada, rumo à emancipação através da exploração dos afetos e do desejo, 

contribuindo para a definição de uma nova identidade feminina, liberta dos 

constrangimentos sociais impostos por séculos de domínio patriarcal.  

 A sua obra afigura-se feminina no duplo sentido: pela autora, mulher, e pela 

centralidade temática assente nas experiências de vida no feminino, desde a servidão à 

liberdade erótica, vivida e assumida sem reservas ou pudores, enquadrando-se no 

pensamento de Isabel Allegro de Magalhães ao afirmar que o autor projeta sempre na sua 

obra, de algum modo, o que a sociedade dele fez.120 Pelo facto dos seus retratos ilustrarem 

sempre a mulher de um ponto de vista feminino, as personagens conseguem habilmente 

granjear a adesão afetiva do leitor para a causa feminina. Mesmo tratando-se de 

figurações associadas a conotações negativas no imaginário coletivo como esposas 

adúlteras, prostitutas ou mulheres que recorrem aos seus atributos físicos para ludibriarem 

os homens, manipulando-os, o leitor sente-se irremediavelmente atraído, enleado pelos 

seus contextos e motivações. 

 Ao longo das narrativas surgem representações de mulheres subjugadas pelo 

poder masculino, dominador, de pais, maridos ou amantes, mulheres objeto. De entre as 

mais inferiorizadas e humilhadas, destacam-se as criadas de servir, duplamente 

exploradas nos afazeres domésticos e na devassa do corpo. Armanda, em “Os Novos 

Senhores”, Alzira ou Tina em “Alzira” encarnam a serviçal submissa e conformada. A 

estas junta-se tia Ermelinda de “A Vontade de Deus” que, tal com o título do conto sugere, 

se resigna ao seu destino de mulher explorada pelos homens que cruzam a sua vida, 

conforme, aliás, já sucedera com a sua mãe, como se tal desígnio fosse a vontade de Deus, 

contra a qual, ela, mera mulher, nada poderia fazer.  

                                                           
120 Cf. Magalhães, Isabel Allegro de, O Sexo dos Textos, Op., cit., p. 68. 
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 Outra figuração de subserviência é a da esposa, retratada pela autora em 

ambiências distintas. Como tivemos oportunidade de observar, Ana Luísa, em “O 

Coração da Ilha”, apresenta-se como uma das poucas protagonistas que, neste cenário de 

abnegação em prol da família e do lar, tem nome. São várias as “senhoras” cuja identidade 

nunca se (re)conhece (veja-se o caso das esposas em “A Herança do Paraíso” ou “Os 

Novos Senhores”). São mulheres dóceis e frágeis, com frequência sofridas, entregues a 

uma monótona domesticidade e ao papel para elas definido socialmente. Se umas 

correspondem ao ideal de mulher, já que cumprem também a sua função de maternidade, 

outras, porém, revelam-se estéreis, o que parece legitimar as infidelidades dos maridos. 

Esta configuração remete para uma clara ligação entre a sexualidade feminina e a função 

procriadora da mulher, evidenciando o hiato na experienciação do corpo e do prazer entre 

homens e mulheres. Os homens percecionam as mulheres como objetos sexuais, e estas, 

nestes contextos, moldam-se a esse papel. 

 É de realçar que o casamento se apresenta, quase sempre, como um quadro 

negativo, em especial para as mulheres, embora seja benéfico para os homens, no âmbito 

da harmonia doméstica e do apoio familiar sem, contudo, estarem limitados por restrições, 

mesmo aquelas inerentes ao matrimónio, como a suposta fidelidade. Como podemos 

constatar na contística de Maria Aurora, a rejeição das esposas assume duas configurações 

distintas: por um lado, o distanciamento sentimental e sexual no caso do adultério 

masculino e, por outro lado, o afastamento físico no contexto da emigração que explica 

os casos de adultério feminino. Se as infidelidades masculinas são tema recorrente, 

surgindo retratadas em inúmeros contos, já os casos femininos são reduzidos. Rosária em 

“Choro na Erva Tenra” e Idalina em “A Partilha” retratam o conflito interior vivido pelas 

mulheres que se debatem entre a moral e uma sexualidade latente, cada vez mais difícil 

de controlar. A primeira é acometida por sentimentos de culpa, a segunda, incapaz de 

lidar com a condenação pública, suicida-se.  

 A mulher no papel de amante também se constitui como tema, realçando, mais 

uma vez, a situação desfavorável das mulheres. Em “Blues na Cidade Velha” e “Viagem 

sem Regresso”, Mariana (em ambos os contos o nome da protagonista é idêntico) é 

infeliz, apesar de ser a amante e não a esposa no quadro amoroso apresentado. As duas 

protagonistas vivem em suspenso, à espera de relações repetidamente adiadas, enquanto 

as personagens masculinas persistem na duplicidade. 

 Ainda no contexto do casamento, a autora reitera, em diversos contos, o desgaste 

causado pela passagem do tempo e a monotonia instalada face à rotina quotidiana, o que 
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se estabelece como motivo para uma crescente insatisfação das mulheres. Elsa, Leonor e 

Laura dão nome a outras tantas mulheres não identificadas, que se agregam na solidão de 

esposas mal-amadas. Se Leonor (“As Quatro Mulheres de Hubert”) e Laura, protagonista 

do conto homónimo, prefiguram mulheres que recorrem às memórias do passado para 

preencher as vidas vazias da atualidade, já Elsa (“Em Novembro”) escolhe o caminho do 

prazer indiciando uma configuração distinta. 

Outra tipificação feminina que tivemos o ensejo de destacar na contística de Maria 

Aurora é a da prostituta. Marli (“Uma torrada, uma chinesa”) e Prisca (“A Prisca”) 

conduzem o leitor ao mundo da prostituição, como resultado da degenerescência social. 

Ambas são apresentadas, não como transgressoras, mas como vítimas das origens 

miseráveis e da sua condição de mulher. Tratadas como objetos sexuais, encontram na 

prostituição o único meio de subsistência até que são resgatadas por promessas de amor 

e melhores condições de vida que se revelam, porém, efémeras. 

 A transgressão surge na contística de Maria Aurora associada aos arquétipos 

femininos da mulher bela e tentadora que induz o homem à transgressão e da mulher 

pecadora, ela própria transgressora. Rosalina (“Morte nas Ginjas”) é exemplo da jovem 

inocente cuja beleza seduzirá Vicente. A sua influência, ainda que passiva, sobre Vicente 

resultará em morte violenta. Outras protagonistas como Amelinha (“A Santa do Calhau”) 

e Fernanda (conto homónimo) marcam um ponto intermédio entre a agente de 

transgressão involuntária e a intencional já que ambas têm consciência do efeito que 

causam no sexo oposto, ainda que a transgressão operada não tenha sido propositada. Já 

Paula (“Pessoa Revisitado”) e Marília (“Cantata para Marília”) encarnam a provocadora 

intencional que recorre à sua beleza e capacidade sedutora para manipular os alvos. Estas 

personagens assinalam uma mudança nos comportamentos femininos pelo recurso à 

intencionalidade erótica como orientadora das suas vidas.  

 A imagética feminina recriada pela autora remete-nos também para novas 

configurações do feminino, encarnadas por mulheres emancipadas que, 

progressivamente, se libertam do jugo masculino a que estavam forçadas as suas 

antecessoras e partem rumo à autodeterminação como sujeitos. Denota-se uma crescente 

tomada de consciência do corpo e da importância atribuída ao erotismo e ao prazer. Umas 

libertam-se, consumando paixões antigas latentes, como é o caso de Martina em “Capri”; 

outras entregam-se a relações esporádicas, como Elsa (“Em Novembro”) ou a 

protagonista sem nome de “Massagem Matinal”. A professora de “Da paixão não se faz 

casamento” leva uma vida dupla de contenção sexual durante um ano inteiro para, nas 
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férias, se entregar ao prazer da descoberta dos países nos corpos dos amantes. Esta atitude 

denuncia a mentalidade fechada do meio onde se insere que não está ainda preparado para 

aceitar a liberdade erótica das mulheres e, por isso, perante a repressão moral, ela prefere 

a mentira à reputação de libertina.  

 Deparámo-nos ainda com várias personagens, todas elas sem nome que, em 

sintonia com o corpo e o desejo, agem de modo a satisfazer as suas necessidades sexuais. 

A protagonista de “Ruptura em Amsterdão” decide deixar o marido que já não a satisfaz; 

a de “Malvasia”, após várias relações breves, mas intensas com diferentes parceiros, 

entrega-se a uma relação homossexual, enquanto a de “Para Ouvir Albinoni” se revela 

decidida nas escolhas, marca da maturidade e da segurança com que vive a sua 

sexualidade. 

  O elevado número de personagens femininas sem nome afigura-se como fator de 

particular relevância já que tende para um apagamento individual, evidenciando uma 

generalização de determinados contextos da realidade da mulher e, em simultâneo, a sua 

busca por uma identidade própria. 

 Por fim, Leila encerra em si todas as mulheres. À nascença, pelo género e pelo 

mundo árabe onde se insere, apresenta-se como mulher objeto. Contudo, subleva-se, 

transgredindo os modelos de feminilidade que a sufocam, ruma a Paris, onde se liberta, 

para depois regressar a Marraquexe, assumindo-se como sujeito. O narrador-personagem, 

que com ela se cruza e cujo género a autora habilmente esconde, completa o círculo 

quando, numa relação de crescente tensão erótica, descobre que Leila é, afinal, um ser 

andrógino. No seu conjunto, Leila, mulher e homem, e o narrador, sem género 

identificado, prefiguram a liberdade sexual de igual forma para ambos os géneros. 

 Ainda que ficcionada, a literatura apresenta-se, simultaneamente, como 

testemunho do passado e como marco de contemporaneidade pela influência que exerce 

sobre os leitores. Assim, as interpelações e ações das protagonistas, heroínas do 

quotidiano ficcional, transbordam para o mundo real ao despertar no leitor a possibilidade 

de novos modelos de feminilidade. Ao desafiar o pensamento instalado, ao romper com 

a ordem estabelecida, as personagens demonstram que, também na realidade, a igualdade 

de género tem ainda um longo percurso pela frente. A contística de Maria Aurora 

Carvalho Homem contribui, assim, em nosso entender, para redefinir, por um lado, o eu 

enquanto indivíduo, e, por outro, as expectativas socioculturais em torno da mulher. Ao 

apelar para a configuração de uma autoimagem diferente da mulher, assente em novos 
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conceitos de feminilidade e na afirmação do indivíduo, do corpo, do desejo e do prazer, 

a obra está, na verdade, a fazer a apologia da igualdade de género. 

 Apesar de calada a voz sonora, a voz escrita permanece aberta às leituras e aos 

ecos, às interpelações, às interpretações que porventura possam despertar, constituindo-

se como um meio privilegiado de reflexão sobre o mundo e, em particular, apontando 

para uma nova condição da mulher. 
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ANEXO 

 

OBRA DE MARIA AURORA CARVALHO HOMEM 

 

1. Conto 

 

“O Último Arpoador”, in Contos Madeirenses, Nelson Veríssimo (coord.), Porto, Campo 

das Letras, 2005. 

“Outubro – aguarela de um outubro melancólico”, in 12 Meses no Funchal, António 

Fournier (org.), Funchal, Funchal 500 Anos, 2008. 

 

2. Crónica 

 

Discurs(ilha)ndo, Funchal, Editorial Calcamar, 1999. 

“Um postal em festa”, in Margem 2, n.º 23, Funchal, Câmara Municipal do Funchal, 

dezembro 2007. 

“Travessa do descanso”, in Margem 2, n.º 24, Funchal, Câmara Municipal do Funchal, 

maio 2008. 

“Amo-te”, in Margem 2, n.º 25, Funchal, Câmara Municipal do Funchal, dezembro 2008. 

“Tequila na madrugada”, in Margem 2, n.º 27, Funchal, Câmara Municipal do Funchal, 

janeiro 2010. 

Marca de Água: serie de crónicas publicadas no Diário de Notícias da Madeira no 

decorrer do primeiro semestre de 2005, in Leituras e Afectos: Homenagem a Maria 

Aurora Carvalho Homem, Vila Nova de Gaia, 7 Dias 6 Noites, 2010. 

 

3. Poesia 

 

Raízes do Silêncio, Funchal, Câmara Municipal do Funchal, 1982. 

Ilha a duas Vozes (em parceria com João Carlos Abreu), Funchal, 1988.  

Cintilações, com aguarelas de João de Lemos Gomes, Funchal, Eco do Funchal, 1994. 

Uma Voz de Muda Espera: Monografia Sentimental, São Pedro do Sul, Edição da Autora, 

1995. 
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12 Textos de Desejo – Poesia, Coleção “Livros de Cordel” 11, Funchal, Câmara 

Municipal do Funchal, 2003. 

Antes que a Noite Caia, com ilustrações de Luiza Spínola, Vila Nova de Gaia, Ausência, 

2005. 

Discurso Amoroso, com desenhos de Francisco Simões, Porto, Campo das Letras, 2006. 

“[Vem de ti este cheiro a maresia]”, in O Caruncho, Funchal, Maio 1990, com o 

pseudónimo Mara Beija-flor. 

[sinto-te neste cair de tarde] e [os deuses coroaram-te], in Leituras e Afectos: Homenagem 

a Maria Aurora Carvalho Homem, Vila Nova de Gaia, 7 Dias 6 Noites, 2010. 

 

4. Literatura Infantil 

 

 Juju, a Tartaruga, com ilustrações de Sónia Cântara, Vila Nova de Gaia, Ausência, 2005 

(2ª ed.). 

Loma, o Lobo Marinho, com ilustrações de Sónia Cântara, Vila Nova de Gaia, Ausência, 

2005. 

Zina, a Baleia Azul, com ilustrações de Sónia Cântara, Vila Nova de Gaia, 7 Dias 6 

Noites, 2007. 

Maria e a Estrela-do-Mar, com ilustrações de Abigail Ascenso, Vila Nova de Gaia, 7 

Dias 6 Noites, 2007. 

Uma Escadinha para o Menino Jesus, com ilustrações de José Nelson Pestana Henriques, 

Vila Nova de Gaia, 7 Dias 6 Noites, 2008. 

A Fada Ofélia e o Véu da Noiva, com ilustrações de José Nelson Pestana Henriques, Vila 

Nova de Gaia, 7 Dias 6 Noites, 2008. 

A Cidade do Funcho, com ilustrações de José Nelson Pestana Henriques, Vila Nova de 

Gaia, 7 Dias 6 Noites, 2008. 

Pedro Pequito e a Câmara dos Lobos, com ilustrações de José Nelson Pestana Henriques, 

Vila Nova de Gaia, 7 Dias 6 Noites, 2009. 

O Anjo Tobias e a Rochinha do Natal, com ilustrações de José Nelson Pestana Henriques, 

Vila Nova de Gaia, 7 Dias 6 Noites, 2009. 

A Fada Íris e a Floresta Mágica, com ilustrações de Elisabete Henriques, Vila Nova de 

Gaia, 7 Dias 6 Noites, 2010. 

Marta, Xispas e a Gruta Misteriosa, com ilustrações de José Nelson Pestana Henriques, 

Vila Nova de Gaia, 7 Dias 6 Noites, 2010. 
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5. Antologias 

 

Pontos Luminosos – Açores e Madeira: Antologia de Poesia do Século XX, seleção de 

Maria Aurora Carvalho Homem e Urbano Tavares Rodrigues, organização de Diana 

Pimentel, Porto, Campo das Letras, 2006. 

São Vicente em Fundo – Antologia dos Prémios do Conto “Horácio Bento de Gouveia”, 

Maria Aurora Carvalho Homem (coord.), Vila Nova de Gaia, 7 Dias 6 Noites, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


