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Resumo: Este estudo examina a infância de Rísia, narradora/protagonista do romance As 

Mulheres de Tijucopapo, da escritora Marilene Felinto. Focamos nas experiências de sua 

vivência, que significaram as castrações impressas em sua paisagem subjetiva e o consequente 

sentimento de raiva, de ódio e de rancor que insuflaram sua marcha na recomposição do seu eu 

fraturado. Sob o aporte teórico de Ariès (1978), no percurso da categorização da infância, e 

Goleman (2011), Spielberger e Baggio (1992) na definição e problematização do sentimento de 

raiva, percebe-se como a criança Rísia desenvolveu e lidou com este sentimento, durante toda a 

sua vivência. 
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 A narrativa As Mulheres de Tijucopapo (1982), da pernambucana Marilene 

Felinto, insere-se no contexto da escritura romanesca do pós-modernismo, ao lado de 

escritoras como Clarice Lispector (A Hora da Estrela — 1977), Lygia Fagundes Telles 

(As Meninas — 1973), Nélida Pinón (A República dos Sonhos — 1984), Lya Luft (As 

Parceiras — 1980) em uma atmosfera de rupturas e contestações aos modelos culturais 

hegemônicos (patriarcado, capitalismo), cuja tônica recai no discurso feminista que esta 

ascendente autoria feminina promulga.  

 Pensar as observações, posicionamentos e insinuações de Rísia, criação de 

Felinto, neste contexto de antipatriarcalismos social, religioso e familiar é convalidar 

essa nova ideologia que os tempos pós-modernos traduzem. 

 Marilene Felinto pinta a infância de Rísia de forma a não deixar escapar os 

retratos de uma cena familiar em que abusos de autoridade paterna, subalternidade da 

mulher, religião e mazelas sociais a configuram. Desse modo, todas estas questões vão 

patrocinar as castrações do eu fraturado que significa a criança Rísia, cuja raiva por tais 

representações, oriunda das inúmeras situações que vivencia, muitas vezes, 

potencializa-se em ódio, levando esta protagonista a lapsos de insanidade: “[…] certos 

momentos meus são confusos. Momentos duma raiva que guardo do mundo todo [...]” 

(FELINTO, 2004, p. 101). 

 O vocábulo “infância” tem sua origem no latim infantia (INFÂNCIA..., 2008) e 

traduz-se, de acordo com Jean Piaget em A Formação do Símbolo na Criança (1946) no 
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período que vai do nascimento até à adolescência, aos doze anos de idade (PIAGET, 

2005). 

 Não sendo um dado natural, a infância caracteriza-se por uma construção social 

que, de acordo com o historiador Philippe Ariès no livro História Social da Criança e 

da Família (1960), após analisar o processo de formação do conceito de infância, 

declara que esta apenas recentemente se instituiu como uma categoria com 

especificidades definidas (ARIÈS, 1978). 

 No percurso do seu trabalho, Ariès aponta que, durante a Idade Média, a criança 

era vista como um adulto em miniatura, não sendo respeitadas suas particularidades, seu 

mundo não era dissociado do mundo dos adultos. E, no século XVII, o sentimento da 

infância aparece, em meio à necessidade da prescrição de uma moral para a criança, 

cerceando muitas das brincadeiras, sobretudo aquelas diretamente ligadas à sexualidade, 

nascendo, a partir daí, a noção de ingenuidade que compõe o folclore infantil na 

atualidade (ARIÈS, 1978, p. 100). Aliado a esse sentimento, a família também se 

estabelece e, no século XVIII, esse modelo de vida conjugal se difunde por toda a 

sociedade: 

 

A família moderna retirou da vida comum não apenas as crianças, mas 

uma grande parte do tempo e da preocupação dos adultos. Ela também 

corresponde a uma necessidade de intimidade, e também de 

identidade: os membros da família se unem pelo mesmo sentimento, o 

costume e o gênero da vida (ARIÈS, 1978, p. 278). 

 

 A infância da protagonista Rísia é marcada pelas frustrações que sua vivência 

experienciou, por não ser distanciada dos problemas dos adultos. Ademais, uma das 

maiores cicatrizes que Rísia carrega é a indiferença da mãe, sempre apática, omissa, que 

nunca lhe abraçava, tampouco lhe dava carinho e afeto. ”Minha mãe era galhos, roseira 

sem flor, seca, esturricada” (FELINTO, 2004, p. 31). Ademais, sempre que levava as 

surras do pai, por suas brincadeiras com terra, a mãe nunca interferia: “Mãe, você me 

teve mas eu nunca tive você. Eu quis você, você nunca me quis” (FELINTO, 2004, p. 

90). Por isso reclama: 

 

 

Pois eu sabia, mamãe não me olharia como não me olhou, me 

abraçaria como não me abraçou. [...] E não olhara e não me abraçara. 

[...] Mamãe nunca me abraçara. Mamãe me cansava de indiferença, 

mamãe era uma merda (FELINTO, 2004, p. 33-34). 
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 O sentimento de descaso que a narradora/protagonista nutria por parte da mãe, 

aliado às imposturas do pai, que possuía várias amantes, que engravidava a mãe todos 

os anos e ainda usava da violência física para impedir os momentos lúdicos como a 

manipulação da terra que Rísia empreendia pelo quintal, foi o suficiente para despertar-

lhe o sentimento de raiva que, mais tarde, na idade adulta, funcionou como gatilho para 

que a protagonista empreendesse, simbolicamente, uma viagem de nove meses em seu 

íntimo em busca de sua gênese, Tijucopapo, terra da mãe: 

 

No inverno, quando os montes de areia e a terra vermelha da rua 

viravam lama, eu pegava patacas e atirava nos muros com raiva de 

mamãe. Eu queria ser uma égua para poder atirar com os pés. Ou 

então eu esculpia panelinhas e bonecos para os meus brinquedos. Se 

papai chegasse e me visse de mãos sujas, era uma pisa. Papai sempre 

me via (FELINTO, 2004, p. 67). 

 

 A personagem Rísia, em seus ímpetos de raiva, ora pela mãe, ora com mais 

frequência pelas atitudes do pai, procurava formas de dominar esse sentimento, mesmo 

porque se deixasse descontrolar-se em função disso, não seria compreendida, dada a 

ausência de voz de sua condição de infante, na perspectiva do adulto, aqui representado 

pela família, e teria consequências maiores. Ao atirar patacas de lama nos muros, era 

como se seu corpo liberasse esse sentimento negativo. Mas suas reações não passavam 

disso. 

 Etimologicamente, o vocábulo “raiva” deriva do latim clássico rabies, e do latim 

vulgar rabia (RAIVA…, 2008). Vista como um estado emocional, a raiva caracteriza-se 

pela ausência de calma, distúrbio do equilíbrio, comportamento agressivo e, muitas 

vezes, repleto de fúria. 

 De acordo com Charles Donald Spielberger no Manual do Inventário de 

Expressão de Raiva como Estado e Traço — STAXI (19-), o sentimento de raiva varia 

com o tempo, a partir do que é percebido como frustração ou injustiça, já que é um 

sentimento que vai desde um aborrecimento qualquer, até à cólera ou fúria 

(SPIELBERGER, 1992). Nesse sentido, este sentimento em Rísia trafega entre a raiva e 

o ódio: “se não sei se amo tanto como odeio?” (FELINTO, 2004, p. 140). 

 O renomado psicólogo americano Daniel Goleman, em seu livro Inteligência 

Emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente (1995), afirma 
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que “dentre todos os sentimentos em que as pessoas mais querem se ver livres, a raiva é 

o mais intransigente; [...] Na verdade, ela é a mais sedutora das emoções negativas;” 

(GOLEMAN, 2011, p. 91). E acrescenta que: 

 

[...] o intolerante monólogo interior que a impele inunda a mente dos 

mais convincentes argumentos para que lhe seja dada vazão. Ao 

contrário da tristeza, a raiva energiza, e até mesmo exalta. O seu poder 

sedutor e persuasivo pode em si explicar por que alguns comentários 

sobre ela são tão comuns: que é incontrolável, ou que seja como for, 

não deve ser controlada, e que lhe dar vazão numa “catarse” faz bem 

(GOLEMAN, 2011, p. 91-92). 

 

 O mau comportamento do pai de Rísia, a falta de diálogo deste com os filhos, as 

repetidas surras por motivo qualquer, o fato de ele deixar faltar alimentos em casa e, 

sobretudo, pelas traições, uma vez que ele tinha outros relacionamentos extraconjugais, 

alimentava a raiva da protagonista: ”Papai tinha outras mulheres. Papai não se 

interessava por nós” (FELINTO, 2004, p. 27). Assim, Rísia reflete: 

 

Então, era por papai aquela minha agonia? Eu odiava papai. Eu tinha 

sete anos e odiava papai. Eu tentava esquecê-lo comendo terra e 

cagando lombriga. Mas o que fazer em dias de chuva? Eu odiava 

papai por ele representar assim: papai representava a mistura que era o 

meu sentimento chuvoso me escorrendo lacrimoso pelo rosto — o 

meu sentimento que, emocionado de tanta chuva, virava choro — e o 

meu sentimento que ao mesmo tempo precisava-me chuva e exigia-me 

chuva, aquela que ousa penetrar a morada profunda e esguia dos grãos 

de areia, a terra negra (FELINTO, 2004, p. 61-62). 

 

 As ruminações de Rísia sobre as dores provocadas por suas experiências, 

sobretudo no entorno familiar a compeliam à vingança. E muitas vezes alimentou a 

ideia de matar as amantes do pai e até mesmo o próprio pai: 

 

Como eu imaginaria que tia trairia mamãe? Se eu tivesse na época a 

teria matado. [...] Porque eu sempre dizia que mataria de peixeira ou 

foice, Analice, a mulher de meu pai no dia que eu a encontrasse. Eu 

pregava o meu ódio a Analice (FELINTO, 2004, p. 53). 

 

 GOLEMAN (2011) declara que “quanto mais ruminamos sobre o que nos deixou 

com raiva, mais ‘bons motivos’ e justificativas podemos inventar para ficarmos com 

raiva. A ruminação alimenta a chama da raiva” (GOLEMAN, 2011, p. 92). Rísia, ao 

falar da tia traidora que dormiu com o seu pai, vomita as lembrança da outra amante 
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Analice, revivendo um sentimento negativo e justificando-o por outro. Por isso, 

Goleman propõe que “a cadeia de pensamentos furiosos que alimenta a raiva é também, 

potencialmente, a chave para uma das mais poderosas maneiras de desarmá-la: de cara, 

minar as convicções que a abastecem” (GOLEMAN, 2011, p. 92). 

 Ora a criança Rísia pertencia a uma família, onde o diálogo não existia. Sempre 

que algum fato envolvendo os pais ocorria, como brigas frequentes, os lamentos da mãe 

pelas traições, os filhos participavam de tudo o que acontecia, pois não eram afastados 

desses problemas. Como e onde uma criança com apenas, cinco ou sete anos de idade 

iria encontrar maneiras de desarmar-se de, nas palavras de Goleman, minar as 

convicções que abastecem o seu sentimento de raiva? Rísia é apenas uma infante, não 

tem a quem recorrer se é no próprio lar, essa instância primeira a que buscamos quando 

estamos inseguros, que tudo se arma contra ela. 

 O sentimento de raiva de Rísia, quando não dissolvido nas patacas de lama pelos 

muros dos quintais da casa, é contido por esta, em seu íntimo, aumentando as feridas 

que cicatrizaram sua alma, deixando-a mais tonta e labiríntica (FELINTO, 2004, p. 

151). De acordo com GOLEMAN (2011), “[...] as pessoas não perdoam e ficam longe 

do alcance da razão; seus pensamentos se fixam na vingança e na represália” 

(GOLEMAN, 2011, p. 94), mesmo que seja em quem não tem nada a ver.  

 Na escola, por exemplo, ela começa a descontar a sua dor misturada à raiva na 

colega Luciana, e declara: 

 

Luciana tinha sido a minha primeira oportunidade de não gostar. E eu 

aproveitei! Coitada de Luciana. Isso de querer descontar em Luciana o 

que tinham me feito em não me abraçar, mamãe, papai, Lita —, isso 

de querer descontar não sei se isso leva… (leva?). É “leva” que vou 

dizer? “Leva a algum lugar?” Mas pouco me importa. Importante é 

que precisei descontar em Luciana e descontei. Não digo que fez mal. 

Isso sim. Me fez mal. Porque parece que várias vezes na vida desconto 

com ódio o amor que me oferecem. E ódio, menino, ódio é fogo 

(FELINTO, 2004, p. 40). 

 

 

 A vingança promovida por Rísia em Luciana originava-se da carência de carinho 

negado pela família daquela. E agora é a sua vez de negar afeto e humilhar. A 

oportunidade que Rísia encontrou para isso surgiu do fato de Luciana demonstrar 

fascínio por ela, um sentimento positivo. 
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 Rísia não quer saber se este comportamento de excluir, de provocar sofrimento no 

outro de forma voluntária a levará a algum lugar. Mas garante que foi uma necessidade, 

necessidade esta, talvez, como a de lançar patacas de barro nos muros. 

 E esta necessidade de descontar, de matar, de dar uma pedrada, de acertar o olho 

de alguém, denuncia os lapsos de insanidade que acometem a narradora Rísia: “Papai 

comprara um açougue. Várias vezes até, por essa época, eu tive sonhos de papai 

pendurado nos ganchos a ser vendido: lombo, bucho, tripas, rabo. Eu era sanguinária. 

Mas eu era tão menina” (FELINTO, 2004, p. 54). Nesse sentido, a raiva potencializara-

se em ódio, e em outros sentimentos que faziam com que Rísia não coubesse em si. Daí, 

transbordando-se em loucura: 

 

Amanhã, [...] vou sonhar que o mundo é o inferno e está em chamas. 

O mundo pegando fogo. A revolução. O incêndio cósmico. O juízo 

final. E vou pular de espanto e excitamento. E vou sair nua como uma 

doida, os olhos aboticados, um sorriso idiota, gritando à multidão que 

se encendeia e aos destroços incendiados desse mundo: 

— Queima, desgraça! vira carvão, desgraça! acaba, some, desgraça! 

vai de vez, desgraça! (FELINTO, 2004, p. 94). 

 

 A paisagem subjetiva de Rísia denuncia as castrações sofridas na infância. E, 

nesse sentido, Bruce Fink, no livro O Sujeito Lacaniano: entre a linguagem e o gozo, 

(1995), reflete sobre a castração simbólica como um limite ou uma limitação (FINK, 

1991). A infância de Rísia se deu em uma condição de limitação de comportamento, de 

opressão, de violência, de perda em si mesma. E ela tenta se encontrar nessas 

transgressões. 

 

Considerações Finais 

 

 Ao afirmar que “Uma infância são ânsias. Uma infância não preenche espaço 

algum, ela não cabe, ela se espalha no que eu sou até hoje, no que vou ser sempre” 

(FELINTO, 2004, p. 98), Rísia mulher nos declara que o passado sobrevive dentro dela 

assim como todas as experiências negativas que significaram sua vida de menina, 

sobretudo os sentimentos de raiva, ódio, rancor, que embora ela os vomite por meio das 

escavações de sua memória, ela está segura de que o que a mantém em marcha, na 

direção, na tentativa de recomposição do eu fraturado, é a raiva. E parece lançar uma 

provocação: “Você acha que consigo ir, se o que me empurra é a raiva?” (FELINTO, 
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2004, p. 140). E, monologando, antecipa a resposta, ao considerar “[…] que ter raiva é 

sadio também” (FELINTO, 2004, p. 140). 
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