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A IMPOSSIBILIDADE DO HAPPY ENDING ROMÂNTICO NO RO!
MANCE BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO DE AUTORIA FEMININA1
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RESUMO
Esse trabalho tem como objetivo elaborar uma análise fragilidade e efemeridade das relações afetivas
na contemporaneidade, a partir do romance Algum Lugar, publicado em 2009, pela escritora contem
porânea, argentinabrasileira, Paloma Vidal. O romance aborda as dificuldades com a dupla jornada
de trabalho no cenário brasileiro pósfeminista. A análise respaldase em obras teóricas dos Estudos
culturais e da Crítica Feminista.
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O caminho trilhado pelas mulheres na literatura tem sido longo e árduo, uma vez que
inúmeras dificuldades sempre irromperam, de forma avassaladora, desde a insuficiência no
domínio da língua escrita, preconceitos familiares, dificuldades para publicar as obras, até a
falta de um teto todo seu, como salientou Virgínia Wolf (1928), ao abordar a falta de incentivo
e condições para que as mulheres pudessem se expressar por meio da literatura.

Ao contrário de autoras inglesas como Charlotte Lennox e Frances Brooke, entre outras,
que já publicavam desde o século XVII, a escrita de romances por mulheres, no Brasil, teve
um começo tardio, ocorrendo apenas em meados do século XIX, quando Maria Firmina dos
Reis publica Úrsula: obra crítica em relação ao sistema escravocrata que vigorava no país.

Várias causas poderiam explicar essa escassez do romance de autoria feminina no Brasil.
Em primeiro lugar, pode–se citar a dificuldade do domínio da linguagem, uma vez que o sis
tema educacional brasileiro, durante o século XIX, conforme aponta Ingrid Stein (1984), apre
sentava diferenças substanciais entre os currículos das escolas primárias masculinas e
femininas. A educação feminina, que tinha como objetivo o desempenho das boas qualidades
necessárias ao papel de “rainha do lar”, tinha como foco basicamente o ensino de gramática
portuguesa e francesa, canto, dança e música. Ademais, não havia ainda escolas secundárias
para meninas. Em segundo, com o casamento e a maternidade, vistos como perspectivas
ideais de aceitação social feminina, as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos não pro
piciavam as condições de reflexão necessárias ao exercício de uma escrita longa como o ro
mance. Por fim, a própria situação de inferioridade vivenciada pela mulher na sociedade –
que não era detentora da qualidade de cidadã uma vez que não tinha direito ao voto e pre
cisava da permissão do marido para exercer qualquer profissão – evidenciava o preconceito
em relação às atividades intelectuais e artísticas femininas, o que talvez tenha impedido que
obras com considerável qualidade estética e literária fossem publicadas e/ou reconhecidas. 

1 Trabalho apresentado no GT “Usos do corpo; comportamentos e quotidianos pósgénero como estratégias de
agenciamento” do V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos.

2 Doutora em Estudos Literários pela Universidade estadual de Maringá. Docente da Unespar/campus de Campo
Mourão, ParanáBrasil.
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Desse modo, somente a partir da primeira década do século XX, com o surgimento de
escritoras singulares como Rachel de Queiroz e Clarice Lispector, temse início a uma tradição
literária feminina que se intensifica nos anos 70 e 80 com o Boom da produção de autoria
feminina no Brasil com escritoras como Lygia Fagundes Telles, Nélida Piñon, Lya Luft, Márcia
Denser, entre tantas outras, que problematizaram e discutiram as questões de gênero em
suas obras literárias, nas quais apresentavamse ressonâncias da revolução promovida pelo
Feminismo que, em consonância com os Estudos Culturais, emergiram nos anos 60 como
forma de contestação ao Falocentrismo.

Ao indagar sobre os rumos do Feminismo, a partir dos anos 90, Badinter se pergunta se
o discurso feminista da mídia reflete a preocupação da maioria das mulheres e adverte que
“o feminismo dos últimos anos tem deixado de lado as lutas que constituíram sua razão de
ser” (Badinter, 2005, p. 19). Na sua concepção, a liberdade sexual vem dando lugar a uma
sexualidade domesticada e ao ressurgimento do mito do instinto maternal, que parece rea
prisionar a mulher ao papel tradicional.

Isso pode ser observado ao se folhear algumas reportagens de revistas destinadas ao
público feminino que, além de “ensinarem” as mulheres a serem mais sedutoras e, assim,
manterem o interesse sexual e afetivo de seus parceiros, mostram depoimentos de mulheres,
geralmente de classe média alta, que abriram mão da carreira profissional, para cuidarem
dos filhos, reafirmando a questão do “amor materno”, mito desconstruído por Badinter, na
emblemática obra, publicada em 1981, Um amor conquistado: o mito do amor materno.
Essas revistas, destinadas a um público feminino minoritário, não mencionam o caso das
mulheres pobres, muitas vezes chefes de famílias, que, por não terem essa opção de serem
sustentadas pelos cônjuges, são obrigadas a conviver com o cansaço e a culpa ao assumirem
dupla jornada de trabalho.

Dessa forma, a obra de Badinter (2005), ao apontar a cisão que se opera no feminismo
francês, permite compreender a questão do feminino na atualidade como uma ruptura com
o feminismo tradicional. Esse denominado “feminismo da diferença” tem apontado alguns
retrocessos em relação ao modo de estar da mulher na sociedade.

Nesse sentido, outra obra crucial para a compreensão da situação feminina na atuali
dade, e que, de certa forma, dialoga com a de Badinter, é O Mundo das Mulheres, de Alain
Touraine, publicada em 2006, a qual, ao fazer um balanço do movimento feminista, o autor
afirma que este modificou substancialmente a condição das mulheres e que permanece mo
bilizado nos lugares em que ainda se conservam traços da dominação masculina. Para Tou
raine (2011), se é fato que muitas jovens mulheres valorizam a liberdade que o movimento
feminista lhes permitiu conquistar, por outro lado não suportam o espírito “militante” e com
bativo que ainda mantém os discursos de alguns grupos feministas. 

É inegável, portanto, que houve um retrocesso quanto à convicção na eficácia das refor
mas relativas aos gêneros. Para o autor, embora haja casos excepcionais de casais que buscam
a igualdade nas relações sexuais como em outros domínios da vida em comum, vivendo em
uma espécie de contracorrente, essa não é regra nem uma prática geral, uma vez que não
existe ainda uma concreta igualdade de gêneros. Por outro lado, um dos grandes dilemas da
mulher contemporânea está ligado ao fato de que a diminuição das desigualdades implica,
de certa forma, no esfacelamento das relações familiares, com os relacionamentos cada vez
mais instáveis, como afirma Bauman em várias ocasiões (1998, 2001) e, sobretudo, na suges
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tiva obra Amor liquido (2004). Assim, “se a desigualdade diminui um pouco, a solidez de todas
as formas de laços conjugais diminui muito mais rapidamente” (Touraine, 2001, p. 20).

As ações femininas e as consequências de seu comportamento, na concepção de Tou
raine, são profundas e apresentam grande visibilidade. Mesmo apresentando uma visão po
sitiva em relação à evolução social feminina, o autor apresenta alguns aspectos que
corroboram as afirmações de Badinter, ao refletir que, a despeito dos avanços, ainda se ob
serva o uso do corpo feminino pela propaganda comercial. Já na esfera econômica, mesmo
as mulheres ocupando um espaço maior, ainda estão restritas a empregos precários ou pouco
qualificados. Além disso, com frequência os homens se referem às mulheres como objeto
de desejo, levando o autor a questionar: “Como, nessas condições, negar que ainda estamos
tão fortemente ancorados numa sociedade de homens?” (Touraine, 2011, p. 20).

Isso vai ao encontro das afirmações do sociólogo francês, Pierre Bourdieu (2005), na obra
A dominação masculina, publicada em 1999. A partir de estudo com a sociedade tradicional
Cabila – que não teve conhecimento dos ensinamentos ocidentais – Bourdieu faz apontamen
tos relevantes sobre a relação entre os gêneros, que servem para as sociedades ocidentais
contemporâneas. Bourdieu situa a dominação masculina no centro da economia simbólica,
tomandose uma prática corporizada que atinge tanto homens quanto mulheres. Dessa forma,
é por meio do corpo que se inscrevem as disputas de poder, tornandose o corpo uma mate
rialização da dominação. O autor salienta, corroborando o que Badinter afirmou sobre a se
xualidade domesticada, que a dominação masculina faz com que as mulheres sejam, ainda
na contemporaneidade, vistas como objetos simbólicos e adverte que talvez a face mais cruel
da dominação masculina seja a suposta liberdade sexual feminina, que acaba por subordiná
la ao desejo masculino. Assim, a “exibição controlada do corpo como um sinal de “liberação”,
basta mostrar que este uso do próprio corpo continua, de forma bastante evidente, subordi
nado ao ponto de vista masculino” (Bourdieu, 2005, p. 40). Desse modo, a posição de Bourdieu
é de que as mulheres continuam presas ao mundo feminino criado pelos homens.

Nesse sentido, a historiadora americana Stephanie Coonz (2012), em entrevista à Revista
Época, afirmou que a mística que rege tanto a vida de homens quanto a de mulheres – numa
alusão às avessas a um dos livros fundadores do feminismo do século vinte, Mística feminina,
de Betty Friedan (1963)– é, sem dúvida, a carreira. Nessa seara, em um artigo publicado no
jornal The New York Times, em setembro de 2013, embora reconheça uma redução dos di
reitos dos homens e uma ampliação dos direitos legais e econômicos das mulheres, a autora
conclui que o homem ainda está em vantagem com os melhores empregos e os maiores sa
lários. Na sua opinião, assim como na de Badinter, nos últimos quinze anos, em alguns seto
res, houve uma estagnação nas conquistas das mulheres.

Touraine opõese à posição de Badinter, quando afirma que as mulheres contemporâneas,
ao mesmo tempo em que criticam a desigualdade, reivindicam seu direito à diferença, ava
liando que há uma grande distância entre os debates clássicos do feminismo e o modo como
as mulheres se veem hoje. Outro aspecto importante que Touraine destaca é o caráter demo
crático, e não revolucionário – como se costuma pensar – do movimento feminista. A seu ver,
ao conduzir grandes lutas de massa, transformar leis e afirmar e reconhecer direitos iguais,
além das vitórias morais e da construção da consciência feminina, ele se pôs a serviço de uma
sociedade democrática: “É, portanto, paradoxal (e finalmente inaceitável) dar uma explicação
revolucionária a um movimento que antes e acima de tudo é democrático” (Touraine, 2001, p.
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37). Essa ideia é compartilhada por Coonz (2012) ao afirmar que os temas relativos à família
não são só assunto de mulheres, mas sim tema dos direitos humanos e conclui que “o femi
nismo do século XXI é sobre defender pessoas, não gêneros” (COONZ, 2012, p. 66).

Touraine (2011) argumenta que o feminismo ultrapassou seus objetivos originários. Por
isso, após inquestionáveis vitórias sobre as desigualdades, as mulheres se preocupam menos
com a dominação masculina.  A própria possibilidade de escolha que as mulheres têm hoje
era impensável antes do movimento feminista. A escritora e crítica feminista, Rosiska Darcy
Oliveira, eleita em 2013 para a Academia Brasileira de Letras, acredita que o feminismo
mudou a face do mundo atual, tanto para os homens quanto para as mulheres. Para ela, o
dilema casa versus trabalho não é restrito às mulheres, mas também concerne aos homens.
Na visão da autora, “precisamos de novas políticas empresariais e públicas que permitam às
mulheres fazerem uma reengenharia do tempo e equilibrar vida profissional e privada” (Oli
veira apud Paulina, 2013, p. 83).

Em uma fase mais contemporânea da Literatura de Autoria Feminina Brasileira, sobre
tudo a partir dos anos 90, as questões relativas à opressão de gênero, temática marcante
nas narrativas dos anos 70 e 80, tem sido discutidas com menos intensidade. Em linhas gerais,
as escritoras contemporâneas, que geralmente pertencem a uma elite intelectual, discutem
em suas obras ficcionais temas da mulher contemporânea, no mundo globalizado pós anos
2000. Por isso, questões como a revisão da história recente do país e do mundo, a globaliza
ção, o exílio, o deslocamento espacial e pessoal, além da construção da identidade e da se
xualidade femininas, em um momento que alguns críticos denominam de Pósfeminismo,
seriam os elementos catalizadores que inscrevem a experiência feminina na atualidade.

Nesse sentido, a escritora argentinabrasileira, Paloma Vidal tem uma trajetória bastante
parecida com a de outros expoentes da ficção brasileira contemporânea como Francisco Dan
tas, Milton Hatoum, Silviano Santiago e Miguel Sanches Neto, ao conciliar a carreira de pro
fessora universitária e a vocação para a escrita. Vidal, que atualmente leciona na Universidade
Federal de São Paulo, na área de teoria literária, fez Mestrado e Doutorado pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Entre os anos de 2002 e 2006, enquanto escrevia
sua tese de doutoramento, cujo título é “Depois de tudo: Trajetórias na literatura latinoame
ricana”, realizou parte da pesquisa em Los Angeles, nos Estados Unidos, paralelamente à es
crita de seu primeiro romance Algum Lugar, publicado em 2009, cuja produção foi financiada
por uma bolsa de criação literária do Programa Petrobrás Cultural 2006/2007.

A temática do romance relacionada ao exílio, à viagem e à memória, em grande parte
condiz com a trajetória da autora, que veio com os pais da Argentina aos dois anos de idade,
passou grande parte de sua vida no Rio de Janeiro, morou em Los Angeles e atualmente
mudouse para São Paulo. Do mesmo modo, a protagonista do romance vivencia experiências
que condizem com as da autora: ambas têm origens argentinas, deslocaramse para Los An
geles a fim de estudarem literatura e concluírem a tese de doutorado, e são marcadas por
identidades ambivalentes ou plurais. 

No romance Algum lugar, a narradoraprotagonista descreve os problemas relativos à
tentativa de adequação à cidade de Los Angeles, dentre eles, a escrita da tese de doutorado
e o desconforto em relação à linguagem. No meio desse processo, marcado pelo estranha
mento e pelo sentimento de nãopertencimento, ocorre também a desagregação da sua re
lação afetiva com M, com quem mora há algum tempo em Los Angeles e, depois, no Rio de
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Janeiro, e que se torna pai de seu filho.O descompasso entre os dois é evidente desde a pri
meira página do livro quando chegam a Los Angeles em voos separados. Diante do senti
mento de estranhamento proporcionado pelo aeroporto, as recriminações mútuas são
inevitáveis: 

Nada disso estaria acontecendo, se tivéssemos viajado no mesmo voo, penso, e antecipo
as recriminações mútuas: ele, por eu ter me precipitado, comprando a passagem quando
nem sabíamos se íamos mesmo viajar; eu, por ele ter deixado para comprala na última
hora (Vidal, 2009, p. 16).

A convivência em Los Angeles, no “cômodo claustrofóbico, com velhas cortinas de es
tampas floridas e uma cama de viúva ocupando sozinha o centro do retângulo acarpetado”
(Vidal, 2009, p. 22), começa a acentuar esse descompasso entre eles, uma vez que raramente
saem junto ou têm algum tipo de convivência. Isso se evidencia na técnica narrativa, cuja
mudança do/a narrador/a autodiegético/a para o/a heterodiegético/a, quando a personagem
referese ao relacionamento, aprofunda o distanciamento: “Às vezes ele fica acordado até
tarde. Ela não sabe em que ocupa seu tempo, mas nada a conforta mais do que supor que
seu olhar de vez em quando pousa sobre ela enquanto está dormindo” (Vidal, 2009, p. 22).

A personagem, então, ao se lembrar da infância, reflete sobre a necessidade que sentia
da presença de alguém que a salvasse da solidão e do isolamento. Com o distanciamento
que se impõe, desde o início, entre ela e o companheiro, mesmo durante as relações sexuais
que ocorrem de forma ritualizada, evidenciase que o enfrentamento e a convivência com o
isolamento será mesmo inevitável:

Não pergunta. Obedece quando ele pede que tire a roupa enquanto faz o mesmo. Debaixo
dos cobertores são dois corpos nus e o mundo se torna minúsculo. Depois do sexo, ele a
abraça com seu corpo todo, como se quisesse guardala em si mesmo. E, de repente, se
ergue com uma desculpa qualquer, rompendo a cena com um distanciamento forçado (Vidal,
2009, p. 23).

À medida que ela tenta se adaptar à cidade, conhecendo sua história, travando uma
luta diária contra o isolamento e se arriscando a sair do mundo fechado para ir ao museu,
ver filmes ou sair com Lucy, o isolamento de M se torna cada vez mais frequente. As poucas
palavras trocadas, a cama desarrumada, o descuido com o apartamento, os silêncios pro
longados e os livros que se acumulam em pilhas nos cantos do apartamento, são índices ine
quívocos de que “M estava transformando o apartamento num refúgio” (Vidal, 2009, p. 66). 

Por fim, o afastamento afetivo tornase também temporal, com M trocando o dia pela
noite. O personagem estava na cidade, mas ao contrário da protagonista, negavase à am
bientação. A certeza da provisoriedade da relação afetiva levaa a ter medo de questionar o
marido: “A pergunta às vezes fica pairando sobre nosso dia, imóvel e densa. Não tenho co
ragem de formulála para M. Seria uma antecipação desnecessária e até assustadora. Ou tal
vez não a formule, pois sei qual seria a resposta: nada é para sempre” (Vidal, 2009 p. 84).

Nesse ponto, é importante observar que o amor como condição necessária ao casa
mento, no mundo ocidental, surgiu a partir do Romantismo, com a invenção do amor ro
mântico, que promoveu, segundo D’Incao (1992) o advento do individualismo e do
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casamento por livre escolha, embora os casamentos continuassem a ser realizados entre
pessoas do mesmo grupo social. Ieda Porchat (1992) acrescenta que esse casamento bur
guês, identificado com a família nuclear urbana ligada ao processo de industrialização, “é
um casamento que tem como valores predominantes a escolha do parceiro por amor, a glo
rificação do amor materno, a visão da mulher como rainha do lar” (Porchat, 1992, p. 108). 

Esse tipo de casamento, em declínio a partir da segunda metade do século XX, uma vez
que se acentuaram as intensas desigualdades entre homens e mulheres, tem se mostrado
cada vez mais frágil, uma vez que “sucedemse as uniões, sucedemse os rompimentos, su
cedemse as dores” (Porchat, 1992, p. 113). Contudo, D’Incao vê como uma das causas desse
aumento do número de separações o fantasma do amor romântico, representado na litera
tura e enaltecido no cinema, que ainda ronda a imaginação de homens e mulheres pósmo
dernos e provoca um desejo de plenitude impossível de ser satisfeito, ainda mais nos tempos
atuais, cujas relações afetivas têm como marcas a vulnerabilidade e a falta de garantias.

Malvina Muszkat (1992) também destaca essa busca de plenitude como uma das causas
que provocam o fim dos relacionamentos. Para a autora, o prazer sexual seria apenas um
dos requisitos para a permanência das relações. Tanto homens quanto mulheres não buscam
apenas as realidades sentimentais – como ternura e carinho – que satisfaçam o “coração”,
mas também querem alguém com quem estabeleçam uma comunhão intelectual e espiritual.
Por isso, tantos desencontros nas relações afetivas contemporâneas desde a escolha à ma
nutenção do parceiro. A autora afirma que, tanto em sua experiência como analista quanto
como mulher, tem observado “uma enorme defasagem entre as expectativas do amor de
positados numa relação conjugal e as reais possibilidades de satisfazêlas” (Muszkat, 1992,
p. 82). Ao se questionar sobre as possíveis causas desses desencontros amorosos, ela sugere
como hipótese o fato de que “esse ideal romântico de amor que supõe níveis profundos de
intimidade, compreensão e complementação, esteja simplesmente camuflando desejos mal
confessados de proteção, segurança e permanência” (Muszkat, 1992, p. 8788).

Isso pode ser observado no romance na medida em que, conforme M começa a se afas
tar da protagonista, criando um mundo próprio no apartamento e se isolando cada vez mais,
aprofundase a insegurança da personagem ao se questionar se é possível resgatar a imagem,
segura e reconfortante, “de um quarto na penumbra num apartamento do Rio” (Vidal, 2009,
p. 95). O medo de perdêlo, materializado no “frio na barriga” que conhece bem, surge dessa
busca de segurança e respostas, em uma época tão marcada pela provisoriedade.

A concretização de seus medos e angústias mais abissais se torna insuportável com a
partida abrupta de M para o Rio de Janeiro, em uma “manhã ensolarada de novembro”
(Vidal, 2009, p. 101). A incerteza sobre o tempo em que ele havia refletido sobre essa decisão
aprofunda o sentimento de inadequação em relação à cidade, discutido no primeiro subca
pítulo: “Na ausência dele, a memória me atormenta. É como se o passado tivesse ganhado
existência de repente; como se Los Angeles, que até esse momento havia sido puro presente,
fosse agora parte de um tempo perdido” (Vidal, 2009, p. 102103). Ao sentir que “todos os
lugares ganham a consistência da lembrança” (Vidal, 2009, p. 103), a necessidade de vivenciar
o luto da partida a mantém, por vários dias, trancada no apartamento, com a angustiante
sensação de que “perder um parceiro pareceria então o mesmo que perder uma parte de si
própria, ‘pedaços faltando’” (Porchat, 1992, p. 122). Diante do extremo desamparo, a tenta
tiva de buscar conforto na única pessoa que conhecia na cidade, Lucy, esbarra no silêncio e

GÉNERO, DIREITOS HUMANOS E ATIVISMOS " ATAS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS



229

na indiferença. Mesmo tentando cumprir uma rotina e se envolvendo com um rapaz mais
jovem, Jay, seu aluno de espanhol, a solidão surge avassaladora, tornando o deslocamento
cada vez mais lancinante: “Penso que serei sempre uma passante solitária nessa cidade”
(Vidal, 2009, p. 113). Nesse sentido, há um exacerbamento da ideia de nãolugar, como re
sultado dessa mobilidade dos indivíduos. 

A volta em férias ao Rio de Janeiro, mesmo sem ter concluído o trabalho acadêmico em
Los Angeles, e a tentativa de reencontrar a cidade – e a vida – perdida, na qual buscava “uma
justificativa para a inadequação do retorno” (Vidal, 2009, p. 127), acaba por se tornar definitiva
com a gestação cujos “efeitos se expandem” (Vidal, 2009, p. 131). Esses efeitos incidem sobre a
casa e seus moradores uma vez que tiveram que espalhar móveis e objetos pelo resto da casa
para conseguirem um espaço adequado ao bebê e os cuidados que a impediam de sair. Por isso,
a ênfase de que “o resto da casa nunca se recuperaria dessa reviravolta” (Vidal, 2009, p. 134).

Com a chegada do filho, o distanciamento acaba por se tornar irreversível: as acusações
mútuas, o isolamento da protagonista nos seus cuidados com a criança, o seu distanciamento
do mundo levamnos a uma crise irremediável: “A sensação que tenho ao me lembrar dos
meses que passara é de ter vivido fora do mundo. Como retornar? Ao perguntar isso a M
me dou conta de que é um caminho que percorrerei sozinha” (Vidal, 2009, p. 153).

Para Badinter (1986), o casamento que, para as mulheres, foi por séculos sinônimo de
segurança, respeitabilidade e fecundidade, acabou por perder essas características com os
avanços do movimento feminista. Isso significa que a segurança material já não é condição
para a convivência a dois. Entre uma vida infeliz a dois e a vida solitária de solteira, a segunda
opção é cada vez mais frequente. 

Embora, para Mary Del Priore (2012), essa busca de completude e realização tenha
como consequências a responsabilidade e a solidão, ao argumentar que por trás da ideia li
bertadora, há um acúmulo de vítimas e perdedores, uma vez que as pessoas parecem querer
tudo: “o amor, a segurança, a fidelidade absoluta, a monogamia e as vertigens da liberdade”
(Del Priore, 2012, p. 321), segundo Badinter (1986), esses tempos de trânsito solitário são
positivos. Com ou sem filhos, a separação cria condições para que laços mais felizes possam
ser atados, uma vez que “vale mais uma solidão momentânea (e relativa) do que a divisão
de sua vida com um ser que não se reconhece como seu” (Badinter, 1986, p. 206). Mais
adiante, acrescenta que o/a solteiro/a conquistou o direito à cidadania e que a solidão, cada
vez mais preferível em relação à ligação forçada, considerada como uma covardia moral que
causa enorme desconforto afetivo, pode ser resultado de uma escolha consciente.

No romance Algum lugar, apesar do grande amor que sente pelo marido e da solidão
que a atinge tão profundamente, a personagem não faz absolutamente nada para deter a
inexorável marcha dos acontecimentos e evitar o rompimento, vivenciando seu dilacera
mento interno, de forma madura e racional:

Foi ele quem enfim a procurou, numa tarde, sem avisar. Tocou a campainha, entrou e se
sentou no sofá. Ela ficou de pé. Depois de muita insistência, aceitou se sentar a seu lado. A
proximidade dele lhe causava um sofrimento inexpressável e ela chorou como ele nunca
havia visto. A clareza das palavras dele não a surpreendeu. Sempre intuiu que ele entendia
melhor do que ela o que havia acontecido com os dois. Ele explicou, pacientemente, o que
pensava. Ouvindoo, doíalhe perceber, a cada frase, o quanto o amava. Ele foi embora sem
que ela pudesse dizer absolutamente nada (Vidal, 2009, p. 161).

A IMPOSSIBILIDADE DO HAPPY ENDING ROMÂNTICO NO ROMANCE BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO DE AUTORIA FEMININA
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O romance de Paloma Vidal não apresenta o happy ending clássico dos romances ro
mânticos. Nesse sentido, a terapeuta de casal, Muszkat (1992), afirma que a separação não
representa, em qualquer circunstância, um final feliz, até mesmo porque qualquer final re
lembra o ser humano de sua finitude. Para ela, tanto o casamento quanto a separação só
são possíveis a partir do momento que o ser humano se dá conta da realidade da incomple
tude e renuncia à busca da satisfação plena. A autora acrescenta ainda que “é através da
falta criada pela insatisfação que partimos para a busca da solução, e no processo de buscar
a solução tornamonos criativos o suficiente para gerar o presente” (Muszkat, 1992, p. 101).

De certa forma, parece ser essa a busca da protagonista do romance ao seguir com sua
rotina, dando aulas de espanhol, cuidando de suas plantas, da gata e do filho e viajando com
a mãe e o filho para Buenos Aires. Ao receber o convite da mãe para se reapresentar a suas
origens argentinas, o primeiro impulso foi pensar que justificativas não faltariam para não ir,
mas então ela se dá conta da importância de tomar decisões: “Nesse momento em que de
repente me ponho a rememorar, uma ideia singular me vem à mente: a última decisão que
tomei foi a de viajar para Los Angeles” (Vidal, 2009, p. 166). Essa parece ser uma questão
fundamental que subjaz nos romances de autoria feminina do século XXI, quando pequenas
escolhas ou decisões são capazes de modificar a forma de a personagem olhar o mundo, não
fechando o ciclo de formação, mas aprendendo a conviver com a solidão e com o noma
dismo, reinventandose a cada percalço encontrado na sua trajetória. 
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