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Literatura é comunicação. Comunicação 

implica lealdade. A moralidade rigorosa 

resulta da cumplicidade no conhecimento 

do Mal, que é a base de uma comunicação 

intensa.1 
Georges Bataille 

 
 

Considerações preliminares 
 

 O meu objeto de interesse neste ensaio é o romance de Lygia Fagundes Telles, 
Ciranda de pedra (1954), em diálogo com o romance de Emily Brontë, Wuthering Heights, 
(1847), no que concerne aos temas do mal, da abjeção e da transgressão, como corolários 
de paixões que levam primeiro à exclusão e, por fim, à morte, inscrevendo assim ambas as 
narrativas na órbita do assim chamado gênero gótico. Mais especificamente, pretendo 
analisar a relação entre Laura e Daniel, no que converge com a de Catherine Earnshaw e 
Heathcliff. Particularmente no romance de Lygia Fagundes Telles, me interessará o 
percurso de Virgínia, fruto da paixão transgressora de Laura. 
 O gótico está sempre sendo reinventado de forma a corresponder às realidades do 
nosso momento histórico. Esse processo de reinvenção nos revela muitas coisas , entre as 
quais o fato de que a opressão e a transgressão — elementos essenciais nas narrativas 
góticas — persistem nos nossos dias. Observa-se que, apesar de as narrativas góticas 
mudarem ao longo do tempo, ainda permanecem as mesmas no que diz respeito ao apelo às 
dicotomias que, ainda que momentaneamente, devem ser rompidas, para que se atinja uma 
resolução dos dilemas que configuram. 

De acordo com Georges Bataille, a tarefa da literatura, da imaginação e do sonho é 
penetrar no abismo do Mal. Daí ele comparar o vício — enquanto expressão do Mal — 
com a angústia do mais puro amor (2001, 18). Entretanto, para que se possa entender todo o 
processo de ausências e exclusões, gerado pelo Mal, faz-se necessário lembrar a 
racionalidade iluminista e sua definição de sujeito.  

A razão iluminista decreta o que a sociedade ou o indivíduo “deve ser”, 
transformando em verdade absoluta os valores culturais de um mundo cuja perenidade está 
longe de ser uma certeza. Dessa forma, o racionalismo torna-se um sistema autodestruidor, 
porque aquilo que não pode ser assimilado transforma-se, conseqüentemente, em tabu. 
 É nessa perspectiva de ausências e exclusões que tanto Emily Brontë quanto Lygia 
Fagundes Telles encaminham suas narrativas, pondo em relevo a questão do mal segundo 
uma compreensão que se pode relacionar às especulações de Michel Maffesoli, que, em 
consonância com a teoria de Bataille, entende que “a parte destruidora”, a do excesso ou da 
efervescência, é exatamente o que sempre antecipa uma nova harmonia (2004, 18). Donde a 
necessidade de se construir uma razão mais rica, aberta ao paradoxo e, portanto, capaz de 

                                                 
1 Todas as citações dos textos em inglês, que constam das referências bibliográficas deste trabalho, são 
traduções de minha autoria. 
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pensar essa polissemia. Assim, para compreender mais profundamente as tramas que se 
desenrolam nos romances em questão, que são também representações imperiosas de 
tempos diversos, porém semelhantes pela sua comum inserção no espírito do gótico, é 
preciso mudar de perspectiva, não mais criticando ou explicando, mas compreendendo, 
admitindo. Daí ser de grande valia, tanto para o estudo do gótico quanto desses romances 
em particular, a formulação de Maffesoli segundo a qual é aceitando o Mal, em suas 
diferentes modulações, que podemos alcançar certa alegria de viver. 
 Antes de retomarmos a discussão por esse viés teórico, é preciso que situemos 
alguns pontos de convergência entre os dois romances. 
 

 
Os duplos enredos dos romances 

 
 Em cada um dos romances em análise desenvolvem-se dois enredos.2 O primeiro 
enredo envolve a primeira geração e é marcadamente gótico, por apresentar segredos, 
loucuras, paixões, morte e o mal; o segundo, por seu turno, envolve a segunda geração num 
espaço redefinido, onde as relações de gênero são mais igualitárias, e onde as mulheres não 
são mais vítimas da autoridade patriarcal. Em Ciranda de pedra, contudo, observa-se a 
hipocrisia doméstica burguesa num contexto de egoísmo, disputas e desejos frustrados que 
vão de encontro à transgressão da primeira geração. Mas é importante notar que o gótico 
ainda se faz presente no segundo enredo, em ambos os romances, mediante sua apropriação 
como meio de construir profundidade e intensidade psicológicas, o que se configura na 
presença do elemento “estranho”, que se dá, por exemplo, pela reprodução de nomes (em 
Wuthering Heights) e de características físicas (em Ciranda de pedra) que implicam uma 
duplicação, dificultando assim uma divisão rígida entre os dois enredos. Dessa forma, os 
enredos encontram-se interligados nas duas narrativas, até porque várias personagens nos 
dois romances estão presentes em ambos os enredos, sinalizando pois para a 
impossibilidade de divisão absoluta. A insistência na duplicidade dos enredos, portanto, 
constitui apenas um recurso analítico, determinado sobretudo por certa peculiaridade de 
Ciranda de pedra, em que uma nova e intensa etapa começa a partir da morte de Laura e 
Daniel. 
 Os dois romances em questão se apropriam de elementos do gótico literário para 
representar e investigar os temores da mulher dentro de uma moldura doméstica restritiva e, 
às vezes, ameaçadora. Tanto para Catherine Earnshaw quanto para Laura, ser mulher 
envolve escolha de diferentes tipos de aprisionamento. No caso da heroína de Brontë, 
depois de uma infância com relativa liberdade, vagando com Heathcliff pelos campos de 
urze, o seu encontro com Edgar Linton — que vai marcar a sua metamorfose, de menina 
selvagem em jovem lady — inicia o processo de confinamento que será interrompido 
apenas com a morte. Em Ciranda de pedra, Laura renuncia a uma vida aparentemente 
estável, porém castradora e opressora em companhia de Natércio, para viver uma grande 
paixão ao lado de Daniel. Entretanto, a repressão social e familiar é tão grande que acaba os 
seus dias confinada em um quarto, louca, mas sob os cuidados do amante, até o dia da sua 
morte. Catherine, por seu turno, quando se casa com Edgar Linton e passa a morar em 

                                                 
2 O primeiro enredo em Ciranda de pedra não é tão marcadamente delineado como o é em Wuthering 

Heights. A narrativa que envolve o passado é carregada de lacunas por ser tecida pela voz de Laura, já 
enferma, ou pelos discursos indiretos, cheios de julgamento moral, das filhas mais velhas. 
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Thrushcross Grange, passa por transformação longe de ser completa, pois não consegue 
deixar para traz a sua sombra, Heathcliff, ficando, dessa forma, dividida entre os dois 
homens. Assim, o tratamento gótico nos dois romances mostra o aprisionamento de 
Catherine e Laura a espaços confinados: a casa, o quarto e, por último, a prisão do próprio 
corpo fragmentado, do qual não conseguem libertar-se, apesar de tanto quererem, pois 
“besouro que cai de costas não se levanta nunca mais” (Telles, 1998, 32). 
 Outro forte ponto de convergência entre os dois romances diz respeito ao desejo de 
dissolução das fronteiras do ser. Na famosa frase de Catherine Earnshaw — “Nelly, eu sou 
Heathcliff.” —, ela declara a sua vida, enquanto para Heathcliff ela é a sua alma. Assim, 
quando heroína e herói são deslocados da unidade do mundo imaginário que constroem na 
infância, lutam para recuperá-lo. Daí que, quando Catherine é forçada a escolher entre 
Linton e Heathcliff, perde o outro ser que lhe dá o sentido de totalidade. A sua única 
esperança é a união espiritual: “Podem me enterrar a 12 pés de profundidade e derrubar a 
igreja sobre mim, mas não descansarei até te ter ao meu lado” (Brontë, 1995, 218). 
Enquanto não vai ao seu encontro, Heathcliff pede a ela que o assombre, desde que não o 
abandone. Observa-se que a única fronteira entre eles agora é a do desejo, que só é 
dissolvida através da morte, que marca o final da separação. 
 Ainda na mesma clave de dissolução do ser, têm-se Laura e Daniel. Ao contrário de 
Catherine, Laura faz a sua escolha e vai viver com Daniel, o seu desejo, ainda que pagando 
o preço alto da exclusão e da loucura. Daniel, por seu turno, é comparável a Heathcliff na 
sua dor: “[...] sentado numa poltrona, [...] tinha a roupa amarfanhada e parecia abatido [...] 
com aqueles sapatos tão humanos, já deformados pelo uso” (Telles, 1998, 25). Daniel, por 
ter um projeto claro, reflete, com “o olhar para o céu de aço”(ibid., 56), sobre o estado de 
Laura e sobre a morte, afirmando que dentro do corpo há como que um sopro que se liberta 
com a morte, “varando as esferas todas, completamente livre” (ibid., 56). Contrasta o calor 
do sopro com o calor do ferro de engomar, que esfria ao ser desligado, enquanto Laura teria 
para sempre o calor das mãos, o brilho dos olhos, o sopro, o alento. 

Observa-se que tanto em Wuthering Heights quanto em Ciranda de pedra os 
protagonistas Heathcliff e Daniel, respectivamente, não se enquadram em certa 
diferenciação da experiência do amor segundo os gêneros, diferenciação admitida pelo 
senso comum e acolhida até pela alta filosofia. Com efeito, para Nietzsche, por exemplo, a 
palavra amor significa coisas diferentes para o homem e para a mulher: “O que a mulher 
entende por amor é bastante claro: não é simplesmente a dedicação, é um dom total de 
corpo e alma, sem restrição, sem nenhuma consideração seja pelo que for” (Nietzsche, 
1996, 258); “[...] se gosta de uma mulher, o que o homem quer é esse amor dela; ele está, 
conseqüentemente, muito longe de postular para si o mesmo sentimento que para a mulher; 
se encontrassem homens que experimentassem o mesmo desejo de entrega total, posso 
garantir que deixariam de ser homens” (ibid., 258). Na mesma linha, aliás, Lord Byron 
postulara bem antes que, “enquanto o amor do homem é algo apartado de sua vida, para a 
mulher é toda a sua existência”. 
 É claro, no entanto, que o amor não está preso às leis da natureza, e por isso o modo 
diferente por que o experimentam os homens e as mulheres se fundamenta em diferenças 
sócio-culturais entre os gêneros. No caso da mulher, observa-se que, dado que é fadada à 
dependência, vai, por um mecanismo de racionalização, preferir servir a um deus a respeitar 
tiranos (pais, maridos, etc.) (Beauvoir, 1997, 653). Mas o que se observa no caso dos 
amantes, nos dois romances em questão, é o amor incondicional dos homens, a paixão 
absoluta que os leva a buscar a morte na tentativa de antecipação do re-encontro amoroso. 
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A razão e o mal 

 
 Na cultura ocidental podem-se observar duas formas de revolta contra o mundo real, 
dominado pela razão e baseado na necessidade de sobrevivência. Para Georges Bataille, a 
rejeição da racionalidade é a mais relevante. Segundo o autor, a razão não é o princípio 
fundamental do mundo real, mas sim a capacidade de acatar o elemento arbitrário que 
nasce da violência e dos instintos pueris que vêm do passado. Essa violência expõe a luta 
entre o Bem e o Mal. Um ponto importante observado por Bataille sobre Heathcliff é que, 
se o personagem estivesse fora da moldura narrativa imaginada através do sonho — não da 
lógica — da sua autora, ele seria artificial (Bataille, 2001, 20). Sua revolta contra o mundo 
racional, civilizado é tamanha que ele não hesita em quebrar todas as leis, submetendo-se, 
na sua revolta, ao Mal. Catherine, ao contrário, é absolutamente moral, e é a moral que a 
leva à morte, por não saber se separar do homem que ama desde criança. E paradoxalmente, 
apesar de perceber o Mal encravado profundamente em Heathcliff, não consegue deixar de 
se ver nele. Donde Bataille conclui que o Mal não é somente o sonho do perverso, mas do 
bom, também. Assim, a morte é o castigo buscado e aceito por esse sonho louco, mas nada 
pode impedir o sonho de ser sonhado tanto pelos criadores quanto por suas criaturas. 
 Observa-se nos dois romances a violação da lei e a cumplicidade das autoras com os 
transgressores. Em Wuthering Heights, Catherine morre por quebrar a lei da fidelidade não 
em carne, mas no espírito. Em Ciranda de pedra, Laura morre por não respeitar os padrões 
sagrados impostos à mulher pelas leis do matrimônio e da família burguesa. 
 Os dois romances mostram que aquilo que é proibido é essencialmente um domínio 
humano feito para o ser humano. Para Bataille o domínio proibido é o sagrado (Bataille, 
2001, 22); entretanto, ao ser banido pela sociedade, esse domínio é automaticamente 
magnificado; assim, a proibição, paradoxalmente, ilumina aquilo que quer interditado. 
Ainda nessa vertente, Foucault mostra que a transformação do sexo em discurso foi uma 
tentativa de expulsar da realidade as formas de sexualidade que não condiziam com a 
economia rígida de reprodução. Dessa forma, o prazer e o desejo tinham que sucumbir em 
nome da procriação. Assim, através de vários discursos, as sexualidades irregulares, como a 
de Laura, por exemplo, eram consideradas como doenças mentais. Toda a atenção sobre a 
sexualidade é, pois, motivada com o intento de constituir algo economicamente profícuo e 
politicamente conservador. O que se observa, entretanto, é que nos dois últimos séculos 
proliferam as sexualidades heterogêneas. 
 Como Foucault observa, em torno do final do século XVIII foi criada uma 
verdadeira cadeia de códigos para vigiar as práticas sexuais do casal, classificando-as em 
lícitas e ilícitas. Dessa forma, quebrar as normas conjugais ou buscar os prazeres 
“estranhos” seria incorrer em condenação, pois esses prazeres feriam a natureza. Assim, 
essas sexualidades periféricas viviam sob constante supervisão. Entretanto, para que esse 
processo obtivesse resultado satisfatório, tornava-se necessário que essas sexualidades não 
fossem excluídas, mas, ao contrário, que elas fossem corroboradas socialmente com o 
surgimento de sexualidades perversas. Todavia, o que está em questão é o tipo de poder que 
essa sociedade, através das suas instituições, exercia sobre o corpo e o sexo. O poder não 
exclui a sexualidade; ao contrário, a inclui no corpo, como forma de especificação dos 
indivíduos, através de um processo perverso de jogo em que o prazer e o poder reforçam-se 
mutuamente (cf. Foucault, 1998, passim, 36-47). 
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 Emily Brontë e Lygia Fagundes Telles rompem, nos seus romances, com o mundo 
normativo, para abraçar a vida na sua totalidade, descobrindo na criatividade artística 
aquilo que a realidade recusa.  
 Bataille faz uma observação sobre a morte em Wuthering Heights que julgo muito 
importante, por se aplicar à pureza das paixões. Segundo o autor, existe tanto no romance 
de Brontë (diria que no romance de Lygia também) quanto na tragédia grega, bem como, 
enfim, em todas as religiões, uma tendência à intoxicação divina que a prudência do mundo 
racional não pode suportar. Essa tendência se opõe ao Bem, que, por seu turno, está ligado 
a interesses comuns que envolvem considerações com o futuro. Ao contrário, a intoxicação 
divina concentra-se no presente, e considerá-la em nome de um futuro é, segundo Bataille, 
uma aberração (Bataille, 2002, 22). Entretanto, a pureza do amor é recuperada na sua 
verdade derradeira, através da morte. Aqui, a morte e o momento da intoxicação divina 
fundem-se enquanto se opõem às intenções do Bem como sustentadas pela razão. E a morte 
indica o momento que, por ser instantâneo, implica renúncia à busca racional da 
sobrevivência (ibid., 24). 
 Nos dois romances, as temáticas do bem e do mal se apresentam em constante 
tensão, para, no final, se harmonizarem. Tanto Heathcliff quanto Daniel, ao optarem pela 
morte, buscam a união com as amantes, antecipando o fim da separação. Em Ciranda de 

pedra, contudo, o legado da transgressão impossibilita a harmonia na segunda geração, o 
que pode ser observado pela vida que leva a filha do “pecado”, Virgínia, como veremos a 
seguir. 
 

Transgressão e abjeção em Ciranda de pedra 

 
 A idade da razão desenvolveu sistemas filosóficos, científicos e psicológicos para 
definir e classificar a natureza do mundo externo, os parâmetros de organização humana e 
suas relações com os trabalhos intelectuais. Não é de surpreender que em tal contexto a 
transgressão, como explica Botting, torna-se importante não somente para interrogar regras 
e valores estabelecidos, mas também para identificar, reconstituir ou transformar os limites. 
Observa-se, assim, que a ficção gótica é menos uma celebração desenfreada de excessos 
não sancionados e mais uma investigação dos limites produzidos no século XVIII para 
distinções entre o bem e o mal, a razão e a paixão, a virtude e o vício, o eu e o outro. Daí os 
textos góticos se abrirem ao jogo ambivalente, a uma dinâmica de limite e transgressão que 
tanto restaura quanto contesta as fronteiras. Entretanto, é exatamente esse jogo de 
contrários que caracteriza a ambivalência da narrativa gótica, pois o bem depende do mal, a 
luz da escuridão, o racional do irracional, para definir os limites; ao mesmo tempo, esse 
jogo mostra que o gênero gótico é paradoxalmente uma inscrição dos dois lados da moeda 
ao mesmo tempo. Essas relações são até o presente cruciais para a dinâmica gótica de limite 
e transgressão (cf. Botting, 1999, passim, 1-20). 
 As paixões nos romances de Brontë e Lygia transgridem as fronteiras da realidade, 
desafiando a própria razão. Apesar de a traição em Ciranda de pedra trazer conseqüências 
drásticas à vida de Laura e posteriormente à vida da própria filha, Virgínia, não se pode 
deixar de ver essa traição como uma celebração da transgressão, ou seja, do “mal”. As 
lembranças confusas de Laura, as narrativas do seu passado cheio de segredos, exaltam o 
encontro amoroso, os desvios, os cravos vermelhos, o vestido preto, o fogo, a dança. Uma 
celebração tão intensa dos prazeres que obscurece as definições da razão e da moralidade. 
Entretanto, como toda narrativa gótica, a transgressão em Ciranda de pedra é ambivalente. 
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Como lembra Botting, os terrores e horrores da transgressão na narrativa gótica tornam-se 
meios de reafirmar os valores da sociedade, da virtude e da propriedade. Essa estratégia 
funciona como forma de advertência aos perigos da transgressão social e moral, daí ser 
sempre relacionada ao mal, às sombras, de forma sempre ameaçadora. 
 No romance de Lygia, a doença de Laura é vista por todos como um “castigo de 
Deus” (Telles, 1998, 14). A condição da mãe leva Virgínia, a filha mais nova, a revoltar-se 
contra todos, o que a conduz à posição de excluída, principalmente ao se descobrir que ela 
não é filha de Natércio, mas de Daniel. Para suportar o mundo de exclusão, Virgínia cria 
um mundo de mentiras onde a imaginação abre possibilidades de vida mais suave e 
suportável. O leitor pode também ler a narrativa de Virgínia como uma estranha oposição 
do bem ao mal, da virtude ao vício, que acabam sendo versões da mesma coisa, mas que, 
ainda assim, ameaçam destruir a heroína que está contida entre essas duas forças, 
necessitando assim buscar uma terceira saída.  
 Virgínia encontrava dificuldade em entender o julgamento das irmãs sobre a mãe, 
para as quais ela era a mulher que “abandonou o marido, as filhas, abandonou tudo e foi 
viver com outro homem. Esqueceu-se dos seus deveres, enxovalhou a honra da família, 
caiu em pecado mortal!” (Telles, 1954, 37). Assim, a idéia que Virgínia tem da mãe é de 
uma adúltera, mas ela nunca a julga, entendendo apenas que não pode pagar por isso. 
Justifica a atitude da mãe dizendo que “estava doente, não sabia o que estava fazendo” 
(ibid., 39). Dessa forma, a vida de Laura e Daniel era vista como o mal: “Se um homem 
dormir com a mulher do outro, morrerão ambos, isto é, o adúltero e a adúltera, e tu 
arrancarás o mal do seio de Israel” (ibid., 39), lia Bruna (a irmã com vocação para o 
convento) o trecho da Bíblia para reforçar o castigo que a mãe deverá receber. Virgínia, em 
defesa da mãe, procura colocar a culpa em Daniel, o demônio. Todo esse julgamento fazia 
Virgínia sentir-se culpada, sentimento reforçado quando Natércio, homem que julgava ser 
seu pai, a olhava, como se nela se escondesse o demônio que destruira a sua vida. 
 Dessa forma, tanto Laura e Daniel quanto Virgínia eram figuras que precisavam 
ficar fora da ciranda familiar; os primeiros por terem rompido com as leis “sagradas” do 
matrimônio, e Virgínia por ser filha do adultério, concebida do mal. 
 Vale ressaltar que por “mal” entende-se a face obscura da natureza humana, aquela 
que a cultura pode em parte domesticar, mas que continua a animar nossos desejos, nossos 
medos, nossos sentimentos, em suma, todos os afetos (Maffesoli, 2002, 29). Esse mal, ou 
sombra, nos persegue, em suas diversas modulações: violência, sofrimento, pecado, etc. A 
sombra faz parte da nossa vida, mas não deixa de incomodar a doutrina religiosa ocidental. 
Daí a necessidade de reconhecer que a imperfeição também é um elemento estruturante do 
dado mundano, especialmente se aceitarmos a hipótese do “sentimento trágico da vida”, o 
que parece cada vez mais evidente. O sociólogo francês sugere que aceitemos o desafio 
dessa visão, ainda que de maneira metodológica — talvez epistemológica —, pela 
circunstância de ela enfatizar o paroxismo, a caricatura, o que conduz a uma concepção de 
forma como capacidade de pôr em palavras o que é vivido, o próprio conflito (ibid., 28). 
 Lygia partilha dessa visão ao pôr em relevo a experiência subjetiva de Laura e 
Virgínia, as suas complexidades e as suas imagens incompletas, que se caracterizam pelos 
excessos e desejos de fugir dos grilhões ideológicos que as aprisionam. Assim, trabalha os 
motivos góticos para expor os desejos transgressores, o conflito, aquilo que tem que ficar 
do lado de fora, que não pode ser falado, que tem que ser enterrado vivo, ao contrário da 
tradição ocidental, que se tem empenhado em “[...] mobilizar as energias individuais e 
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sociais para concretizar um remate, uma parúsia que elimin[e] a parte obscura do humano” 
(Maffesoli, 2002, 33). 
 Na narrativa gótica de Ciranda de pedra, Lygia foge do sistema tradicional, em que 
o significante está sempre atrelado ao significado; ao contrário, observe-se o olhar de 
Natércio para Virgínia a lhe desvendar a própria origem, atribuindo-lhe uma concepção 
pecaminosa. Assim, o próprio leitor começa a suspeitar da paternidade da protagonista. 
Entretanto, Lygia utiliza-se de uma técnica recorrente nos romances góticos setecentistas, 
que é o adiamento da verdade, que sinaliza a dificuldade de reconhecimento e aceitação de 
relações que transgridem as fronteiras convencionais da sexualidade. 
 Quando mais tarde Virgínia descobre a verdade sobre a sua paternidade, o pai já 
havia cometido suicídio, negando-lhe a oportunidade do reconhecimento. Nesse momento, 
desesperada, procura o livro de capa preta tão folheado pela irmã Bruna e o joga pela 
janela. Era a Bíblia Sagrada. Foi numa noite de tempestade que, ao desfazer-se da Bíblia, 
sentiu que perdera Deus para sempre, apesar de crer na sobrevivência da alma por sentir os 
mortos ao seu redor: “Mortos e vivos, estão todos por aí, completamente soltos” (Telles, 
1998, 125). 
 Por essa ocasião, Virgínia morava com as irmãs na casa de Natércio, que julgava ser 
seu verdadeiro pai. Nessa casa, sentia-se totalmente excluída, não fazia parte da ciranda de 
pedra que consistia nas irmãs Otávia e Bruna, e nos vizinhos amigos Conrado (o seu grande 
amor desde criança), Letícia (irmã de Conrado) e Afonso (que virá mais tarde a se casar 
com Bruna). Não era incluída nos programas deles, sentia-se sempre preterida, tendo que 
ouvir: “Virgínia não se parece com ninguém” (Telles, 1998, 63), o que sinalizava 
maldosamente a sua origem. Buscava alento, olhando os “[...] anõezinhos que dançavam 
numa roda tão natural e tão viva que pareciam ter sido petrificados em plena ciranda. No 
centro, o filete débil da fonte a deslizar por entre as pedras: ‘Quero entrar na roda também!’ 
— exclamava ela apertando as mãos entrelaçadas dos anões” (ibid., 71). 
 Depois da revelação e da morte do pai, que agora passa a ver com carinho, Virgínia 
toma uma decisão, e comunica a Natércio o seu desejo de estudar no colégio interno de 
freiras, um simulacro dos conventos das narrativas góticas tradicionais. No convento é 
considerada pelas freiras como “dissimulada”, com “olhos de quem já viu coisas terríveis” 
(Telles, 1998, 197). Observa-se assim que, durante todo esse tempo, Virgínia ocupara o 
espaço da abjeção, assim como a sua mãe Laura. 
 No que diz respeito à abjeção, vale ressaltar que aquilo que a aciona não é a falta de 
limpeza ou saúde, mas o que incomoda a identidade, o sistema e a ordem. Dessa forma, o 
abjeto se encontra do outro lado da margem, não respeita nem fronteiras nem normas; ao 
contrário, expõe a fragilidade das leis. Por abjeção entende-se o entre-lugar, a ambigüidade, 
o múltiplo. Ao contrário do objeto (aquilo que se opõe ao sujeito), o abjeto é excluído da 
arena de significação por não poder ser nomeado. Entretanto, a alteridade do abjeto está 
constantemente desafiando o sujeito, no que concerne ao desejo que recusa a expulsão. 
Conseqüentemente, ele é uma ameaça, pois provoca o retorno do reprimido, daquilo que, 
embora familiar, por fugir à prescrição ideológica tem que ficar fora de cena, tem que ser 
escondido. 
 Por outro lado, a abjeção está, paradoxalmente, ligada ao prazer. Esse processo, 
entretanto, é inconsciente, a ponto de o sujeito rejeitá-lo. Esse paradoxo é a marca 
definitiva da sua ligação com o gótico literário. Assim, se por um lado o abjeto é rejeitado, 
por outro é desejado, violenta e dolorosamente. Daí a explosão do objeto de desejo, qual 
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um espelho que se parte; o ego renuncia à sua imagem para mirar-se no Outro, no corpo 
abjeto (cf. Monteiro, 2005, 72-73). 
 Virgínia, ao retornar do convento, vai vivenciar esse processo de repulsa e atração 
por parte das figuras da roda que havia deixado para trás. O retorno, entretanto, é marcado 
pelo assombramento do passado, pelo estigma do pecado. Observa-se que o abjeto não é 
identificável apenas com uma repressão passada, mas com aquilo que constitui o sujeito, os 
seus desejos que, embora também reprimidos por força das leis, normas sociais e estruturas 
de significações, estão ali para serem acionadas: “Experiencio a abjeção somente se um 
outro se estabelece no lugar que seria ‘Eu’. Não um outro lugar com quem me identifico e 
que incorporo, mas um outro que me precede e me possui e através dessa posse me faz ser” 
(Kristeva, 1982, 10). 
 Observa-se que as narrativas de Otávia e Bruna vão ao encontro da narrativa de 
Laura, repetindo-a. Contudo, a trajetória de cada uma delas reforça a configuração da 
narrativa gótica, à medida que experienciam os desejos e paixões de forma mais livre, 
embora sempre camuflada, não transgredindo as leis sociais, como o fizera a sua mãe. Nas 
narrativas góticas setecentistas e oitocentistas, por sinal, a ação gira não somente em torno 
das relações conflituosas entre heroínas e pais, mas também na necessidade que elas têm de 
recuperar as relações com a mãe. Na maioria das vezes a heroína é separada da mãe para no 
final encontrá-la, recuperando, assim, a perda. 
 Em Ciranda de pedra, Virgínia perde a mãe quando criança, em circunstâncias 
cruéis. Entretanto, ao retornar à casa “paterna”, procura revisitar todas as perdas, as 
exclusões, a fim de inserir-se na ciranda, como forma de vingança. Para isso, deixa 
transbordar as duas forças de que é constituída, o bem e o mal, como bem lembra Otávia: 
“[...] por que isso da gente ser só uma coisa ou outra? [...]. Bom é a gente não querer ser 
nem anjo nem diabo, é ir sendo o que na hora calhar” (Telles, 1998, 109). Tirando as 
mordaças, Virgínia vai passando de mão em mão até fechar a roda. Assim, tem uma certa 
relação homoerótica com Letícia; depois, para atingir Bruna, provoca e despreza o 
cunhado, Afonso. Quanto a Otávia, apesar de achá-la alienada e egoísta, tinha-lhe ciúmes 
por achar que Conrado gostava dela. Mas sabia que não podia atingir um sem atingir o 
outro. Todos a faziam lembrar do passado que repudiava, lembrar a estranha ciranda em 
que todos eram “solidários e no entanto se traíram” (ibid., 149). Comparava os amantes das 
irmãs com o verdadeiro amor de Laura, que, ao contrário delas, por ter tido coragem de 
revelar o seu nome, fora excluída, afinal transgredira “a lei dos sagrados deveres ao se 
amparar naquele amor” (ibid., 148). Admirava o amor da mãe e do pai: “A beleza daquele 
amor que o levava a se fazer de louco também para assim penetrar no mundo da enferma. E 
com ele mergulhar na morte” (ibid., 149). 
 Assim, Virgínia revisita todo o seu passado; revive a própria mãe, como quando se 
veste de preto com uma rosa de seda vermelha no vértice do decote, sentindo na pele a 
exclusão que a mãe sofrera por assim também estar vestida: “Qualquer prima-dona de 
subúrbio se lembraria de usar uma flor dessas” (Telles, 1998, 150), dissera-lhe Natércio 
então. Agora, vestida como a mãe, na noite de natal, Virgínia atrai uns e é rejeitada por 
outros: “Hum, toda de preto, fatalíssima, a maninha. Não gosto é dessa rosa vermelha [...]. 
Uma virgem louca” (Telles, 1998, 151-152). Ainda depois de todas essas tentativas de 
aproximação e vingança, Virgínia sente-se presa ao passado. A casa de Natércio e das irmãs 
não é espaço de proteção, mas espaço de memória e dor. A propósito, Anne Williams 
refere-se ao “gótico feminino” como uma narrativa de descoberta e reparação, ou seja, a 
ficção da psicanálise. Como aquela da analisanda de Freud, a “miséria histérica” da heroína 
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pode ser aliviada explorando os corredores sombrios, abrindo portas fechadas, levantando o 
véu negro. Ela experiencia o peso do passado como uma realidade que pode ser apagada 
somente quando aprender a superá-lo através do processo de descobertas, das conexões 
entre passado e presente, entre ela e os outros (Williams, 1995, 171). 
 Entretanto, Virgínia percebe que não faz parte dessa casa, desse mundo, sente-se 
como Daniel, uma intrusa. Queria morrer, pensa em suicidar-se, para se juntar à ciranda dos 
mortos, pois, na cirando dos vivos, onde desejara tanto entrar, fora rejeitada. Agora que 
finalmente a admitiram, já era tarde, não conseguiria mais acertar o passo (Telles, 1998, 
163). 
 O grande problema de Virgínia era menos a relação difícil com as irmãs e mais o 
peso das memórias e sentimento de culpa em relação à mãe. Sente que a abandonara por 
preferir o conforto da casa de Natércio, que julgava ser seu pai, e por também detestar 
Daniel, seu verdadeiro pai. Culpa-se por ter vindo para a casa de Natércio e atormentá-lo 
com a presença viva do adultério. Sofre com as lembranças de rejeição por parte de todos. 
Frustra-se ao ver que, agora que voltara do colégio para arrasar a todos, só conseguira 
arrasar a si própria. Assim, depois de narrar toda a sua história à Letícia, Virgínia passa a 
ver os cinco membros da ciranda em uma outra perspectiva, mais humanizada, porém com 
a certeza de que nada sabia sobre eles, suas vidas, suas dores, “os semideuses eram apenas 
cinco criaturas humanas” (Telles, 1998, 185). Reconhece, enfim, que é preciso lidar com as 
suas próprias sombras. 
 No final, Virgínia reencontra Conrado, que lhe declara um amor de passado e 
presente, um amor de sempre; mas ela já está decidida a partir, a buscar novos rumos, pois 
“mais importante que nascer é ressuscitar” (Telles, 1998, 186). Assim, ao contrário de optar 
pela morte como ponto de liberdade, Virgínia opta por viver, reconstruindo a identidade 
fragmentada, desviando-se, dessa forma, da narrativa gótica tradicional. Sem medos, o 
passado recuperado, contas ajustadas, Virgínia deixa esse mundo para trás, o que é por si 
um ato transgressor. Nota-se, dessa forma, que é através da abjeção, como representada na 
ficção, que os valores sociais e morais são questionados. Ao mesmo tempo, o corpo abjeto 
retém o poder de revolta e de transgressão. 
 
 Nas narrativas em discussão, observa-se que o uso da paródia é interessante, pois se, 
por um lado, Ciranda de pedra, como se viu nas três primeiras seções deste ensaio, dialoga 
com Wuthering Heights, um texto do passado, recuperando-o, por outro, afasta-se dele 
ironicamente (Hutcheon, 1989, 94), trazendo à tona, na própria narrativa, uma reflexão 
sobre o passado, na tentativa de afirmação de uma sabedoria que implica novas maneiras de 
pensar a alteridade e a errância. 
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