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RESUMO 

Intentamos fazer uma análise do conto O vestido cor de Fogo, do escritor 

português José Régio (1901- 1969), por meio do corpo feminino para expressar 

as pulsações eróticas da narrativa. Deparamo-nos com um marido que não 

consegue conviver com a força erótica transmitida pela esposa. Diante do 

sentimento de culpa que é forçado pelas crenças religiosa/burguesas, abre 

mão de seu casamento e abandona sua esposa. Assim é possível perceber de 

forma clara as influências dos hábitos burgueses e católicos na formação 

psicológica das personagens. Aqui, também são perceptível os conflitos 

existenciais com os quais o homem é obrigado a conviver e muitas vezes 

sufocar o sentimento de dúvida, se submetendo a uma prisão sem grades, 

preso em seu próprio corpo e em seus desejos. Para fundamentar nosso 

estudo, são utilizados os aportes teóricos de Bataille (2013), Botton (2012), 

Miranda (2002), Paz (2001) a fim de compreender os diversos tipos de tensões 

sexuais e a da plenitude almejada. Também é possível a compreensão de 

como o homem é atado à sexualidade ligando-o ao sagrado. Tais conflitos 

surgem por uma inquestionável doutrina religiosa em que o corpo é visto como 

casa do prosaico, mas também, é visto como casa do sagrado, ou seja, 

conciliar esse paradoxo de forma que não interfira na convicção do homem 

torna- se um fardo penoso e pesaroso vez que o livro sagrado ensina através 

de parábolas e metáforas como o homem deve se comportar diante da 

sociedade. 

 

 Palavra Chaves: Conto. Erotismo. Desejo. Corpo feminino.  
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ABSTRACT  

We intend to make an analysis of the short story O vestido cor de Fogo, by the 

Portuguese writer José Régio (1901- 1969), by means of the female body to 

express the erotic pulsations of the narrative. We are faced with a husband who 

cannot live with the erotic force transmitted by his wife. Faced with the feeling of 

guilt that is forced by religious / bourgeois beliefs, he gives up his marriage and 

leaves his wife. Thus it is possible to clearly perceive the influences of 

bourgeois and catholic habits on the psychological formation of the characters. 

Here, the existential conflicts with which man is forced to live and often 

suffocate the feeling of doubt are also noticeable, submitting to a prison without 

bars, trapped in his own body and in his desires. To support our study, the 

theoretical contributions of Bataille (2013), Botton (2012), Miranda (2002), Paz 

(2001) will be used in order to understand the different types of sexual tensions 

and the desired fullness. It is also possible to understand how men are tied to 

sexuality by linking them to the sacred. Such conflicts arise from an 

unquestionable religious doctrine in which the body is seen as the home of the 

prosaic, but also, it is seen as the home of the sacred, reconciling this paradox 

in a way that does not interfere with the conviction of man becomes a painful 

and painful burden instead that the holy book teaches through parables and 

metaphors how man should behave before society. 

 

 Keywords: Short story. Eroticism. Desire. Feminine body. 
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INTRODUÇÃO 

 

Olhámo-nos um dia, 

E cada um de nós sonhou que achara 

O par que a alma e a carne lhe pedia.  

José Régio 

 

 

Esta pesquisa propõe uma análise em relação ao comportamento das 

personagens do conto O vestido cor de Fogo (1946) de, José Régio1, e suas 

caracterizações. A partir da visão do narrador, iremos empreender uma análise 

do desejo, do erótico, tendo como ponto de partida a interferência do texto 

bíblico sobre tais personagens.  

José Régio (1901-1969), um dos idealistas e diretores da revista 

Presença (1927), poeta, dramaturgo, romancista, dedicou-se, também, ao 

ensaio e à novela. Suas obras, repletas de contrates psicológicos  demonstram 

sua relação conflituosa consigo mesmo e com o sagrado.  

No conto O vestido cor de Fogo, de José Régio, encontramos o erotismo 

trabalhado de forma minuciosa por meio de elementos que influenciam no 

comportamento das personagens e são importantes para a compreensão da 

obra. Assim, nosso intuito será analisar os significados da corporalidade 

feminina, nuançando, pela obra de Régio, o caráter desagregador e trágico da 

beleza da mulher. 

Para compreender o conflito existencial que assombra as personagens 

nos pautamos nas teorias de George Bataille (2013), Octávio Paz (2001), Alain 

de Botton (2012) e Jacques Gélis (2012). Tal conflito está embasado na busca 

incansável pela plenitude (a razão e o prazer de existir).  

                                                             
1
 José Maria dos Reis Pereira, nasceu em Vila do Conde, em 1901, e aí faleceu em 

dezembro de 1969. 
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De acordo com Bataille o ato de invadir o corpo do outro e se deixar 

invadir é um ato de violação. Na tentativa de alcançar essa plenitude, o sexo se 

torna algo inventivo e se há a falta dessa violação dificilmente ela será atingida. 

Para tanto existem as várias posições e os variados objetos com o objetivo de 

proporcionar um prazer intenso.  

  Nessa busca por esse prazer intenso, o homem se apega às crenças 

para se encontrar no mundo, é uma busca de suprir uma necessidade que já 

nasce com ele, mas muitas vezes a crença se torna falha, o pudor também se 

enfraquece e assim como as personagens a plenitude se torna distante, uma 

vez que a aceitação de que o sagrado também está no encontro de dois 

corpos, no penetrar-se no outro e na permissão de se deixar penetrar é uma 

teoria repreendida pela Igreja Católica2.   

 A igreja católica defende o ato sexual somente como uma prática de 

reprodução e não se aceita o prazer proporcionado pelo próprio ato, haja vista 

que o sagrado deve suprir a necessidade e o desejo de se completar no 

mundo. Diante desta castração religiosa, Octávio Paz (2001) afirma que somos 

capazes de transformar nossos amantes em seres de luzes.  

 Este sagrado, também, está no encontro de dois corpos, no penetrar-se 

no outro e na permissão de se deixar penetrar. Não se trata basicamente de 

uma penetração física, mas metafísica que perdura durante todo o processo do 

ato sexual, pois o enlace de sentimentos, de desejos se configuram na busca 

pelo encontrar-se. 

 O não se identificar no mundo, o olhar desiludido pela vida, a miséria, o 

domínio da Igreja Católica2 e da sociedade burguesa, são notórios na prosa de 

José Régio. Ele muitas vezes de forma ironizada leva o leitor a refletir e a se 

questionar se a comodidade e a alienação realmente são os melhores métodos 

de garantir um lugar no mundo.  

 Diante desta afirmação de uma manipulação religiosa, propomos uma 

comparação entre o conto e alguns símbolos bíblicos, com a intenção de 

identificar os paradoxos no discurso religioso. Para isso utilizamos os 

                                                             
2 Igreja Católica Apostólica Romana é uma das igrejas mais antigas de todas. Seus 

ensinamentos são baseados na Bíblia e na tradição da igreja. A Igreja Católica é 

liderada pelo Papa, que diz ser o representante de Cristo na terra, com a mesma 

autoridade que Jesus. 
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comportamentos das personagens e a narrativa de Régio para realizar tal 

questionamento: Até que ponto a igreja católica, e o sagrado interferem na 

essência do ser humano? 

 Quando falamos de erotismo existe uma série de conceitos 

preestabelecidos pela sociedade. Ainda é difícil assimilar o fato de que o 

erótico é a ligação entre o ser o humano e o sagrado, que o erótico surge do 

sagrado.  Existe a dificuldade do diálogo em torno desse assunto, uma vez que 

conceitos arcaicos estão enraizados em nosso meio.   

Discutir, avaliar e acreditar que o erótico se difere do pornográfico, que o 

erótico é poético, sensível, sutil é quase um mito, mesmo em meio à sociedade 

moderna. Para tanto, levamos em consideração o fato de que o ato sexual foi 

durante anos, visto somente como prática de reprodução. 

 Daí a necessidade da compreensão de que sexo não é erotismo, e todo 

esse significado de reprodução perde sua verdade no ato erótico. O sexo é a 

base do erotismo, porém, o que prevalece aqui não é a reprodução da espécie 

e sim o desejo de ir ao encontro de uma plenitude, bem como, não há erotismo 

no sexo para fins de reprodução.  

 Outro ponto importante é a relação da cumplicidade entre erotismo e 

violência, muitas vezes, é necessária uma violação do próprio “eu” para que 

possamos atingir o prazer almejado. Durante o ato sexual invadimos o corpo do 

outro para deixarmos de ser “eu”, enquanto o outo também nos invade para ser 

o nosso “eu”.  

 Diante disto, deparamo-nos com a dificuldade de aceitar a relação 

erótico-religiosa e os meios como esse erotismo é praticado para alcançar a 

satisfação. A necessidade de um estudo aprofundado é notória, vez que a 

essência humana e sua condição é algo peculiar a cada indivíduo.  Por isso, 

utilizamos as personagens de José Régio, levando em consideração o fato de 

a narrativa descrever uma sociedade burguesa, reprimida e alienada à igreja 

vigente.  

 Buscamos compreender o erotismo presente no conto O Vestido Cor de 

Fogo, de José Régio, de modo que possamos considerar as questões sócio 

religiosas da época. Analisaremos os quatro signos eróticos (olho, pescoço, 

boca e vestido) presentes na narrativa, identificaremos também os paradoxos 

presentes no texto bíblico em relação ao erotismo e a religião para que 
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possamos compreender a necessidade de um prazer e sua relação com a 

necessidade do homem encontrar seu lugar no mundo.  

  Fazemos comparações das questões psicológicas das personagens do 

conto para compreendermos o desejo do homem pautado na violação do corpo 

(violência no ato erótico).  

  Assim, Bataille (2013) nos apresenta três tipos de erotismo: o erótico 

dos corpos, o erotismo dos corações, o erotismo sagrado. Aqui, é possível 

notar o quanto é complexo relacioná-los em um mesmo ato, haja vista que é 

possível haver o erotismo dos corpos e do coração sem atingir o erotismo 

sagrado, ou seja, o erotismo dos corpos é o ato sexual somente pela vontade 

do corpo, sem o intuito de encontrar a essência humana.  

Outro ponto importante é a fuga da individualidade. No ato erótico o 

homem busca um possível abandono dessa individualidade, um voo para fora, 

uma necessidade de completar um vazio que nos acompanha desde antes de 

nosso nascimento.  

 

Três formas do erotismo: o erotismo dos corpos, o erotismo dos 

corações, o erotismo sagrado. O que está sempre em questão 

é a substituição do isolamento do ser, de sua descontinuidade, 

por um sentimento de continuidade profunda. É fácil ver o que 

o erotismo dos corpos ou dos corações designa, mas a ideia de 

erotismo sagrado é menos familiar. A expressão, aliás, é 

ambígua, na medida em que todo erotismo é sagrado, mas 

encontramos os corpos e os corações sem entrar na esfera 

sagrada propriamente dita. (BATAILLE, 201, p.39) 

  

Esse voo para fora do próprio ser não é somente físico, mas também 

metafísico, é o desejo de ir além do ser, da existência, ir ao encontro de um 

ponto inicial. O desejo erótico é a consumação, o grito de saudade, de 

voltarmos a ser o nada que fomos anteriormente, assim o ser amado se 

transforma em nossa completude, o outro é o Deus integrador da vida em um 

sentido mais profundo.  

 De acordo com Octávio Paz (2001), o erotismo é exclusivamente 

humano, pois é um fruto da imaginação. A diferença que há é que o sexo é o 

núcleo do erotismo, porém o sexo tem a mesma forma, enquanto o erótico se 
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reinventa, se transforma, busca uma nova identidade para que seja mais 

intenso.  

 Daí surge o paradoxo de que o erotismo é a ligação entre a vida e a 

morte, amor e ódio, desejo e rejeição. Por ser tão intenso, tão ambíguo, o 

erotismo caminha paralelamente com a violência, tornando-se, assim, um ir 

mais além, um desejo que está sobre o próprio desejo, uma busca por outro 

ser, por um complemento do próprio ser, uma busca por domínio sobre o outro.  

 

O amor é atração por uma única pessoa: por um corpo e uma 

alma. O amor é escolha; o erotismo, aceitação. Sem erotismo –

sem forma visível que entra pelos sentidos – não há amor, mas 

este atravessa o corpo desejado e procura a alma no corpo e, 

na alma, o corpo. A pessoa inteira. (PAZ, 2001, p.34).  

 

O erotismo se torna a intensificação sentimental da sexualidade uma vez 

que o enlace carnal provoca a degradação do ser, ou seja, da matéria em 

substância, corrompe-se a ideia de corpo circunscrito e surge a sensação do 

infinito, da plenitude. 

Diante dessa especificação dos tipos eróticos, do corpo diante do enlace 

carnal, do fato de que o erótico se modifica, nos deparamos com as 

características das personagens no conto que se demonstram o tempo todo 

insatisfeitas com a monotonia e o estilo de vida imposto pela igreja e pela 

sociedade.  

Essa insatisfação é notória em toda a narrativa, temos um marido 

preocupado com os pensares da sociedade em relação a sua esposa, uma 

mulher bonita, elegante, sedutora e que faz questão de se mostrar. 

Paralelamente a essa preocupação surge o sentimento de ciúmes e raiva por 

parte do marido, um homem fechado, que não conseguia dominar o instinto 

dominante da esposa, pois ele também se sentia atraído e perdido em seus 

devaneios.  

Maria Eugénia protagonista do conto é descrita por meio de quatro 

elementos que fazem com que a figura feminina seja vista apenas pelos seus 

aspectos físicos, pois despertam atenção, atraem para si olhares e 

pensamentos desejosos.  
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  Desta forma o sexo se faz repugnante e prazeroso ao mesmo tempo, 

pois em um espaço finito, as atitudes, os pensamentos e o gozo de satisfação 

são infinitos. Surge então a ideia de repugnante, ou seja, ambos os corpos se 

entregam, se abrem, se consomem, se tornam vulneráveis diante do pudor que 

esse desfaz no contato entre desejo e sua consumação.  

 Para melhor compreender a relação erótico/sagrado e o papel da mulher 

na sociedade, faremos algumas comparações de elementos presentes no texto 

bíblico. Fica claro que a repreensão religiosa agride psicologicamente o 

narrador. 

 A primeira comparação que podemos fazer já se inicia no narrador, em 

ambas as narrativas temos narradores masculinos, pois se analisarmos o texto 

bíblico que é composto de vários livros, o narrador também é construído sob 

uma voz masculino, para melhor compreensão pensemos no livro de Ester que 

apesar de ser uma história contada sobre a coragem e submissão feminina de 

uma rainha, o narrador que é observador é masculino, isso demonstra que a 

mulher não tem direito de se expressar perante a sociedade e até mesmo ao 

sagrado.  

 Notamos também que a mulher é apresentada para a sociedade como a 

grande perdição do homem, pois juntamente com a serpente convenceu Adão 

a comer o fruto proibido. Régio também mostra essa mulher fatal em sua obra, 

uma vez que ela era capaz de ter domínio sobre seus próprios desejos e sobre 

o marido.  

 O fruto do pecado representa metaforicamente o corpo feminino e sua 

sexualidade. Quando Eva morde o fruto e convence Adão a fazer o mesmo, 

ambos passam a enxergar o mundo diferente e a ser portadores do 

conhecimento entre o bem e o mal. Diante desta capacidade a mulher desde o 

início é vista como a grande perdição do homem.  

 Aqui o fruto é metáfora da sexualidade feminina, pois o erotismo nos 

liberta de uma prisão que é o nosso próprio ser. Por meio do erótico atingimos 

uma maior plenitude que se assemelha ao que atingimos por meio do sagrado.  

 A mulher sempre foi vista como a culpada, carrega o pecado, a 

fornicação impregnada em sua pele, em seu corpo, em seu cheiro. Por isso o 

casamento é pregado como uma forma de controlar a mulher, pois a 

sexualidade feminina era vista como uma manifestação demoníaca.  
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A vigilância se dá sobre o corpo e a sexualidade, 

especialmente, e, também sobre o lazer. Corpos e mentes 

ociosos levam ao afastar-se da busca de santidade e 

estimulam a sensualidade, o consumismo e à abertura as 

tentações. E o corpo é controlado através do estímulo ao 

casamento. No pavor ao demoníaco há, também, o pavor do 

feminino. O corpo feminino, considerado frágil, instável, 

novamente se torna alvo de controle e de punição. As 

manifestações demoníacas se manifestam no corpo, tanto em 

sintomas psicossomáticos quanto em um agir autômato, em 

que o controle sobre os movimentos é perdido, como em 

transes. O corpo é controlado no casamento e a família é visto 

como o ideal para as mulheres. (BESSA, 2006).  

  

Bessa vem ao encontro de nossas reflexões, ao afirmar o papel 

demoníaco da mulher, confirmando, assim, um arquétipo de mulher fatal que 

se confirma tanto na bíblia quanto no conto do escritor José Régio. Uma vez 

que o texto religioso nos afirma que bom seria se não houvesse nenhuma 

relação sexual, mas como o mundo está tomado pelos desejos da carne e há 

uma grande oferta de corpos atraentes prontos para satisfazer e realizar as 

diversas fantasias eróticas, o casamento torna-se a única maneira de 

satisfação menos errônea diante dos olhos de Deus.  

 

Ora, quanto às coisas, que me escreveste, bom seria que o 

homem não tocasse em mulher, mas, por causa da prostituição 

cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha seu 

próprio marido. (I CORÍNTIOS, 7:1-12). 

  

Maria Eugénia quebrava todas as regas de forma muito implícita, pois 

suas vontades, seus desejos não eram ditos, usava seu andar, o seu vestir, a 

sua maneira recatada de seduzir e principalmente o seu olhar para dominar o 

narrador, agindo por um poder sutil, perigoso e encantador.   

  Diante desta pequena comparação que será aprofundada no decorrer de 

nossa pesquisa, podemos perceber as contradições encontradas nas escrituras 

sagradas, haja vista que os atos eróticos são descritos de forma clara e que as 

metáforas nos demonstram que o nosso corpo e nosso prazer são também 

responsáveis e capazes de atingir o sagrado.  
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 Esta análise é de cunho bibliográfico e os resultados serão apresentados 

de forma qualitativa que permitirão uma maior compreensão do que é erótico e 

de como as personagens do conto são manipulados psicologicamente diante 

de uma sociedade burguesa e de uma repreensão religiosa.  

Para que haja tal compreensão, em um primeiro momento faremos uma 

leitura analítica da obra e de como as personagens agem em um espaço que 

os leva a uma desintegração do ser, uma vez que a sociedade reprime e 

condena o prazer absoluto da carne.  

Tomaremos também como corpos trechos do texto bíblico (Coríntios, 

Ester, Matheus, João, Cantares de Salomão, Gêneses) que permitem fazer 

uma análise comparativa para demonstrar a visão em relação à mulher e ao 

ato erótico pregado pela igreja.  

No intuito de fundamentar nossa pesquisa, serão utilizados os aportes 

teóricos de Bataille para correlacionar uma visão mais poética do erotismo e 

diferenciar o erótico do pornográfico.  

Diante desta diferenciação torna-se coesa a ligação entre céu e terra por 

meio do sexo erótico e torna-se possível ao homem se encontrar em um 

espaço limitado (seu próprio corpo). Ao se encontrar, o homem também 

consegue alcançar a plenitude almejada. 
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1. EROTISMO: LIGAÇÃO ENTRE O SAGRADO E O PROFANO – 

CAMINHOS PARA A PLENITUDE 

 

E em que furor sagrado 

Os nossos corpos nus e desejoso 

Como serpentes brancas se enroscaram,  

Tentando ser um só!  

José Régio 

O erotismo sempre foi visto como uma temática ligada ao pecado, pois 

conceitos equivocados sustentam a teoria de que um bom cristão deve se 

abster das práticas eróticas, uma vez que estas são o caminho para a 

condenação. Estas teorias surgiram com a queda do paraíso e foram 

defendidas ao longo dos séculos pela igreja católica, de modo que ainda nos é 

difícil assimilar que há uma ligação entre o erótico e o sagrado.  

 O ato erótico é uma aprovação da vida, uma aceitação da própria 

condição humana (BATAILLE, 2013, p.35). Por meio do erótico o ser humano 

se concretiza como humano, se consolida em seu próprio ser e por que não 

dizer que se encontra com a divindade que tanto procura ao longo da 

existência humana?  

 O homem, ao nascer, carrega um vazio que o faz perambular pelo 

mundo a procura de algo que o preencha, por isso a busca por religiões, por 

crenças que justifique sua existência e que explique o que virá pós-morte. Este 

vazio muitas vezes é preenchido pelo erotismo, uma vez que no ato 

consumado deixamos de ser um “eu” só para se tornar um “nós” 

acompanhado, ou seja, deixamos de ser o próprio “eu” para encontrar e se 

tornar o “eu” do outro.  

 Aqui também nos deparamos com a violência, haja vista que a 

penetração, o ato de invadir o outro ou receber tal invasão se converte em uma 

violação mais existencial, “essencialmente, o domínio do erotismo é o domínio 

da violência, o domínio da violação.” (BATAILLE, 2013, p.40).  Essa violação é 

fundamental para atingir o prazer almejado, é uma auto violência, uma vez que 

nos deixamos violar para junto com o corpo de “luz” (o corpo do amante) 

passarmos a ser “nós”.  

 O sexo é uma violência, pois nos abrimos ao outro e apesar de se ter a 

permissão, o ato de penetrar e se deixar penetrar é uma violência, é uma 
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agressão ao corpo, pois simbolicamente matamos e somos mortos. “Toda a 

operação do erotismo tem por fim atingir o ser no mais íntimo, no ponto em que 

o coração desfalece” (BATAILLE, 2013, p.41), essa violência é inconsciente e é 

necessária para que haja o voo para encontrar a essência do outro, para ser o 

outro, e atingir o ponto mais íntimo do ser. 

 Contrapondo a visão de que o homem é ativo e a mulher é passiva, 

durante o sexo o ato de penetração não é apenas de cunho masculino, a 

mulher também se apossa dessa responsabilidade. A mulher envolve o 

homem, o afoga, o consome. Para que haja o encontro com esse prazer 

intenso capaz de levar ambos os corpos a se fundirem em um plano místico é 

necessário que os dois corpos sejam ativos.  

 

No movimento de dissolução dos seres, o parceiro masculino 

tem em princípio um papel ativo, a parte feminina é passiva. É 

essencialmente a parte passiva, feminina, que é dissolvida 

enquanto ser constituído. Mas, para um parceiro masculino, a 

dissolução da parte passiva só tem um sentido: ela prepara 

uma fusão em que se misturam dois seres chegando juntos, no 

final, ao mesmo ponto de dissolução. Toda a operação erótica 

tem por princípio uma destruição da estrutura do ser fechado 

que é, no estado normal, um parceiro do jogo. (BATAILLE, 

2013, p.41). 

  

Diante da relação de atividade e passividade é importante entendermos 

que isso acontece também de forma social, “No comportamento sexual, um 

papel que é intrinsecamente honroso e que é valorizado de pleno direito é o 

que consiste em ser ativo, em dominar, em penetrar e em exercer, assim, a sua 

superioridade” (FOUCAULT. p. 190), ou seja, os conceitos sociais interferem 

diretamente no momento do ato sexual, pois o homem em âmbito social é 

superior à mulher e esta deve ser submissa. A mulher é um ser sem vontade 

própria, é um ser vencido pelo viril.  

Princípio de isomorfismo entre relação sexual e relação social. 

Deve-se entender por esse princípio que a relação sexual- 

sempre pensada a partir do ato modelo da penetração e de 

uma polaridade que opõe atividade e passividade – é 

percebida como do mesmo tipo que a relação entre superior e 

inferior, aquele que domina e aquele que é dominado, o que 

submete e o que é submetido, o que vence e o que é vencido. 

(FOUCAULT. p. 190) 
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Somos seres descontínuos que buscam ansiosamente a continuidade de 

nosso ser, a nudez nos possibilita o encontro com essa busca. O ser nu 

convida o outro ser, se abre, se permite ser tocado, violado, se entrega ao 

amante que o invade, o penetra e o desvende, permitindo assim o encontro da 

continuidade por meio da descontinuidade de ambos.  

 Esse encontro com a plenitude, com a continuidade é possível se nos 

despirmos, “a nudez se opõe ao estado fechado, ou seja, ao estado de 

existência descontínua. É um estado de comunicação, que revela a busca de 

uma continuidade possível do ser para além do fechamento em si mesmo.” 

(BATAILLE, 2013, p.41), pois a nudez possibilita que eu passe ser o outro e 

este se torne “eu”, este encontro não é somente carnal, erótico, mas atinge um 

âmbito superior, de divindade, de nos levar ao delírio que possibilite o acesso a 

compreensão de quem realmente somos nós. 

 A violência que está acoplada ao erotismo é um abraço de acolhida que 

nos permite atingir o mais profundo prazer, “Apenas poderíamos dizer que, se 

o elemento da violação, ou mesmo de violência, que a constitui, vem a faltar, a 

atividade erótica mais dificilmente atinge sua plenitude.” (BATAILLE, 2013, p. 

42).  Para se chegar a esse prazer é necessário que deixemos de lado todos 

estes conceitos que relacionam o erotismo ao pecado, é necessário que 

deixemos o nosso corpo trabalhar com toda sua capacidade e habilidade, é 

necessário assumirmos o papel de seres ansiosos pelo desejo, assumir o papel 

de amante dedicado, precisamos nos doar ao outro e receber a doação do 

outro.  

A dificuldade em aceitar, em entender que o sagrado se alinha ao erótico 

é explicado pelo fato de que durante toda a história da humanidade o sexo foi 

permitido e consolidado apenas como meio de reprodução. Mas a necessidade 

do homem não é suprida unicamente por esse viés, a essência humana pede 

mais, ela necessita encontrar a plenitude que tanto almeja.  

 Diante desta necessidade surgem os diversos mecanismos para 

alcançá-la. A criatividade, os objetos, as posições variadas e as diversas 

substâncias são utilizadas para tornar o ato sexual mais intenso e 

consequentemente atingir o ápice que permita o encontro do ser, da alma com 

sua busca incansável pela plenitude.  
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 O erotismo não se resume em sexo, e diante deste conceito de 

reprodução o erotismo perde sua essência, sua verdade. O sexo é o alicerce 

do erotismo, porém não se resume unicamente no ato, pois o que prevalece 

no/para o erotismo é essa busca por algo além da carne, de modo que não há 

erotismo durante o sexo se este for unicamente para a reprodução, ou seja, 

dois corpos com o intuito de terem filhos não praticam o mesmo por um viés 

erótico, não há um processo de sedução, um desejo de se encontrar, mas há 

somente a intenção de que daquela ação sexual resulte em uma prole.  

 O desejo de ficarmos face a face com aquilo que nos justifique, que nos 

proporcione o prazer em encontrar a paz da alma, fundamenta a sexualidade 

não ser apenas um desejo carnal, mas sim um desejo pelo orgasmo que nos 

permite o delírio, o caminho palpável em sentir e ver a plenitude. Aqui nos é 

importante compreendemos os diversos caminhos que a sexualidade toma, 

pois estas existem em variados parâmetros e com variados objetivos.  

 Diante destes diversos caminhos, o voo para fora do ser é um modo de 

escapar da individualidade. É um voo metafísico, é um voo para tentar 

encontrar o ponto inicial da existência. Este desejo é um grito de saudade de 

sermos o que erámos inicialmente, a saudade de sermos o nada, de não 

termos que buscar um alimento de alma que nos permite continuar a viver e a 

sobreviver.  

  A busca pela plenitude, pela verdade que diga quem somos, de onde 

viemos e para onde vamos, no erotismo se acentua no corpo do amante. O 

corpo do amante passa a ser uma verdade absoluta, durante o sexo e por meio 

do corpo do outro toda complexidade da existência humana evapora e fica 

somente a magia do momento, na profundidade do corpo do outro fica somente 

a simplicidade do ser e diante destes novos sentimentos recriamos o nosso 

mundo.  

 

No fundo, nada é ilusório na verdade do amor: o ser amado 

equivale para o amante, só para o amante, sem dúvida, mas 

não importa, à verdade do ser. O acaso quer que, através dele, 

a complexidade do mundo tendo desaparecido, o amante 

perceba o fundo do ser, a simplicidade do ser. (BATAILLE, 

2013, p.44). 
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Buscamos um objeto de desejo que seja suficiente para levarmos ao 

encontro com a plenitude que esperamos. Assim, olhamos para o mundo 

exterior buscando aquilo que inconscientemente suplante o nosso interior, esse 

objeto de desejo precisa ser suficiente para que durante o sexo esteja 

envolvido com a mesma busca.  

 

O erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem. 

Enganamo-nos quanto a isso porque ele busca 

incessantemente no exterior um objeto de desejo. Mas esse 

objeto responde à interioridade do desejo. A escolha de um 

objeto depende sempre dos gostos pessoais do sujeito: mesmo 

se ela recai sobre a mulher que a maioria teria escolhido, o que 

está em jogo é muitas vezes um aspecto inapreensível, não 

uma qualidade objetiva dessa mulher, que não teria talvez, se 

não tocasse em nós o ser interior, nada que nos forçasse a 

preferi-la. (BATAILLE, 2013, p.53). 

  

Durante o sexo (erótico) transformamos os nossos parceiros em seres 

que são frutos da nossa imaginação, seres idealizados, e nós nos 

transformamos em outros seres e juntos dispersamos em um conjunto de 

sensações, sentimentos que se perdem em desejos.  

 

Os sentidos, sem perder seus poderes, convertem-se em 

servidores da imaginação e nos fazem ouvir o inaudito e ver o 

imperceptível. Não é isso, afinal, o que acontece no sonho e no 

encontro erótico? Tanto nos sonhos como no ato sexual 

abraçamos fantasmas. Nosso parceiro tem corpo, rosto e 

nome, mas sua realidade, precisamente no momento mais 

intenso do abraço, dispersa-se em uma cascata de sensações 

que, por sua vez, dissipam-se. (PAZ, 2001, p.12). 

  

Deixamos de ser seres carnais, donos de um corpo e nos 

transformamos apenas em sensações. Os dois corpos se dissipam e atingem 

um plano metafísico, no momento em que se atinge o clímax nos tornamos 

fantasmas (deixamos de ser carne) e somos regidos pela loucura, pelo desejo. 

Neste ponto a imaginação toma conta dos corpos e se torna agente de todo o 

ato, pois o corpo passa a ser regido pela fantasia e a sexualidade.  

 Paz (2001), afirma que o erotismo é exclusivamente humano, pois é 

fruto de uma imaginação, de uma idealização. Assim, é possível diferenciarmos 
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o sexo do erotismo, haja vista que a sexualidade por si só é sempre a mesma e 

o erotismo se reinventa, se recria e para isso utiliza a imaginação.  

 O erotismo é uma ligação entre vida e morte, amor e ódio, desejo e 

rejeição, daí surge sua interação com o sagrado. Vivemos em busca de alguém 

(corpo, objeto de desejo) que seja uma espécie de portal que nos leva a 

plenitude e durante o ato erótico morremos no momento em que atingimos o 

orgasmo (deixamos de ser corpo e nos tornamos sensações).  

 

O amor é atração por uma única pessoa: por um corpo e uma 

alma. O amor é escolha; o erotismo, aceitação. Sem erotismo – 

sem forma visível que entra pelos sentidos – não há amor, mas 

este atravessa o corpo desejado e procura a alma no corpo e, 

na alma, o corpo. A pessoa inteira. (PAZ, 2001, p.34). 

  

A sexualidade existe desde os tempos primórdios, mas o erotismo é uma 

prática nova e é a intensificação da sexualidade. O erotismo é uma forma de 

rito de passagem. Passagem para o outro plano, passagem que nos leva ao 

momento epifânico.  

Nós nos perdemos como pessoa e nos recobramos como 

sensações. À medida que a sensação se faz mais intensa, o 

corpo que abraçamos se faz mais e mais intenso. Sensação de 

infinitude: perdemos corpo. Também é a experiência da perda 

da identidade, dispersão de formas em mil sensações e visões, 

queda numa substância oceânica, evaporação da essência. 

presença. (PAZ, 2001, p. 183).  

  

No momento em que atingimos o orgasmo3, acontece uma degradação 

do nosso ser, nos convertemos em substâncias, assim surge a ideia de infinito. 

O nosso objeto de desejo é um ser de luz que se transforma em trevas neste 

momento, pois o corpo se transforma apenas em desejo.  

 

O apaixonado vê a presença banhada pela luz da ideia; quer 

tê-la, mas cai na treva de um corpo que se dispersa em 

fragmentos. A presença renega sua forma, regressa à 

                                                             
3
 Ratificamos, aqui, o significado de epifania sendo aparição ou manifestação de algo, 

normalmente relacionado com o contexto espiritual e divino. Do ponto de vista 

filosófico, a epifania estaria relacionada a uma sensação profunda de realização, no 

sentido de compreender a essência das coisas. Ou seja, a sensação de considerar 

algo como solucionado, esclarecido ou completo. 
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substância original para, no final, anular-se. Anulação da 

presença, dissolução da forma: pecado contra a essência. 

Todo pecado atrai um castigo: de volta do arrebatamento, 

encontramo-nos de novo frente a um corpo e uma alma outra 

vez estranha. (PAZ, 2001, p. 183). 

  

A compreensão sobre o erotismo e toda sua significação, só é possível 

para aqueles que conhecem a verdadeira essência do amor. No entanto, 

somos tomados pela sensação de frustração e de satisfação ao mesmo tempo, 

haja vista que buscamos luz, corpos e encontramos trevas e sensações.  

 A sociedade religiosa considera que toda essa reinvenção da 

sexualidade que retira o objetivo de reprodução é extremamente pecaminosa. 

O erotismo vai em contramão dessa alienação e se converte na liberdade do 

nosso próprio ser. Saímos das grades de nós mesmos e nos perdemos no 

outro ser. Conviver com os nossos desejos e aceitá-los permite descobrir a 

nossa intimidade mais obscura e a reconhecer nossa verdade.  

 

Tudo vai bem se o erotismo é condenado, se de antemão o 

tivermos rejeitado, se estamos liberados dele, mas se (como o 

faz com frequência) a ciência condena a religião (a religião 

moral) que se revela, nesse ponto, se o fundamento da ciência, 

cessamos de nos opor legitimamente ao erotismo. Não nos 

opondo mais a ele, devemos parar de fazer dele uma coisa, um 

objeto exterior a nós. Devemos considerá-lo como o movimento 

do ser em nós mesmos. (BATAILLE, 2013, p.61). 

  

O corpo paradoxalmente é visto como casa do sagrado e território do 

prosaico. Tem vida própria e clama por sua satisfação, é sinônimo de vida e 

muitas vezes é silenciado para que não escandalize perante a doutrina do 

catolicismo. O corpo e sua essência precisam ser resgatados, respeitados para 

que possamos achar o nosso lugar.  

 

A carne é em nós esse excesso que se opõe à lei da decência. 

A carne é o inimigo nato daqueles a quem obseda o interdito 

cristão, mas se, como creio, existe um interdito vago e global 

que se opõe sob formas que dependem dos tempos e dos 

lugares à liberdade sexual, a carne é a expressão de um 

retorno dessa liberdade ameaçadora. (BATAILLE, 2013, 

p.116). 
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 A alienação religiosa são amarras que nos impedem de ver para além 

da caverna escura e fria que nos impõem regras e nos transmite medo por uma 

punição divina se não obedecermos tais regras. O ato erótico é nossa própria 

consagração, pois afirma nossa condição enquanto seres humanos e o corpo é 

casa do sagrado, pois tem uma alma, uma vida.  

 Compreender esse paradoxo acerca da corporeidade humana é 

complexo, haja vista que apesar de ser uma libertação, um voo, um encontro 

com o sagrado, também nos rebaixamos aos níveis animalescos e nos 

imergimos a ação pecaminosa. O sexo é a base do erotismo e diante de uma 

ânsia pelo desejo, pelo prazer intenso, nossas condutas perdem todo o pudor e 

já não somos mais humanos, somos feras famintas. 

 

Nossas condutas sexuais, situadas do lado do corpo, 

poderiam, em certo sentido, ser consideradas como coisas: o 

sexo é ele próprio uma coisa (uma parte desse corpo que, ele 

próprio, é uma coisa). Essas condutas representam uma 

atividade funcional da coisa que o sexo é. O sexo é em suma 

uma coisa a mesmo título que um pé (a rigor, uma mão é 

humana, e o olho exprime a vida espiritual, mas temos um 

sexo, pés, de maneira muito animal). Pensamos aliás que o 

delírio dos sentidos nos rebaixa ao nível dos animais. 

(BATAILLE, 2013, p.177).   

  

Bataille define o erotismo a partir do sagrado, muitos não são capazes 

de se entregar, de se libertarem. Não conseguem sobreviver consigo mesmo, 

não conhecem seu próprio “eu”. O ato erótico é um contato com uma 

intimidade, é aceitar sua própria existência e é se relacionar com o sagrado. 

Nossa sexualidade é a concretude do eterno.  

 Sexualidade e espiritualidade, ralação esta que vem desde os tempos 

antigos, o sexo em algumas civilizações era tido como sacrifício para conseguir 

um contato com o sagrado, o sexo e o corpo eram ligados à divindade.  

 

A paixão erótica era inerente à natureza humana do indivíduo. 

Desejo e resposta sexual, vivenciados como poder 

regenerativo, eram reconhecidos como dádiva ou bênção do 

divino. A natureza sexual do homem e da mulher e sua atitude 

religiosa eram inseparáveis. Em seus louvores de 

agradecimento, ou em suas súplicas, eles ofereciam o ato 
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sexual à deusa, reverenciada pelo amor e pala paixão. Tratava-

se de ato honroso e respeitoso, que agradava tanto ao divino 

quanto ao mortal. A prática da prostituição sagrada surgiu 

dentro desse sistema religioso matriarcal, e por conseguinte 

não fez separação entre sexualidade e espiritualidades. 

(CORBETT, 1990. P. 38). 

  

Erotismo, sexualidade, sexo, corpo, sagrado, violência estão ligados, 

ramificados um ao outro e separá-los não é um processo simples e fácil. 

Erotismo é a consumação de nossa existência e isso torna impossível o 

encontro com a plenitude sem o erotismo, porém existe sexo sem erotismo, 

consequentemente não haverá plenitude.  

 

1.1 O CORPO DIANTE DO SAGRADO 

Ó beijos angustiados e raivosos 

Que as nossas pobres bocas se atiraram, 

Sobre um leito de terra, cinza e pó! 

José Régio 

 

 

 

Ao longo da história da humanidade, o corpo tem sido visto como “casa”, 

um habitat que pode ser território tanto do bem, quanto do mal. “A fé e a 

devoção ao corpo de Cristo contribuíram para elevar o corpo a uma alta 

dignidade, fazendo dele um sujeito da história. Corpo de Cristo que comemos, 

que se revela a partir do real e da carne. Pão que converte e salva os corpos”. 

(GÉLIS, 2012, p. 19), desta forma, o corpo pode ser casa do sagrado ou pode 

ser possuído por espíritos malignos, aqui compreendemos que o corpo é 

metáfora do corpo de Cristo e por isso precisamos santificá-lo, ou seja, abster-

nos do pecado, sufocar a vontade da carne para que estejamos puros diante 

do Salvador.  

Contrapondo a visão de que o corpo é metáfora do corpo de cristo e que 

ele precisa estar santificado para receber as dádivas divinas, há o lado sombrio 

com o qual o homem precisa lutar e resistir para não ceder aos seus instintos, 

“mas existe uma outra imagem do corpo, igualmente cheia de sentido, que é a 

imagem do ser humano pecador”. (GÉLIS, 2012, P. 20). O corpo é uma 

representação do sagrado e ao mesmo tempo da condenação. Por meio dele é 
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possível se salvar ou ser condenado, pois nenhum ser humano está livre do 

desejo carnal.  

O corpo tem sido pauta de reflexões ao longo de toda história, “corpo 

depreciado do ser humano pecador, pois se ouve incessantemente dizer que é 

pelo corpo que ele corre o risco de perder-se”. (GÉLIS, 2012, p. 20), pois foram 

épocas em que os corpos eram depreciados, corpos desajustados aos 

conceitos religiosos e que levavam o homem a completa perdição e 

consequentemente à condenação eterna.  

 O medo da carne acompanha o homem desde os tempos primórdios, 

principalmente o medo do corpo da mulher. Diante do discurso religioso a 

mulher induziu o homem a cometer o pecado e a desobediência contra Deus, a 

mulher desperta os desejos mais obscuros dos homens, mulher é o caminho 

para o mal e para a condenação e metaforicamente é a representação 

demoníaca.  

Ao corpo pecador que é só desordem, aviltamento, pois ele 

não consegue controlar suas paixões, opõe-se o corpo 

harmonioso de Adão e Eva antes da queda. O universo 

paradisíaco é o do domínio por excelência do corpo sábio, 

isento de todo desejo sexual; em torno do primeiro homem e da 

primeira mulher, os casais de animais testemunham, aliás uma 

análoga moderação. Corpo sem paixões nem pulsões. 

Justamente antes que o irreparável seja cometido. (GÉLIS, 

2012, p. 21). 

  

Perante o exposto, o homem não consegue controlar suas paixões, o 

corpo feminino atrai de forma gritante os desejos mais profundos e leva o 

homem a uma condição animalesca (sem pudor, sem medo, sem santidade) 

em busca de satisfazer estes desejos.  

 Este conflito entre o desejo carnal e a santidade surge a partir da 

necessidade da igreja católica em dominar a população, por medo de que a 

fornicação saia do controle e se torne algo desastroso, como por exemplo, a 

contaminação com doenças, filhos monstruosos, defeituosos e a perdição de 

“mulheres de família”.  

 Tal conflito cria um paradoxo em torno da conceitualização do corpo, 

“uma ambiguidade atravessa, pois o discurso cristão sobre o corpo e as 
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imagens que ele suscita: um duplo movimento de enobrecimento e de 

menosprezo do corpo”. (GÉLIS, 2012, p. 20).  

 Refletindo sobre o paradoxo do corpo diante do sagrado, Deus se torna 

carne para caminhar por entre os seres humanos e pregar o que devemos 

praticar como bons cristãos e após sua jornada é crucificado para voltar ao seu 

lar e retomar sua condição divina. Daí o conceito do cristianismo de que a 

carne/corpo precisa ser sacrificada para que possamos ganhar a salvação 

eterna no último julgamento.  

 

Da encarnação à ressurreição é sempre do corpo que se trata 

do corpo de um Deus de amor que aceitou sacrificar-se, antes 

de voltar ao céu por esta sequência última, a ascensão. “O 

cristianismo foi instituído sobre a perda de um corpo, a perda 

do corpo de Jesus”. (GÉLIS, 2012, p. 23).  

  

Para comer o “corpo de Cristo”, representada pela hóstia durante o rito 

da missa, o homem precisa estar de acordo com os preceitos pregados pelo 

catolicismo, portanto o homem não deve viver em pecado. Aqui destaca-se o 

domínio da igreja sobre o homem, pois este desiludido com sua existência e no 

intuito de ir para um lugar melhor que este mundo, se converte no ser 

dominado, crente, na real presença de cristo na hóstia.  

 

A afirmação, pela igreja, da presença real do corpo de Cristo 

na hóstia durante o sacrifício da missa faz deste corpo o eixo 

do mundo. O fiel não tem esperança mais bela do que comer 

este corpo divino. Pois a Eucaristia é o viático indispensável, a 

garantia de não sucumbir ao mal, a certeza de salvar-se. 

Assim, o corpo do Redentor está no centro de um complexo no 

qual se conjugam o alimentar, o sacramental e o escatológico. 

(GÉLIS, 2012, p. 43).  

 

O sagrado em si é conflituoso, pois além da ambiguidade que há na 

representatividade do corpo, existe a via de mão dupla quando nos referimos 

ao filho de Deus. “Jesus é o fruto de uma dupla filiação, de uma identidade 

humana e divina ao mesmo tempo.  

Ele é produto da união do verbo masculino e divino e de uma carne 

humana feminina”. (GÉLIS, 2012, p. 44), Cristo é o resultado do verbo 

masculino, divino e da carne feminina e humana, ou seja, aquele que veio para 
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redimir os pecadores é santificado pela voz do todo poderoso criador e sua 

carne (que será posteriormente condenada) é resultado de outra carne, um 

corpo feminino, um corpo sujeito ao pecado.  

Conforme vemos no conto em análise, o narrador personagem (marido) 

se vê diante de questionamentos que são respondidos e condenados 

claramente pela Igreja, condenação x salvação, qual escolher? Para onde ir? O 

que fazer? Para salvar-se mate sua carne em vida, não ceda aos instintos 

sexuais, viva em santidade, pois este corpo é pó que se tornará pó novamente 

e a alma que é revestida por este corpo o deixará e partirá para um lugar de 

luz. Diante deste conselho/regra/doutrina ditada pela igreja, compreendemos 

que calar a voz do próprio corpo, exige além de mais nada uma disciplina dura 

e focada em um único objetivo: o da salvação.  

 

A igreja não cessa de lembrá-lo, só aqueles que respeitam os 

mandamentos de Deus encontrarão no céu um esplendor 

triunfante. Na economia da salvação, a corrupção dos corpos e 

o desaparecimento da carne são de fato apenas passageiros. 

No dia da ressurreição, o corpo será recomposto em torno de 

seu esqueleto que só ele terá sobrevivido à decomposição. 

(GÉLIS, 2012, p. 92).  

 

O corpo sempre sofreu punições para que atingisse uma pureza diante 

do que é considerado divino e santo. Mutilações, autoflagelo, dentre outras 

práticas eram executadas por diversas doutrinas. “O “ódio do corpo”, que leva à 

sua destruição lenta e sistemática, não procede de uma conduta nova no 

âmbito religioso” (GÉLIS, 2012, p. 55), isso justifica tal ódio pela carne, esse 

medo, e esse sufocamento do próprio corpo serem regidos pela igreja católica.  

 O domínio do catolicismo e sua doutrina sobre os seus fiéis 

fundamentam-se no medo da condenação eterna, o medo de ir para um lugar 

onde se ouve somente os gritos, os choros, e o “ranger dos dentes”. “A 

ressurreição é uma apoteose de corpos belos a contemplar” (GÉLIS, 2012, p. 

94), desta forma, existe a ânsia pela ressurreição, pelo corpo depois de morto, 

decomposto, fétido, volte à vida saudável, perfeito e tenha a alegria eterna.  

 

Uma coisa é certa: se é em torno desse pequeno osso que o 

corpo deve recompor-se é porque todos acham que se trata de 
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um osso muito duro, que resistiu à corrupção com efeito, 

estamos aqui em uma temática de resistência à podridão 

universal. Por mais secos que estejam, os ossos se tornarão 

úmidos, se vestirão de carne e de pele; a recarnificação 

progressiva do corpo se fará ao invés do que era produzido 

depois da morte (GÉLIS, 2012, p. 93).  

  

A ressurreição é a ideia da nova esperança, da nova vida, vida sem 

maldade, sem violência, sem nenhum pecado, com a real pureza e santidade 

do corpo. Após o último julgamento o homem não irá mais sacrificar a vontade 

de sua carne, pois esta será santa e não sentirá mais vontade pelo pecado 

carnal (sexo).  

 O homem terá um corpo belo, perfeito, com o perfume da salvação e da 

santidade. O corpo morto sangrará novamente, pois o sangue representará a 

nova vida, mas não haverá mais morte e este viverá em um eterno galardão.  

 

Corpos miraculosamente preservados da podridão e exalando 

um delicioso “odor de santidade”; corpos que – oh maravilha! – 

começam a sangrar quando o escalpelo do operador corta a 

carne muito tempo depois do sepultamento. Mas também está 

vivo o corpo do santo quando o tempo já fez sua obra. Das 

ossadas preciosamente reunidas em um relicário emana uma 

força da qual os fiéis procuram beneficiar-se. (GÉLIS, 2012, p. 

95) 

 

 O catolicismo prega a igreja como sendo um “corpo” e os fiéis 

constituem este corpo, ou seja, cada indivíduo é uma parte deste corpo e se 

um cair em tentação adoece o corpo santo (igreja). Todos precisam estar em 

comunhão e coletivamente ser um corpo puro obedecendo e servindo o 

criador. 

 

Desprezado, o corpo particularizado dos indivíduos sé é 

glorificado quando faz um todo com outros corpos e se torna 

então parte um “verdadeiro” corpo: o corpo-oração, a 

comunidade de habitantes, a igreja que é corpo de Cristo e 

primeira das três ordens do Estado. Em um mundo impregnado 

de religiosidade cristã, o corpo não é para (quase) todos, senão 

o habitat temporário de uma alma imortal. Tristemente 

sexuado, verminado para sempre, votado à corrupção e 

encerrando em si esta alma, o corpo não pode – na melhor das 
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hipóteses – passar de um instrumento a serviço da salvação, 

salvação pessoal e salvação comunitária que se confundem. 

Não obstante, porque dele a experiência na sua própria vida 

humana, este corpo deve ser respeitado em vista dos fins 

último. Também, como foi muito bem demonstrado pela doença 

ou pela mística, todos os movimentos do corpo são perigos e 

promessas, advertências divinas e meios de santificação 

(PELLEGRIN, 2008, P. 133).  

 

Apesar de que a igreja sempre fez seus seguidores temerem seu próprio 

corpo, de modo que este não seja valorizado, pois é o caminho para a 

perdição, chegou à época da valorização do mesmo. Diante desta nova ideia 

referente à preservação do corpo para que possa viver mais, contradiz a 

ideologia católica de que a terra é um vale doloroso e que aqui nada somos e 

nada teremos.  

A partir do século XVI prosperou de fato a ideia de que é 

preciso manter a saúde do corpo e preservá-lo o mais tempo 

possível. Podem comprová-lo a multiplicação dos tratados que 

exaltam o corpo saudável e o envelhecer bem. Essa nova 

aspiração de prolongar a própria vida na terra não combina 

com a ideia de que a vida aqui na terra é forçosamente um vale 

de lágrimas, como prometem alguns discursos rigoristas 

(GÉLIS, 2008, p. 124- 125).  

 

Com o surgimento destas novas ideias de cuidado ao corpo, para que 

este sobreviva mais tempo, a igreja, na tentativa de manter o domínio sobre a 

população, toma o corpo sofrido (exemplo de Cristo) como essencial para 

pagar o pecado de origem, pecado da desobediência de Eva.  

Outro argumento do catolicismo para manter a fornicação e a luxúria sob 

controle é o fato de que práticas sexuais não permitidas pela igreja para 

satisfazer as vontades do corpo, acarretariam em uma prole defeituosa e 

demoníaca, ou seja, filhos condenados ao inferno desde sua concepção. 

 

A maioria das proibições relativas às relações sexuais dentro 

do casamento dependiam da dupla função dessa instituição. 

De um lado, gerar uma prole sadia e numerosa era o primeiro 

objetivo das relações físicas entre cônjuges. De outro, 

conceder uma expressão legítima à fraqueza humana 

transformava do leito conjugal em lugar preventivo do pecado 

da luxúria (GRIECO, 2008, p. 239). 
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As práticas sexuais entre os casais deveriam obedecer à risca as regras 

da igreja católica. Os casais não poderiam conhecer novas posições, pois o 

homem sempre deveria demonstrar sua superioridade, desta forma, no 

momento do sexo o homem deveria estar sempre por cima e a mulher em sua 

posição de submissão deveria ficar por baixo de pernas abertas como oferenda 

ao seu marido.  

 

A essas restrições diretas sobre a sexualidade matrimonial 

somavam-se também impedimentos indiretos, como 

abstinências aconselhadas pela igreja católica em dias 

precisos: aos domingos, nos dias santos e nos dias de jejum, 

entre os quais a quaresma- ao todo, de 120 a 140 dias no 

século XVI (GRIECO, 2008, p. 240).  

  

O sexo não poderia ser praticado todos os dias, pois alguns dias eram 

santificados (dias santos) e o sexo como uma prática pecaminosa que servia 

somente para reprodução da espécie humana. Do mesmo modo não poderia 

haver nenhuma relação entre os casais durante toda a quaresma e aos 

domingos.  

 O homem que tocasse em uma mulher grávida, durante o aleitamento ou 

durante o período menstrual era condenado ao inferno e durante sua 

passagem pela terra estaria acompanhado pelos espíritos malignos, uma vez 

que o sangue menstrual era considerado um veneno vital e que se um filho 

fosse concebido no sexo com a mulher neste período, nasceria monstruoso e 

tomado por maus espíritos.  

 Quando uma criança nascia com alguma anomalia, a causa era atribuída 

às irresponsabilidades dos pais que não conseguiram controlar suas paixões e 

desobedeceram a “palavra de Deus” (doutrina católica).  

 

Uma progênie imperfeita podia, aliás, ser atribuída a uma 

posição “incorreta” assumida no coito. A única posição legítima 

para a procriação era uma posição alongada, a mulher deitada 

e o homem sobre ela, atitude que não somente reproduzia a 

hierarquia dos sexos, mas ainda reforçava as convicções 

culturais quanto à maior “atividade” própria do macho, em 

oposição à “passividade” da mulher. O nascimento de 

hermafroditas era, portanto atribuído, entre outras causas 
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possíveis, a uma inversão da posição “normal” entre homem e 

mulher: a mulher neste caso teria tomado a posição superior. 

Pressupunha-se também que os nascimentos monstruosos 

resultavam de relações passionais “a modo dos animais”, ou 

ainda de um “excesso de libido” (GRIECO, 2008, p. 244).  

  

Aqui vale ressaltar a ideia criada em torno do orgasmo feminino. Para ter 

um filho belo, forte, saudável que estivesse dentro dos parâmetros do 

catolicismo, além é claro de obedecer todas as regras que citamos acima, era 

necessário que a mulher atingisse o orgasmo, pois este era visto como um 

“germe” que somado ao germe masculino, formaria a criança e 

consequentemente o adulto perfeito.  

 

Século XVI e fim do Século XVIII, o orgasmo feminino era 

considerado como uma das condições indispensáveis ao 

sucesso da procriação: supunha-se que ele liberaria o “germe” 

feminino que, misturado ao germe masculino, formava uma 

criança perfeita (GRIECO, 2008, p. 244).  

  

A igreja católica se viu diante de um grande problema que poderia 

colocar em risco todo seu domínio e traria uma sociedade “condenada” sem 

direito a redenção e a misericórdia divina: a prostituição. Algumas mulheres 

seduzidas por belos homens que lhes prometiam uma vida feliz cediam seu 

corpo para satisfazer os desejos dos amantes. Como estes homens não 

cumpriam o prometido e elas caiam na falácia do povo, eram abandonas pela 

família e a igreja já não as aceitavam, pois estavam condenadas ao inferno, 

trabalhavam oferecendo prazeres em troca muitas vezes apenas de um quarto 

para dormir e/ou um prato de comida.  

 

Tendo perdido sua castidade, elas também perderam seu 

direito de pertencer à sociedade “honesta”: parecia então 

totalmente normal, uma vez que não tinham nenhuma virtude a 

perder, que elas oferecessem um exutório permitido, um 

serviço de “saúde pública” a celibatários zaragateiros que, de 

outra forma, teriam buscado seduzir mulheres “honráveis” ou, 

pior, teriam tentado satisfazer entre eles seu desejo insatisfeito 

(GRIECO, 2008, p. 264).   
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Assim, com o intuito de que isso não se tornasse muito corriqueiro e que 

estas mulheres não influenciassem as outras, a igreja permitiu que casas de 

prostituição fossem criadas apartadas da cidade. Um homem era responsável 

por essas casas e por proteger essas mulheres, e elas em troca pagavam uma 

taxa para os administradores. Para trabalhar nestas casas (que eram 

pouquíssimas) precisavam procurar os sacerdotes para pedir permissão, 

existia também uma fila, pois nem sempre a casa tinha vaga para receber 

estas mulheres para trabalhar.  

Como a Igreja Católica era soberana e consideravelmente a voz 

materializada de Deus, seus fiéis não a questionavam. Primeiro por serem 

crédulos em sua doutrina como verdade absoluta, segundo por medo de serem 

castigados. Diversos indivíduos foram silenciados com a morte como meio de 

punição dada em nome de um “deus”, pois estariam contrariando-o pelo fato de 

não obedecerem ou ir contra os princípios católicos.  

 

O corpo do cristão, “infalivelmente desastroso”, é salvo e 

redimido pelo exemplo desses corpos santificados pela 

sublimação de seus instintos. Em sua exploração religiosa, o 

corpo barroco se torna então o indício da intervenção 

sobrenatural. Quando esta vem de Deus e de seu amor, o 

corpo do eleito ou eleita é transfigurado, seu transporte 

amoroso toma ao pé da letra as metáforas sexuais que, só 

elas, permitem aos extáticos traduzir sua experiência; a atitude 

do êxtase divino retoma a gestualidade do êxtase físico. 

Quando a intervenção sobrenatural vem do demônio, o corpo 

continua sendo o indício fenomenal deste ato diabólico: ele é 

desfigurado a desordem de seus gestos e de sua mímica facial 

manifestam o caos para o qual, sempre, o maligno quer fazer 

cair o cosmos divino (ARASSE, 2008, p. 557).  

 

O excerto acima nos leva à reflexão de como o catolicismo utilizava de 

artimanhas para manter a sociedade a mercê de suas vontades. O corpo do 

homem Cristão que procurava seguir os preceitos religiosos, apesar de ter um 

corpo sujeito ao pecado, seria redimido devido seus sacrifícios, negação do 

seu próprio desejo, seu próprio ser e essência. Mas, se este corpo vivesse e 

aceitasse suas vontades, seria acometido por uma transfiguração demoníaca e 

não alcançaria sua redenção.  
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1.2 CATOLICISMO: UM OLHAR HISTÓRICO PELOS SÉCULOS XIX E XX 

 

Sobre o teu longo corpo agonizante,  

Meu inferno celeste,  

Cem vezes morri, prostrado... 

Cem vezes ressuscitei 

Para uma dor mais vibrante 

E um prazer mais torturado.  

José Régio 

 

Faremos um recorte temporal a partir do século XII para que possamos 

refletir acerca do domínio da Igreja Católica, bem como a influência dos 

discursos religiosos sobre a sociedade. Esta análise temporal e discursiva nos 

possibilitará a compreensão de como a sociedade burguesa da época e os 

conceitos religiosos católicos influenciaram nas escolhas e comportamentos 

das personagens do conto regiano.  

Ressaltamos que a Igreja Católica sempre viveu em conflito paradoxal 

de amor e ódio com Portugal, pois conciliar as ambições católicas e 

governamentais nunca foi um processo fácil.  

 

Podemos dizer que a primeira grande fase da cooperação 

entre a Igreja e o Estado correspondeu a uma espécie de 

casamento de comunhão de bens simbólicos e materiais. A 

segunda, de conflito e depois de divórcio litigioso. E a terceira, 

podemos caracterizar como sendo uma união de fato. 

(FRANCO, 2011. p. 9-10). 

 

Cada período histórico é marcado por uma peculiaridade, contudo 

todas elas são submissas a uma dialética geral (acontecimento que retoma 

outros fatos similares) que apesar da evolução histórica permanece a mesma. 

Podemos destacar aqui o sentimento de atração e repulsa em relação ao 

catolicismo que acompanha os homens desde a Idade Média, homens que 

estiveram no apoio à Igreja e que ao mesmo tempo repudiasse algumas de 

suas ações.  

 

Frente à vida religiosa e à maneira como ela se realiza na 

Igreja, desde há séculos, cada época da história vai revelando 

uma sensibilidade particular. A Idade Média teve a sua; o 
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Renascimento teve a sua; o Romantismo teve a sua; o século 

XX tem a sua. Sensibilidade particular, fruto do teor de vida e 

do “ar do tempo”, mas subsumida numa dialética mais geral 

que parece ser a sua constante. Frente à vida religiosa, desde 

que ela existe, os homens foram experimentando sempre 

atração e repulsa. Pode dominar um ou outro momento, pode 

prevalecer a atração ou pode prevalecer a repulsa – na Idade 

Média vence a atração e no Romantismo vence a repulsa – 

mas a realidade bipolar permanece (ANTUNES, 2008. p. 10) 

 

A Igreja Católica também contribuiu de forma significativa no 

desenvolvimento social, de modo que suas crenças fossem a base do mesmo, 

sua doutrina era o alicerce pregado à população para que a instituição não 

perdesse seu domínio sobre a sociedade.  

 

Mosteiros, conventos e escolas catedralícias e canonicais 

tornaram-se centros de formação e de produção cultural 

importantes, contribuindo para formar um relevante patrimônio 

cultural no plano da produção de saberes, da construção da 

memória histórica do desenvolvimento linguístico (FRANCO, 

2011. p. 12).  

 

O catolicismo mantinha seu posicionamento doutrinador e a sociedade 

amedrontada pela ideia de uma possível “punição divina”, procuravam 

obedecer a suas “regras”, “a Igreja conseguiu estabelecer uma rede 

organizacional tão vasta, tão consolidada, tão influente que concorria em 

muitos campos a rede do estado” (FRANCO, 2011. p. 15). Ninguém podia fazer 

nada sem a permissão da igreja, pois ela mesma era a formadora da 

identidade de cada sujeito.  

Diante de interesses incomuns, o estado e a Igreja Católica mantinham 

certa concorrência e cooperação, trocavam serviços a fim de manter o domínio 

sobre Portugal. Destacamos aqui que o principal intuito da igreja não se 

restringia somente em salvar almas e manter a ordem, mas de preservar toda 

sua riqueza.  

 

A macroestrutura da igreja que cobria (e ainda cobre, em boa 

parte, hoje) todo o território português constituía uma espécie 

de estado religioso (eclesiástico) que 
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convivia/concorria/cooperava com o estado político, prestando 

ambos serviços de interesse mútuo. (FRANCO, 2011. p. 15) 

 

A Igreja Católica e o estado não apenas tinham interesses parecidos, 

mas viviam em constante conflito, pois a doutrina rigorosa e a cega obediência 

dos fiéis muitas vezes impediam o país de crescer e desenvolver 

principalmente em âmbito militar.  

 

O pensador iluminista D. Luís da Cunha acreditava que o 

excesso de conventos e de mosteiros que superabundavam 

em todo o Reino de Portugal com uma imensa população de 

religiosos, como males que impediam o progresso de Portugal, 

retirando mão-de-obra produtiva aos compôs, ao comércio, à 

indústria e ao aparelho de defesa militar do Estado. (FRANCO, 

2011. p. 18). 

  

Alguns destes conflitos influenciaram diretamente na decadência da 

Igreja, haja vista que o costume de filhos não primogênitos a não receber 

herança e não ter a oportunidade de obter uma carreira profissional de 

prestígio, levou estes a optarem pelo convento e mosteiros. No entanto a não 

vocação de muitos e seus maus exemplos diante de uma vida casta e 

santificada, acarretaram para o desprestígio da vida cristã dos mesmos.  

 

De acordo com esta lógica estabelecida por um direito que 

impedia o acesso às heranças aos filhos segundos, um dos 

destinos dado aos que não poderiam garantir uma carreira de 

prestígio nos moldes sociais vigentes era muitas vezes os 

conventos. Esta e outras razões de caráter económico e de 

oportunidade social, levavam ao povoamento excessivo, 

especialmente das comunidades religiosas das ordens 

monásticas, por indivíduos sem vocação que muito 

contribuíram para decadência e para o desprestígio da vivência 

cristã das mesmas. (FRANCO, 2011. p. 18).   

  

A primeira tentativa de combate contra o poder da Igreja Católica e 

sobre sua influência no estado, o que a tornava submissa ao governo, foi 

marcada por Marquês de Pombal (1699-1782) que defendia a luta política 

como um movimento de respeito, sentimento este que a Igreja deveria 
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demonstrar ao seu rei D. José I, durante o período em que o Marques (1756-

1777) foi Secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino .  

 A partir da insistência do Estado em dominá-la, a Igreja aprendeu a viver 

democraticamente pregando uma visão longe dos conceitos políticos, o que 

obrigou o Estado a tolerar tal pensamento e até acreditar que esta poderia ser 

uma aliada no aspecto de consciência para formar uma sociedade mais 

humana.  

 

A Igreja aprendeu a conviver com a democracia e, de algum 

modo, a evoluir paulatinamente no sentido de pensar-se 

democraticamente, assumindo um rosto mais progressivo e 

uma consciência crítica livre de compromissos políticos e 

ideológicos. O estado aprendeu a tolerar, a integrar e a olhar a 

Igreja como uma força viva capaz de laborar com ele na 

edificação de uma sociedade mais humana e ouvindo-a por 

vezes como uma consciência crítica importante. (FRANCO, 

2011. p. 34).  

  

Amedrontar, sempre, foi o caminho encontrado pela Igreja para 

manobrar e dominar o homem, “o temor a Deus é o freio mais capaz e mais 

forte para conter os homens de todas as classes da sociedade”. (LOBO, 1822, 

p. 6-7), isso perdurou durante anos e ainda podemos encontrar vestígios do 

medo em relação ao castigo eterno enraizado nas pregações religiosas.  

 Por medo de ser conduzido ao inferno após a morte, o homem absteve-

se de viver, existiu somente para estar de acordo com a doutrina religiosa, bem 

como às regras burguesas.  

 Diante da alienação constante sobre o homem, a Igreja sempre fez 

questão de manter os homens sobre seus olhares vigilantes. Para que não 

fosse questionada as missas, por exemplo, eram celebradas em latim para que 

não houvesse grande compreensão do que estava escrito na Bíblia e da leitura 

do livro religioso era restrita aos sacerdotes.  

 Desta forma, a Igreja Católica mantinha os fiéis amedrontados e isso 

daria a permanência da ordem na sociedade. Assim, como o medo não 

permitia que atitudes rechaçadas pela Igreja acontecessem, a instituição 

religiosa conseguia manter os membros nos templos e consequentemente 

manteria sua riqueza intacta. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_precursores_do_cargo_de_chefe_de_governo_de_Portugal
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2. A CONFIGURAÇÃO DA CONDIÇÃO HUMANA NA PROSA DE JOSÉ 

RÉGIO 

Assim nas almas se entregaram,  

Como os corpos se tinham entregado.  

Assim duas metades se amoldaram  

Ante as barbas, que tremeram,  

Do velho pai desprezado! 

José Régio  

José Régio (1901- 1969) a partir de um olhar desapaixonado pela vida, 

reflete em sua prosa a ironia em relação à burguesia, bem como a posição da 

mulher na sociedade diante da doutrina pregada pela Igreja Católica, instituição 

também burguesa que concentrava o poderio em suas mãos. Para 

compreendermos todo o processo de construção da condição humana na obra 

de Régio, faremos uma análise comparada com outros contos como: Maria do 

Ahú, Os Três Vingadores e o Sorriso Triste, tal análise permite 

compreendermos a construção dos conflitos existências e a condição das 

personagens do nosso corpus O Vestido Cor de Fogo, de José Régio.   

Também nos é possível a percepção de como o autor, com a delicadeza 

de moldar o “barro”, nos transfere sua visão e desmistifica a crença de que 

todos os homens padecem de misericórdia e têm suas preces ouvidas. Em um 

de seus contos Maria do Ahú, o trágico se mostra desde o início da narrativa.  

Uma família amarga, triste, com a dignidade consumida pela pobreza 

“Era uma triste mulher azedada pela miséria, o vinho do marido, as dores no 

baço, os nascimentos e mortes dos filhos, o trabalho contínuo” (RÉGIO, p.61, 

[s.d]). Régio apresenta o vício como uma válvula de escape para a 

personagem que se vê imersa em um corpo corroído pelo sofrimento e sem 

vontade própria de permanecer no mundo, abandona-se e almeja a morte como 

solução para suas dores e desilusões.  

As personagens de Maria do Ahú demonstram-se, ao longo da narrativa, 

seres tomados pelo sentimento de revolta, uma vez que a pobreza se 

apresenta como um castigo pela podridão da humanidade. Personagens 

vazios, sem amor ou compaixão pelo próximo e por si mesmo, se arrastam 

pela vida com o peso da existência e como se toda a sujeira do mundo 

estivesse sobre suas existências.  
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 Olhava-a com amargor e desprezo, desgostosa daquele ovo 

choco vindo já nos fins. Mentalmente repetia o dito que logo lhe 

saíra no dia em que se aliviara: _ <<Escusava-se cá este 

emplasto!>>. (RÉGIO, p.62, [s.d]).  

   

O autor retrata esse “desânimo” pela vida, por meio de questões 

econômicas, nas narrativas Maria do Ahú e Os Três Vingadores. O rei vive em 

plena amargura, esperando também a morte para um possível descanso de 

uma vida corrompida pela perda de seu trono e de sua riqueza. Neste último 

(Os Três Vingadores), a riqueza é a representação da vida, da alegria, e da 

engrenagem que gira o mundo, sem esta nada faz sentido, como um homem 

pode ser reconhecido em uma sociedade gananciosa sem o mínimo de 

dignidade? Sem o ouro que tem acompanhado sua família geração por 

geração?  

 Aqui, nos é importante salientar que Régio traz em suas narrativas 

questões que são pregadas pela burguesia como essenciais para que o 

homem seja digno e respeitado, o dinheiro é colocado como solução para 

todos os problemas, pois ele dará status e condição de manipular àqueles que 

não o tem.  

 O que nos leva mais uma vez à reflexão de como a Igreja Católica 

conseguiu manter durante séculos o poder de dominar toda a sociedade. O 

poder, o ouro, o dinheiro concedido pelos fiéis no intuito de agradar a Deus e 

comprar sua salvação, transformou a Igreja na instituição mais rica de Portugal.  

 Em sua prosa, Régio relaciona, sempre,  uma ligação com a condição 

humana e as questões religiosas. Suas personagens muitas vezes se 

assemelham às personagens bíblicas, notamos mais uma vez as influências do 

sagrado sobre o homem.  

 No conto Maria do Ahú, o próprio título já é uma referência às Marias 

que acompanharam a dor e paixão de Cristo. Senhoras bondosas, de puro 

coração, que ajudavam aos seus semelhantes e não se preocupavam, ou pelo 

menos, fingiam não se preocupar com as condições precárias em que viviam.  

 Tal semelhança não é somente física, mas também psicológica. As 

atitudes de ignorar o que é terreno, o abrir mão de riquezas e a acomodação 

no que possivelmente seria o que Deus permitiu em uma humilde passagem 

pelo mundo.  
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E assim ficou a Maria do Ahú. As Marias do Ahú estavam 

representadas em painéis, nos altares, ou faziam parte do 

figurado nas procissões da Semana Santa. Eram, na mitologia 

do povo, as bentas mulheres que, chorosas e encolhidas nos 

mantos, acompanharam a paixão e morte de Cristo. (RÉGIO, 

p.62, [s.d]). 

  

Diante das semelhanças entre as personagens, José Régio também nos 

apresenta os comportamentos dos mesmos baseados na doutrina da Igreja 

Católica. A submissão da mulher é claramente retratada nas obras, esta que 

devia toda obediência ao seu pai, para não manchar o nome da família, quando 

se casa deve ter a mesma devoção ao marido, pois este será o seu “dono” e 

deverá vestir, falar, andar e se comportar da maneira que o agrada, não poderá 

sair sem a presença do seu companheiro e nem receber visitas sem que o 

provedor da casa esteja.  

No texto de análise da nossa pesquisa O Vestido Cor de Fogo, José 

Régio nos deixa claro que a mulher apesar de ocupar uma posição social 

subalterna, tem a capacidade de influenciar o amante. Para tanto não lhe são 

necessárias grandes façanhas - só lhe basta utilizar de seu corpo e de sua 

capacidade de sedução.  

Em contato com esse ser frágil e ao mesmo tempo poderoso (a mulher), 

o homem mais uma vez se depara talvez com o principal conflito de sua 

existência. Até que ponto ele deve se deixar influenciar pelo desejo de sua 

carne? Até que ponto isso seria o pecado considerado “pecado de morte”? E 

até onde e/ou quando deveria deixar se influenciar, ou melhor, obedecer ao 

que a igreja lhe impunha?  

 Todo esse “não poder”, “pecado”, “certo” ou “errado” é a grande 

engrenagem da existência humana dos personagens de Régio. O fato de, 

sempre, estar sobre a mira de algo ou alguém que estará controlando os 

passos, julgando, faz com que o indivíduo se demonstre amedrontado, e se 

perca em seu próprio caminhar.  

 O homem se vê imerso a uma condição sem saída, pois seus desejos se 

diferem daquilo que a Igreja prega, haja vista que esta usa de ameaças sobre 

um possível castigo divino e condenação eterna para impor limites e barreiras. 
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 O olhar desapaixonado é retratado pelo “não expressar da vida”, pelo 

não se preocupar com o que está ao redor, e palpar a existência apenas no 

oferecer ajuda aos demais, se colocar no mundo como um ser que apenas está 

por servir os outros. Isso é notório no conto Maria do Ahú, a personagem 

acomodada ao sofrimento, se contentava em servir aos demais sem nenhuma 

forma de retribuição.  

 

 Arrancava-lhe o bioco, lavava-lhe o rosto, passava-lhe o pente 

nos cabelos riçados. Afinal, não era feia que metesse medo! E 

mandava-a p’ra porta da rua, ou passear com as mais. Nem as 

mais, porém, faziam grande empenho na sua companhia, nem 

Maria do Ahú na delas. Errava pelos cantos e congostas; e 

voltava com a cara encafuada nas mãos, a maldita!, como se 

não tivera cara que pudesse andar à mostra, ou sofrera de 

moléstia ruim! Diziam-lhe então uma palavra, desfazia-se em 

choro. Acabaram por abandoná-la. A rapariga tinha aduela a 

menos. De nada valeria crivarem-na de chufas, ou, até, 

moerem-na de pancada. (RÉGIO, p.63, [s.d]).   

   

José Régio nos apresenta personagens que se perdem na sua própria 

essência, em uma existência que na verdade não existe, ou seja, estão vivos e 

ao mesmo tempo não estão, se configuram apenas em corpos e deixam os 

sentimentos ali em algum lugar, adormecidos e não se interessam ou fingem 

não se interessar em acordá-los ou vivê-los.  

 

Quando a mãe morreu, ficou a servir o pai e os irmãos. Com o 

sarro da velhice, do vinho, da miséria, o pai ia-se tornando 

insuportável. Os irmãos eram rapazes exigentes e ásperos, 

cheios de saúde, e, portanto, de brutalidades e pegas. Pai e 

irmão pensavam que ela nascera para sua escrava; e ela 

pensava exactamente o mesmo. Às vezes, brigavam uns com 

os outros: ora irmão com irmão, ora filhos com pai. Como era 

eles, agora, que sustentavam a casa, mostravam-se 

arrogantes. Maria intrometia-se a querer pacificar, - e era o 

pandeiro da festa. (RÉGIO, p.64, [s.d]).  

  

A ideia de uma possível felicidade maquia o sentimento de frustração 

das personagens criadas por Régio, tal camuflagem nos possibilita a reflexão 

de como o homem se acomoda às regras impostas pela religião, todo esse 

domínio é apenas para que os homens sejam iguais uns aos outros, que não 
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haja conflitos na sociedade afundada no capitalismo e que a igreja consiga 

legitimar seu domínio sobre estes seres sem conhecimento de si mesmo.   

A ironia do autor faz críticas a uma sociedade que sabe apenas exigir, 

cobrar, julgar, e muitos homens que não conseguem se adequar ao que é 

cobrado, abandonam tudo e vão embora, ou cometem atos absurdos como os 

de vingança para recuperar ou para expressar tamanha revolta diante do que a 

vida lhe impõe.  

Diante de tais cobranças nos deparamos com a frustração das 

personagens em relação à traição, tema este que o autor nos apresenta no 

conto Os Três Vingadores, a traição trabalhada por José Régio não se dá 

somente no âmbito amoroso, mas também, em aspectos de confiança em 

relação às pessoas que convivem juntas. Isso reafirma a intenção do autor em 

mostrar, salientar, e descrever o quão misterioso são os sentimentos e os 

objetivos do ser humano. 

 

_ Sabeis a tremenda ingratidão de que fui vítima, escorraçado 

do trono pelo mais querido dos meus validos! Escorraçado, 

humilhado, exilado para esta ilhota deserta, encarcerado entre 

estas paredes e rochas, despojado das minhas riquezas, 

separado dos amigos que foram mortos por me ficarem fiéis, e 

agora esquecido como se também já eu não existisse! A tal 

vergonha, e tal desconforto, não pôde resistir vossa mãe, 

minha santa mulher. Por mim, ainda poderia tentar esquecer; 

por ela, nunca! E de tudo isto, abusando da confiança que nele 

punha, foi autor aquele a quem chamava irmão mais novo, 

quase queria como a um filho, e cumulara de mercês. Esse 

goza agora tranquilamente os frutos da sua perfídia. Esse 

empunha agora o meu ceptro, se coroa com minha cora, se 

recosta no meu trono, distribui dignidades e opulências que 

deviam vir a ser vossas. (RÉGIO, p.81, [s.d]).  

 

A vida metaforicamente é um baile de máscaras, uma peça teatral em 

que sujeitos fingem e agem como acham que lhes convêm, como acreditam 

que possam ter vantagens sobre determinadas situações. As diversas faces do 

ser humano se dão dentro da própria Igreja, que no intuito de manter seu poder 

sobre os homens, distorcem a verdadeira palavra de Cristo e a utiliza para 

persuadir seus fiéis.  
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O homem está preso em sua própria complexidade, na incapacidade de 

controlar suas atitudes quando o peso da ganância, o desejo pelo poder se 

torna maiores que sua capacidade de moderar tanto as atitudes quanto seus 

pensamentos. Em Os Três Vingadores, Régio descreve de forma muito clara 

que essa incapacidade de controle de si mesmo, é o grande agente da traição.  

 

Dominamos os engenhos, os aparelhos, dominamos em parte 

as forças na Natureza. Mais difícil, porém, nos é dominarmo-

nos a nós, e de pouco nos serve reconhecê-lo! Muitas vezes, 

connosco ou uns com os outros, nos agitamos como cegos 

desvairados, falamos como doidos que as palavras traem, 

incapazes de apreenderem sequer a lucidez implicada na sua 

própria loucura. (RÉGIO, p.102, [s.d]).  

 

O homem se torna frágil diante das emoções, dos sentimentos. Rende-

se a uma vontade que parece ser superior, por isso, corrompe-se e se 

autodestrói, sempre foi assim, a capacidade de domínio do indivíduo se desfaz 

no momento em que ele se depara com a sua própria vaidade. O homem faz o 

possível e o impossível para conseguir o que é almejado. Régio questiona essa 

vaidade, essa vontade superior, essa entrega ao sentimento em suas obras. 

Suas personagens sentem, vivem, e muitas vezes sofrem por agirem por 

meio de extintos, por se rederem às paixões e aos desejos mais insanos. 

Porém, cabe refletir sobre o que realmente é insano, se tais atitudes realmente 

são por impulso, ou se essa definição vem a calhar para uma possível 

justificativa diante de uma sociedade caracterizada pela crítica e pelo 

julgamento alheio.  

 

_Desculpa, irmão_ tornou ele. _Abandonei-me a um pequeno 

devaneio... Talvez seja defeito dos que têm grande uso da 

palavra, e um certo seu dom. Mas, se nos não 

abandonássemos... se não renunciássemos a só refletir... ou a 

sempre buscar a perfeição... como poderíamos chegar a agir? 

Teria eu agido como tenho, se me não houvesse entregado a 

impulsos e paixões? (RÉGIO, p.102, [s.d]).  

Neste mesmo conto Os Três Vingadores, nos é apresentado um 

“Cavaleiro de Máscaras”. Metáfora das diversas façanhas do ser humano, da 

condição humana, Régio usa esse cavaleiro que busca vingar a memória do 
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pai, por meio de uma ironia para se referir de uma forma geral a essa 

sociedade burguesa que se mostra como dona das escolhas do outro.  

Cavaleiro da máscara, _ seria bem máscaras o que ele trazia?! 

Ou rosto seu aquele semblante de bronze, aquela face de 

pedra implacável como o Destino, que mal pudera entrever 

quem quer que entrevira o Cavaleiro? Também gigantesco era 

ele, diziam. Cavalgava um corcel baio cujo ímpeto excedia o do 

ciclone. (RÉGIO, 1946. p.88).  

 .  

Os contos de José Régio nos permitem uma complexa compreensão do 

“estar no mundo” e de “viver no mundo”, descobrimos que são duas coisas 

totalmente distintas, que viver e existir vão além de nascer, crescer e morrer. 

Que não necessariamente a vida se pauta no estar vivo, e sim no que 

pensamos, o que fazemos, e até onde nos deixamos corromper pelo que outro 

acredita ou prega ser como verdade absoluta.  

 

E, no meio de tudo isto, não vão pensar que Maria do Ahú 

fosse excessivamente infeliz! Não, porque tinha fé. Sabia que 

tudo havia de passar, e o seu Porfírio ficar são. Sofreria com 

paciência para o merecer. Muito sofrera Nosso Senhor Jesus 

Cristo por nós todos, por ela própria, e quem era ela senão 

uma grande pecadora digna de todas as provações? (RÉGIO, 

1975, p. 226). 

 

 Régio leva o leitor à reflexão de onde estamos, quem somos e quem 

queremos ser, que o estar aqui é mais complexo, porém o existir e o sentir são 

mais singelos, e por mais que exista dizeres sobre um castigo, o não aspirar 

pela vida já é a própria condenação.  

 

2.1 Erotismo na obra de José Régio: um olhar para além da carne 

Tu conheceste a força dos meus pulsos, 

A miséria do meu ser,  

Os recantos da minha humanidade,  

A grandeza do meu amor cruel, 

Os veios de oiro que o meu barro trouxe... 

José Régio 
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Com o intuito de se auto desenhar em sua obra, José Régio por meio de 

uma linguagem sublime, cautelosa e ao mesmo tempo impetuosa se monta e 

desmonta como um homem dono de seu próprio destino e conhecedor de seus 

pecados, “José Régio, que escolhe a obra toda para, através dela, nos dizer 

quem é, para o melhor e para o pior” (Lisboa, p. 190. 1972). 

  Possível nos é apreender a ligação e a naturalidade com que Régio lhe 

dava com o erótico, com a sexualidade, haja vista que em suas cartas 

destinadas a amigos escritores, como Branquinho da Fonseca, havia um teor 

erótico, como poemas e desenhos de mulheres nuas, objetos estas que 

cativara a inspiração do autor para escrever seus contos como “o vestido cor 

de fogo”.  

 

Figura 1: Desenho numa carta de José Régio para Branquinho da Fonseca 22.08.1927 

(Lisboa, p.182. 1972).  
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José Régio, com a capacidade de transcrever o erótico na sua mais pura 

configuração, possibilita a interpretação e a compreensão de como a 

sexualidade sublimada demonstra a legítima face do homem.  

 No conto Sorriso Triste, o autor com uma linguagem clara, objetiva e 

imersa no jogo do dizer e não dizer para minimizar o impacto social da época, 

mostra que o não tão belo, que o menos desejável, que o objeto (mulher) 

mesmo não sendo o modelo da perfeição, também desperta o interesse, 

desperta o sentimento do amor e além de tudo acorda o grito da fome carnal.  

 Neste ponto, é possível comparar a configuração das personagens de 

ambos os contos (Sorriso Triste e O Vestido Cor de Fogo), a primeira uma 

mulher assim como Maria Eugênia personagem de, O Vestido Cor de Fogo, é 

delicada, aparentemente frágil, sem muitas posses financeiras, vindas de 

famílias sem prestígio, sem ambições, a mulher ideal para ser a esposa 

submissa, haja vista que, estas deveriam amar e serem devotas de seus 

maridos, pois deveriam agradecer a sorte dadas a elas de encontrar um 

casamento.  

 

Não era bonita: O rosto magro, ligeiramente sobre o comprido, 

dava-lhe um ar quase grave da mais velha. Tal impressão, 

reforçava-a a cor baça da pele branca, sem frescura. O arranjo 

do cabelo dizia com o seu todo; embora um pouco fora de 

moda. O que, parece, estava na moda era o seu vestido, aliás 

um belo vestido, que surpreendia. Mas... não seria, também, 

excessivamente sério, quase monacal? E não ficaria ela 

melhor, mais atraente, se pusesse um laivo de cor na boca e 

na face? (RÈGIO, p. 13. 1946).  

  

Os dois contos compõem a obra Histórias de Mulheres4,  na qual 

denuncia a identidade da mulher apagada pela sociedade em lhe atribuir 

apenas o dever de ser mãe, dona de casa e a esposa recatada.  A obra 

                                                             
4 Nesta obra, conforme o próprio título o sugere, apresenta-se um universo ficcional 

dominado pela personagem feminina. Histórias de Mulheres é uma coletânea de 

novela e contos apresentando um reflexo histórico da mulher portuguesa dos anos 

30/40 do século XX. Tais mulheres distribuem-se por dois grupos que, por sua vez, se 

reportam à díade temática regiana da individualidade e da coletividade a que o autor 

se propunha a tecer em toda sua obra (lírica e narrativa) ao longo de sua vida. 
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publicada nos anos 40 do século XX, com a sutileza da escrita de Régio além 

da denúncia, traz o poder feminino camuflado em seu próprio corpo.  

 As forças dessas personagens estão descritas em seus olhares, 

sorrisos, corpos que são metaforicamente como um vendaval que surgiu e 

corrompeu o jardim do Éden para sempre ser a queda do homem que não se 

vê capaz de resistir aos encantos femininos.  

 O narrador personagem de Sorriso Triste, um homem jovem, solteiro 

resistia a necessidade de se casar e não se rendia aos encantos femininos. Um 

homem reservado que se sentia na obrigação de uma vez ou outra narrar uma 

aventura amorosa para não ofender os amigos solteirões com seu gritante 

silêncio e desinteresse pelo assunto.  

 

Estávamos numa alegre roda de velhos rapazes quero dizer: 
de solteirões. Mas em nenhum de nós a resistência ao 
matrimônio, que nos irmanara nesse jantar, significava 
indiferença pelos encantos femininos. Graças a Deus, qualquer 
de nós o sabia ainda provar... Todavia, facilmente se torna 
ofensivo o silêncio de um, quando todos falam. (RÉGIO, p. 9. 
1946).  

   

A partir da leitura dos contos de Régio, notamos a crítica implícita no fato 

de o homem, sempre, se achar superior, sempre acreditar que as mulheres 

estão loucas por arranjar um bom partido e que eles na necessidade de manter 

um nome na sociedade burguesa da época, precisavam escolher 

cautelosamente a mulher “ideal” para ser esposa e mãe de seus futuros filhos.  

 As mulheres expostas nos bailes de família como se estivessem em uma 

vitrine para serem apreciadas e escolhidas pelos “bons partidos”, homens de 

posse que poderiam lhes garantir uma vida financeira tranquila, um nome e um 

lugar de prestígio diante das outras famílias.  

 

Eu conhecia já quase toda a gente ali junta. Mas não conhecia 

três raparigas a quem a dona da casa então me apresentou: 

M.elle Vera Paiva, pianista reputada, além de muito distinta 

pintora de cravos, rosas e crisântemos; M.elle Maria Helena 

Campos, fascinante beleza loura que ainda só de longe 

admirara; e M.elle Dulce... Dulce qualquer coisa, sobre quem 

me não deram informação alguma. (Régio, p. 11. 1946).  

  



46 
 

No excerto acima, também é possível compreender como o matrimônio 

sempre foi um meio de negócio. As moças que não eram de família rica, de 

nome reconhecido, dificilmente encontrariam um rapaz de classe social 

superior que estivesse disposto a assumi-la como esposa, pois estaria 

desonrando a própria família, assim como estaria manchando seu próprio 

nome.  

 Essa reflexão acerca do matrimônio nas obras de Régio é necessária 

para que possamos compreender de como as traições ocorriam em suas 

narrativas. Muitas vezes traições não consumadas como em O Vestido Cor de 

Fogo, mas que fica nítido que o corpo da personagem falar por si só e 

demonstrar que anseia outros olhares, outros homens, outros corpos, outros 

sexos.  

 A delicadeza de José Régio em contornar um erótico sútil é capaz de 

guiar o homem em sua descoberta e permitir que ocorra o contato da carne 

podre com a plenitude da alma, “Deu-me vontade de beijar não esses lábios, 

mas o seu sorriso: como se fora possível beijar uma melodia” (RÉGIO, p. 15. 

1946). Elementos metafóricos presentes na descrição dos copos das 

personagens remetem símbolos fálicos, partes que até então eram vistas como 

meio de cair em pecado e que também são capazes de levar ao sagrado.  

 

Não era bonita: O rosto magro, ligeiramente sobre o comprido, 

dava-lhe um ar quase grave de mais velha. Tal impressão, 

reforçava-a a cor baça da pele branca, sem frescura. O arranjo 

do cabelo dizia como o seu todo; embora um pouco fora de 

moda. O que parece, estava na moda era o seu vestido, aliás 

um belo vestido, que surpreendia. Mas...não seria, também, 

excessivamente sério, quase monacal? E não ficaria ela 

melhor, mais atraente, se pusesse um laivo de cor na boca e 

na face? (Régio, p. 13. 1946) 

  

Neste trecho da narrativa do conto Sorriso Triste, termos como 

Cumprido e Branca, metaforicamente se referem ao convite para o sexo, o 

pescoço cumprido assim como órgão genital masculino, ereto, pronto para 

devorar o outro corpo e ao mesmo tempo, que o corpo da personagem por si 

só já é um convite, o branco de sua pele remete o paradoxo de sua existência, 

o puro de seu corpo, a inocência de sua alma.  
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 Os olhos em diversos pontos de sua obra são retratos como válvula de 

escape, “durante a recitação, duas vezes os meus olhos e os Dulce se 

encontraram, como por acaso. Da primeira, ambos desviámos o olhar, 

confusos. Mas à segunda, propositadamente demorei os olhos nos seus” 

(RÉGIO, p. 15. 1946). Apesar de as personagens estarem na prisão de serem 

mulheres, consegue almejar, desejar, viver o ardente amor pelos olhos. 

 Na descrição da paisagem também está à presença de metáforas para 

se referir a intensidade dos encontros entre as personagens. Encontros estes 

que se estreitavam com o tempo e que dizer Não à vontade da carne, era o 

mesmo que negar o encontro com a face do próprio criador.  

 

Tais encontros não chegavam a ser combinados; mas sem 

dúvida eram preparados. Corria um Setembro sumptuoso, com 

seus estriados de ouro e cobre, alagados de clareiras glaucas, 

entre fantasiosos acolchoados de nuvens cinzentas. Outras 

tardes, o horizonte era um verdadeiro incêndio. E ainda outras, 

céus e águas se diluíam em transparências de pérola, o dia 

expirava longamente numa doçura propícia aos devaneios 

sem-fim, às abstracções sem objecto... (RÉGIO, p. 21. 1946).  

  

Crítica importante e perceptível nos contos do autor é a consciência da 

mulher em ser submissa e o fato de estarem presas sem condições mínimas 

em lutar por algo diferente, “Demais, a vida das mulheres é estreita. O que não 

tem importância na vida dum homem, demora-se e quase se torna importante 

na vida duma mulher...” (RÉGIO, p. 20. 1946).  São vistas como a fonte dos 

pecados, carregam em sua existência a falha de Eva e sofrem a punição por 

somente serem mulheres.  

 Régio nos apresenta as diversas facetas que compõem o homem e a 

mulher nos anos 30 e 40 do século XX, uma crítica social implícita em seus 

diversos comportamentos e principalmente em se submeterem à hipocrisia de 

viver em conflito com a própria essência pelo fato de estarem receosos em 

contrariar as doutrinas da Igreja e as convenções sociais da época.  

 Apesar de a mulher estar sobre constante vigilância, ainda é capaz de 

conquistar, seduzir os homens e levá-los a completa perdição, o enigma de ser 

mulher, “fantasma Dulce me ficou sendo, ainda hoje tenho por misterioso e 
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secreto” (RÉGIO, p. 22. 1946).  Daí o temor de se deixar levar pelos encantos 

femininos e a necessidade de mantê-las sobre rigoroso domínio.  

 

Cada vez, achava eu Dulce mais inteligente e sensível; e ainda 

hoje ignoro se, na verdade, tal inteligência e tal sensibilidade 

estavam nela, e aos poucos se me iam revelando, se era eu 

lhas emprestava, e me ia engando a seu respeito na medida 

em que ia sendo seduzido. (RÉGIO, p. 21. 1946).    

  

O grande gerador dos conflitos existências das personagens masculinas 

estava na dificuldade em lidar com o poder da sexualidade feminina. Os 

narradores personagens, haja vista que são todos homens, não entendem a 

ligação do corpo com a alma, sendo o primeiro casa e habitat natural do 

segundo.  

 

Quando a Dulce, ao mesmo tempo me perseguia esta 

lembrança generosa: <<ela daria uma boa esposa: é 

inteligente, meiga, fina...>> e este remorso de velho cínico ou 

rapazola fútil: <<por que a não fiz minha amante, se ela me 

teria bastado um simples gesto brutal: Sim..., não largar essa 

boca passiva, quando lha beijava eu com uma espécie de 

galantaria irónica, e, atraindo todo o seu corpo ao meu, cair 

sobre ela no fofo leito de caruma, sob as copas dos pinheiros 

ramalhando... Comprazia-me nestas imagens demasiado 

concretas, como se elas me vingassem de Dulce, ou tivesse eu 

de que me vingar. E ao mesmo tempo muito me doía pensar 

isto, sentir isto, porque ao mesmo tempo sentia e pensava 

coisas muito diversas. (RÉGIO, p. 27. 1946).  

  

Importante se faz a reflexão de como tais personagens (narradores) 

homens, não conseguiam lidar com o fato de que eram eles submissos aos 

corpos femininos, às curvas desenhadas e finas, aos beijos ardentes e às 

profundezas da carne feminina. Então se mostravam no fundo homens 

covardes que não ouvia a voz do desejo e simplesmente partiam. Entregavam 

seus amores ao destino e deixava que este encarregara do futuro, pois o medo 

é maior que o desejo, a santidade fala mais alto que o profano e o temor de 

uma condenação eterna  que corrompem suas verdadeiras essências.  

 O erotismo na obra de Régio não se faz somente pelo corpo do outro no 

intuito de desfrutar um prazer carnal que se acaba com o ápice. O erótico se 



49 
 

mostra pelo desejo de se encontrar no outro, de se tornar o outro, de se refazer 

no outro.  

 Um erotismo que une sagrado e profano, vida e morte, carne e alma, 

“aquele corpo que eu não poderia ter tido, aquela alma que eu ainda não 

conhecia”. (RÉGIO, p. 29. 1946). É o desejo não apenas pelo carnal, mas o 

desejo pela vestimenta da alma, pelo corpo que vai para além da carne, que se 

mostra configurado no corpo divino. As personagens buscam assim como todo 

ser humano, preencher um vazio que nasce com ele,  

 Daí a frustração dos homens personagens, o sexo somente para sexo, 

sem um viés erótico, sem toda inventividade que lhe configura é um alento 

passageiro que depois acarreta em  sentimento de desânimo diante do objetivo 

não alcançado: o encontro da plenitude.  

 

Não me faltava mulheres. Quero dizer que me não faltavam 

quer os devaneios, que as mais concretas aventuras do amor. 

Certo adultério elegante e discretamente escandaloso, do qual 

me safara com distinção e cavalheirismo, só viera aumentar o 

meu prestígio tanto junto das mulheres como dos homens. 

(RÉGIO, p. 31. 1946).  

  

A sutileza erótica presente nos contos de José Régio permite refletir 

acerca do paradoxo que engloba corpo, carne, amor e reprodução. Um 

matrimônio segurado somente pelos filhos e pela convenção social de que 

devemos construir uma família, não é capaz de completar a existência do ser 

humano, assim como também não lhe permite preencher tal vazio que o 

acompanha.  

 A plenitude divina não se dá somente pelas orações e templos 

religiosos, mas acontece no encontrar-se, no compreender-se, no desvendar 

do significado do corpo que está para além do físico, que se configura no 

metafísico, que permite ser morada do sagrado e que contemple o desejo 

erótico sem necessariamente estar cometendo um pecado que lhe acarrete em 

uma condenação eterna.  
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2.2 EROTISMO NO CONTO O VESTIDO COR DE FOGO, DE JOSÉ RÉGIO 

 

A tua fragilidade 

Os sinais da tua pele,  

O gosto do teu sangue doce... 

José Régio  

 

A partir da leitura do conto O Vestido Cor de Fogo, encontramos 

elementos capazes de desencadear o conflito das personagens com o próprio 

“eu”. Com a incapacidade de conciliar o sentimento de desejo com o 

sentimento de culpa, a compreensão de que o ato erótico não é apenas um 

motivador da sexualidade se torna o caráter desagregador da instabilidade do 

“eu” do narrador.  

 O erotismo desperta tanto a violência, quanto o prazer que anseia pelo 

corpo do outro. Haja vista que o sentimento de repreensão surge como conflito 

entre desejo e culpa. Maria Eugénia, protagonista do conto O vestido cor de 

fogo, é descrita a partir de quatro elementos: o olhar, a boca, o pescoço e o 

vestido.  

Tais elementos fazem com que a figura feminina seja vista apenas pelos 

seus aspectos físicos, pois despertam atenção, atraem para si olhares e 

pensamentos desejosos, fato que permite o domínio de Maria Eugénia sobre o 

seu marido. De tal sorte, a mesma situação pode ser observada quando se vê 

prisioneiro de uma mulher que não se prende aos conceitos da sociedade, que 

se mostra sedutora e que deseja os olhares atribuídos a ela. 

 Na obra, há duas personagens que se configuram por oposição, ou 

seja, uma mulher decidida, sedutora, que não se prende aos conceitos 

estabelecidos pela sociedade burguesa, um arquétipo fatal, que domina 

fingindo ser dominada e um homem amedrontado pelas suas próprias 

vontades, que resolve abandonar tudo por não conseguir controlar seus 

desejos.  

A partir desta oposição, o autor descreve os olhos de Maria Eugénia nos 

momentos de ciúmes e de desejo de forma que possa demonstrar a ideia 

machista, a ruptura do domínio do marido e a autonomia da personalidade 

feminina em relação ao erotismo. Quando a mulher olha para outros homens 
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buscando um corpo, um prazer, demonstra que na verdade não há um domínio 

sobre ela, pois o marido é incapaz de manobrar os olhares de Maria Eugénia.  

 

A verdade é que ela olhava muito os homens, embora sem 

insistir; embora recolhendo logo os olhos. Um furtivo olhar 

agudo lhe bastava para os examinar, os avaliar. E alguns havia 

que sem dúvida, atraiam particularmente os seus olhos. Quero 

dizer que minha mulher os olhava do mesmo ponto de vista 

que geralmente nós temos, homens, para as mulheres. 

(RÉGIO, p.26, [s.d.]).  

 

A teia de olhares é delineada por um narrador atento, ávido de detalhes, 

num gesto verdadeiramente escrutinador, sagaz. É importante notar que tal 

jogo de olhares se enreda nas aparências, está pautado em inferências. O 

gesto dramático, teatral, sempre perfaz as verdadeiras intenções, 

estabelecendo entre as personagens um acordo tácito, em que as aparências, 

as máscaras, têm como intuito desarticularem o outro, ocultando-lhe, assim, a 

verdadeira essência do íntimo, das intenções.  

Diante destes olhares, o marido de Maria Eugénia se vê imerso em um 

mundo de ciúmes, em ideias de que ela pertence a ele, que não poderia olhar e 

nem desejar outros homens.  

Afinal os olhares entre o casal também eram intensos, eram prazerosos, 

remetiam-nos ao desejo, à posse do corpo do outro. “E aquela audácia dos 

seus olhos procurando sôfregamente os meus, e dos meus afundando-se nos 

dela com tal intensidade, - já era um acto sexual.” (RÉGIO p. 23, [s.d.]). O olhar 

ganha tal contundência, tal imensa força expressiva, que ele por si só já é, 

metonimicamente, o gesto sexual. 

 A concretude do olhar atua no lugar da linguagem, como um gesto 

carnalizado, de tal maneira que ele substitui a própria ação. A força da 

contemplação é intensificada hiperbolicamente, tornando o olhar elemento 

articulador fundamental para a narrativa. Haja vista que, ao longo do conto, os 

diálogos são poucos e a expressão corpórea, numa alta valorização da carga 

semântica do erotismo, substitui a palavra, a interlocução.  

De acordo com Octavio Paz “o erotismo é, em si mesmo, desejo – um 

disparo em direção a um mais além”; “o erotismo é antes de tudo e, sobretudo 

sede de autoridade”. (PAZ, 2001, p. 19-20). Essa sede, esse desejo de posse, 
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é claramente palpável em vários momentos da narrativa e é apenas um afã de 

posse, pois se trata de um desejo de exclusividade.  

 

Se nela havia alguma desproporção, essa redundava ainda 

num esquisito encanto: sim, tinha o pescoço talvez demasiado 

alto; mas fino, flexível, branco, duma brancura ardente que o 

natural rosado da face ao mesmo tempo contemplava e 

salientava. (RÉGIO, p. 13, [s.d.]). 

   

Diante desta descrição do pescoço encontramos a relação de uma 

serpente com Maria Eugénia, o domínio sobre o homem e o prazer do pecado. 

A mulher serpente tem poder de seduzir não apenas o marido, mas também 

outros homens.  

 

Pequenina, com o seu pescoço alto, a leve cabeça airosa 

erguida numa atitude ameaçadora, ela fazia-me pensar, agora, 

numa víbora que de sob os meus pés se erguesse para me 

morder (RÉGIO, p. 40, [s.d.]). 

   

O pescoço além de ser erotizado pelo símbolo da serpente apresenta 

outros fatores sexuais: “o pescoço quase demasiado longo (e que, todavia, não 

chegava a sê-lo) emergia, cor de marfim, grácil e ao mesmo tempo firme como 

um caule, das rendas amarrotadas da camisa”. (RÉGIO, p. 40, [s.d.]).  

Há uma força fálica no porte da mulher, tornando-a um ser dominador, 

dotado de força e controle. Essa expressividade masculina pode ser notada 

através dos traços da firmeza do pescoço, comparado a um caule. A mulher 

fálica seduz, domina a situação, manipula e apesar do fato de que há na 

narrativa um momento em que o esposo a esbofeteia, se mostra um ser fraco, 

o dominado, o submisso.  

Quanto ao signo “boca”, a cor vermelha, desperta no narrador- 

personagem um desejo tão intenso que se transfigura no anseio para além da 

carne, um desejo pela vida, alma do outro, “quando à noite, Maria Eugénia 

repetia a cena, estendendo-me a pequena boca de lábio carnudo, rubro, 

algumas vezes subiu em mim o desejo de lhe morder essa boca, lhe morder 

até sentir o gosto do seu sangue”. (RÉGIO, p. 41, [s.d.]).  
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O prazer mais intenso e o encontro com a almejada plenitude só é 

possível quando o erotismo interfere na imaginação, nas vontades, “o erotismo 

aparece em todos os lugares e em todas as épocas. Não há sociedade sem 

ritos e práticas eróticas, desde os mais inócuos até os mais sangrentos. O 

erotismo é a dimensão humana da sexualidade, aquilo que a imaginação 

acrescenta à natureza”. (PAZ, 2001, p. 106). 

 Reportando ao aporte teórico de Bataille, o erotismo define a natureza 

humana sendo  o atributo que define nossa vida interior e a nossa capacidade 

de lidar com o mundo. 

 

O erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem. 

Nisso nos enganamos porque ele procura constantemente fora 

um objeto de desejo. Mas este objeto responde à interioridade 

do desejo. A escolha de um objeto depende sempre dos gostos 

pessoais do indivíduo: mesmo se ela recai sobre a mulher que 

a maioria teria escolhido, o que entra em jogo é 

frequentemente um aspecto indizível, não uma qualidade 

objetiva dessa mulher, que talvez não tivesse, se ela não nos 

tocasse o ser interior, nada que nos forçasse a escolhê-la. O 

erotismo é na consciência do homem aquilo que põe nele o ser 

em questão. (BATAILLE, 1987, p. 20) 

  

O narrador, assim, ao detalhar seu desejo por Maria Eugênia, 

nuançando de forma escultórica o corpo da mulher, está de certa forma 

definindo esse caráter subjetivo do desejo, que tem como natureza justamente 

delinear, delimitar o mundo através de um objeto específico, ou melhor, de um 

fragmento do corpo capaz de concentrar toda a volúpia, todo o ardor da 

sexualidade.  

A boca de Maria Eugênia, assim, configurando-se com toda a sua  

plasticidade, delineia todo o ímpeto de um homem verdadeiramente encantado 

pelo sensível, pelo olhar, pela contemplação. A sexualidade de Maria Eugénia 

além de causar medo e fascínio, desperta a insegurança e o ciúme do 

narrador. Notamos isso com mais clareza no signo do “vestido cor de fogo”, 

Maria Eugénia desperta no marido um enorme desejo que se mistura com a 

raiva e o leva a praticar um ato de violência, que resulta em uma noite de 

completo prazer.  
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Por causa disto!, por causa disto!- repetia eu rasgando o seu 

vestido com as unhas e os dentes. E ao mesmo tempo a 

esmagava contra mim, a sacudia como querendo embalála, 

cobria de beijos esse mesmo seu vestido, e lhes levantava a 

cabeça para lhe sugar a boca ou beber as lágrimas nos olhos. 

(RÉGIO, p. 49, [s.d.]).  

 

O vestido cor de Fogo traz à tona a percepção de Maria Eugénia sobre o 

marido bem como o jogo de mostrar e esconder, demonstrando o quanto o 

narrador é vulnerável ao corpo da esposa. Este vestido que se confunde com o 

corpo, que o cobre como se fosse uma segunda pele desperta no marido seu 

extinto mais violento, seu lado mais desejoso, que anseia a esposa sem 

nenhuma regra.  

 

Sim, estava provocadamente bela! _ e sabia-o. Quando o sabia 

é que tinha aquele sorriso nos lábios, aquela fosforescência 

nos olhos. << Que falta de senso! >> pensei. << Mas esta 

mulher não compreende... Será isto um desfio que lança? >> 

Eu não sabia se, na realidade, aquele vestido cor de fogo 

escandalizaria alguém. A mim escandalizava profundamente. 

(RÈGIO, p. 46 – 47, [s.d]).  

 

A protagonista do conto utiliza do jogo de vestir e ao mesmo tempo 

desnudar-se para desafiá-lo, e aí mais uma vez nos deparamos com o 

arquétipo da mulher fatal, dominadora, dissimulada. O vestido desperta no 

narrador a volúpia, o ardor. A cor vermelha (da boca, do próprio vestido),  

associada ao sangue nos remete à febre do querer, do tocar, do sentir, do 

consumir, de dois corpos que se tornam apenas um.  

Porém, o marido se perde na sua própria ânsia e desfaz seu “eu” no 

momento que esbofeteia a face da esposa, este ato se configura na ruptura do 

casamento, bem como também é o grito que escancara sua fraqueza diante do 

erotismo.   

 

- Não me visto só para ti... ou conforme o teu gosto. Não tens 

grande gosto nestas coisas. _ Haverá quem goste. _ Olha que 

não sei se sou honesta – disse ela com uma frieza propositada 

_ Não! – repetiu ela com o mesmo furor concentrado, 

afrontando-me – não sei! Não sei se sou uma mulher honesta! 

Não gosto de agradar só a ti. E não é o que pensas de mim? 
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Anda, diz lá, não é? Eu sabia que ela não gritava isto senão 

para se vingar, tendo compreendido que me exasperava e 

ofendia até ao mais raivoso desespero. Nunca, na verdade, me 

parecia tão inteligente como quando, erguendo para mim a sua 

pequena cabeça airosa de víbora, me fazia frente dizendo 

coisas destas. Então, o meu braço levantou-se de repente, e os 

meus dedos estalaram na sua face. (RÉGIO, p.47 – 48, [s.d]).  

 

O conceito de que o erótico é o consolo, o embalo, se desfaz neste 

momento da obra, uma vez que é perceptível a relação da violência com o 

prazer, ou seja, violência e sexualidade caminham juntas. Daí o enlace intenso, 

profundo, prazeroso. Essa intensidade e volúpia, também, são descritas pelo 

crítico Octávio Paz  sendo uma degradação da forma em substância e da ideia 

em sensação. 

 Esse ato violento traz, não somente prazer para o agressor, mas, 

também, dá a sensação prazerosa ao receptor, isso ocorre por meio da ideia 

de controle da situação. O receptor decide até que ponto pode chegar essa 

agressão. A capacidade de decidir o que sentir, se compara com a força e o 

prazer do amante que age violentamente.  

 

Quando estamos na condição de receptor dessa violência e 

grosseria, talvez encontremos um prazer paralelo, no sentido 

da força que vem do fato de sermos capazes de decidir por nós 

mesmos quão insultados, machucados e subjugados podemos 

ser. (BOTTON, 2012, p.34).  

 

A violência durante o sexo é inerente ao erotismo e é potencializada 

pelos jogos sexuais e teatrais que há entre o casal, tais jogos influenciam 

psicologicamente, criando assim um conflito consigo mesmo. A violência surge 

com o intuito de se espelhar no ser amado, pois buscamos completar um vazio 

de nossa existência, para tanto precisamos atingir o perfeito prazer para que 

possamos ser o outro.  

 

O amante não desagrega menos a mulher amada do que o 

sacrificador que sangra o homem ou o animal imolado. A 

mulher, nas mãos daquele que a assalta, é despossuída de 

seu ser. Perde, com seu pudor, essa firme barreira que, 

separando-a de outrem, a tornava impenetrável: bruscamente, 

ela se abre à violência do jogo sexual desencadeado nos 
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órgãos da reprodução, abre-se à violência impessoal que a 

transborda de fora. (BATAILLE, 2013, p.115).  

 

Consoante Octávio Paz (2001, p.58), temos uma luta constante com os 

nossos próprios fantasmas, pois queremos dominar os sentimentos e os 

pensamentos do outro. 

 

 Vivemos com fantasmas e nós próprios somos fantasmas. 

Para sair desta prisão imaginária só temos dois caminhos. O 

primeiro é o do erotismo, já vimos que termina em um muro. As 

perguntas do amante ciumento “no que você pensa”? “o que 

você sente?” Só têm a resposta do sadomasoquismo - 

atormentar o outro ou a nós mesmos.  

 

A violência subjaz na própria natureza humana e, de certa forma, leva-o 

a exceder a si mesmo, pois é da inerência da própria vida. 

 

 O mundo do trabalho e da razão é à base da vida humana, 

mas o trabalho não nos absorve inteiramente e, se a razão 

comanda nossa obediência nunca é sem limite. Com seu 

trabalho, o homem edificou o mundo racional, mas sempre 

subsiste nele um fundo de violência. A própria natureza é 

violenta e, por mais comedidos que sejamos uma violência 

pode nos dominar de novo, que não é mais a violência natural, 

a violência de um ser racional que tentou obedecer, mas que 

sucumbe ao movimento que ele mesmo não pôde reduzir à 

razão. Há na natureza e subsiste no homem um movimento 

que sempre excede os limites e que nunca pode ser reduzido 

senão parcialmente. Em geral não podemos prestar contas 

desse movimento. Ele é mesmo por definição aquilo que nada 

justificará jamais, mas vivemos sensivelmente sob seu poder. 

(BATAILLE, 1987, p. 27)  

 

Tal violência, no homem, se traduz porque o erotismo aguça as 

potencialidades da carne, levando-o a um abalo sísmico, a um estertor que, por 

sua natureza convulsa, leva ao delírio e à violência. Dessa forma, o ato erótico 

é violência que se sublima, gesto sublime que se violenta. A carne, portanto, é 

o receptáculo dessas energias que corrompem no homem, levando-o ao êxtase 

e, por consequência, a um prazer descomunal. 
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Uma violência que escapa ao controle da razão anima esses 

órgãos, distende-os até o limite máximo e, de repente, é a 

felicidade que se atinge ao ultrapassar essa desordem. O 

movimento da carne excede um limite na ausência da vontade. 

A carne é em nós esse excesso que se opõe à lei da decência. 

A carne é o inimigo que nasce dos que são possuídos pelo 

interdito cristão. (BATAILLE, 1987, p. 61)  

 

A sexualidade, o erotismo podem estar ligados um ao outro. São 

sentimentos complexos que acompanham o homem, pois como prender aquele 

que eu quero, aquele que eu desejo, aquele que eu não posso e não consigo 

ver distante, com outros?  

Nesta obra José Régio mostra os conflitos entre o homem e seus 

sentimentos. São notáveis as dificuldades, as inexperiências que o ser humano 

enfrenta, em manejar suas vontades, seus desejos, e consequentemente suas 

atitudes. Estamos diante de uma mulher que se descobre, que manipula tudo 

ao seu favor e um homem preocupado com o status, com aparência e com 

sentimentos que sua esposa pode despertar em outros homens.  

Diante dos olhares, das vontades, dos desejos de Maria Eugénia, ele se 

vê incapaz, imobilizado pelo ciúme. O marido diante de um ser que ultrapassa 

suas próprias fantasias eróticas, abandona a esposa por não conseguir lidar 

com a repreensão de seu próprio “eu”.  

O machismo, as convicções da sociedade burguesa, o medo de um 

possível julgamento, e o conceito de que sexualidade é pecado, corrompem 

seus desejos, levando-o ao ato de covardia que é a renúncia não apenas de 

sua mulher, como também da concretude de seus desejos.  

O ato de renúncia do narrador demonstra o tamanho da alienação do 

mesmo diante daquilo que não é aceito pela sociedade burguesa por não estar 

de acordo com a doutrina católica.  

Ao se deparar com a dicotomia entre repugnante e prazeroso, descobre 

que o lado sujo, obscuro, obsceno e violento é um lado que complementa a 

sensação de prazer, possibilita o encontro entre homem e divino, pecado e 

sagrado, e a possível conquista da plenitude, a qual nos liberta do nosso 

próprio ser.  
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O sexo nos libera temporariamente da punitiva dicotomia, bem 

conhecida para todos nós desde a infância, entre sujo e limpo. 

O sexo nos purifica ao envolver em sua prática os lados mais 

aparentemente poluídos do nosso eu em seus procedimentos, 

e assim os consagra novamente como dignos. A maior prova 

disso é quando pressionamos nosso rosto, a parte mais 

privadas e “contaminadas” de nosso amante, beijando, 

chupando e enfiando a língua um dentro do outro- dando com 

isso simbolicamente nossa aprovação a seu eu inteiro, assim 

como um penitente, culpado de tantas transgressões, é aceito 

de volta ao rebanho da igreja católica pelo casto beijo na testa 

dado por um sacerdote. (BOTTON, 2012, p.34).  

 

O narrador inominado de O Vestido Cor de Fogo não consegue aceitar 

que Maria Eugénia o veja como objeto de desejo, que o olhar dela seja muito 

mais profundo que o seu. Este corpo feminino na verdade não o condena, mas 

o resgata da sombra do “não fazer”, do “não amar”, do “ser julgado como 

pecador”, por apenas procurar uma plenitude maior que a religiosidade não 

contempla.  

A minha impressão era de ser um homem perdido, amarrado a 

uma mulher perdida. Algo de irremediável e tenebroso se dera 

na minha vida, que eu já não podia remover. E tudo via, agora, 

com insofrível clareza, sentado na cama ao lado de Maria 

Eugénia, que ainda dormia. (...) A nossa triste união cimentava-

se-ia da nossa própria ignomínia. Veríamos atolados na 

indignidade, na perversão, - e ricos, sem filhos, oferecendo as 

mais brilhantes aparências mundanas aos olhos exteriores.  

 

A repreensão religiosa acontece justamente porque o sexo é 

perturbador, leva à loucura, pois o erotismo nos remete às ambições mais 

profundas, e tais ambições na maioria, não conseguem se integrar na 

sociedade civilizada, daí nasce o conflito entre o mundo interior e o exterior “o 

sexo é uma força fundamentalmente perturbadora, opressora e louca, em 

profundo conflito com a maioria de nossas ambições e incapaz de ser bem 

integrada na sociedade civilizada” (BOTTON, 2012, p. 11), pois aquilo que me 

queima no íntimo grita por liberdade, por mostrar-se, por realizar-se, por viver, 

por satisfazer-se, enquanto o mundo exterior repreende, não aceita, e condena 

quaisquer formas de erotismo. 

 A plenitude pode ser alcançada pela felicidade intensa que se 

assemelha à morte, tal sensação nos leva ao crescimento espiritual, “A própria 
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paixão feliz acarreta uma desordem tão violenta que a felicidade de que se 

trata, antes de ser uma felicidade de que seja possível gozar, é tão grande que 

se compara a seu contrário, ao sofrimento.” (BATAILLE, 2013, p.43). As 

personagens do conto conhecem esse sentimento de intensa felicidade, 

contudo, o marido recua negando a si e a amante. A felicidade pautada no 

sexo cria a ruptura do relacionamento, daí a semelhança entre felicidade e dor.  

A partir da leitura e reflexão de Bataille, o sexo também se faz no 

repugnante, pois no ápice do desejo nossos atos se tornam inúmeros e surge o 

paradoxal conceito de que em um espaço finito, as atitudes, os pensamentos e 

o gozo de satisfação são infinitos. Daí surge a ideia de repugnante, ou seja, 

ambos os corpos se entregam, se abrem, se consomem, se tornam vulneráveis 

diante do pudor que se desfaz no contato entre desejo e sua consumação.  

Poderia parecer repugnante e é exatamente essa a questão. Não existe 

nada erótico que também não seja, com a pessoa errada, repugnante; e é 

precisamente isso que torna os momentos eróticos tão intensos, ou seja, o ato 

erótico para atingir seu ponto almejado (plenitude), exige uma pessoa/amante 

que esteja na mesma sintonia, na mesma busca para que possamos viver a 

real intensificação do erótico.  

 

Na conjuntura exata em que o nojo poderia estar no seu auge, 

encontramos apenas recepção e permissão. A natureza 

privilegiada da união entre duas pessoas é selada por um ato 

que, com outra pessoa, teria horrorizada a ambas. (BOTTON, 

2012, p.24).  

 

É no avesso que surgem os reais sentimentos, assim o espaço da casa 

do casal é fundamental na consumação desses sentimentos, o quarto, por 

exemplo, é o principal cenário, é neste espaço que se descobre o repugnante, 

o sujo, o escuro, e consequentemente neste espaço, são desvendados os 

mistérios que o corpo carrega, eclodindo as verdades mais nuas, mais cruas, 

mais prazerosas e também mais doloridas. “O erotismo deixa entrever o 

avesso de uma fachada cuja aparência correta jamais é desmentida: no 

avesso, revelam-se sentimentos, partes do corpo e maneiras de ser de que 

comumente temos vergonha”. (BATAILLE, 2013, p. 133).  
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Diante do desejo que para o narrador era insano, notamos um cinismo 

por parte deste marido, pois ele busca algo que vai além de seu ser, mas não 

consegue manobrar essa ânsia de desejo com sua imagem diante de outras 

pessoas, desta forma, ele afoga em si mesmo, em seu próprio orgasmo, uma 

vez que tal gozo corrompe não apenas a solidão de um indivíduo perdido no 

mundo, mas como também fere quaisquer conceitos de “reserva”, de 

“descrição”, de “pudor”. 

 

O erotismo dos corpos tem de qualquer modo algo de pesado, 

de sinistro. Ele reserva a descontinuidade individual, e isso se 

dá sempre um pouco no sentido de um egoísmo cínico. O 

erotismo dos corações é mais livre. Se se separa em aparência 

da materialidade do erotismo dos corpos, procede dele, sendo 

muitas vezes apenas um aspecto seu estabilizado pela afeição 

recíproca dos amantes. (BATAILLE, 2013, p.42-43).  

 

Desta forma, na tentativa de não se deixar corromper pelo corpo, traz o 

conceito de que um matrimônio é a construção de uma vida em comum, é 

compartilhar sonhos e realizá-los, porém Maria Eugénia, diferentemente de seu 

esposo, enxerga a sexualidade e os conceitos religiosos com um olhar pautado 

na própria satisfação. Percebemos isso por meio de suas atitudes, de seus 

olhares, de como induz o marido ao desejo carnal, aqui fazemos uma alusão 

ao jardim do Éden, momento em que Eva influencia Adão a comer o fruto 

proibido. 

  

O ato do sexo acontece pelo roçar de órgãos, mas a excitação 

não é uma reação fisiológica grosseira; é um êxtase pelo 

encontro de alguém que pode ser capaz de solucionar alguns 

de nossos maiores temores e nos ajuda a construir uma vida 

em comum calcada em valores partilhados. (BOTTON, 2012, 

p.41-42). 

 

 Este fruto representa metaforicamente os órgãos sexuais que se 

chocam, que se anseiam, que aceitam um ao outro e se completam. E da 

mesma forma que houve um castigo na queda do paraíso, houve também uma 

consequência no casamento de Maria Eugénia, ou seja, o negar-se, o privar-se 

do narrador, na verdade é a própria morte, é o suicídio.  
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O marido abandona Maria Eugénia na tentativa de abster-se dos desejos 

profundos, das sórdidas sensações condenadas pela sociedade. No fundo ele 

tem a consciência de que tais atos eróticos, de que a excitação o leva a uma 

liberdade de seu “eu”, mas que ao mesmo tempo há uma condenação pela 

doutrina religiosa.  

Todo o drama do conto gira em torno do aceitar-se e do condenar-se, 

todos os conflitos com a própria existência, o desejo de satisfazer-se e o medo 

da condenação, surgem devido a dificuldade de assimilar a preocupação com 

os pensares da sociedade e com a doutrina religiosa, com o seu próprio querer, 

que na verdade está além de sua compreensão, pois o ato erótico é exposto à 

sociedade como algo contrário a nossa dignidade.  

 

Mas em toda parte – e sem dúvida desde os tempos mais 

antigos – nossa atividade sexual é adstrita ao segredo; em toda 

parte, embora em graus variáveis, ela é vista como contrária a 

nossa dignidade. Jamais, humanamente, o interdito se mostra 

sem a revelação do prazer, nem jamais o prazer sem o 

sentimento do interdito. (BATAILLE, 2013, p.132).  

 

Assim, os personagens de acordo com suas convicções e condutas 

representam metaforicamente toda a sociedade. Uma vez que o marido com 

seus conflitos e sua atitude covarde é a representação viva do homem 

patriarcal, cristão e castrador. Maria Eugénia é a liberdade que por meio do 

erotismo quebra as amarras que nos aprisionam, corrompe a hipocrisia do 

querer e não poder, ela vai contra todo esse processo alienante aliviando o ser 

da opressão. 
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3 EROTISMO E RELIGIÃO: UMA PERCEPÇÃO A PARTIR DO OLHAR 

MASCULINO 

 

O Arcanjo entre nós dois abrirá a longa 

espada... 

Continuámos a ser dois,  

E nunca nos pudemos penetrar! 

José Régio 

 

Ao analisarmos a obra de José Régio, claro nos torna a percepção de 

que suas experiências vivenciais interferem implicitamente e se desenham na 

sua escrita, “estabelece um campo de referência não só literárias, mas 

vivenciais, ou até existenciais, que iremos encontrar ao longo de toda a sua 

obra, independentemente de gêneros escolhidos e de época.” (PIRES, 2005. p. 

132). Sua voz masculina e por não ter o “lugar de fala” de um ser feminino, se 

configura por meio de características dos costumes masculinos em atribuir 

valores às mulheres de maneira que estas estivessem sempre sobre o domínio 

masculino. 

Na obra Histórias de Mulheres, de José Régio é possível 

compreendermos como esta figura feminina é desenhada e reconhecida pela 

sociedade do século XX.  Publicada em 1946, a coletânea composta pelos 

contos: “Maria do Ahú”, “O Vestido Cor de Fogo”, “Sorriso Triste”, “Menina 

Olímpia e sua criada Belarmina” e “Pequena Comédia”, retrata diferentes 

mulheres e suas caracterização diante da burguesia.  

Características estas que se configuram apenas no papel de mãe 

dedicada à educação dos filhos, dona de casa e esposa recatada. O papel 

voltado à vida profissional restringia-se somente aos homens.  

Quando uma mulher ousava adentrar o meio que era exclusivamente 

masculino, era ridicularizada pela sociedade, igreja e repreendida pela família.  

José Régio em sua obra descreve a mulher vista a partir dos olhares 

masculinos, olhares religiosos que criticavam quaisquer atitudes que não 

estivessem de acordo com os paradigmas católicos. A voz masculina 

(narrador) de O vestido Cor de fogo constrói uma personagem feminina com 

traços de rebeldia, uma mulher que no início da narrativa é vulgar e ao mesmo 

tempo recatada. 
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Maria Eugénia protagonista de nosso corpus, além de exalar o ar de 

mulher submissa e recatada, traz em sua aparência a fragilidade infantil de 

uma criança o que desperta ainda mais o interesse do nosso narrador. Tal 

interesse se justifica pela suposta crença de que uma mulher que se aparenta 

tão suave obviamente cederia a todas ordens do marido, “traços que lhe 

conferem a aparência da feminilidade recatada conjugada com a inocência 

infantil tão caras na sociedade que a cinge” (D’ASCENSÃO, 2012).  

Esta crença se desfalece diante da teia de olhares da protagonista 

dirigidos a outros homens, momentos em que o narrador percebe que em meio 

a sutiliza surge a volúpia, o cariz devasso e mundano.  

Ao longo da narrativa o narrador masculino deixa evidente sua 

frustração diante da percepção de que para a esposa seu matrimônio é apenas 

uma cumplicidade íntima e sexual, de que busca somente satisfazer os desejos 

de seu corpo e que nada há de passividade.  

Mediante a nossa reflexão conseguimos identificar duas identidades 

opostas, sendo que uma delas é criada alicerçada pelo catolicismo. Maria 

Eugénia ser individual e independente, oriunda de família sem muitas posses 

não faz questão e não demonstra interesse algum em assumir um papel de 

submissão atribuída às mulheres. Fala por meio do corpo e grita sua 

verdadeira identidade por meio do sexo, enquanto o homem se silencia pelo 

medo e mata sua verdadeira identidade pelo pudor.  

Esta ideia machista e o domínio do homem sobre a mulher e sobre as 

coisas terrenas, como se fosse uma ligação entre terra e céu,  está presente na 

narrativa bíblica:  ambos os narradores, tanto do conto quanto da Bíblia, são 

homens.  

É importante compreendermos que o livro religioso é composto por 

vários narradores masculinos, o narrador muda de um livro para o outro. “Eu, 

João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e 

paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada patmos, por causa da 

palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo”. (APOCALIPSE 1: 9).  

 Já no conto temos apenas um narrador, em primeira pessoa, “Por esse 

tempo, era eu um rapaz fogoso. Com minha saúde, a minha mocidade e a 

minha inexperiência, (posto me considerasse já muito experiente) não saberia, 

ainda, aprofundar fosse o que fosse”. (RÉGIO, p.9, 1946), que relata não 
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somente os fatos como também as sensações, as expectativas e os 

pensamentos. 

O narrador bíblico se difere ao longo das narrativas, pois vários 

narradores se intercalam de acordo com o livro. Alguns em 1º pessoa e outros 

em 3º, porém todos masculinos. A partir deste excerto: “sucedeu, pois que ao 

terceiro dia Ester se vestiu de seus vestidos reais, e se pôs no pátio interior da 

casa do rei, defronte do aposento do rei; e o rei estava assentado sobre o seu 

trono real, na casa real, defronte da porta do aposento”. (ESTER, 5: 1),   

identificamos  que os livros referentes à mulher como, por exemplo, o livro de 

Ester, também, são narrados por vozes masculinas. 

A narração feita por uma ótica masculina pode distorcer o real para uma 

possível alucinação, ou seja, por se sentir e estar em constante conflito de se 

aceitar, de se identificar com o próprio “eu”, o narrador personagem de Régio, 

relata os fatos a partir de seu “achismo”.  

Desta forma, temos narrado somente acontecimentos por um viés de 

valor masculino, a mulher não tem voz, não pode dizer absolutamente nada e é 

difamada, tida como louca para justificar a verdadeira covardia que se apossa 

dos homens, da sociedade burguesa e de uma instituição religiosa que para 

manter sua riqueza precisa aprisionar a verdadeira essência de seus fiéis. 

O ser corajoso das mulheres criadas por Régio, contraria e afronta toda 

sociedade patriarcal, pois são seres completamente opostas aos seres que a 

Igreja pretende que sejam, ou melhor, são seres semelhantes a Eva (de acordo 

com o cristianismo, trouxe o pecado ao mundo) corajosas, sedentas pela 

verdade e desejosas em descobrir quem realmente são e para quê estão aqui. 

 

Entidades ficcionais do mesmo sexo são visada num colectivo 

social frugal, oco e vazio; dominadas pela aparência se e se 

consubstanciam, em eventos sociais de exuberância e/ou de 

futilidade, num mundanismo inconsequente (D’ ASCENSÃO, 

2012).   

 

A partir de uma hierarquia que permanece ao longo dos anos, o homem 

tem o nato privilégio de ter a “voz” ouvida por onde quer que passe, no entanto 

se torna também vítima por não ter escolha e precisar provar sua 

masculinidade perante a sociedade que lhe cobra a posição de dominador. 
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Diante da necessidade de provar sua masculinidade, o homem não 

consegue se apossar do sentimento de coragem para assumir sua verdadeira 

identidade. É impossível aceitar que também há em seu interior desejos 

sombrios, carnais, não consegue permitir a verdadeira entrega de seu corpo 

para a amante.  

 

Os “homens” são vítimas do privilégio de participar dos jogos 

de dominação. Vítimas por que não têm a opção de não 

participarem destes jogos e disputas que se prestam a 

organizar o poder e a hierarquização masculina (WELZER-

LANG, 2004). 

 

Se faz necessária compreendermos a influência da ação narrativa sobre 

a interpretação do leitor, vez que os fatos são apresentados conforme as 

convicções do mesmo. O lugar de fala da mulher é tomado ao longo do 

processo histórico e isso reafirma a exclusão e a falta de habilidade do homem 

em se impor caso a mulher tenha os mesmos direitos.  

É importante salientarmos que ainda no século XXI, mesmo com o 

progresso feminista e com os direitos que deveriam ser iguais, a mulher ainda 

assim, enfrenta diversas dificuldades e que o machismo é uma erva daninha 

que está enraizada na sociedade.  

Enquanto o marido segue os padrões impostos socialmente, Maria 

Eugénia (personagem do conto abordado), descrita pela focalização do 

narrador, segue seus próprios impulsos sexuais, o que o leva a um grande 

incômodo – como veremos adiante. 

As mulheres têm ganhado seu lugar de fala, e encontrar estas mulheres 

personagens,  desenhadas pelo escritor, é realmente lidar com a luta feminina 

que acontece desde sempre e em todas as nações. Pela sutileza feminina o 

poder vem à tona e apresenta as mulheres corajosas que compõem a narrativa 

do autor português.  
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3.1.  RELIGIOSIDADE NA PROSA DE JOSÉ RÉGIO: O DISCURSO 

RELIGIOSO NA FORMAÇÃO DE SUAS PERSONAGENS.  

 

Quando eu nasci, Senhor! Já tu lá 
estavas,  
Crucificado, lívido, esquecido.  
Não respondeste, pois, ao meu gemido,  
Que há muito tempo já que não 
falavas... 

José Régio 

 

Durante sua trajetória acadêmica em Lisboa, José Maria dos Reis 

Pereira se distanciou dos conceitos religiosos, “Sempre debatera e ainda agora 

mais debatia consigo mesmo com os outros o problema de Deus” (RÉGIO, 

1971. p. 11). E diante de uma incompreensão a respeito da existência ou não 

do sagrado, deu início a um questionamento que perduraria e respingaria em 

toda sua obra. 

Conflito que é perceptível no narrador personagem do conto O Vestido 

Cor de Fogo (corpus de nossa análise), “aliás um Deus sobre cuja existência 

tinha muitas dúvidas, sobre cuja natureza (admitida já a sua existência nada 

sabia, e sobre cujas relações como o homem ignorava tudo”. (RÉGIO, 1971. p. 

79). 

Assim é que professava em política ideias tidas por avançadas; 

deixara de praticar quaisquer actos do culto religioso; 

preocupava-me, ou julgava preocupar-me, com coisas de 

ordem social; e cria, e fervorosamente me propunha, trabalhar 

para o progresso da humanidade. (RÉGIO, 1946. p. 9). 

  

Com o passar do tempo e com o desenvolvimento de sua escrita, Régio 

se via atormentado “tinham de vir do fundo de mim”. (RÉGIO, 1971. p. 120), e 

acreditava que as respostas para tais questionamentos, deveriam ser 

encontradas por ele mesmo. 

 Os aspectos religiosos são confrontados pelo autor a partir de sua 

interpretação em suas obras de uma sociedade fantoche, manipulada por 

preconceitos que não são capazes de atingir sua peculiaridade religiosa. 

“Nascido e crescido no seio duma família burguesa- portuguesa à maneira 
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tradicional- seguia quase sem dar por isso muitos dos conceitos, preconceitos, 

juízos, costumes e crenças da minha família”. (RÉGIO, 1946. p. 9). 

 José Maria dos Reis Pereira, demonstra em sua escrita a existência de 

um espírito ansioso que almeja o encontro com o sagrado, com a face divina 

que o salvará deste mundo pesado que dificulta sua castidade e pureza para 

estar diretamente ligado à salvação eterna e que seria capaz de o tornar em 

um  homem bom e generoso.  

 

Entristeciam-me, pois, quer a miséria, quer a ignorância, quer o 

atraso moral que deprimem ainda tantos seres, alguns dos 

quais estruturalmente honestos, porventura superiormente 

inteligentes, e trabalhadores desde tenra infância à extrema 

velhice. Incomodavam-me todas as formas de fanatismo e 

sectarismo estreito: tanto de carácter religioso, como social ou 

político. Via (ou supunha ver) irmãos meus em todos os 

homens; pensando, embora, que muitos deles haviam de ser 

corrigidos, ensinados, até combatidos, até severamente 

castigados. (RÉGIO, 1946. p. 10).  

  

As críticas compõem todo o conto O vestido Cor de Fogo, críticas estas 

que Régio desenha a partir do que deveria ser um homem “correto” perante 

aos conceitos católicos. Durante o desencadear dos fatos, encontramos uma 

personagem que se frustra diante da necessidade de deixar seu espírito de 

bom samaritano para obter dinheiro e bancar os luxos femininos de sua 

esposa. 

 

Estava satisfeito com a profissão em que me ia treinar, pois 

acreditava poder ela satisfazer, em grande parte, os meus 

anseios de bondade humana, proteção aos mais fracos, serena 

altives perante os poderosos, assistência gratuita aos 

desvalidos. (RÉGIO, 1946. p. 11).  

 

 Neste pondo compreendemos como o narrador responsabiliza a esposa 

pela decadência de sua caridade, de sua salvação. O luxo almejado pela 

esposa obriga o narrador a seguir um caminho que não lhe permite consultas e 

atendimentos gratuitos, nem atenção aos pobres.  
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Com o meu casamento, insensivelmente me ia tornando um 

médico como qualquer outro. Quero dizer que a minha 

profissão me não vinha sendo, nos últimos tempos, senão o 

que é, para qualquer indivíduo sem aspirações, qualquer 

profissão: um meio de ganhar a vida. (RÉGIO, 1946. p. 29) 

 

 Da mesma forma descreve seu olhar de pena e repulsa às mulheres 

desgraçadas, uma vez que seriam elas mesmas responsáveis pela má sorte 

caída sobre elas.  

 

Em qualquer dos casos, nunca chegava a desprezá-las. As 

mais desgraçadas me pareciam simplesmente desgraçadas: ou 

irresponsáveis dignas duma caridade superior, ou vítimas 

inocentes das circunstâncias e do mundo. Claro que não 

existiriam, estas, numa sociedade mais bem organizada. 

Preparava-me eu para colaborar, com as minhas fracas forças, 

no advento de tal sociedade. (RÉGIO, 1946. p. 10).  

  

Os conceitos religiosos católicos afirmam o tempo todo que a mulher é 

um ser submisso dependente do homem para se afirmarem como um ser 

“digno” de uma ascensão social. 

 

E começou entre nós aquele período que chamam de namoro. 

Maria Eugénia  era filha única dum oficial reformado e duma 

senhora que, parece, não recebera em solteira grande 

educação. A posição as relações do marido lhe tinham dado 

certo verniz. Não era preciso muito mais para que D. Altina (tal 

era o nome de minha futura sogra) fizesse no meio burguês 

que se tornara seu a figura decente de qualquer outra. (RÉGIO, 

1946. p. 15).  

  

Assim como todo homem que deve estar de acordo com os preceitos 

burgueses, o narrador personagem encontra em suas reflexões a dúvida de 

como deveria ser um casamento ideal se o seu não lhe afastaria de seus 

objetivos, “as minhas pungentes meditações sobre a moralidade do nosso 

género de casamento.” (RÉGIO, 1946. p. 28) 

 

Como disse, antes, eu tinha não só preocupações de ordem 

social, como pretensões a ser alguém no campo dos meus 

estudos profissionais. Decerto me conhecia então muito 

insuficientemente! E me conhecia mal ainda agora: embora 
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breve, a experiência da vida comum com Maria Eugénia já 

bastava a fazer-me suspeitar ignoradas complexidades da 

minha natureza. Todavia, sem dúvida havia em mim sinceras 

preocupações de ordem social ou científica. Sobre tudo a 

mortalidade infantil- suas causas, seus problemas e meios de 

assistência- era assunto que me interessava, e em que me 

propunha especializar-me. Assinava muitas revistas, lia 

bastantes livros, dedicava-me aos casos que me apareciam. 

(RÉGIO, 1946. p. 28).  

  

Outro conflito que afrontara nosso personagem se debruça sobre o 

divórcio, atitude mal vista e condenada pela Igreja Católica, pois a separação 

só é permitida diante de adultério.  

 

De casa de meus pais, aonde me acolhera, escrevi a 

minha mulher propondo-lhe o divórcio, com todas as 

condições favoráveis para ela e todas as culpas sobre 

mim. Houve protestos, escândalos, tentativas de 

entendimento, etc. mas eu consegui libertar-me, e em 

parte salvei a dignidade da minha vida. (RÉGIO, 1946. p. 

56).   

  

A mulher que já é um ser condenado, motivo de todas ações 

pecaminosas do homem, se torna ainda mais “desgraçada” perante a 

sociedade que lhe exclui, assim como também a Igreja lhe repulsa afirmando 

que não cumpriu o papel de esposa dado por Deus.  

 

Creio que, de certa maneira, comecei a amá-la um pouco 

melhor, desculpando-a como se desculpa quem morreu. Ainda 

bem!, ainda bem que ela tem sabido manter, até hoje, uma 

aparência de dignidade mundana sobre a verdadeira 

decadência moral que é sua. Ainda bem que tem sabido não 

cair no número daquelas a quem a opinião pública 

ostensivamente condena. (RÉGIO, 1946. p. 56).   

  

O marido persiste em caminhar de acordo com suas convecções 

construídas a partir da orientação religiosa. O homem bom, casto, que não 

cede aos instintos animais que avassala a alma e o leva ao “inferno” eterno, 

“Quanto a mim... Sabem o que é um homem perfeitamente desenganado, 
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todavia não mau, e persistindo sempre em respeitar qualquer coisa de superior 

que nem sabe bem definir?” (RÉGIO, 1946. p. 57).  

Torna-se claro, ao longo da análise de nosso corpus, como o discurso 

religioso é fundamental para a construção de uma identidade casta das nossas 

personagens. Maria Eugénia e seu esposo são seres opostos que descobrem 

essa divergência somente no casamento e não conseguem se alinhar um ao 

outro.  

A esposa ávida por viver sem se atentar se os outros iriam te condenar 

ou não esperava que o marido lhe correspondesse no mesmo patamar de 

desejo, no entanto, este amedrontado, preocupado com o que aprendera no 

catolicismo, bem como acreditar que seria condenado ao inferno lhe repreendia 

e foi lhe tirando a coragem assim como alguém que tira a vida do outro sem dó 

em um ato de crueldade.  

Negar-se é matar-se, é prender-se em um corpo sem sonhos, sem 

ilusões e principalmente sem a coragem de buscar a verdadeira essência. 

Acredita-se que tal essência será completada pela religião, está que castra 

jamais conseguirá guiar o verdadeiro “eu” do outro.  

 

3.2. EROTISMO x RELIGIÃO: PARADOXOS BÍBLICOS E SUAS 

INFLUÊNCIAS SOBRE AS PERSONAGENS DO CONTO “O VESTIDO COR 

DE FOGO”, DE JOSÉ RÉGIO 

Senhor! Eis-me vencido e tolerado: 

Resta-me abrir os braços a teu lado,  

E apodrecer contigo à luz astros! 

José Régio 

No intuito de compreender o quanto o discurso religioso influencia as 

personagens do nosso corpus (Maria Eugénia e o marido), buscamos analisar 

a narrativa e o texto bíblico para que possamos identificar quais discursos 

fundamentam o comportamento das personagens ao longo da obra.  

 A repreensão religiosa agride psicologicamente o narrador, por isso ele 

enfrenta o conflito de tentar conciliar erotismo/desejo X sociedade/religião. De 

acordo com as crenças e a doutrina pregada pela Igreja Católica Apostólica 

Romana, a criança já nasce com o pecado de origem que é decorrente da 
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desobediência de Adão e Eva, assim a criança precisa ser batizada para que 

esse pecado seja perdoado.  

A serpente induziu Eva ao pecado e Eva convenceu Adão a também 

comer o fruto do proibido. Diante deste acontecimento, a mulher desde o início 

é a grande perdição do homem. O fruto do pecado representa metaforicamente 

o corpo feminino e sua sexualidade. Quando Eva morde o fruto e convence 

Adão a fazer o mesmo, ambos passam a enxergar o mundo diferente e a ser 

portadores do conhecimento entre o bem e mal.  

O erotismo nos liberta de uma prisão que é o nosso próprio ser. Por 

meio do erótico atingimos uma maior plenitude que se assemelha ao que 

atingimos por meio do sagrado, aqui compreendemos a metáfora do fruto 

remodelado no corpo feminino.  

 

Ora a serpente era mais astuta que todas as alimárias do 

campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É 

assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? 

E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim 

comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do 

jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para 

que não morrais. Então a serpente disse á mulher: Certamente 

não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele 

comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, 

sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore 

era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore 

desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, 

e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. (GÊNESIS 

3: 1- 6) 

 

 O casal foi expulso do jardim de Deus como castigo pela desobediência, 

fato que nos leva a refletir o fim do casamento de Maria Eugénia, “a minha 

impressão era de ser um homem perdido, amarrado a uma mulher perdida. 

Algo de irremediável e tenebroso se dera na minha vida, – que eu já não podia 

remover”. (RÉGIO, 1946. p.51), uma vez que diante da sexualidade, o marido 

não consegue se controlar, assim como Eva se viu seduzida por conhecer o 

sabor do fruto. Imerso ao desejo e aos institutos mais sórdidos, o narrador 

personagem abandona sua esposa temendo que não fosse agradável e nem 

estaria de acordo com os preceitos religioso-burgueses.  
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Maria Eugénia é julgada pelo marido, por exalar mais sexualidade que 

ele, atitude que dá a ela a capacidade de controlá-lo utilizando seu corpo, “fitei-

a com uma intensidade que eu próprio sentia. E de repente agarrando-lhe a 

cabeça entre as mãos trêmulas, mordi-lhe a boca de modo que ela se debateu 

um pouco” (RÉGIO, 1946. p.55), o faz perder o domínio de si mesmo e se 

entregar ao seu instinto animal, desejando-a tão profundamente que a sua 

vontade é de devorá-la sem nenhum pudor.  

A mulher sempre foi a culpada, é retratada em papel demoníaco, tanto 

na Bíblia quanto no conto de José Régio, conforme afiançado anteriormente.  

O texto religioso nos afirma que bom seria se não houvesse nenhuma 

relação sexual, “ora, quando às coisas, que me escreveste, bom seria que o 

homem não tocasse em mulher, mas, por causa da prostituição cada um tenha 

a sua própria mulher, e cada um tenha seu próprio marido”. (I CORÍNTIOS, 7:1-

2). Mas como o mundo está tomado pelos desejos da carne e há uma grande 

oferta de corpos atraentes prontos para satisfazer e realizar as diversas 

fantasias eróticas, o casamento seria a única maneira de satisfação menos 

errônea diante dos olhos de Deus. 

 O medo da influência feminina sobre as decisões do homem faz com 

que a igreja imponha um limite, “mas quero que saibais que Cristo é a cabeça 

de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher; e Deus a cabeça de Cristo”. (I 

CORÍNTIOS, 11: 3). A esposa deve ser submissa e obediente ao marido, 

jamais deverá se separar, ele a domina e é a cabeça da casa.  

 Há uma relação com as personagens do conto, pois ao contrário do que 

era pregado não só pela igreja, mas também pela sociedade burguesa, Maria 

Eugénia não era a esposa submissa.  Desafiava o marido o tempo todo usando 

meios que o deixavam desarmado. 

 Maria Eugénia quebrava todas as regras de forma muito implícita, usava 

seu andar, o seu vestir, a sua maneira recatada de seduzir e principalmente o 

seu olhar para dominar o narrador, agindo por um poder sutil, perigoso e 

encantador.  

A Igreja Católica tenta de todas as formas, convencer a mulher de que o 

seu papel na sociedade é limitado e isso é o certo para Deus. “Eu abri ao meu 

amado, mas já o meu amado se tinha retirado, e se tinha ido: a minha alma 

tinha se derretido quando ele falara; busquei-o e não o achei; clamei-o e não 
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me respondeu”. (CANTARES DE SALOMÃO, 5: 6), o livro bíblico Cantares de 

Salomão relata o infinito amor da esposa para com seu marido. Contudo, o 

querer da mulher muitas vezes não é suprido e o homem deve ter todas as 

suas vontades realizadas.  

 

1 Cântico de cânticos, que é de Salomão.2 Beije-me ele com os 
beijos da sua boca; porque melhor é o seu amor do que o 
vinho. 3 Para cheirar são bons os teus 
unguentos; como unguento derramado é o teu nome; por isso, 
as virgens te amam. 4 Leva-me tu, correremos após ti. O rei me 
introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos 
alegraremos; do teu amor nos lembraremos, mais do que do 
vinho; os retos te amam.5 Eu sou morena e agradável, ó filhas 
de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de 
Salomão. 6 Não olheis para o eu ser morena, porque o sol 
resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se 
indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas; a 
vinha que me pertence não guardei. 7 Dize-me, ó tu, a quem 
ama a minha alma: onde apascentas o teu rebanho, onde o 
recolhes pelo meio-dia, pois por que razão seria eu como a que 
erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros?8 Se tu o não 
sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas 
das ovelhas e apascenta as tuas cabras junto às moradas dos 
pastores. 9 Às éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga 
minha. 10 Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o 

teu pescoço com os colares. 11 Enfeites de ouro te faremos, 
com pregos de prata.12 Enquanto o rei está assentado à sua 

mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. 13 O meu amado é para 
mim um ramalhete de mirra; morará entre os meus 
seios. 14 Como um cacho de Chipre nas vinhas de En-Gedi, é 
para mim o meu amado. 

O marido deveria sempre ter o controle sobre a esposa para que não 

cometesse nenhum ato pecaminoso e escandalizasse seu esposo. Por isso, as 

mulheres se vestiam com roupas que lhe cobrissem todo o corpo e não faziam 

aparições perante a sociedade sozinhas. Esses limites à mulher eram formas 

de evitar que a serpente, ou seja, o demônio novamente a influenciasse em 

alguma atitude considerada indecente, a fornicação e o adultério.  

As mulheres casadas e principalmente as solteiras deveriam viver em 

constante vigilância, evitando qualquer brecha em que os desejos carnais 

poderiam se manifestar.  

 

Diante de um mundo à mercê do Mal, cabem duas 

possibilidades: o medo e a agressividade. O recurso contra o 

medo se manifesta na constante vigilância das palavras, ações, 
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vestuário, passatempos e prazeres, pois tudo pode ser a 

brecha para que os poderes demoníacos adentrem a vida 

humana e a dominem. (BESSA, 2006).  

O corpo humano visto como a fonte da perdição e o caminho para a 

condenação. Porém, cada parte do corpo carrega em si não só a essência do 

verdadeiro “eu”, como também atributos espirituais. 

 O ser humano necessita de uma espécie de encontro com o sagrado 

para que possa por alguns instantes atingir o sentimento de completude. A 

partir da relação sexual nos é possível atingir este sentimento de completude, 

assim o homem precisa de outro corpo, pois no outro “eu”, me encontro.  

Cada parte do corpo tem sua importância, cada uma dessas partes, é 

fundamental para que a totalidade do organismo humano atinja o êxtase, a 

plenitude desejada. “A consciência corporal é hipóstase quando e sempre o 

existente coloca-se em relação com seu existir. O corpo humano possui uma 

estrutura e uma unidade que vão além da própria matéria, realidade essencial 

da pessoa”. (MIRANDA, 2002), Evaristo Miranda nos mostra que o corpo vai 

além de uma matéria, daí se dá a relação com o sagrado.  

O livro religioso (Bíblia) prega que se alguma parte do corpo pecar deve 

arrancá-la para que não voltes a pecar. Diante disto, nos deparamos com um 

paradoxo: o corpo é território do sagrado e ao mesmo tempo é a condenação 

do homem.  

 

Ai do mundo, por causa dos escândalos; porque é mister que 

venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o 

escândalo vem! Portanto, se a tua mão ou o teu pé te 

escandalizar, corta-o, e atira-o para longe de ti: melhor te é 

entrar na vida coxo, ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou 

dois pés, seres lançado no fogo eterno. E, se o teu olho te 

escandalizar, arranca-o, e atira-o para longe de ti. Melhor te é 

entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres 

lançado no fogo do inferno. (MATHEUS, 18: 7- 9).  

 

Esse paradoxo faz com que o corpo perca conceitualmente seu lado 

místico, sacro, puro e dê lugar a uma ideia de que o corpo é apenas um lugar 

em que há a manifestação do mal, como se percebe em Os corpos também 

perderam sua sacralidade, exaltados em ideias hedonistas, condenados como 
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fonte de corrupção e pecado pelas visões religiosas dualistas, explorados como 

fonte de riqueza, esquecidos como uma espécie de resíduo. (MIRANDA, 2002).  

 Essa análise corporal nos permite compreender como Maria Eugénia 

encanta, fascina, domina e perturba seu marido. Este conflito entre pureza e 

pecado é o real motivo dos conflitos enfrentados pelo narrador do conto. O 

principal ponto é saber como articular e utilizar a sedução para atrair e 

consequentemente, dominar o amante, e isso Maria Eugénia na sua suposta 

fragilidade, inocência, sabia bem como fazer.  

Miranda também nos apresenta um conceito diferente de algumas partes 

do corpo que possibilita compreendermos profundamente o fascínio do 

narrador pelo corpo da esposa. De acordo com ele, a boa mulher tem o poder 

de mandar e desmandar: ela cria e, também, destrói;  sente o sabor das coisas, 

do mundo, das pessoas e é o fogo que arde e pulsa o sangue.  

 

Com a sua força capaz de animar, criar, organizar e fazer 

crescer, a boca também é capaz de destruir, matar, confundir, 

diminuir, e ferir. Nada mais apropriado do que dizer: Seu 

símbolo oscila ao saber das pessoas e de seus personagens. 

O conjunto lábios, boca e língua, como uma matriz de fogo e 

sangue pulsam e ordenam em sociedade. (MIRANDA, p. 220, 

2002).  

 

A língua tece não somente a própria boca, mas também a boca do outro, 

formando um tecido que envolve dois corpos, duas mentes, dois sentimentos, 

transformando-os em apenas um ser, com o mesmo objetivo e a mesma busca 

pela plenitude.  

Diante desta análise comparativa entre os símbolos bíblicos e os 

símbolos eróticos do conto O vestido cor de fogo, percebemos o quanto o 

campo sagrado é complexo e contraditório, o quanto a sexualidade vai além de 

uma atitude carnal, uma vez que o próprio corpo de Cristo contribuiu para dar 

certa dignidade ao corpo.  

Voltamos aqui, ao paradoxo que há nos significados atribuídos ao corpo. 

O corpo não é somente o objeto do pecado, como também é a casa, a roupa 

de algo que temos em nós de mais sagrado: a alma. “Esta abominável veste da 

alma”, descrito assim por Jacques Gélis, é o motivo pelo qual o homem se 
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perde, e por isso, convive com o pecado e o medo, ou seja, o medo do próprio 

ser, do próprio corpo, e principalmente do corpo da mulher.  

Estes conceitos sobre o corpo fazem com que o discurso religioso se 

torne ambíguo, “uma ambiguidade atravessa, pois o discurso cristão sobre o 

corpo e as imagens que ele suscita: um duplo movimento de enobrecimento e 

de menosprezo do corpo”. (GÉLIS, p. 20, 2012), pois nos transmite as imagens 

de um movimento tanto nobre, quanto de desprezo pelo corpo. 

Essa influência religiosa, os limites pregados pela igreja, assim como o 

medo do pecado, nos permitem compreender como a igreja interferia na visão 

e no comportamento da sociedade burguesa. Assim, nos é possível também 

compreender as atitudes de desejo, de culpa, de sedução, de domínio e 

principalmente de covardia nos personagens de José Régio.  

Por meio desta percepção, outro ponto notório é a capacidade de 

manipulação por parte da igreja, contudo não podemos deixar de salientar as 

contradições encontradas nas escrituras sagradas, haja vista que os atos 

eróticos são descritos de forma clara e que as metáforas nos demonstram que 

o nosso corpo e nosso prazer são também responsáveis e capazes de atingir o 

sagrado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Que o meu olhar, agora cristalino,  
Vira que, nessas páginas, tudo era 
mentiroso: 
Porque tudo o que em mim é só objeto ou 
pequenino,  
Lá surgia dramático, e por isso, grandioso.  

José Régio 

 

Compreender as distinções entre erotismo, sexo e sexualidade é um 

processo de análise complexo, uma vez que nosso intuito foi desenhar a 

configuração da relação entre o erotismo e o sagrado, pois a partir destes o ser 

humano encontra a possível plenitude necessária para preencher o vazio que 

acompanha a existência.  

Para tanto nos foi necessário analisar os conflitos que marcam a 

condição humana, os quais interferem diretamente no comportamento das 

personagens do conto.  

Desta forma, nos foi apresentada a necessidade de trazer para nossa 

pesquisa alguns pontos de alguns outros contos de Régio (Sorriso triste, Maria 

do Ahú, Os três Vingadores) para que pudéssemos desenhar as características 

das personagens a partir do olhar do autor.  

Tais contos foram analisados de forma paralela ao nosso corpus a fim 

de problematizar e exemplificar a construção das reações das personagens 

Maria Eugénia e seu marido – personagens do conto primeiro dessa 

dissertação.   

A análise do conto5 abre caminho diversificados e nos leva à reflexão do 

quanto o ser humano foi castrado ao longo de todo processo histórico formador 

da humanidade, e dependente de questões exteriores que limitam o próprio 

sentir. Tais questões são fundamentadas nas leis religiosas e nos pré-

conceitos estabelecidos pela sociedade.  

Por  meio da análise do conto O Vestido Cor de fogo, fica evidente a 

necessidade da  conscientização de que o erotismo se difere do pornográfico e 

que existe sexo sem o erótico vez que foram feitas pesquisas que, também, 

                                                             
5 Também nomeado novela, por críticos diversos, dada a sua extensão e complexidade. 
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permitiu-nos fazer uma análise comparativa com os símbolos bíblicos e a obra 

regiana. 

As comparações entre as personagens e as citações bíblicas revelaram-

nos o quanto o religioso está repleto de metáforas e parábolas o que 

possibilita-nos compreender que o texto religioso e as doutrinas pregadas pela 

igreja  católica interferem diretamente nas concepções do homem.  

A análise de algumas temáticas como: a condição humana, miséria, 

conflito com o “eu” e o corpo tido como casa do pecado, na prosa de José 

Régio, é fundamental para identificarmos as questões formativas do 

comportamento das personagens do conto.  

Diante disto, concluímos que o “estar no mundo” vai além de um simples 

abrir de olhos, que o sexo configurado pelo erotismo é o real sentir desse “estar 

no mundo”, pois por meio do mesmo, nos libertamos de um corpo que nos 

aprisiona e encontramos não só a nós, mas também a essência do amante. 

Ressaltamos a correlação da figura feminina no século XX com a mulher 

do século XXI, uma vez que a história é cíclica e a memória de um discurso é 

retomada em meio à um acontecimento que traz outros discursos, porém com 

o mesmo viés.  

No primeiro capítulo, buscamos intentar o significado do erotismo em um 

plano metafísico de modo a salientar a configuração do corpo diante do 

sagrado e sua reação diante do paradoxo pecado/santidade.  

No segundo capítulo, com o intuito de demonstrar como José Régio 

monta no conto O Vestido Cor de Fogo o erotismo sutil, que aparece 

remodelado, discreto, em silêncio e se desenha no olhar, trazemos para dentro  

de nossa pesquisa outros contos citados anteriormente para identificar que se 

trata de uma característica do autor durante toda a sua trajetória literária. 

Já no terceiro capítulo, procuramos salientar como o fato da narrativa ser 

retratada por uma voz masculina, influencia diretamente e indiretamente a 

interpretação do leito. Torna-se necessária, também, ressaltar a evolução 

dessa temática tanto no que se refere ao país de origem do conto (Portugal, 

século XX) quanto na condição feminina que, cotidianamente, se percebe na 

maioria dos países da época atual.  

Para tanto recorreremos aos paradoxos criados a partir do texto religioso 

(Bíblia) que na pregação Católica diz ao homem quem ele pode ou não ser e 
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como deve agir em meio a sociedade burguesa e, e nos dias atuais, à 

globalização.  

O erótico está para além de apenas um encontro de corpos e isso, 

muitas vezes, não é compreensível quando nos deparamos com questões 

religiosas.  A partir destas análises, conseguimos identificar que, tanto o 

sagrado quanto o corpo e o erotismo, possuem a mesma essência, uma vez 

que ambos estão entrelaçados, formando um elo fundamental para 

compreendermos o fenômeno humano.  

 Explicitamos questões tidas como pecaminosas e errôneas para que 

fosse possível compreender como elas mesmas interferiram na construção do 

arquétipo das personagens do escritor José Régio e, ainda, em pleno século 

XXI sendo são elementos ressignificados (mas, ainda, existentes) na condição 

feminina da mulher portuguesa ou brasileira. O exemplo é a cor (vermelha) e a 

necessidade de se comparar, em plena época da globalização, à metáfora do 

fogo (= pecado, degradação).  
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