O FEMININO NO AFETO
Vitória dos Santos Martins Queiroz1
RESUMO: O presente artigo busca ampliar o sentido comumente atribuído à palavra afeto.
Este termo não se limita a ser um substantivo, utilizado como sinônimo de ternura, mas
também é uma conjugação possível do verbo “afetar”. Nesta caminhada, o leitor irá perceber
o afeto como ato e, como o motor propulsor das relações humanas, sendo essencial a elas.
Não obstante, o trabalho é produto da necessidade de abordar o universo feminino e, o
posicionamento da mulher frente ao corpo social, trazendo uma reflexão sobre a construção
das relações de afeto mediante a luta feminina por reconhecimento e liberdade. O eixotemático será estudado com o auxílio de obras literárias, clássicas e contemporâneas, sendo
estas, respectivamente, Antígona de Sófocles e, o filme “Volver” de Pedro Almódovar, que
convergem ao retratar o protagonismo feminino, apresentando mulheres fortes que afetaram
àqueles que as rodeavam. Soma-se a isso, atentos apontamentos sobre a realidade atual da
mulher e sobre a urgência em consolidar uma consciência social de combate à violência
contra este grupo social. As temáticas perpassadas no texto objetivam a plena compreensão da
necessidade de desenvolver relações sadias, nas quais é primordial afetar o outro e a si mesmo
positivamente.
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- Ela é tão livre que um dia será presa.
- Presa por quê?
- Por excesso de liberdade.
- Mas essa liberdade é inocente?
- É. Até mesmo ingênua.
- Então por que a prisão?
- Porque a liberdade ofende.
Clarice Lispector

Afeto. Geralmente, uma palavra empregada de modo simplista, compreendida somente
como sinônimo de ternura. Isto não está errado, contudo é um pensamento equivocado. Afeto
é mais amplo, tal palavra leva consigo uma densidade inimaginável. Viviane Mosé2 em sua
palestra Espaço dos Afetos3, afirma que o afeto é o princípio das relações humanas;
fundamentalmente o ser humano vive afetando e sendo afetado. Deste modo, pode-se definir
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afeto como o ato de afetar, a “disposição que um ser apresenta por alguém ou por algo, seja
ela positiva ou negativa”4. Direcionando o eixo temático para o universo feminino, as relações
de afeto são construídas a partir da cultura patriarcal, das lutas por protagonismo social, das
particularidades do ser mulher, que devem ser respeitadas e, da constante busca da mulher por
ser livre.
A relação de afeto é a mola propulsora do filme Volver de Pedro Almodóvar5.
Raimunda, a personagem principal, é afetada pelos mais variados conflitos que provocaram
uma reviravolta no cursar de sua história, negando e reafirmando sentimentos. Como sugerido
em seu próprio título, o enredo é rico em volver a vida de seus personagens. A série de mortes
é o fio condutor das relações afetivas. Embora insólito, em Volver morte pode gerar vida e
trazer liberdade. Quando deparada com a morte de seu marido, esta mulher sentiu-se
confrontada devido à verossimilhança entre esta fatalidade e suas vivências, trazendo-lhe a
memória tudo aquilo que por defesa mantinha em seu inconsciente6. Como está expresso na
letra da música “Volver” de Estrella Morente:
Voltar
Eu pressinto as piscadas
das luzes que ao longe
vão marcando meu retorno
são as mesmas que alumbraram
com seus pálidos reflexos
fundas horas de dor.

Raimunda enxerga-se na obrigação de proteger sua filha Paula das consequências da
autoria desta fatalidade. Do mesmo modo, desejava ter sido acolhida por sua mãe anos atrás
quando também sofrera abuso sexual por parte de sua figura paterna. A protagonista afeta a
vida de sua filha, assumindo os riscos de sua decisão, independente dos métodos. O afeto,
cultivado em seu papel materno, suspende o julgo de sua ação. A amabilidade desta
personagem para com sua filha justifica sua ação resoluta. Paula aparentava segura, todavia há
a possibilidade de que ̶ como sua mãe ̶ seja necessário voltar ao passado, a fim de ser livre.
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Três tipos de afetos conflitantes redirecionaram a vida de Raimunda: a morte de seu marido
opressor, o prazer em proteger a filha, a reconciliação com sua mãe.
Assim como Almodóvar em Volver, Sófocles em Antígona trata das relações de afeto.
Nesta tragédia grega, a morte ratifica o compromisso de Antígona para com seu irmão.
Sabendo que em sua tradição o não sepultamento do morto caracterizava desonra e para além,
em sua crença sem o ritual necessário o corpo não passaria pelo temido Caronte, Antígona
entra em conflito diante da ordenança de não fazê-lo. A afetividade encoraja a protagonista a
enfrentar os poderosos e contradizer normas. O elo que construíra com os vivos, acentuava-se
com os mortos. Sua fé em uma vida eterna não se corrompia, mesmo diante de um momento
de crise. O afeto fez Antígona enfrentar a tradição – a sociedade patriarcal intrinsicamente
machista ̶ e, enfrentar o passado – maldição de Zeus.
Ao ser afetada pela morte de seu irmão, questionou verdadeiros tabus, protagonizando
um momento significativo ao não se importar em ser classificada como transgressora da lei e
fora dos padrões femininos estabelecidos. Diante desta situação de conflito, é propiciada à
Antígona uma liberdade para ser, não obstante, ser mulher. Enquanto Ismene, sua irmã,
entende-se como inferior aos homens e é omissa, Antígona luta para que esta hierarquia
imposta na época não enfraqueça sua liberdade. Novamente, nesta segunda obra, é
evidenciada uma mulher que assume as consequências de seus atos, uma curva no meio a qual
estava inserida, como fez Raimunda em seu contexto familiar. Esta submissão está explícita
na fala de Ismene à Antígona:
Põe na cabeça isso, mulheres somos, não podemos lutar com homens. Há
mais, somos dirigidas por mais fortes, temos que obedecer a estas leis e a
leis ainda mais duras. (SÓFOCLES, 2010)

Antígona é um símbolo de mudança, de luta, de rebeldia, de exigência, de coragem e
de determinação. Ela não nega ter medo, mas não negocia suas convicções e sentimentos, se
comprometendo com as pessoas que ama ao passo que se responsabilizou com quietude o
produto de suas ações. Como explica Mosé, as pessoas afetam e são afetadas. Esta heroína
trágica é um dos maiores exemplos de amor fraternal da história literária. Ismene ainda
repreende Antígona: “Se assim te parece, vai. Sabe, no entanto, isso, és uma louca, mas
irrepreensivelmente amável aos que amas” (SÓFOCLES, 2010).
No decorrer desta reflexão, foram apresentadas duas mulheres nas quais em suas vidas
o afeto foi permeado de ousadia. Em detrimento disso, este também é praticado
covardemente. A palavra afeto, do latim afficere, pode significar influir sobre. Influir ̶ dentre
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outros sinônimos ̶ pode ser interpretado como dominar, pesar. Assim é a influência do
machismo sobre a mulher em uma sociedade hegemonicamente patriarcal. Este pesar rompe
os vínculos entre as pessoas e torna o convívio inviável.
Afetar negativamente pode ser banalizar o outro. Hannah Arendt afirma que “o mal
não aterroriza somente pela barbaridade, mas, sobretudo pela banalidade”. O outro é
inferiorizado diante do eu opressor, isto pode ser comprovado, por exemplo, na vida de
Raimunda. Esta mulher foi subjugada por um ato reprovável e inescrupuloso. A sujeição da
mulher aos paradigmas hostis de uma maioria machista, no entanto, pode ser explicitada em
situações cotidianas e normalizada na visão de muitos ̶ quando não defendidas como
irrepreensíveis. No simpósio “Violência contra a Mulher”7 ocorrido no colégio Pedro II
Duque de Caxias no mês de agosto/2017 a palestrante Carolina Pessanha8 discutiu o tema “o
que você já deixou de fazer por ser mulher?” enfatizando a agressão diária.
Já deixei de andar pelos caminhos mais simples. Por serem mais perigosos,
também já gastei transporte a mais pelo mesmo motivo. Já deixei de usar
maquiagem para evitar que chamasse muita atenção, também já fiz o
contrário por achar que era atraente de menos para alguém. Já deixei de
acreditar na culpa de agressores, afinal, quem nunca perdeu a cabeça? Nisso
eu deixei de me amar. 9

A objetificação da mulher pelo homem é reiterada como algo corriqueiro.
Primeiramente é importante ressaltar o quão inviável é desculpabilizar o homem. Não existem
justificativas para atos violentos. Entretanto, é importante a restauração dos valores morais do
homem infrator e a educação, pautada na igualdade de gênero, para os meninos ̶ e para as
meninas ̶ desde cedo, no âmbito familiar e escolar. A violência está em todas as esferas
sociais, inclusive dentro da própria casa, locais em que as mulheres deveriam se sentir
acolhidas e livres para expor suas opiniões e decisões.
A violência doméstica é silenciosa e, devido o envolvimento afetivo com o agressor
muitas das vezes a denúncia é dificultada. A mulher vive uma dualidade entre o positivo e
negativo do afeto, construindo um “ciclo de violência”. Esta relação afetiva é demostrada na
fase chamada “lua de mel” ou até, nas “fases de tensão/agressão”. Existem muitas razões ̶
como dependência econômica, ideia de estabilidade para os filhos, dependência afetiva ̶ para
não sair de uma relação violenta, como explica a Cartilha “Viver sem violência é direito de
7
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toda mulher – Entenda a Lei Maria da Penha” (Lei nº 11.340/2006) que visa tornar acessível e
inteligível para a mulher e para todos como agir em uma situação hostil. A violência contra
mulher não é um problema particular, ela afeta o coletivo e precisa ser combatida.
O empoderamento feminino também é um instrumento combativo de suma relevância.
As conquistas femininas avançaram consideravelmente na garantia dos direitos e proteção das
mulheres se comparado desde o final do século XIX. A mulher passa a ter voz assumindo sua
identidade social. Ainda é necessário que este processo tenha continuidade e que cada vez
mais mulheres tornem-se protagonistas de suas vidas e enfrentem as situações de conflito,
assim como fez Antígona, encontrando liberdade cidadã ao sair de sua zona de conforto. Uma
busca pelo sentido de sua própria existência, afetando o seu próprio eu.
No mais, violar o outro é uma forma limitada de afetá-lo e reflete o egocentrismo que
calcou a sociedade. Como defendido pela psicologia, o afeto é um agente que modifica o
comportamento. Então, apesar de todas as barreiras sociológicas e culturais, é imprescindível
que as pessoas desenvolvam o hábito de afetar às outras positivamente, libertando o outro e a
si mesmo. Raimunda e Antígona são exemplos de mulheres que foram afetadas e que, em
situações conflituosas decidiram afetar de modo a romper com aquilo que as aprisionava.
Lutaram para afetar o outro do mesmo modo que gostariam de ser afetadas. Veementemente,
amar é a melhor forma de afetar o outro e a si mesmo.
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