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Sentenças iniciais 

Trazemos para discussão uma análise teórico-literário da obra Contos Negreiros 

(2014) especificamente do conto, Vaniclélia, do autor brasileiro Marcelino Freire. 

Buscando averiguar uma pesquisa que visa delimitar os sentidos da puta a partir da 

literalidade e em torno de dois vieses discursivos; o corpo-puta dentro do estigma 

hegemônico e colonial, ou seja, da feminilidade vista apenas como “instrumento 

desvalorizado” perante a sociedade e do corpo-puta como identidade subversiva, isto é; 

um sujeito independente e politizado.  

É importante sinalizar que o objetivo principal é implantar novos olhares além 

dos que já foram postos “obrigatoriamente” e que se enraízam nos atos e discursos dos 

indivíduos. Olhares esses, que tendem a possuir a versão única e absoluta de que nós 

mulheres vivemos para: monogamia, casamento, passividade, dependência e exclusão 

social. Na verdade, se colocar em evidência mais se convive com uma sócio interação 

definida categoricamente pela binaridade homem/mulher, do que com movimentos que 

visam o encadeamento de identidades convivendo de maneira igualitária e inclusa.    

É de suma importância frisar o quanto o conto Vaniclélia traz consigo uma 

potência através da fala da protagonista, mostrando dessa forma a liberdade da mulher, 

em realizar aquilo que deseja independente de olhares negativos diante de tal decisão. 

Ao quebrar o paradigma proposto pela sociedade, à personagem mostra a sua 

transgressão, sendo desse modo uma mulher libertaria diante do seu próprio corpo.  

 

Marcelino Freire: escritas de uma literatura subalternizada 

Vivenciamos um autor com uma base contemporânea bastante forte. Marcelino 

Freire se porta como um literato dentro do seu tempo e busca a partir das suas escritas 

um manifesto de inclusão e denuncia social. É possível perceber a carga de amostras 
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dos fatos reais de um cotidiano da sociedade brasileira, ou seja, o romance homoafetivo, 

a sexualidade transparente, a violência exacerbada, a relação familiar conflituosa e os 

demais temas que multiplicam os discursos viabilizadores das identidades 

subalternizadas. 

Pensar na façanha desse autor perante a construção da persona Vaniclélia como 

sujeito ativo, pensante/atuante e problematizando um encontro de suas decisões sobre o 

não lugar, isto é; o de estar e querer sair daquele papel visto como passivo e subjugado, 

é conseguir trazer uma literatura com uma demanda ainda pouco vista. Até porque 

enxerga-se uma puta com ares transformacional, que modifica o padrão idealizador da 

dona de casa, sustentada pelo patriarca e averígua-se um teor feminino que idealiza a 

sua própria independência trabalhando com seu corpo dignamente.  

As obras de Marcelino Freire demonstram apreço ao popularismo, são textos 

enraizados com uma linguagem de fácil acesso e com uma dramaturgia e performance 

entre os personagens. Por ser um autor contemporâneo possuí um estilo inovador, 

introduz novas maneiras literárias, buscando o inconsciente como foco em seus escritos, 

valorizando assim, a expressividade em seus textos. 

Os contos apresentados na obra Contos Negreiros (2014) expressam críticas 

referentes às minorias identitárias, aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, 

ou seja, lutam para ocupar um espaço no meio social, porém não são vistas de forma 

igualitária. Sua literatura por sua vez dar voz as minorias, é onde os gays, as putas, os 

negros, os pobres e afins ganham espaço para se expressarem.  

O conto Vaniclélia (2014) aborda questões pertinentes à sexualidade. Freire 

utiliza de uma linguagem irônica, ao qual consegue elencar a prostituição a partir de um 

viés que rompe o formalismo padrão de todas as sociedades em pleno século XXI. A 

presença do falso moralismo impregnado no texto, é a marca exacerbada da potência de 

uma escrita bem intencionada para ferir e mudar os valores de uma família tradicional.  

 

U-hum. Agora ter que aguentar esse bebo belzebu. O que é que ele me 
dá? Bolacha na desmancha. Porrada na canela. Eu era mais feliz antes. 
Quando o avião estrangeiro chegava e a gente rodava no aeroporto. Na 
boca quente da praia. (FREIRE, p. 39, 2014). 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



3 

 

 

Diante dessa passagem vemos a partir dos olhos dessa feminilidade um leque de 

conhecimento sobre as questões sociais bastante impregnados em suas vertentes. Nota-

se que os moldes de vida a partir desse olhar são invertidos. O poder patriarcal é 

deixado de lado por uma perspectiva da “infelicidade”, para abrir lugar para o lado 

feminino em seu total controle. Há em Vaniclélia uma mobilidade social intencional e 

onipresente amplamente natural.    

Freire acaba que eclodindo a partir de sua produção uma manifestação artística 

proveniente da cultura popular.  Se concentrar nesse autor, é aderir espontaneamente à 

contemporaneidade. A sua linguagem e o modo como faz a literatura convoca um 

movimento que amplia o modo de ver a vida. É um modo que visa um olhar apurado 

das circunstâncias que são instauradas no dia-dia. Marcelino Freire faz da sua literatura 

um convívio com o mundo real. A “violência” e a “marginalização” são o centro das 

discussões de seus textos, sendo amostras denunciantes e correntes da interação vívida 

do homem com o meio. Os lugares que esse dispositivo (Vaniclélia) se encontra nessa 

leitura é disturbada de maneira proposital, como uma forma de denuncia social.  

Evidenciamos uma estratégia literária dentro desse conto que busca/pesquisa 

formas de viver além das que já lhe foram negadas, parece que a onda do eu lírico é 

resolver o problema educacional, histórico, político, cultural e social que apenas dava 

sua condição enquanto feminilidade passiva e com a posição de menor em qualquer 

aspecto. A reviravolta se dá então quando se cria táticas de fazer-se mulher-

conquistadora. São essas táticas que tornam Marcelino Freire um autor conhecido e 

renomado no mundo literário.  

Os escritos freenses são fontes considerados primordiais para tempos atuais e 

futuros. Tal autor se ergue na literatura brasileira com um estilo que foge do clássico e 

concentra-se a partir de uma escrita mais liberta dos moldes padronizados advindos dos 

autores e dos textos mais conservadores. Em seu próprio estilo textual, entende-se o 

fator singular de trazer críticas à sociedade e querendo de tal forma incisar o sistema 

político através das suas sátiras e da sua linguagem coloquial. Uma das grandes 

notoriedades é a sua originalidade. Original no sentido de inserir na literatura uma 

linguagem que enraíza arte. 
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É perceptível que Freire em suas obras submete a evidência de uma nova 

população, é a população oculta, a população que não se encontra nos centros, mas nas 

margens. São credenciadores dos que povoam o submundo. Entender sua autoria é 

entender um lado que perpassa no âmbito de autores que buscam a ficcionalidade como 

forma e estrutura ou a realidade como verdade absoluta. Não se encontram no 

modernismo, na utopia, nas oposições. É um autor que aloja um fruto de concepções 

fora do enquadramento advindo do senso comum. Lê-lo é sentir uma nova onda de 

interações com o novo.  

 

O ser puta: a afirmação de identidade 

Com quantos discursos sobre “a maneira correta de ser mulher” nos deparamos 

diariamente? A sociedade dita as regras e devemos segui-las corretamente, mas e as 

mulheres que rompem com essa ditadura? Uma mulher-puta que assume sua identidade 

está lutando contra essa ditadura, e no momento que palavras são pronunciadas enxerga-

se uma afirmação e um rompimento com ideias de uma sociedade povoada por falso 

moralismo: sou puta. Momento de afirmação, gostar de ser puta é se assumir como tal, 

reafirmando assim a autonomia sob seus corpos. 

Corpos com potências desconhecidas por uma sociedade que prega a 

abominação ao que não é igual, ali na esquina, elas são os seres abomináveis que 

corrompem os valores morais de uma sociedade altamente machista, que precisa 

dominar a mulher em todos os âmbitos para se sentir valorizada, uma sociedade que não 

aprendeu a viver com um corpo ressignificado, cheio de singularidades e que sabe o que 

escolheu para si. Um corpo que se afirma como puta e se reafirma como sinônimo de 

potência, corpo que grita por todos os poros “gosto de ser puta”.   

Nessas feminilidades encontramos o significado de romper com paradigmas, 

corpos que não são minorias e que não estão inseridos no discurso “mulher precisa 

casar, cuidar dos filhos e maridos, e a mulher que precisa sentir prazer? Essa é a puta.” 

Sim, puta que sente prazer, que dá prazer e que gosta de ser puta, mas acima de tudo, 

mulheres que não ficaram estagnadas no tempo, que vai à luta constantemente buscando 

se afirmar em meio ao caos de uma sociedade que aposta em uma mulher recatada e que 

seja do lar, uma puta que não busca ser a donzela na torre à espera do príncipe que irá 
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salvá-la de todos os perigos. Ser puta é além, é saber o que quer, lutar por libertação e 

não precisar de aprovação para celebrar a vida que se tem, é sair das amarras impostas 

pela sociedade. 

Se apropriar daquilo que se é diante de uma sociedade que te enxerga como 

minoria é quebrar com as forças que a mesma pensa exercer sobre este corpo taxado 

como minoritário, Beatriz Preciado traz que ao romper com esses modelos 

universalistas, reconhecemos que existe uma multiplicidade de diferenças e segundo 

Preciado,  

 

Opõe-se às políticas republicanas universalistas que concedem o 
“reconhecimento” e impõem a “integração” das “diferenças” no seio da 
Republica. Não existe diferença sexual, mas uma multidão de 
diferenças, uma transversalidade de relações de poder, uma diversidade 
de potências de vida. (PRECIADO, 2000, p.18) 

 

Reconhecemos então que essas diferenças devem ser anunciadas, afirmadas e 

apropriadas por aqueles que lutam para ser reconhecidos como tal diante de uma 

sociedade que anuncia o igualitarismo, esse conjunto de regras que a sociedade impõe 

para que se tenha uma sociedade homogênea, “pura”, não influência na decisão dessas 

feminilidades que assumem seus lugares, que ditam como querem viver e deste modo 

fazem com que as diferenças sejam vistas, mostrando que esses “corpos diferentes” não 

são menores, pois assumem um papel singular e geram potências, são potências. 

A luta para manter essa aceitação não termina, é uma luta diária, mas os 

movimentos estão cada vez causando mais mobilidade e dando voz para que essas 

feminilidades deixem de serem objetos passivos de uma sociedade que quer conduzir 

seus corpos calados, padronizados para que assim se tenha uma vida aceitável, quando 

não se enxergam diante de corpos que gritam “deixem-nos vivermos segundo a nossa 

ética”. Diante disso, Diana Klinger vai nos trazer a seguinte fala: “Falar em moral é 

falar em deveres, enquanto falar em ética é falar na busca de uma vida que vale a pena 

ser vivida”. (KLINGER, 2014, p.57). Deste modo, moral e ética se distinguem, são 

opostos e, portanto, assumir-se puta é viver conforme a ética escolhida podendo assim 

reafirmar, sim, as putas existem e estão todos os dias nas esquinas, ruas, casas e motéis 

celebrando a vida. 
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Abrigamos aqui, um assumir puta que parte da luta por aceitação de 

singularidades buscando compreender essa potência que é assumir o lugar ao qual gosta 

de estar. Um corpo que não se prende a conjuntos de regras, feminilidades que não são 

impotentes e assumem seu lugar, como querem agir de forma que seus bem-estar e 

independência mova seus jeitos e, deste modo, a teoria não tem como atravessar as 

vivências que a afirmação da identidade almeja. 

 

Vaniclélia: duas vertentes.  

         O conto Vaniclélia (2014), em primeira instancia impacta pelo simples fato da 

personagem-narradora, ex-prostituta, sentir falta de seu passado de prostituição. Este ato 

antes realizado por Vaniclélia é visto como errôneo pela sociedade, já que a mesma está 

habituada vê mulheres se enquadrando dentro de um matrimônio.  

 

Eu era mais feliz antes. Quando o avião estrangeiro chegava e a gente 
rodava no aeroporto. Na boca quente da praia. Pelo ou menos, um 
príncipe encantava. Naquele feitiço de sono. De ir conhecer outro 
lugar, se encher de ouro. Comprar aliança. Uhum. (FREIRE, p. 41, 
2014). 

 

O motivo da felicidade da personagem pode ser visto como um ato transgressor, 

já que ultrapassa os limites pré-determinados por uma sociedade patriarcal que visa uma 

mulher recatada e do lar.  O fato de uma mulher afirmar felicidade em ser puta causa um 

estranhamento, incomodo no leitor. 

 A situação financeira pode ser interpretado como um dos motivos pelo qual 

pessoas entram na prostituição, é como se a necessidade falasse mais alto. O mesmo 

pode ter acontecido com Vaniclélia, mas isso não é possível afirmar já que não é 

exposto o motivo pelo qual ela adentrou nessa profissão, porém vale ressaltar que 

independente do motivo, a personagem era feliz na vida que levava no passado.  

 Com relação ao domínio perante a mulher, a sociedade patriarcal tenta a todo 

custo moldá-la para o casamento, fazendo com que ela apenas receba ordens e não 

expresse seus desejos. Se assumir puta nesse contexto é a quebra de um paradigma, é 
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um ato libertário através do próprio corpo, postura essa presente na personagem 

Vaniclélia.     

 O termo puta por muito tempo e até os dias atuais é usado para estereotipar 

mulheres que praticam relações sexuais com vários homens ou até mesmo para 

estereotipar mulheres que praticam sexo por dinheiro. O fato delas praticarem esse ato 

de liberdade com seu corpo, quebra toda a regra estabelecida presente dentro da 

sociedade e a partir do momento que elas se assumem de fato como puta, esse termo 

passa a ser visto como empoderamento, então pode-se afirmar que Vaniclelia é uma 

mulher empoderada.  

A personagem em nenhum momento demonstra está arrependida pelas atitudes 

do seu passado, isso mostra quanto ela se sentia realizada na antiga profissão. A puta, ao 

contrario do que é pregado pela sociedade, se trata de alguém que reconhece sua 

potencia de liberdade.  

Torna-se perceptível dentro do conto que a felicidade não está necessariamente 

em um casamento, onde muitos julgam ser o ponto de paz, e até mesmo a solução para 

problemas. Concatenado a esse fator, através dos relatos da personagem é perceptível à 

sua insatisfação mediante a atual situação que se encontra, devido às agressões 

psicológicas e físicas cometidas por parte do companheiro. 

 

A vida dele é me chamar de piranha e de vagabunda. E tirar sangue de 
mim. Cadê meus dentes? Nem vê que eu tô esperando uma criança. 
Agora disso ninguém tem ciência. Ninguém dá um fim. Mulher como 
eu ser tratada assim.  

 

       Em todo o conto percebe-se que embora a personagem sofra essas agressões, em 

nenhum momento ela diz que irá denunciá-lo, é como se a mesma se sentisse impotente 

para sair desse relacionamento abusivo. Muitas mulheres vivem em situações parecidas 

como a de Vaniclélia, agredidas pelos seus parceiros, seja lá através de palavras ou até 

mesmo de ataques físicos, e embora até queiram sair desse tipo de relacionamento, elas 

não conseguem com tanta facilidade, talvez por ter medo dos seus companheiros ou por 
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não vê uma saída no momento, ou pela relação de abalo psicológico resultado das 

agressões. 

A personagem pode ser analisada em duas vertentes, a primeira, uma mulher que 

foge dos paradigmas propostos pela sociedade, violando a estrutura de uma moral 

familiar, no simples ato de desejar viver em uma vida de prostituição e não em um 

matrimônio, e em segundo, uma mulher que perde sua potência diante de um homem 

agressor. A primeira vertente pode ser notada no seguinte trecho.  

 

Os caras pelo menos tinham educação, outra finura: levavam a gente 
para restaurante, deitavam a gente em cama d´ água. Sabonete de 
colônia. A gente era respeitada. Precisava ver com o garçom e o pivete 
e o gerente e o taxista da frente e o povo todo nos tratava. O que cada 
um ganhava de gorjeta não era brincadeira. Acabava saindo rendendo 
pra todo mundo. Uma beleza! (FREIRE, p. 42, 2014). 

 

 

A segunda vertente é perceptível devido às afirmações das agressões sofrida pela 

personagem. “Agora que valor me dá esse belzebu? Quanto vale ele ali, na praça? 

Pergunta, pergunta. A vida dele é me chamar de piranha e de vagabunda. E tirar sangue 

de mim. Cadê meus dentes? ” (FREIRE, p. 42, 2014). Em paralelo a isso, nota-se o 

quanto as agressões são extremamente violentas. 

Em um determinado momento Vaniclélia afirma está grávida, porém assim 

como seu companheiro não tem uma preocupação diante disso, a personagem também 

não demonstra preocupação em cuidar de sua gestação, talvez isso se dar devido a sua 

própria fragilidade, já que as agressões são fortes.  

A personagem retrata a vida de muitas mulheres, sejam lá as Putas, ou até 

mesmo as mulheres que vivem em um relacionamento abusivo, concatenado a isso, 

percebe-se o quanto na nossa sociedade ainda existem homens machistas, homens esses 

que não respeitam a liberdade da mulher em relação ao seu próprio corpo e homens 

também que maltratam sua companheira.  
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Sentenças finais 

Deste modo, percebemos em Vaniclélia uma personagem que apesar dos seus 

desejos segue o caminho imposto pela sociedade, uma mulher com pensamentos 

diferentes do que a sociedade espera que tenhamos, pois, ela reconhece que para ela o 

melhor é ser puta, esse modo de ser lhe trazia bem-estar, felicidades e uma vida que 

mostrou para ela que possuía um valor, mas ela também se rendeu aos caminhos da 

moral e bons costumes, passou a ser um objeto passivo na sociedade a qual o valor da 

mulher está em ser dona de casa, uma mulher infeliz, mas bem vista diante da 

sociedade. 

Vaniclélia não foi uma vítima, ela é potência que rompe com paradigmas ao 

assumir que ser puta é o que a fazia feliz, ela não se insere em categorias de 

vitimização, pois ao se assumir puta ela reconhece o lugar que a fazia bem, Vaniclélia 

não era um sujeito preso a um lugar imposto pela sociedade, ela viveu os dois lados: 

ética e moral, mas assume o que gosta. É o modo de ser mostrar potência, elevar seu 

corpo e sua singularidade. 

Ser puta para Vaniclélia era seu lugar de encontro, um mundo ao qual ela era 

dona de si, ditava suas relações sexuais e seus encontros com a vida. Não podemos dizer 

que ela não tinha seus valores morais, mas esses não eram ditados por uma sociedade 

cheia de falso moralismo, ela era o que gostava e se assumir puta é um dos pontos altos 

do conto.  

Se assumir puta é estar em um lugar ao qual as barreiras estão manifestas a todo 

tempo, é lutar contra um sistema e mostrar para esse sistema que “sou puta e acabou”, é 

fazer parte dessa sociedade de forma autodeterminante e que mesmo diante dos 

discursos contrários esse corpo pertence a esse espaço e dele se faz o que quer, ou seja, 

diante de vontades alheias esses corpos priorizam suas próprias vontades. Ser puta é dar 

as caras e mostrar que esse corpo não quer conquistar a aprovação de ninguém, que 

esses hábitos culturais e sociais impostos dia-a-dia não se incorporam a essas 

feminilidades, apenas aceitem em maiúsculo. 
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