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As mulheres 
de Luiza

“todas as famílias felizes se parecem; cada família infeliz é 
infeliz à sua maneira.”

a frase famosa de tolstói me veio à cabeça ao terminar de ler 
as histórias desta estreia de Luiza rios ricci Volpato na ficção. 
parafraseando, eu diria que neste livro a autora nos mostra que, 
se todas as mulheres felizes também se parecem, cada mulher 
infeliz é infeliz à sua maneira. 

pois as histórias deste livro falam disso: relacionamentos fa-
miliares. só que o fulcro do que elas nos revelam está em sua 
parte feminina – a parte das esposas, mães, filhas, irmãs, madras-
tas. É na mulher dentro da trama intrincada das teias amorosas e 
familiares que a autora foca sua lente sensível, e reflete. 

suas personagens são contemporâneas (algumas jovens, a 
maioria já madura), profissionais, independentes, vivendo confli-
tos atuais, verdadeiros, e com uma grande capacidade de refletir 
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sobre eles na procura de compreendê-los e, se possível, superá-
los. são mulheres que, perdendo suas ilusões, ousam enfrentar 
a si próprias e se conhecer. Querem a verdade para se situar no 
mundo e, de alguma forma, recomeçar. 

são personagens que nos conquistam pela veracidade do 
drama que vivem. são de carne e osso, sofrem – mas querem 
compreender porque estão sofrendo, e não simplesmente se ren-
der e se acomodar. seus dramas são contemporâneos, nada infre-
quentes. reais. como a esposa que descobre a traição do marido 
com a filha da amiga; os casais com filhos crescidos que agora se 
encontram aparentemente de novo a sós, mas trazem consigo a 
bagagem dos acertos e erros das escolhas que fizeram; os confli-
tos que a partilha de uma herança traz para os irmãos; a jovem 
imatura que se vê frente a problemas para os quais não está pre-
parada; a solteirona que se casa sem amor e desconta no enteado 
a frustração da única vez que se apaixonou – esse, talvez, o conto 
mais melancólico entre todos porque a compreensão do que lhe 
acontece não lhe traz saída, nem consolo.

são histórias que não trazem solução nem finais felizes, mas 
fazem pensar. Luiza quer que suas mulheres compreendam o 
que acontece em suas vidas e nos faz acompanhar essa reflexão. 
Não mais as jovens inexperientes que foram um dia, e sim mu-
lheres que optam por ver o mundo de olhos abertos. o que não 
significa abandonar a procura da felicidade possível e sim saber, 
na própria pele, o quanto ela é difícil.

a experiência de vida e observação da autora e certamen-
te sua vivência como psicóloga impregnam as páginas do livro. 
a autora sabe do que está falando, daí a força que transmite às 
suas personagens. sabe da importância da família na formação 
das individualidades, conhece o papel do contexto social em que 
elas vivem, e assim nos deixa saber de onde elas vêm, o que as 
conformam e o que fundamenta o acordo a que chegam entre 
os desejos e a realidade possível. acompanhamos o ir e vir do 
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pensamento de cada uma delas, o vaivém entre as acusações e 
os sentimentos de culpa, o reconhecimento das perdas. sem ab-
dicar da felicidade, o que procuram agora, depois do que passa-
ram, terá como ponto de partida a compreensão de si mesmas, 
com a qual passarão a enfrentar os dramas que a vida incessan-
temente coloca.

E a autora nos traz mais. seu olhar de historiadora e cientista 
social está também presente. cuiabá, a cidade e seu desenvol-
vimento urbano aparecem como o cenário vivo das histórias, e 
os momentos históricos contextualizam os personagens e seus 
caminhos, de maneira natural e envolvente.

No conto que dá título ao livro, por exemplo, a corrupção 
que impregna a sociedade hoje está entrelaçada ao distanciamen-
to paulatino de um casal e à escolha de acomodação que a per-
sonagem faz e que a leva a consequências inesperadas. E quando 
esse inesperado lhe cai no colo, o que ela faz não é apenas se 
sentir vítima. No meio de sua dor, procura desvendar as más-
caras que ajudou a colocar à sua volta, e enfrentar sua parcela de 
responsabilidade.

responsabilidade que repercute a pungente frase final do 
conto “Exílio”, da mulher que decidiu mudar de cidade para 
acompanhar o marido sem deixar de alimentar a ilusão de um 
regresso à sua cidade natal: “E eu tento esquecer. Essa foi a minha 
conquista dos últimos cinco anos: hoje eu tento esquecer.”

Quanto à autora, ela não julga; procura entender. portanto, 
não há culpados em suas histórias. Há reflexão sobre as responsa-
bilidades de todos os envolvidos na vivência de relacionamentos 
onde cada uma das partes participa do resultado final, seja ele de 
prazer ou de dor.

No lugar das ilusões de um mundo idealizado, a compre-
ensão possível do mundo real e dos problemas que ele coloca. 
sem finais felizes, as personagens se fortalecem e se tornam mais 
capazes de encontrar seus caminhos.
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Em um dos contos – “transição” – a personagem se pergun-
ta: “Hoje fi co pensando, o que será que eu achava que seria a 
maturidade: certeza inabalável? uma decisão irrevogável? a au-
sência do medo, da insegurança, da indecisão?”.

se fosse dado a uma personagem a possibilidade de ler as his-
tórias do livro do qual participa, ela talvez começasse a perceber 
qual é a resposta.

São Paulo, agosto de 2009

Maria José Silveira
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Destino

Era uma tarde de domingo, eu estava sentada na varanda, de 
frente para a rua, olhando o movimento e repregando botões em 
roupas que havia lavado e passado. Ernesto, meu marido, estava 
sentado junto à mesa da sala de jantar. tinha um caderno na mão 
e fazia contas de seus rendimentos daquela semana. Era um hábi-
to dele fazer contas e mais contas. ambicioso, sonhava com uma 
vida melhor e para tanto trabalhava muito, economizava tudo o 
que podia e fazia contas e mais contas. Naquela tarde, cantarolava 
em resmungos enquanto anotava, somava, subtraía, numa atitu-
de ora de simpatia, ora de rejeição, pelos resultados que obtinha.

Estávamos casados há três anos. Não fora um casamento por 
amor. Ernesto era viúvo e desejava acomodar sua vida. E eu, bem, 
eu estava vendo a vida passar. Já tinha desistido dos sonhos e das 
esperanças quando recebi o recado dele, dizendo que queria falar 
comigo e era sobre casamento. Eu tinha então 32 anos: todos já 
me viam como uma solteirona! Eu me via como uma solteirona! 
Naquele tempo, começo dos anos 60, a partir dos 30 anos qual-
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quer moça era considerada uma solteirona. E a minha vida era 
assim, ia passando, passando e nada acontecia. Nenhum amor, 
nenhuma paixão. Depois de um tempo desisti de esperar e passei 
a trabalhar na loja de meu pai, aceitando meu destino. aceitando 
não era a palavra certa, na verdade eu estava me conformando 
com esta sina: viver com os pais até que eles morressem e de-
pois... depois... não gostava de pensar num depois...

Desde cedo eu sempre soubera não ser bonita: magra de ca-
belos ralos, sem brilho, olhos pequenos, boca grande... sabia da 
minha falta de graça, além de não ser bonita, não tinha voz para 
cantar. tímida, não sabia tocar piano ou declamar como as moças 
daquele tempo. Fui me acostumando a ser menina de recado de 
um lado para outro, trazendo bilhetinhos dos rapazes ou levando 
para eles as respostas que lhes mandavam minhas irmãs e amigas. 
só uma moça sem graça como eu ia ser usada tão frequentemen-
te como pombo-correio. Eu fingia que não me importava e ia 
levando...

Na verdade, eu não sabia o que pensar sobre rapazes. Não 
sabia ao certo se gostaria de me apaixonar... Não, na verdade, eu 
não queria me apaixonar. achava muito difícil, impossível mes-
mo, que eu fosse capaz de conquistar o amor de um moço. por-
tanto, se me apaixonasse iria sofrer muito, porque não seria cor-
respondida. assim, ficava esperando, se alguém se interessasse 
por mim, aí sim, eu poderia até vir a gostar desse alguém. E nessa 
espera o tempo foi passando, minhas irmãs e amigas foram se ca-
sando e meus irmãos também. só mário, o caçula, ainda morava 
na casa dos pais.

Eu não gostava de pensar nisso, na verdade, não gostava de 
pensar em nada, queria que a vida fosse passando, passando. Eu 
me distraía arrumando a loja para o dia das mães, dia dos namo-
rados, dia dos pais, dia das crianças. mas, gostava mesmo era de 
arrumar para o Natal. a loja ficava mais alegre, meus dias mais 
movimentados com gente entrando e saindo, olhando, escolhen-
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do, comprando. mas, passadas as festas, tudo voltava ao normal 
e eu tomava consciência de que mais um ano havia passado e a 
minha vida continuava a mesma... Às vezes me dava uma revol-
ta, uma revolta que me roía a alma, mas eu não falava nada para 
ninguém. mas ficava pensando: será que a vida é justa? será que 
isso está certo? anita, minha irmã tão bonita, de lindos cabelos 
negros, ondulados e fartos tivera muitos apaixonados. casara-se 
aos 18 anos e fora morar em outra cidade. mas isso era justo? 
anita, desde pequena recebera elogios por sua beleza, além disso, 
era graciosa e mais tarde se tornou uma moça elegante. Eu ficava 
pensando:

— por que ela recebeu tanto: beleza, graciosidade e eu nada? 
por que além de tudo ela conseguia ser amada e eu não? a vida 
inteira ela pudera ter o prazer de receber elogios e ela mesma 
tinha prazer em ver sua imagem no espelho. E eu, o que a vida 
reservava para mim?

Eu acreditava que um dia um rapaz gentil iria ver o quanto eu 
era boa e iria se encantar com minha bondade e iria se apaixonar 
por mim. mas quando fiz 30 anos, desisti desse sonho. portanto, 
quando recebi o recado de Ernesto, meu coração disparou, senti 
meu rosto esquentar e minhas pernas tremerem. alguém, final-
mente, olhara para mim. Desde o nosso primeiro encontro ele 
não deixara dúvidas; seu interesse era para casamento, mas não 
estava apaixonado por mim. Ernesto ficara viúvo havia dois anos 
e estava tentando se recuperar dessa perda. Viúvo, pai de seis fi-
lhos, achava que deveria se casar novamente e sua escolha recaiu 
sobre mim. Não porque tivesse encantado por mim, mas sim 
porque eu atendia pontos do seu padrão de exigência – recatada, 
de boa família e solteira. Naquele tempo, em cercanias, nossa ci-
dadezinha do interior, essas características poderiam ser traduzi-
das por virgem. mas o recato impedia conversas tão íntimas. Vai-
doso demais, Ernesto não suportava a ideia de ser comparado a 
outro homem, fosse nas questões corriqueiras do cotidiano, fosse 
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no sucesso material, mas principalmente em questões relativas a 
sexo. mas estas coisas só vim a saber muito tempo depois, quan-
do a intimidade passou a nos permitir conversas mais abertas.

Foi assim que decidimos nos casar, ele queria uma esposa e 
eu queria um marido. Na ocasião, minha mãe ainda me falou:

— Filha, preste atenção, ele tem seis filhos! Você vai dar conta 
de conviver com os filhos dele?

Não pensei nisso. Não pensei em nada e não queria pensar. 
Ernesto era e ainda é um homem bonito: alto, magro, fartos ca-
belos castanhos, olhos claros. o seu jeito de conversar, tão aten-
cioso e gentil, favoreceu minha decisão. mas o que mais pesava 
era a realidade e eu pensava:

— Eu estava com 32 anos e ele era o primeiro homem que 
estava me pedindo em casamento. como eu poderia recusar? 
anita, minha irmã, reforçou as palavras de minha mãe:

— pensa bem Francisca, são seis filhos...
mas anita já tinha filho grande, já estava casada há mais de 

dez anos e eu ainda estava ali na casa dos pais. tinha ajudado 
a mãe a cuidar de quase todos os irmãos, na condição de mais 
velha, e agora trabalhava na loja com o pai. E a minha vida? será 
que eu nunca teria uma casa que fosse minha, um filho que fosse 
meu, um marido que me protegesse e me cuidasse? Não ia ouvir 
ninguém. minha resposta era sim. E foi com convicção que eu 
disse sim, tanto para o padre como para o juiz de paz no dia do 
nosso casamento.

tudo isso ia passando pela minha cabeça naquela tarde. Era 
um momento de descanso depois de uma longa semana de tra-
balho. a casa estava vazia. Ele, entretido nas contas dele e eu com 
meu trabalho, mas sentindo a satisfação daquela presença for-
te que me dava paz. tomás, nosso bebê, estava dormindo e os 
meninos, filhos de Ernesto, tinham saído para jogar bola. Eles 
adoravam futebol e só voltariam mais tarde, quando a fome aper-
tasse. Dos seis filhos do primeiro casamento, apenas três viviam 
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conosco. rosália, a filha mais velha, havia se casado há alguns 
meses, Dorotéia estudava interna no colégio das irmãs, na ca-
pital. Era lá também que estava morando José, o mais velho dos 
rapazes, que sonhava em cursar uma faculdade, se tornar doutor. 
Nas férias todos vinham ver o pai e os irmãos menores e era um 
grande rebuliço. as filhas sempre me criticavam, achavam que eu 
não cuidava direito nem do pai, nem dos irmãos e nem da casa. 
Faziam questão de deixar claro que meu bebê não era para elas 
tão irmão como os demais. Eu ficava paralisada, sem ação. rezava 
para que Ernesto fizesse alguma coisa, queria que ele me defen-
desse diante das filhas, mas tal não acontecia. Diante das filhas 
ele não dizia nada. Quando eu me queixava ele me perguntava:

— Você quer que eu brigue com elas? o que é que você quer?
Não tinha coragem para dizer que era isso mesmo que eu 

queria, queria que ele brigasse com elas, queria que ele dissesse 
que a casa agora era minha e que elas tinham que me respei-
tar. mas eu não falava nada. Ficava quieta com medo de que ele 
ficasse nervoso. sempre que ocorriam esses desentendimentos 
Ernesto se fechava e ficava dias sem falar nada, nem comigo e 
nem com elas. E eu fui aprendendo a ficar cada vez mais quieta, 
mais encolhida. acho que elas percebiam meu medo. acho que 
era o jeito de se vingarem por eu estar ali ocupando um lugar que 
fora da mãe delas. 

mas as férias finalmente chegavam ao fim, elas iam embora e 
Ernesto voltava a ser o homem gentil de sempre.

ouvi a algazarra na rua. os meninos estavam de volta. Era 
hora de preparar o café da tarde, colocar a mesa, servir os pães e 
bolos que havia feito no dia anterior. Já na cozinha, fui olhando 
para cada um que entrava. alberto era calado e taciturno, educa-
do e respeitador, mas não me dava abertura. Eu cá, a senhora aí, 
parecia me dizer com seu olhar que impunha distância.

— tudo bem Dona Francisca? me cumprimentou na entrada.
— sim – respondi eu. – E o jogo foi bom?
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