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ESPELHOS DE EVA: 
TESSITUR AS ACIMA DA 

MODERNIDADE LÍQUIDA

“A vida é curta, mas as emoções que podemos 
deixar duram uma eternidade”. 

Clarice Lispector

Conheci Sharlene Serra na primeira Feira do Livro do Es-
critor e Editor Maranhense, em maio de 2016. Impressionou-
-me, de imediato, a paixão (da minha amiga escritora) pela 
palavra. Tudo nela tinha ritmo, simbologia, densidade.

Outros eventos vieram. Firmamos amizade. Minha admi-
ração e meu respeito cresceram muito. 

Tenho agora a tarefa de apresentar o livro “Espelhos de 
Eva”. Um experimento químico capaz de acordar Eros, de re-
fletir sobre a condição da mulher no século XXI, de penetrar 
os fragmentos de angústias que moram na alma de todos nós. 

Elevo o tom discursivo. Recorro logo ao filósofo Zygmunt 
Bauman (1925-2017), que cunhou o termo modernidade lí-
quida para definir o mundo globalizado. A liquidez e sua 
volatilidade são características fundamentais da desordem 
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contemporânea. Tudo está desorganizado: vida social, amor, 
cultura, família. 

É sobre o nosso tempo que escreve Sharlene Serra, no 
entanto ela vai além. Provoca novas formações discursivas. 
Reorganiza as tessituras do olhar feminino. Provoca intera-
ções dialógicas como se conversasse com a teoria de Baktin. 
O discurso dela é pele excitada. As personagens degustam 
as frustrações da hipermodernidade, sem cair no isolamento. 
Criam laços. São conectadas pelo escuro, que contrasta com 
a luz, ao chegar ao espelho.

As imagens são concretas. Não há abstracionismo na nar-
rativa dos Espelhos de Eva. Várias histórias são contadas ao 
mesmo tempo, entre poemas e pedaços de desejos. É uma auto-
ra vivendo a modernidade líquida, sem dúvida, mas se atreve a 
construir personagens sólidas e tocantes. 

Atrevida. Busca referências na tela do computador. Danda-
ra, Tarsila do Amaral, Chiquinha Gonzaga, Maria da Penha e 
outras feministas impulsionaram o coração como se fosse san-
gue novo. Só o que é novo aumenta a coragem e o pulso. 

O tio da protagonista legitimava o homem primitivo, no 
quarto escuro. As revelações do abuso sexual são arrasadoras 
para quem os vomita. Os leitores ficam com a boca amargan-
do. A sensação é que tudo vai se repetir. E se repetem mesmo. 
A narrativa é circular. As identidades não são fixas. As utopias 
derretem-se quando o Sol acorda.

Com a luz, entendo outras belezas da obra. Os poemas 
bem-colocados ajudam a construir engasgos fascinantes. Posso 
citar o texto “Eva Mistura-se à Paisagem”:

Eva mistura-se à paisagem
contida em si...
Tem a alma na poesia do cio
romântica e fatal
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vive o paradoxo de emoções.
Busca a intensidade
o desejo invade seu corpo.
Eva olha para o infinito
e descobre-se viva!
[...]

O crítico literário Antonio Candido também estudou o 
Pós-modernismo. Afirmava que a liberdade da linguagem, a 
mistura de gêneros, a evasão constante são marcas do Roman-
tismo. Tem um fundo lógico, como tem verdade na fala do 
mestre. Sharlene Serra aproveita a necessidade do amor para 
reformar o farol dos nossos sentimentos. Os versos citados 
são um teste humano: “Eva olha para o infinito e descobre-se 
viva”. Só as angústias do amor nos salvam da antiutopia.

Dessa forma, outras mulheres estão convocadas para usar 
a palavra, retirar as anáguas, despir-se completamente diante 
do espelho (que se derrete). Os parâmetros não são sólidos. As 
incertezas domam o que sobrou de nós. Nada disso importa. 
Sharlene está acima da modernidade líquida.

Paulo Rodrigues – Professor de literatura, poeta, 

escritor e autor dos livros “O Abrigo de Orfeu” (2017); 

e “Escombros de Ninguém” (2018), ambos pela Penalux.  

É membro da Academia Poética Brasileira.
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ESPELHOS DE EVA / sharlene serra

Uma noite calma. Eva chegou em casa cansada de um dia 
de trabalho, foi direto para o quarto, louca para tirar o cansa-
ço do corpo. Seguiu para o banho, bem-demorado por sinal, 
sentiu a água acariciando-lhe rosto, e o sabonete deslizava e 
conversava delicadamente com seu corpo, ela sorria. Ao se en-
xugar, percebeu-se através do espelho preso na parede, olhou 
atentamente seu corpo, seus seios, tocou-os, via-se mulher, 
viva, repleta de sonhos e desejos, aproximou-se do espelho, as-
soprou-o delicadamente, a fim de ver a névoa de desejo sobre 
ele, e deslizou o dedo delicadamente fazendo um coração. A 
mente povoava-se de pensamentos excitantes. Passou bastan-
te hidratante pelo corpo, mas deu mais atenção às pernas e 
aos pés, vestiu-se em um baby-doll preto rendado transparen-
te, contornou os lábios com batom vermelho, penteou a farta 
cabeleira e olhou novamente para o espelho como se estivesse 
se arrumando para alguém. A verdade é que ela se arrumava 
para si. Aprendeu que, para amar alguém, é necessário, antes 
de tudo, se amar. 

Eva organizou sua agenda para o dia seguinte, o silêncio a 
observava, e o cansaço acabou se sobrepondo a seus pensamen-
tos. O espelho de longe velava seu sono. A Lua ainda protago-
nizava o cenário celeste, quando, de repente, Eva despertou 
assustada devido a um barulho alto. Levantou-se ainda sono-
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lenta e percebeu o espelho desprendido da parede. Desolada, 
seguiu para o banheiro, lavou o rosto, a fim de acordar e ver o 
que realmente havia ocorrido: o espelho no qual se observara, 
havia se quebrado, ela varreu os estilhaços do que sobrara do 
seu sono, vendo os fragmentos espalhados pelo chão — cada 
caco, uma parte de si. Já sem sono, foi para a sala, espiou pela 
fresta da janela, viu a noite calada. Não era supersticiosa, não 
aceitava a interferência ou as opiniões dos espelhos, ainda mais 
quebrados: ignorava-os, preferia o reflexo da sua vida.

Eva tem cabelos negros, olhos grandes, boca sedutora, gos-
ta do que vê em si. Os seus reflexos superficiais são, ao olhar 
dela, atraentes. A mulher precisa amar o que vê em si, e Eva 
acreditava piamente nisso, amava-se, do jeito que ela é.

Com toda aquela atividade inesperada no meio da noite, o 
sono evaporou-se. Retomou para a observação, mas nada via 
nem ouvia. Ela amava a noite, que dormia quieta, dividia a 
casa com o silêncio. Eles conversavam e se entendiam. Percebia 
que tudo estava parado naquela noite, até o vento cochilava.

Voltou para o quarto, passou a mão pelo chão suavemente 
a fim de detectar algum resquício do espelho... olhou para o 
relógio: uma hora da manhã em ponto. Naquele momento de 
reflexão, disse a si mesma, com a voz do pensamento:

— O sono quebrou-se junto com o espelho, preciso pensar 
em algo para fazer.

Pegou o celular, visitou as redes sociais, todos dormiam... 
aproveitou para ler alguns poemas que estavam estampados em 
uma página intitulada “Palavras, textos e emoções”. Naquele 
momento, Eva respirava poesia...
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Paradoxalmente mulher
Alma sorridente  
Resiliente 
Sonhadora, romântica e racional 
Inquieta, tagarela,  
quieta, silenciosa... 
Ama de forma suave, fervente  
É feliz 
E sofrer é algo  
natural. 
 
Navega em mar de risos 
E percorre desertos  
de lágrimas 
Detesta o profundo 
do raso, 
Gosta do certo  
Mesmo incerto. 
Mergulha fundo na 
emoção, 
Avistando  
na superfície  
Loucura racional 
 
Sim, ela existe! 
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