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Toda viagem se destina a ultrapassar fronteiras, tanto dissolvendo-
as como recriando-as. Ao mesmo tempo que demarca diferenças, 

singularidades ou alteridades, demarca semelhanças, 
continuidades, ressonâncias. Tanto singulariza como universaliza. 

Projeta no espaço e no tempo um eu nômade, reconhecendo as 
diversidades e tecendo as continuidades. Nessa travessia, pode 
reafirmar-se a identidade e a intolerância, simultaneamente à 

pluraridade e à tolerância. No mesmo curso da travessia, ao mesmo 
tempo que se recriam identidades, proliferam diversidades. Sob 

vários aspectos, a viagem desvenda alteridades, recria identidades 
e descortina pluralidades. 

(IANNI, 2003, p.13-14) 
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Desde o final do século XX, estar no mundo é conviver com a 

existência de inúmeros deslocamentos territoriais, como a migração, 

a diáspora, o exílio e com as consequências que a experiência de 

cruzar a fronteira do país de origem provoca no viajante e na própria 

sociedade. Porém, vale destacar que esses deslocamentos não são 

característicos apenas do momento atual, mas uma parte intrínseca 

da história do Ocidente, pois não podemos pensar as sociedades e as 

literaturas ocidentais sem os diversos deslocamentos geográficos que 

as formaram. 

Nas sociedades pós1 contemporâneas, os trânsitos entre 

fronteiras se intensificaram. A globalização econômica, a união dos 

países em grandes blocos políticos e econômicos e os deslocamentos 

espaciais com meios de transportes cada vez mais rápidos dão a 

impressão de que as fronteiras territoriais se diluíram e que vivemos 

em sociedades nas quais as pessoas estão em constante 

deslocamento. Na concepção de Castells (1999), podemos, inclusive, 

pensar essas sociedades em termos de desterritorializações e 

reterritorializações, de mobilidade urbana, de não lugares 

intercambiáveis, de cidades globais, que privilegiam o que se move, 

se desloca e flui. Não nos faltam dados estatísticos para sustentar 

essa visão, já que muitos países latino-americanos, como o México, o 

Uruguai e o Equador possuem de 15% a 20% de sua população no 

estrangeiro (GARCÍA CANCLINI, 2009, p.3). Essas cifras fazem com que 

a ideia de nação ultrapasse as fronteiras geográficas dos países e, 

consequentemente, ampliam os conceitos de território, identidade, 

língua, literatura nacional e nacionalidade. 

                                                           
1
 Compreendemos com esse termo a modernidade tardia, a pós-modernidade e a 

globalização. 
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São vários os motivos que levam a uma pessoa a deixar o seu 

país natal, mas podemos resumi-los em dois: desejo e necessidade. 

Os deslocamentos por desejo são provocados por diversas causas que 

abrangem desde a saída do país por um curto período para fazer 

viagens de turismo até a escolha por viagens mais longas para 

trabalhar ou estudar no exterior. Nos últimos anos, porém, são os 

deslocamentos por necessidade os que provocam o êxodo de 

milhares de pessoas de determinadas regiões em busca de outros 

países para viver. Esses movimentos globais de fuga em massa são os 

que geralmente desestabilizam as relações políticas e econômicas 

entre o país de origem e o país de chegada, como estamos vendo nos 

dias de hoje. As razões apresentadas pelo migrante para deixar a 

família, a casa e todo um passado para trás passam pelos altos 

índices de violência criminal no país natal, pelos conflitos étnico-

religiosos e/ou sociopolíticos que provocam guerras civis ou a falta de 

perspectivas socioeconômicas, como ocorrem em muitos países 

latino-americanos, africanos, euro-asiáticos e asiáticos. 

As experiências decorrentes da troca de país, de cultura e de 

língua ocorrem, geralmente, com alguma dor e provocam uma 

experiência de profunda transformação no sujeito, decorrente, 

basicamente, do contato com a alteridade. Assim, pensar nos 

deslocamentos contemporâneos, sejam eles realizados pelo desejo 

ou pela necessidade, implica analisar os constantes processos de 

reconfiguração da subjetividade que a movência provoca no 

migrante. O vínculo sempre existente entre deslocamentos 

territoriais e (re)construção da subjetividade caracteriza os 

deslocamentos das sociedades pós, em que o global e o local se inter-

relacionam, e explica o fato de as identidades, individuais e nacionais, 

estarem no centro das discussões culturais contemporâneas. As 

identidades afetam e são afetadas pelos deslocamentos. O sujeito em 

trânsito não abandona completamente sua relação com o país de 

origem nem a sua cultura, mas reconfigura o sentimento de 
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pertencimento ao relacionar a sua cultura com a do país de chegada, 

impossibilitando, assim, a construção de um pertencimento único, o 

que “nos permite pensar al sujeto migrante en un lugar doble, híbrido 

y no unitario” (FERNÁNDEZ BRAVO et al, 2003, p.11). 

Essa relação entre deslocamento pelo espaço, maiormente 

urbano, as constantes negociações culturais e subjetivas dos sujeitos 

em trânsito das sociedades pós e o protagonismo feminino são temas 

que marcam o cenário literário atual latino-americano. Nas narrativas 

contemporâneas é comum encontrar o tema da migrância pelos 

espaços urbanos, entrelaçado às (re)configurações identitárias e às 

personagens femininas desenraizadas. São as personagens femininas 

que se deslocam para outros países e protagonizam a formação de 

novos vínculos sociais no e pelo movimento espacial. São elas, 

também, as responsáveis por mudar os seus próprios destinos ou o 

das pessoas que circulam em volta delas. Tais características, em 

consonância com o caráter gendrado das diásporas contemporâneas 

e a feminização dos movimentos globais, distinguem-se dos 

movimentos migratórios anteriores, pois se antes as mulheres 

migravam para acompanhar a família; agora, elas empreendem 

processos migratórios autônomos. Dessa forma, a produção literária 

de autoria feminina contemporânea da região acompanha essa 

feminização dos fluxos migratórios e retrata personagens femininas 

diaspóricas. 

Sob essa perspectiva reúnem-se os quinze artigos reunidos 

nessa coletânea, escritos em português e em espanhol. Sem 

nenhuma pretensão em esgotar o tema, eles analisam diversas obras 

publicadas nos últimos anos na América Latina que ficcionalizam a 

experiência do deslocamento pelo espaço, maiormente urbano, e as 

constantes negociações culturais e identitárias dos sujeitos femininos 

em trânsito das sociedades contemporâneas. Os artigos colocam em 

cena personagens femininas em constante movência e conscientes de 

que o pertencimento é algo temporário, pois a identidade é um 
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conceito em transformação e, portanto, negociável. São personagens 

desterritorializadas que constroem a sua subjetividade a partir da 

experiência do trânsito, do pertencer e do transitar entre duas ou 

mais culturas. De modo que não conseguem encontrar uma 

referência para o termo “estar em casa”, pois, o que significa “estar 

em casa” quando se deve “aprender a habitar, no mínimo, duas 

identidades, a falar duas linguagens culturais, a traduzir e negociar 

entre elas?” (HALL, 2005, p.89) 

Os artigos, elaborados por diversos docentes e pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros, discutem a inter-relação dos três eixos 

propostos para a coletânea: deslocamentos, identidade e gênero e 

questões como identidade, alteridade, memória e pertencimento. 

Sob essa perspectiva, foi possível dividirmos os artigos em quatro 

partes. Na primeira, Gênero, raça e etnia, os textos discutem as 

relações estabelecidas entre deslocamento, gênero e as questões de 

raça que colocam em foco o feminismo negro e o indígena. As 

discussões suscitadas pelos artigos imprimem uma nova dinâmica na 

tradição literária, pois levam o leitor a refletir sobre o perigo de uma 

história única, responsável pela reprodução de estereótipos e a 

alienação de um povo e permite-lhe escutar outras vozes, outras 

línguas e conhecer outras visões de mundo. Compõe essa parte os 

textos “Traducción, género y raza: Iànsá en castellano, en boca de 

mujer”, de Bethania Guerra de Lemos; “(Po)Ética da des-

territorialização: a reconstrução da identidade étnica em Metade 

cara, metade máscara, de Eliane Potiguara”; de Elda Firmo Braga e 

Viviane C. Antunes; “Maria: entre pretas ações na literatura 

brasileira”, de Marcelle Ferreira Leal e “A transgressão de Animallén: 

indígenas e mestiços negados no mundo fronteiriço da Araucanía”, de 

Ximena Antonia Díaz Merino. 

As questões relativas ao exame de como se articulam os 

deslocamentos e a memória nas narrativas contemporâneas, para 

construir as relações de pertencimento dos sujeitos desenraizados, e 
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de como a literatura cria e recria memórias de lugares e contribuem 

para as (re)configurações identitárias são o tema da segunda parte, 

intitulada “Deslocamentos e memória”. A ela pertencem os textos “A 

vida nunca é de uma única pessoa: pós-memória e múltiplas 

identidades em A chave de casa”, de Débora Magalhães Cunha 

Rodrigues; “Gulf Dreams, de Emma Pérez: uma história de 

deslocamentos e fragmentos de memória”, de Leila Assumpção Harris 

e Nathália Araújo Duarte de Gouvêa; “Relatos de certas estrangeiras: 

histórias de som e fúria em Milton Hatoum”, de Luciana Persice 

Nogueira; “Política e testemunho em As horas nuas”, de Nicole 

Alvarenga Marcello e “Deslocamento e identidade: uma análise de O 

cisne e o aviador, de Heliete Vaitsman, e A chave de casa, de Tatiana 

Salem Levy”, de Shirley de Souza Gomes Carreira. 

O conjunto de artigos que formam a terceira parte, 

Deslocamentos e identidades, discute a noção do sujeito 

desenraizado como um ser descontínuo, fragmentado, que perde o 

contato com a solidez adquirida com o pertencimento a uma única 

raiz. Ao atravessar a fronteira, o viajante torna-se um ser 

descentrado, possuidor de uma identidade móvel. Logo, a 

experiência da errância entre culturas e a projeção de identidade 

gerada pelos deslocamentos permite, a partir do encontro com o 

outro, pensarmos no sujeito migrante como aquele que habita um 

lugar híbrido e não unitário, que lhe conduz a um constante processo 

de reconfiguração de sua subjetividade, na qual necessita 

(re)inventar-se constantemente. Essa terceira parte está composta 

pelos textos “Gênero e deslocamentos nas narrativas da segunda 

geração do exílio hispano-americano”, de Ana Cristina dos Santos; 

“Intersecções: identidade e gênero em dois romances de temática 

chicana”, de Luciano Prado da Silva; “Habitaciones de Emma 

Barrandéguy: una ficción lesbiana. desplazamientos y 

(de)construcción de las representaciones ‘femeninas’ en el horizonte 

de la recepción beauvoiriana”, de Mariana Smaldone e “Identidad y 
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desplazamiento territorial y cultural en dos novelas sobre el 

alzamiento zapatista”, de Teresa Fernández Ulloa. 

A quarta parte, Deslocamentos e estudos pós-coloniais, 

apresenta dois artigos que, apoiados na teoria pós-colonial, propõem 

um reexame do colonialismo, a fim de dar voz e visibilidade ao sujeito 

feminino, considerado como subalterno. Ao assumirem a escrita, as 

vozes femininas pós-coloniais alcançam o reconhecimento de suas 

diferenças etnoculturais e de suas identidades, construindo, assim, 

por meio de diálogos e enlaces entre as escritas ficcional e 

historiográfica, uma nova versão, no feminino, da historiografia sobre 

o período colonial. Os artigos que integram essa parte são 

“Colonizadores e colonizados(as) em perspectiva: uma leitura de 

minha guerra alheia, de Marina Colasanti”, de Márcia de Almeida e 

“‘Escrever é uma maneira de sangrar’: identidade pós-colonial no 

feminino em Conceição Evaristo e Simone Schwarz-Bart”, Vanessa 

Massoni da Rocha. 

Regina Dalcastagné em uma análise sobre o espaço na 

literatura assinala que “o espaço, hoje, mais do que nunca, é 

constitutivo da personagem, seja ela nômade ou não” e acrescenta 

“Mas, personagens efetivamente fixas na sua comunidade estão 

quase ausentes da narrativa brasileira contemporânea” (2012, p.109). 

Podemos estender a afirmação da autora para a literatura latino-

americana contemporânea e acrescentar que não só personagens, 

mas também escritores e escritoras desterritorializados estão cada 

vez mais presentes na literatura. Os artigos reunidos nessa coletânea, 

de um modo geral, se debruçam no modo como os escritores 

contemporâneos estão ficcionalizando e recriando os deslocamentos 

territoriais nas narrativas literárias a fim de ressignificarem os 

conceitos de espaço, fronteiras e subjetividades. 

Nesse sentido, desejamos que as reflexões suscitadas pela 

leitura dos artigos sejam proveitosamente discutidas e que 

contribuam para abrir novos caminhos, cheios de descobertas e 
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possíveis inquietações, para a pesquisa e o estudo sobre as relações 

entre deslocamento, identidade e gênero na literatura latino-

americana contemporânea. 
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Bethania Guerra de Lemos 

Insisto en llevar tambores a la iglesia 
y en adorar a Dioses y Diosas 

con nombres impronunciables. 
En recrear ceremonias e inventar rituales 

que me dignifiquen. (“Insistencia”, Shirley Campbell) 

El presente ensayo se enmarca en una línea de investigación 

que busca acercarse a los estudios de género, dentro del ámbito 

cultural y literario, desde una perspectiva interseccional. Una de las 

primeras personas en aplicar esta teoría a los estudios de género y 

raza fue la profesora afroestadunidense y doctora en Derecho 

Kimberlé Williams Crenshaw, en los años 1980 del siglo XX. 

Actualmente, varias estudiosas de muchos campos del conocimiento 

trabajan con este concepto. Ampliamente discutido y resonando en 

los movimientos sociales y feministas en particular, el término parte 

del principio de que tanto las opresiones y las discriminaciones 

vividas por una persona, como las posibles soluciones que se puedan 

manejar, solo se comprenden de manera profunda si se consideran 

en su complejidad e intersección. 

Este intrincado tejido de características, aspectos individuales y 

colectivos, vivencias impuestas y elegidas, entre otros elementos, 

constituirán el entramado múltiple y rico de las identidades en juego. 

Solo si nos dedicamos a observar las piezas que componen este 

mosaico será posible intentar conocer – o al menos vislumbrar – con 

honestidad intelectual y social algunas problemáticas que definen 
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nuestro tiempo y nuestras sociedades. Diferentes especialistas en 

todo el mundo se han dedicado a conectar los temas de la 

interseccionalidad con las fronteras, las interculturalidades, el lugar 

social de la enunciación y feminismo negro, entre otros. Citamos 

algunas en concreto, por la relevancia de los enfoques trabajados y la 

relación entre su pensamiento y las reflexiones que proponemos 

realizar en este ensayo, al establecer el diálogo de forma textual con 

algunas y de manera transversal con otras. Destacamos sobre todo el 

pensamiento de intelectuales negras y no-blancas como Patricia Hill 

Collins, Angela Davis, Gloria Anzaldúa, Cherríe Moraga, Audre Lorde, 

bell hooks y Djamila Ribeiro. Patricia Hill Collins discute el concepto 

de interseccionalidad y sus implicaciones tanto teóricas como 

prácticas; Angela Davis, en Mujeres, raza y clase (1981), da el 

importante paso hacia la ampliación de la revisión histórica que, al 

buscar los orígenes de las desigualdades sociales en cuestiones de 

género, raza y clase, propone un cambio de paradigma, una vez que 

la perspectiva se invierte al presentar el feminismo negro no como un 

movimiento rupturista, sino como una lucha anterior y más 

abarcadora que el feminismo considerado “clásico”, este sí restrictivo 

y segregador2. 

Por otro lado, Gloria Anzaldúa, en Borderlands/La Frontera: la 

nueva mestiza (1987), bucea en el variado panorama de las 

discusiones fronterizas. Las fronteras lingüísticas, históricas, 

                                                           
2
 Recordamos que todas las pensadoras citadas hacen justa referencia en sus obras a 

la figura de Sojourner Truth (1797-1883), abolicionista afroamericana que fue 
esclavizada durante la mitad de su vida, escritora y activista por los derechos de la 
mujer. En los primeros capítulos de su obra, Davis rescatará el pensamiento de Truth 
en su famoso discurso “¿Acaso no soy yo una mujer?” (Ain’t I A Woman?), 
fundamental para las discusiones sobre el propio concepto de feminidad, derechos 
de la mujer negra y orígenes históricos del feminismo. El discurso y el significado de 
la lucha de Truth también será retomado por muchas otras teóricas y activistas en 
sus obras, como la última citada en esta introducción, la filósofa brasileña Djamila 
Ribeiro. 
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culturales, de géneros y literarias, desfilan ante nuestros ojos 

construyendo una intersección compleja y rica, llena de matices, 

dolores, esperanzas y caminos. Cherríe Moraga y – nuevamente − 

Gloria Anzaldúa, como organizadoras de Esta puente mi espalda 

(1988), nos presentan el valiente proyecto de reunir textos de varias 

mujeres no-blancas estadunidenses de distintas ascendencias y 

diferentes identidades en juego; en esa fundamental obra se 

encuentran textos muy relevantes de mujeres de origen hispano, 

nativoamericanas, afroamericanas, asiáticoamericanas, entre otras. 

Con Djamila Ribeiro, en el recentísimo e imprescindible O que é 

lugar de fala?3, de 2017, nos acercamos al concepto central de ‘lugar 

social de la enunciación’ (o solamente ‘lugar de enunciación’), el 

lugar de fala, en portugués. Es importante notar que la filósofa no 

trata la cuestión de manera genérica, sino con la voz de la mujer 

negra como centro de todo el proceso de comprensión y 

reivindicación de ese lugar a partir del cual se habla y se construye 

una(s) identidad(es). 

Sin duda el listado de intelectuales de distintos orígenes y 

ramas del conocimiento que trabajan estos y otros temas 

transversales en la actualidad es, felizmente, muchísimo más amplio. 

Nuestro objetivo en el presente trabajo, por lo tanto, es realizar un 

breve repaso al estado de la cuestión destacando algunos de estos 

nombres centrales en la medida que se relacionan con el enfoque 

que hemos elegido. 

La reflexión que aquí proponemos se mueve en dos sentidos. El 

primero se refiere al estudio de la relevante producción intelectual 

contemporánea de las mujeres periféricas y negras latinoamericanas, 

en el contexto de la construcción de identidades interseccionales y de 

                                                           
3
 De acuerdo con lo que hemos podido averiguar, y probablemente debido a la 

reciente publicación del texto, es la única, entre las obras citadas en este párrafo, que 
no ha sido aún traducida al castellano. Esperamos que en breve este importante 
trabajo sea publicado en varios idiomas. 
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las investigaciones de estos procesos en el ámbito de las cuestiones 

de género. El segundo se orienta en el sentido de una defensa de la 

tarea de traducir y publicar traducciones como estrategias de 

mediación y difusión intercultural, que no solo son capaces de 

ampliar el capital literario de lectores y lectoras potenciales, sino 

también de contribuir para el establecimiento de nuevas maneras de 

entender los territorios y sus representaciones artístico-sociales en el 

espacio latinoamericano, constituyéndose de esa manera como 

herramienta de construcción sociopolítica. 

Como estructura de diálogo, y considerando las reducidas 

dimensiones de este ensayo, nos centramos en dos obras concretas: 

el drama Siete vientos: el feminismo será negro o no será (2017), de la 

afrobrasileña Débora Almeida, como corpus principal de nuestro 

estudio, y el poemario Rotundamente Negra y otros poemas (2013), 

de la afrocostarricense Shriley Campbell Barr como eje poético de 

diálogo. 

Los aspectos de género, raza y cultura afrolatinoamericana que 

se observan en ambas obras nos indican los caminos dialógicos, 

ampliados por la relevancia del puente creado a partir de la 

traducción de la obra brasileña al castellano. Creemos que la 

traducción y la publicación de autoras como Almeida representan 

importantes pasos en la construcción del espacio de diálogo 

lingüístico, cultural e identitario entre Brasil y los países 

hispanohablantes, y más específicamente en los debates sobre las 

voces de las mujeres afrodescendientes en América Latina. En ese 

sentido, hacemos referencia a algunos conocidos estudios sobre el 

papel de la traducción, como el pensamiento de Edith Grossman en 

Por qué la traducción importa (2010). 
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Débora Almeida (1977) es escritora, actriz, directora teatral, 

cantante e investigadora afrobrasileña. Su obra Sete ventos (2009) se 

constituye como un espectáculo dramático en forma de monólogo, 

escrito, desarrollado, ideado y ejecutado por ella. En el año 2015 se 

publicó el texto en libro en la ciudad de Río de Janeiro, con edición 

independiente. La primera traducción y publicación en castellano vio 

la luz recientemente, a finales de 2017, por las manos de la 

traductora Aline Pereira da Encarnação4, directora de la editorial 

madrileña Ambulantes, bajo un título ampliado. 

La ampliación del título en castellano, con la inclusión de un 

significativo subtítulo, es determinante. La relación entre la 

diosa/orisha yoruba Iànsá y su elemento, identificable de manera 

general en un contexto latinoamericano5, no se percibiría de la misma 

manera en España, lugar donde se publicaría la traducción. De esta 

manera, los responsables por el proyecto editorial deciden incorporar 

– de común acuerdo con la autora – un subtítulo que no solo tiene la 

intención de colaborar en la construcción del significado de la obra, 

sino que también termina presentándose como una hoja de ruta, una 

carta de intenciones y un manifiesto en sí mismo: Siete Vientos: el 

feminismo será negro o no será. 

Los vientos del título hacen referencia al elemento de poder 

natural vinculado a la diosa/orisha afrobrasileña Iànsá. Sobre este 

aspecto también es interesante indicar las elecciones traductorias a 

                                                           
4
 Agradecemos profundamente la disponibilidad de la traductora, pedagoga, editora 

y profesora Aline Pereira da Encarnação al contestar a todas nuestras dudas y 
cuestiones tanto sobre el proceso de traducción como sobre sus impresiones y 
reflexiones a partir de la obra.  
5
 Aunque, sin duda, la referencia no sea transparente para todas las personas en 

América Latina, creemos que así es para un gran grupo, ya que estos aspectos 
culturales son parte formadora esencial de las culturas híbridas en diálogo en tales 
territorios. 
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las que se tiene que hacer frente en tales proyectos. Al considerar las 

diferentes posibilidades del transcripción lingüística del yoruba al 

portugués para el nombre de la diosa de los vientos, rayos y 

tempestades, la traductora optó por una de las que más se repite en 

textos y ámbitos de diferentes países donde se observa la presencia 

de las culturas afrohispánicas (tales como Cuba, República 

Dominicana, Venezuela, entre otros)6. 

Como se ha dicho anteriormente, consideramos la traducción y 

la publicación de traducciones como un movimiento hacia la 

mediación cultural, el diálogo y la discusión sobre las identidades 

culturales de los pueblos y de las literaturas. Pretendemos pensar la 

traducción como un amplio acercamiento a distintas realidades. 

Creemos que la labor de traducir transciende los límites de la palabra 

y concibe los idiomas como grandes instrumentos de posibilidades 

para el conocimiento y, en algunos casos, la transformación social. 

Siendo así, la traducción no se inscribiría solo en la idea de 

oficio o profesión, sino que estaría presente en el mismo concepto 

general de arte. La pintura, la fotografía, el cine, la literatura o 

cualquier forma de expresión artística, serían maneras de traducir 

una realidad, de interpretarla. Defendemos, como Jorge Luis Borges 

en el ensayo “Las dos maneras de traducir”, que el resultado 

conseguido a partir del ejercicio de traducción no es un subproducto 

menor, que deba ser, necesariamente peor que el original o una 

traición: 

Suele presuponerse que cualquier texto original 
es incorregible de puro bueno, y que los 
traductores son unos chapuceros irreparables, 
padres del frangollo y de la mentira. Se le infiere 
la sentencia italiana de traduttore, traditore y 
ese chiste basta para condenarlos. Y sospecho 

                                                           
6
 Otras posibles grafías –también frecuentes en el ámbito afrohispano– son Iansán, 

Iasán, Iansá. 
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que la observación directa no es asesora en ese 
juicio condenatorio y que los opinadotes 
menudean esa sentencia por otras causas. 
Primero, por su fácil memorabilidad; segundo, 
porque los pensamientos o seudopensamientos 
dichos en forma de retruécanos parecen 
prefigurados y como recomendados por el 
idioma; tercero, por la confortativa costumbre 
de alacranear; cuarto, por la tentación de 
ponerse un poco de ingenio. En cuanto a mí, 
creo en las buenas traducciones de obras 
literarias [...] y opino que hasta los versos son 
traducibles. (1997, p.256) 

Además de la importancia del respeto al texto original, sin 

excluir el aspecto de creación destacado por Borges, también es 

fundamental para nuestra reflexión el concepto de representación, tal 

como lo utiliza Tomás Albaladejo en “Traducción y representación”, 

en el que explica que “la representación es la sustitución coherente 

de una realidad por otra que ocupa su lugar y actúa en función de la 

finalidad de la realidad sustituida” (2006, p.34). De acuerdo con este 

teórico y traductor, la representación literaria es un proceso de 

primer grado, así como la política, ya que “la comunicación 

lingüística, modulada por la Retórica, desempeña un papel 

fundamental”; y la traducción es “siempre representación de 

segundo grado”, al representar una expresión que es de primer 

grado, en la lengua original. La traducción es, por lo tanto, un difícil y 

complejo mecanismo que enriquece y amplía los procesos de 

representación, al multiplicar el alcance del texto y sus posibles 

significados en distintas culturas. 

El traductor actúa como representante, mediador, puente, y 

como tal se espera que pueda recrear en el texto de llegada los 

matices, las ambigüedades, y las diferentes interpretaciones del texto 

de partida. Para ello no es suficiente una competencia lingüística 
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sólida, sino también una competencia literaria e intercultural en 

ambas lenguas. La traducción es, de esa forma, un acto retórico, a 

partir del cual se construye un nuevo discurso que debe ser 

equivalente al original – aunque no idéntico – y poder representarlo. 

Siendo así, consideramos la traducción de los objetos artísticos un 

proceso amplio, que va mucho más allá de la palabra, como afirma 

Grossman: 

Creo que la defensa y el fomento de la 
traducción literaria *…+ es – o debería ser – un 
elemento intrínseco de nuestro compromiso 
con la libre expresión y la libertad civil en este y 
en otros países. *…+. No estoy hablando de las 
lealtades, las intenciones o las ideas específicas 
de un escritor, sino de la voluntad de nuestra 
propia sociedad de abarcar – o al menos prestar 
oídos – a otras actitudes y perspectivas, otras 
maneras de mirar el mundo. (2010, p.26) 

En el texto de presentación de Siete vientos, Almeida afirma 

que el proceso de construcción del texto-espectáculo también se 

observa como la traducción de algo que se edificaba paso a paso. Los 

matices del miedo, de la duda, de la incertidumbre, se van 

despejando con la llegada de la palabra que permite volver concretas 

las ideas y los objetivos: “Antes de nada, de la página en blanco, de la 

sección por rellenar, del cuerpo por explorar, de la palabra correcta 

traduciendo el proceso”. 

El verbo que nombra también es celebrado de manera mítica, 

ya que los elementos de la religiosidad afrobrasileña figuran como 

fundamentales en el proceso lúdico y mágico de construcción: 

Muchas preguntas y Siete vientos todavía no se 
llamaba Siete vientos. Fue bautizado por el 
propio viento en el cruce entre las calles Barata 
Ribeiro y Figueiredo de Magalhães, barrio de 
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Copacabana, cuando al bajar de un autobús el 
viento pasó, sopló fuerte, desequilibrándome, y 
luego se fue, dejando conmigo el nombre del 
espectáculo. (2017, p.22) 

Sabemos que el acto de bautizar, de dar nombre, en la historia 

de las civilizaciones equivale siempre al momento en que se cree 

descubrir o pasar a poseer algo. La existencia está vinculada al 

nombramiento y la construcción de las identidades también. De esta 

forma, al vincular el nombre del espectáculo a un elemento de suma 

importancia mágica para la autora y para la comunidad a la que 

pertenece, también se establece un significado especial a ese poder 

conferido por el elemento mítico y el derecho de formar parte del 

ritual de nombramiento. El nombre dado aquí no es una imposición 

(como históricamente ocurrió en las colonizaciones y 

neocolonizaciones), su procedencia obedece a un rescate de saberes 

ancestrales, que no son externos como puede parecer al principio, 

sino intrínsecos y que se recuperan a través de la relación existente 

entre el elemento natural mágico –el viento– y la diosa que rige las 

historias entrelazadas en Siete vientos: Iànsá. 

De esta forma, permitir que las vidas de estas siete mujeres-

voces sean sopladas con los vientos que viajan desde África a Brasil y 

hacia el mundo hispanohablante, puede ser un ejercicio entendido 

como parte del proyecto de reconfiguración del tejido artístico, 

cultural e identitário de las mujeres afrodescendientes en todo el 

mundo. De acuerdo con el pensamiento de Grossman, la traducción 

cumple una función crucial en ese momento de dilución o 

reconceptualización de fronteras: 

A medida que el mundo parece hacerse más 
pequeño y más interdependiente e 
interconectado, mientras que al mismo tiempo 
las naciones y los pueblos se vuelven 
paradójicamente cada vez más antagónicos 
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entre sí, la traducción tiene una importante 
función que cumplir que, según creo, debe ser 
apreciada y alimentada. La traducción no sólo 
juega su importante papel tradicional como el 
medio que nos permite acceder a la literatura 
escrita originalmente en uno de los incontables 
idiomas que no podemos leer, sino que 
representa además una presencia literaria 
concreta con la capacidad crucial de facilitar y 
hacer más significativa nuestra relación con 
quienes podemos no haber tenido contacto 
antes. (2010, p.10-11) 

Siendo así, el texto literario resultante es una traducción 

(tomada aquí en sentido muy amplio) de los sueños, los dolores, los 

deseos, el llanto y la fuerza de estas mujeres negras, bajo la 

protección de las/os orishas/os y de una historia colectiva. El acto 

posterior de traducir (en sentido estricto) la obra a lengua castellana, 

y ampliar los caminos posibles de recorrido cultural y lingüístico, se 

enmarca en ese proceso profundamente relevante para la 

construcción de las identidades de las mujeres afrolatinoamericanas 

–en primer lugar– y afrodescendientes en general en segunda 

instancia (entre las que se incluyen las afroespañolas). Obras como 

Siete Vientos y Rotundamente negra colaboran en el establecimiento 

del lugar de enunciación social de las mujeres negras y devuelven la 

voz negada, silenciada, robada durante siglos, por el sistema y la 

historia oficiales. 

En ese sentido, el poemario de Shirley Campbell, funciona en 

nuestro ensayo como presentación, eco y/o proyección de los 

diferentes temas enfocados por Almeida. En cada breve apartado 

buscamos relacionar fragmentos de los poemas de la escritora 

costarricense y las problemáticas levantadas por las mujeres-

personajes de Siete Vientos. La sensación que tenemos al leerlas 

juntas es que sus vientos se hacen más transformadores que nunca… 
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Ese diálogo bailado y bailable, entre autoras de Nuestra América, 

refuerza la concepción renovada de un territorio que no necesita 

crear espacios de exclusión cultural, sino todo lo contrario. En la 

búsqueda de trayectorias históricas, políticas y literarias comunes o 

paralelas en varios aspectos, retomamos la idea de las culturas 

latinoamericanas que se construyen en un entorno de hibridación (en 

los términos de Néstor García Canclini) o de nuevo mestizaje (en los 

conceptos de Gloria Anzaldúa). 

Tales realidades son un proceso pero también una condición, 

que permite observar el pasado y pensar en las lógicas de producción 

cultural en el presente. Una nueva comprensión del capital cultural 

heredado y acumulado por la memoria histórica es fundamental, ya 

que éste, frente a las nuevas condiciones de existencia, se transforma 

y propone combinaciones simbólicas que pueden actuar como 

maneras de resolver o entender los conflictos de orden social, 

económica y cultural. En el caso concreto de las obras en cuestión, 

estas problemáticas son las vividas por la mujer, en especial la mujer 

negra. 

El contexto social urbano latinoamericano también es híbrido, 

a veces ambiguo y contradictorio, porque todas las tradiciones que lo 

forman son también fronterizas, pertenecientes a diferentes 

universos culturales. De esa manera, el trabajo de traducción 

realizado en paralelo con las investigaciones sobre el pensamiento de 

las autoras y el significado de sus obras, se integra en una dimensión 

que considera no solo las intersecciones sociales de las temáticas 

tratadas, sino también las lingüísticas y culturales, en el tejido 

geográfico y elástico de continentes y culturas. 

Creemos que no es ninguna novedad –o no debería serlo– el 

hecho de que estamos viviendo en los últimos años un proceso de 



28 
 

intenso desarrollo de las representaciones literarias, artísticas y 

editoriales relacionadas con la voz de la mujer latinoamericana. 

Afirmarlo no significa indicar que este sea un proceso nuevo o 

reciente, es decir, la producción cultural femenina en América Latina 

siempre ha existido. Sin embargo, sumergidas en las lógicas perversas 

del sistema económico y social en que vivimos, estas producciones a 

menudo no han visto la luz. En gran mayoría autoras y obras siguen 

sin su habitación propia y sin estantería en las grandes librerías. O, 

aún peor, cuando la única habitación posible es la de desechos7, se 

tarda mucho en conseguir la justa visibilidad. Para comprender cómo 

se procesan estos cambios y estas realidades, inevitablemente 

necesitamos considerar tres elementos fundamentales: género, raza 

y clase social, como nos explica Djamila Ribeiro: 

Si para Simone de Beauvoir, la mujer es el Otro, 
por no contar con reciprocidad en la mirada del 
hombre, para Grada Kilomba

8
 la mujer negra es 

el Otro del Otro, posición que la coloca en un 
lugar de más difícil reciprocidad. (Traducción de 
la autora) (2017, p.38) 

Si quisiéramos ser más profundas en el análisis, sería necesario 

incluso ampliar las interseccionalidades, y tratar de analizar aspectos 

como edad, identidad de género, orientación sexual, condiciones 

permanentes y variables de salud física y mental, profesión/actividad 

económica, procedencia geográfica, entre muchas otras. En el caso 

concreto de este estudio, nos centramos en los tres pilares citados 

inicialmente, pero sin perder de vista la necesidad de su ampliación. 

                                                           
7
 Nos referimos a las obras Una habitación propia (A Room of One's Own, 1929) de 

Virginia Woolf (Reino Unido, 1882-1941) y Cuarto de deshechos (Quarto de despejo. 
Diário de uma favelada, 1960) de Carolina Maria de Jesus (Brasil, 1914-1977). 
8
 Grada Kilomba es una artista y escritora portuguesa radicada en Berlín. Su trabajo 

se basa en los ejes del género, la raza, el trauma, la memoria y los estudios 
poscoloniales. 
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Nuevamente, las reflexiones de Ribeiro nos ayudan a comprender las 

especificidades y la importancia de que se oigan las voces de las 

mujeres negras, tanto en el sentido más amplio del escenario político 

y social, como en el de las luchas feministas y la producción cultural y 

artística. Solo de así será posible entender los aspectos específicos de 

las realidades vividas en todos los ámbitos por estas mujeres: 

Reconocer el status de mujeres blancas y 
hombres negros como oscilante nos posibilita 
observar las especificidades de estos grupos y 
romper con la invisibilidad de la realidad de las 
mujeres negras. Por ejemplo, aún es muy común 
que escuchemos la siguiente afirmación: “Las 
mujeres cobran un 30% menos que los hombres 
en Brasil”, cuando el tema es la desigualdad 
salarial. ¿Esta afirmación es incorrecta? Desde 
un punto de vista lógico, no; pero sí lo es desde 
el aspecto ético. Me explico: las mujeres blancas 
cobran un 30% menos que los hombres blancos. 
Los hombres negros cobran menos que las 
mujeres blancas y las mujeres negras cobran 
menos que todos. De acuerdo con 
investigaciones desarrolladas en 2016 por el 
Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social en 
conjunto con el Instituto de Investigación 
Económica Aplicada (IPEA), el 39,6% de las 
mujeres negras se encuentran en relaciones 
laborales precarias, seguidas por los hombres 
negros (31,6%), las mujeres blancas (26,9%) y 
los hombres blancos (20,6%). Aún de acuerdo 
con la investigación, las mujeres negras 
representaban el mayor grupo de personas en 
paro y en el trabajo doméstico. (Traducción de 
la autora) (2017, p.40) 
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Una de las importantes claves de la obra de Débora Almeida es 

la diáspora negra, como afirman los editores en su prólogo, al citar las 

palabras de la autora: “Nuestros pasos se inician con nuestros 

antepasados, negras y negros en la diáspora, que cruzaron el 

Atlántico, que lucharon, resistieron y prepararon la senda para que 

hoy los artistas negros estén aquí” (2017, p.11). Ese carácter de viaje, 

de camino, se siente como una fuerza que unifica y funciona como 

eje en todo el discurso del potente monólogo, aunque estemos 

aparentemente frente a un único y fijo escenario. Las protagonistas 

de Siete vientos: el feminismo será negro o no será caminan 

indudablemente, en la dirección de las distintas búsquedas y 

construcciones que se observan: de sus voces y rostros, de sus 

propias identidades, reflexiones, consciencias, de los cambios 

posibles, de la revelación del cruel panorama de silenciamiento 

vivenciado por ellas: 

MUJER. – Lo he perdido. He perdido mi espejo. 
He perdido mi espejo y ahora ya no sé quién 
soy, cómo soy. Salgo a la calle buscando a gente 
que pueda contar mi historia, que pueda 
decirme cómo soy, quién soy. (ALMEIDA, 2017, 
p.29-30) 

Sin embargo, mientras avanzan en su camino, se observa que 

esa construcción se hace cada vez más rica, en la que el sujeto parte 

de los fragmentos y espejos enterrados y (no sin dolor) sigue hacia el 

orgullo y la historia rescatada-reconstruida. Ocupar y asumir su 

legítimo y justo lugar social de enunciación es fundamental en ese 

recorrido socio-literario. Conforme afirma Ribeiro: 

entendemos que todas las personas ocupan 
lugares de enunciación [lugares de habla], ya 
que nos estamos refiriendo a la ubicación social. 
Y a partir de ello es posible debatir y reflexionar 
críticamente sobre los más variados temas 
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presentes en la sociedad. Lo fundamental es que 
los individuos pertenecientes al grupo social 
privilegiado en cuanto al locus social, puedan 
percibir las jerarquías producidas a partir de ese 
lugar, y cómo ese locus influye directamente en 
la constitución de los lugares de los grupos 
subalternizados. (2017, p.86 – Traducción de la 
autora) 

La comprensión del proceso del establecimiento de estos 

lugares sociales de enunciación adquiere especial relevancia para 

garantizar la honestidad teórica y práctica de los debates que se 

levantan sobre el tema en distintos ámbitos. Sin una mirada 

abiertamente crítica a la historia oficial constituida y reproducida, sin 

cuestionar las lógicas de opresión vigentes desde el comienzo de las 

colonizaciones en territorio americano, sin considerar concretamente 

determinante el sistema esclavista que dio las bases de la economía 

en todo el continente durante más de tres siglos, no se podrá 

comprender la amplitud del significado de los lugares sociales de 

enunciación: 

En una sociedad como la brasileña, de herencia 
esclavista, las personas negras vivenciarán el 
racismo a partir de un lugar de quienes son 
objetos de esa opresión, el lugar que restringe 
oportunidades por causa del sistema de 
opresión. Las personas blancas lo vivenciarán a 
partir del lugar de quien se beneficia de esa 
misma opresión. Por lo tanto, ambos grupos 
pueden y deben discutir estas cuestiones, pero 
hablarán desde lugares distintos. Lo que 
afirmamos, sobre todo, es que queremos y 
reivindicamos que la historia sobre la esclavitud 
en Brasil se cuente también desde nuestras 
perspectivas, y no solo desde la perspectiva de 
los vencedores, parafraseando a Walter 
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Benjamin en Tesis sobre el concepto de historia. 
Indicamos la importancia de la ruptura de un 
sistema vigente que invisibiliza esas narrativas. 
(RIBEIRO, 2017, p.86 – Traducción de la autora) 

Siete vientos es, por lo tanto, desde su concepción, una obra de 

carácter colectivo, aunque la firme una sola autora. El carácter 

colectivo que percibimos en su esencia como arte y como discurso, se 

observa en el sentido de que la elaboración, el concepto (de 

espectáculo y texto) y las fuentes en las que la artista bebe para 

construirla forman parte, necesariamente, de memorias y 

experiencias compartidas. La conciencia de que la materia prima 

necesaria son las vivencias de distintas mujeres negras en diáspora, 

permite que el texto dramático vaya mucho más allá de la denuncia, 

por ejemplo, y se constituya en manifiesto y camino. Aún en el 

prólogo podemos leer que “estos vientos me acercaron experiencias, 

personas y lugares únicos, y todavía me acercarán más. *…+ un 

espectáculo teatral no se realiza solo, un libro no se escribe solo, no 

se lleva una vida sola” (2017, p.14). 

En cuanto a la estructura, se presenta como un monólogo 

teatral en un solo acto, diez cuadros y siete personajes femeninos: 

Bárbara, Ayana, Abuela Tiana, Iracema, Samara, Fabiana y Ana. 

Podemos decir que el personaje-eje es Bárbara, la mujer negra que 

da inicio al camino recorrido por la actriz y los /las espectadores/as a 

lo largo de las vidas de los siete vientos-mujeres, que componen este 

proceso identitario y artístico. Cada cuadro se refiere a uno o a más 

aspectos relevantes en la construcción simbólica y real, de manera 

directa, en primera persona casi siempre e involucrando la audiencia 

en el discurso. De esa manera, lo que es monólogo se configura 

también en diálogo, ya que el texto pide y exige la implicación, y no 

solo la observación. 
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Descubrí en mi sangre 
de pronto a una abuela 

a una hembra 
y una hilera larga de madres cantando 
y una tierra negra sembrada por ellas 

y entonces crecí 
y me hice grande como las estrellas 

me hice larga como los caminos 
me entendí mujer 
una mujer negra. 

(“Descubrimiento”, Shirley Campbell) 

En los primeros cuadros de la obra de Almeida dos conceptos 

se entremezclan para configurar el telón de fondo que dará las bases 

de todo el recorrido: la memoria y la identidad. No es posible, en el 

contexto presentado, que la construcción identitaria se realice sin 

considerar el fundamental papel de la memoria. Sin embargo, cuando 

se trata de personas afrodescendientes en la diáspora –

específicamente aquí mujeres negras– el elemento ‘memoria’ 

(individual, colectiva e histórica) adquiere matices especiales, ya que 

tenemos que considerar los huecos y las lagunas dejados por los 

procesos de colonización, esclavitud, apropiación cultural, etc. 

De esa forma, nombres, apellidos, recuerdos, olvidos, 

religiosidades, creencias y mitos adquieren un sentido y una 

importancia crucial, ya que también deberán ser reconstruidos y 

resignificados para que puedan funcionar como objetos de memoria. 

Todos estos materiales compondrán la esencia de una lucha personal 

y colectiva de un feminismo que nace de necesidades distintas a las 

de las mujeres blancas, ya que la historia de las opresiones también 

es diferente y marcada desde siempre por la intersección de raza, 

género y clase, como nuevamente nos aclara Ribeiro: 
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Hablar a partir de las mujeres negras es una 
prerrogativa importante del feminismo negro, 
como nos enseña Patricia Hill Collins sobre la 
necesidad de que estas mujeres se autodefinan, 
como lo hizo Lélia Gonzalez al evidenciar las 
experiencias de mujeres negras en América 
Latina y Caribe. Existe una mirada colonizadora 
sobre nuestros cuerpos, saberes, producciones, 
y más allá de rechazar esa mirada es necesario 
que partamos desde otros puntos. (2017, p.35 − 
Traducción de la autora) 

En esa tarea de resignificación, intentamos cuestionar y 

comprender las problemáticas político-sociales latinoamericanas, y el 

papel reconstructor de la obra literaria a partir de una visión de la 

historia de los márgenes. Según la escritora y profesora Selena 

Millares Martín, uno de los símbolos de las manifestaciones estéticas 

de nuestra época es la problematización del canon, impulsada por la 

parodia, la carnavalización, la ironía y el intertexto, que, a través de 

tales estrategias, subvierte, con un nuevo paisaje, la escena de la 

creación. Para que sea posible esa subversión de los patrones se 

valoriza la diferencia y la periferia. Siendo así, 

lo ex-céntrico adquiere un nuevo sentido, para 
privilegiar la condición de la negritud, la 
feminidad, la homosexualidad o el mundo 
indígena, que miran de frente a lo que la 

tradición instituía como paradigma. (1997, 
p.41) 

De esa forma, los espejos fragmentos o robados (el otro, uno 

mismo, las referencias) se van recuperando. La mujer que no 

encuentra su rostro al principio del primer cuadro9, se reconoce en el 

                                                           
9
 Fragmento citado en el apartado anterior. 
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color rojo sangre, rojo vida-ancestralidad-Iànsá, elegido y sostenido a 

pesar de todo y de todos: 

A las doce en punto de la mañana, cuando llegó 
la hora de la salida, regresé corriendo hacia la 
misma tienda. Compré un bolso, zapatos, blusa, 
vestido, me gasté todo lo que me quedaba de 
esa primera nómina. Me compré todo lo que 
puede, me compré todo, todo, todo, ¡y todo, 
por supuesto, era color rojo! (ALMEIDA, 2017, 
p.32-33) 

En el cuadro siguiente, la mujer que antes pedía ayuda a los 

espejos exteriores para definirse, empieza su presentación indicando 

sus identidades e interseccionalidades. Es cierto que la identificación 

entre el personaje “Mujer” y el personaje “Bárbara” puede discutirse, 

una vez que el primero abarcaría un espectro más amplio si se quiere. 

De todas formas, no creemos que sería erróneo afirmar el vínculo 

entre las dos figuras, e incluso reconocer en la presencia del nombre 

propio (Bárbara10) un paso más en la construcción de la identidad-

texto en el entramado del objeto artístico y del objeto simbólico. Así 

como en el poema de Campbell, “descubrimiento” no es la palabra 

que le da título por casualidad. El término revisitado cobra otros 

matices, al ser arrebatado de la historia oficial que insiste en afirmar 

y nombrar como “descubrimientos” la invasión y la destrucción de 

culturas: 

Descubrí en mi sangre 

de pronto a una abuela 

a una hembra 

y una hilera larga de madres cantando 

                                                           
10

 Referencia directa a Santa Bárbara, una de las santas católicas con las que se 
sincretiza, en Río de Janeiro, la orisha yoruba Iànsá. 
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y una tierra negra sembrada por ellas 
(CAMPBELL, 2013, p.11) 

*…+ 

Me llamo Bárbara, soy hija de Yànsá, nieta de 
Tiana, hija de Irá, hermana de Samara y madre 
de Ayana y para sobrevivir soy escritora. 
(ALMEIDA, 2017, p.37) 

*…+ 

Bárbara. – Escribo para sobrevivir. Es un 
compromiso con las mujees que vinieron antes 
de mí, con las que están aquí y con las que están 
por llegar. Si se queda dentro de mí, exploto. 
(ALMEIDA, 2017, p.49) 

El proceso personal y colectivo de descubrirse y construirse, 

poetizado por Campbell y dramatizado por Almeida pasa 

inevitablemente por la inclusión de una genealogía femenina y la 

recuperación de la palabra negada, en la que las mujeres negras 

ocupan el puesto principal. El rostro aceptado, celebrado y re-

construido en el orgullo se presenta rotundo, pleno frente a cualquier 

espejo: 

Me niego rotundamente 

a negar mi voz 

mi sangre y mi piel 

y me niego rotundamente 

a dejar de ser yo 

a dejar de sentirme bien 

cuando miro mi rostro en el espejo *…+ 

(CAMPBELL, 2013, p.15) 
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Yo tuve otra abuela 
que nunca vi 

pero dicen que tengo 
sus mismos ojos 
y su mirada. *…+ 

De haber tenido más tiempo 
se hubiese unido a un grupo de mujeres. 

Hubiera tocado el piano, 
hubiese cantado en los bares 

con un pequeño grupo de jazz. 
(“Segunda Carta”, Shirley Campbell) 

A lo largo de los cuadros posteriores, se observan distintos 

tipos de opresión y violencia a los que estarán expuestas las mujeres-

personajes, violencias simbólicas, físicas, domésticas (como en la 

historia de Fabiana), corporales, y la negación/decisión de decidir 

sobre su cuerpo, como en el caso del aborto en el cuadro dedicado 

específicamente a este complejo tema. 

Destacaremos la presencia de la niña Ayana y la abuela Tiana al 

poner de manifiesto múltiples cuestiones relacionadas con 

problemáticas diarias vivenciadas por las mujeres negras desde la 

infancia. Se discutirán temas como la percepción de la apariencia y de 

los ideales impuestos de belleza, la cárcel de los cánones estéticos, la 

falta de representatividad en los medios comerciales, artísticos e 

institucionales y la compleja determinación de lo que es o no es bello. 

La niña Ayana rompe el escenario con su presencia agitada y lanza 

cuestiones que sacuden las estructuras de nuestras certidumbres en 

todos estos aspectos. El texto y la actuación combinados invitan –y 

casi obligan– a pensar también sobre las formas de resistencia 

estética que consideramos “válidas”. ¿Hasta qué punto las mujeres 

negras tienen libertad para decidir qué hacer con su pelo, sus 
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cuerpos, su apariencia física? Si las mujeres de todas las etnias sufren 

presiones externas en ese sentido, ¿qué nivel de opresión operan 

estas fuerzas mediáticas y simbólicas sobre los cuerpos negros 

femeninos que nunca ocupan (de manera natural y no estereotípica) 

el centro de los ideales de belleza? Y, por otro lado, ¿cómo diferenciar 

lo que realmente elegimos de lo que se nos impone de muy variadas 

maneras (implícitas, psicológicas, emocionales, laborales etc)?: 

Lo que de verdad me gustaría es cambiar de 
pelo. Mi pelo es pequeño, pegado al cuero 
cabelludo. Quiero un pelo que se mueva, que 
vuele cuando sople el viento, que se despeine 
fácilmente como en los anuncios. *…+ Mi padre 
me prometía eternamente que traería una 
cabeza nueva para mí, pero siempre conseguía 
una excusa: “Hoy no había para niños”, “la 
tienda cerró más temprano” o “no he tenido 
dinero suficiente para comprarla.” *…+ Mi tío 
alemán dice que mi black power es lindo. ¡Black 
power! Mi madre me dice que tengo que 
aprender a que me guste mi belleza. Llevé 
tranzas durante un buen tiempo y entonces me 
llamaban medusa, aquella que transforma a 
todo el mundo piedra. (ALMEIDA, 2017, p.44-45) 

En otro extremo, la figura de la abuela nos presenta un distinto 

nivel generacional, y el viento tempestuoso de Ayana se transmuta en 

la tranquila y fuerte brisa de Tiana. El monólogo, sin dejar de serlo, se 

transfigura en diálogo externo e interno, en el momento en que la 

actriz se desdobla en el personaje de la abuela. La alabanza de las 

historias como importantes para la pervivencia de la memoria (y por 

ende de la identidad), se observa en varios momentos del cuadro: 

ABUELA TIANA. – Ven aquí, mi estrella de Oyá, 
que te voy a contar una cosa. Tenemos que 
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contarte muchas historias, echar bastante leña 
en esa cabecita para alimentar ese fuego. 

BÁRBARA. – En las historias de mi abuela yo era 
un regalo bendecido de Oshún, la niña de los 
ojos rojos, porque mis ojos lanzaban fuego. Me 
encantaba escuchar aquellas historias, 
principalmente la de la mujer que controlaba el 
viento y que rasgaba el cielo con su espada. *…+ 
(ALMEIDA, 2017, p.50) 

También la imagen de la madre se presenta como importante 

composición de los lugares sociales impuestos y esperados para las 

mujeres negras y pobres. La experiencia de la maternidad solitaria, la 

obligación de proveer el cuidado como función familiar y la vivencia 

de la negación de los “beneficios” de ser mujer. O sea, la delicadeza, 

la inocencia, la debilidad, aspectos históricamente (y erróneamente) 

atribuidos al género femenino de manera fija, no incluyen a la mujer 

negra de forma inmediata. Nuevamente hay que recordar el discurso 

de Sojourner Truth, que ya en 1851 levantaba estas cuestiones, en un 

espléndido pionerismo del feminismo negro. Se percibe en ese 

aspecto una nueva capa de opresión, en la que se les niega incluso la 

pertenencia a la categoría estereotípica y plena de prejuicios llamada 

“mujer”: 

BÁRBARA. – Mi madre era como un búfalo. Cada 
domingo por la noche se colocaba su piel y solo 
se la quitaba al terminar la semana. *…+ En mi 
primer libro, le regalé una dedicatoria: “La mujer 
en la piel de búfalo no tiene derecho al amor. 
Armada con una espada y un espejo, abandona 
a sus hijos bajo os cuidados de las aguas de los 
ríos antes incluso de que ellos descubran sus 
pechos. *…+ La mujer de la piel de búfalo apoya 
su cabeza en la almohada de la soledad”. 
(ALMEIDA, 2017, p.59) 
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La madre que experimenta el peso de la soledad, también se 

encuentra con la locura, sin duda y con frecuencia una de las terribles 

consecuencias en un sistema sumamente alienante. Esta locura 

anunciada se enmarca en el sonido melancólico del blues, indicado 

en el texto en distintos momentos de la obra. Por supuesto no es 

casualidad la elección de ese género musical, una vez que el blues, el 

jazz y el soul, desarrollados en una tradición afroamericana, conllevan 

un fundamental componente del dolor y la soledad de estas mujeres 

negras en sus voces y letras, como explica Angela Davis: 

Las actuaciones del blues en directo, así como 
las grabaciones, ampliamente difundidas, de la 
década de 1920, facilitaron entre las mujeres 
negras de clase obrera, el reconocimiento de las 
fuentes sociales de ideas y experiencias con las 
que se topaban en sus propias vidas. *…+ Las 
protagonistas de las canciones de Rainey

11
, 

como en las de otras cantantes de blues, toman 
la decisión de embarcarse en diferentes viajes 
porque sus compañeros sexuales las han herido 
en lo más hondo, pero se niegan, aun sufriendo, 
a renunciar a su independencia. (2016, p.150-
151) 

En Siete vientos estas canciones funcionan exactamente como 

identificación y representación, ya que Iracema, la madre de Bárbara, 

percibe en el canto de aquellas artistas su propia voz: 

BÁRBARA. – A mi madre le gustaba el blues. Un 
tipo que trabajaba en una radio le dedicó una 
canción. Ella se enamoró de la canción, y a aquel 
hombre no le dio la más mínima atención. La 
gustaba saber que las mujeres que cantaban 

                                                           
11

 Se refiere a la gran intérprete de blues afroamericana Gertrude “Ma” Rainey. 
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blues eran negras. Mujeres negras que lloraban, 
mujeres negras que amaban. (2017, p.61) 

*…+ 

BÁRBARA.- (Sigue el blues de fondo) Casi nunca 
se habla de amor cuando el asunto es la mujer 
negra. Siempre aquella historia de la soledad, de 
la violencia machista, como si nuestra vida se 
resumiera a eso. Creo que por eso a mi madre le 
gustaba tanto el blues y aquellas mujeres. Bessie 
Smith, Nina Simone. Hablaban de sus vidas 
íntimas pero también estaban solas, como mi 
madre. (2017, p.65) 

Como en el poema de Campbell, el hilo musical de la música 

negra es capaz de construir una imagen poética y simbólica de 

solidaridad y sororidad, entre mujeres que experimentan las mismas 

opresiones: “Hubiera tocado el piano, hubiese cantado en los bares 

con un pequeño grupo de jazz” (2013, p.55). 

Porque me da la gana 
porque es la sola razón 

de mis palabras*…+ 
Porque me da la ira 

y me da la gana. 
Porque me cansé de callarme la lengua 

y la piel 
y el alma 

(“Porque me da la gana”, Shirley Campbell) 

Siente vientos se construye como una red que toma diversos 

hilos del baúl histórico, del mitológico, de la resistencia, de lo 

femenino. Su proceso no obedece necesariamente a una linealidad 



42 
 

temporal, ya que trabaja con la memoria y los temas que esa suscita. 

El aspecto fundamental, y que se observa en todos los cuadros, es, 

como ya hemos indicado, la intención de restituir el lugar de 

enunciación de la mujer negra y de reverberar estas voces, de forma 

honesta, amplia y sin tapujos. Siendo así, se oyen distintos matices, 

diferentes perspectivas y posibilidades en la composición de los 

personajes. Una de las mujeres que debe ser especialmente 

destacada es la hermana, Samara. En esta figura podemos encontrar 

aspectos que en la sociedad se relacionan, peyorativamente, con la 

idea de la “mujer negra rabiosa”. Sin embargo, Samara asume su 

identidad y su personalidad, a pesar de los tópicos racistas 

construidos alrededor de esta imagen creada para, una vez más, 

silenciar a las mujeres negras que alzan sus voces. De acuerdo con 

Ribeiro, 

Todavía es muy común decir que el feminismo 
negro conlleva escisiones o separaciones, 
cuando es precisamente al revés. *…+ Pensar en 
feminismo negro es precisamente romper con la 
escisión creada en una sociedad desigual, por lo 
tanto es pensar proyectos, nuevos marcos 
civilizatorios para que consideremos un nuevo 
modelo de sociedad. (2017, p.13-14) 

Samara se expresa y grita su verdad como quiere y sabe 

expresarse, además, adecua las herramientas del lenguaje a sus 

intereses y a los ambientes. Se presenta con una mujer inteligente, 

graduada en Derecho, profesional que conoce el poder social del 

título que posee, pero también los obstáculos que seguirán 

existiendo, porque el racismo se maquilla, pero no desaparece con 

los diplomas. Pone de manifiesto, una vez más, la discusión crucial de 

la intersección, y nos hace reflexionar sobre la falacia de que solo 

existe un “racismo de clase social”. Samara pronuncia sus verdades 
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con palabras duras y directas, “porque me da la ira y me da la gana”, 

como también nos dice el poema de Campbell: 

Vengo de una historia de mucho silencio, de 
mucha falta de sentido, así que tengo derecho a 
vivir como me da la gana. ¡Nadie me va a decir 
lo que puedo y lo que no puedo hacer! ¿Ves 
eso? (Señalando su propio brazo.) Tengo un 
barco negrero repleto de cuentas por saldar

12
. 

(2017, p.19) 

Con este personaje damos un salto cualitativo en la imagen 

social de la mujer negra, que ocupa espacios antes negados. Sin 

embargo, la ocupación de estos lugares no es permanente y tampoco 

garantizada, y por ello la constante reafirmación de su derecho a 

componer el tejido social desde otros puntos es imprescindible. La 

sociedad y los sistemas que la sostienen siempre se inclinarán a crear 

estrategias para mantenerse e impedir los cambios. De esa manera, 

tanto la estructura económica capitalista, que necesita mantener las 

desigualdades sociales, como la estructura patriarcal, que necesita 

impedir el acceso amplio de las mujeres a ciertos sectores (como los 

negocios, los altos cargos y la política); también el racismo (como 

sistema estructural que es) necesita mantener a las personas negras –

y las mujeres negras en particular– fuera de determinados ámbitos 

sociales. 

La transformación de estas estructuras, que sin duda ha 

avanzado y está en proceso desde siempre, ya que la resistencia no es 

                                                           
12

 Imposible no recordar el momento del discurso de Sojourner Truth en el que 
también señala su propio brazo al afirmar que ha trabajado toda su vida tanto o más 
que un hombre, y que la sociedad no la ve “como una mujer”, ya que las mujeres 
negras esclavizadas constituían una categoría aparte. Para las referencias al texto del 
discurso, véase la traducción de Ana Méndez en el capítulo 2 de la obra: JABARDO, 
Mercedes (Ed.) (2012). Feminismos negros. Una antología. Madrid: Traficantes de 
sueños. p.61-69.  
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algo reciente, no se puede conseguir sin las luchas emprendidas por 

diferentes grupos en distintas esferas. Una de estas esferas es la 

artística, la literaria. La reconstrucción de la Historia, contada desde 

otras bases, solo será posible a partir de mecanismos también 

alternativos, en los que juegan un papel fundamental la producción 

artística de las mujeres periféricas en todo el mundo. El poema 

“Nuestra historia”, de Shirley Campbell revela una percepción de las 

diferencias entre la Historia oficial y “la nuestra”, la no contada: 

La nuestra no nos llegó en capítulos 

ni de menor a mayor 

como suele suceder*…+ 

Fue necesario que saliéramos 

como valientes guerreras a recuperarla 

limpiarle las lágrimas 

las manos 

vestirla de nuevo 

llenarla de orgullo 

lavar sus rodillas. 

(2017, p.66) 

En Siente Vientos el proceso de recontar la Historia, de 

reconstruir las lagunas y huecos que silencian a las mujeres negras, el 

cambio de perspectiva y de puntos de vista, pasa también por un 

discurso que incluye elementos considerados menores o no dignos de 

una historiografía religiosa en el mismo nivel de la católica. Nos 

referimos a los elementos míticos y mágicos de las religiones 

afrobrasileñas, que, como observamos a lo largo de este ensayo, 

forman parte de toda la composición de la obra. Según Mircea Eliade 

en las sociedades arcaicas (antiguas) o tradicionales la constitución 
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del “ser”, es decir, de la identidad del ser, pasa por el concepto de 

sagrado: “una piedra, entre tantas otras, llega a ser sagrada – y, por lo 

tanto, se encuentra instantáneamente saturada de ser”. (2002, p.13). 

Así, según nuestro análisis, la pérdida de la identidad significa 

también la pérdida violenta del carácter sagrado de la existencia, 

ocurrido durante la destrucción de culturas en las colonizaciones, la 

esclavitud, los procesos de subalternización, el racismo y las 

desigualdades en el status social de determinados elementos 

culturales con relación a los “oficiales”. 

De esta manera, la construcción de una nueva identidad y de 

un nuevo lugar comprende también la reestructuración de este 

carácter sagrado perdido, que se hará sin duda desde nuevas 

perspectivas. Serán las personas que experimentan estas vivencias las 

que determinarán la medida en que los aspectos míticos y sagrados 

formarán parte de su construcción identitaria. Precisamente es la 

liberación de la imposición y de la negación lo que puede llegar a 

representar una importante transformación en el proceso. Sin volver 

a la misma categoría a la que pertenecía antes, pues tal fenómeno 

sería imposible, lo que ocurre es una nueva mirada hacia el mito, 

renovándolo, intentando encontrar su lugar en una nueva 

configuración para que el sujeto pueda ser pleno. 

Siete Vientos realiza esa construcción desde una óptica 

innovadora, en la que el sustrato simbólico y mitológico, como 

elemento de inclusión, participa de las transformaciones de la 

contemporaneidad. ¿De qué manera el mito, los símbolos y los 

elementos mágicos pueden contribuir a la estructuración de la obra 

literaria y a la construcción de la identidad? Mircea Eliade afirma que 

El mito es una realidad cultural extremamente 
compleja, que puede enfocarse e interpretarse a 
través de perspectivas múltiples y 
complementarias. [...] el mito cuenta una 
historia sagrada; relata un acontecimiento 
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ocurrido en el tiempo primordial, el tiempo 
fabuloso del “principio”. (2002, p.11) 

En los momentos finales del recorrido vital y textual, la palabra 

adquiere el poder mágico del verbo creador. El hecho de nombrar a la 

diosa evocará su existencia. Los vientos de Iànsá, las aguas de Oshún, 

las piedras de Changó son los elementos de la renovación histórica y 

social para las mujeres negras, pero también artística y literaria. 

Representan no solo una habitación, ahora propia, sino la salida del 

espacio cerrado, del cuarto de deshechos y la ocupación de toda la 

casa y del exterior. Como en el poema de Campbell, grita la 

insistencia, la presencia y la pertenencia: 

[..] Insisto en tener la voz más gruesa y sonora 

de todos en la América. 

En vestirme de colores rimbombantes 

y en colocar collares coloridos alrededor de mi 
cuello, 

aretes musicales en mis orejas. 

(2013, p.12) 

Estos vientos soplan y estas aguas fecundan toda la obra de 

Débora; mueven los aretes de colores en las orejas de Shirley; 

fortalecen las luchas políticas de mujeres como Marielle Franco13 en 

                                                           
13

 Marielle Francisco da Silva, socióloga y política afrobrasileña activista por los 
derechos humanos y los derechos de las mujeres negras, periféricas y LGBTI, fue 
elegida en 2017 como la quinta concejala más votada en Rio de Janeiro. El día 14 de 
marzo de 2018 fue asesinada en el centro de esa misma ciudad, mientras viajaba en 
coche. Anderson Gomes, el conductor, también fue asesinado en la ocasión. En los 
últimos meses de su vida, Marielle Franco denunciaba fuertemente la violencia en 
general y en particular los abusos de poder ejercidos por la policía militar en Rio de 
Janeiro. Las investigaciones sobre el caso siguen abiertas  
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Brasil y Epsy Campell14 en Costa Rica, para citar solamente algunos 

nombres de representativas mujeres negras en la configuración de 

este nuevo tejido en que nos movemos: 

De pronto me acordé de las historias que mi 
abuela me contaba, las historias de la señora de 
los vientos, Oyá, a la que abandonaron en el río 
y era hija adoptiva de Oshún. Una mujer 
hermosa y guerrera que reinó junto a Changó. 
Oyá, a la que siento dentro de mí. 

Me miré de nuevo en el espejo y vi a mi madre 
Yànsá de pie, observándome. 

Siete vientos ella me envió. Siente 
llamamientos. Y los recibí. El primero se llevó la 
ropa que me cubría la piel, el tercero me pintó 
de rojo, el cuarto me quitó el antifaz que 
cerraba mis ojos, el quinto me levantó del suelo, 
el sexto me cantó una canción y el séptimo me 
hizo bailar. (Baila) (ALMEIDA, 2017, p.95) 

De esta forma, si las redes de aspectos simbólicos y de 

memoria pueden conectar a diferentes colectivos de mujeres 

afrodescendientes en distintas latitudes, entendemos que estos 

complejos procesos identitarios, en los que la literatura y el arte 

cumplen un papel fundamental, no son exclusivos de un solo país en 

América Latina. Precisamente, todos los países que experimentaron 

procesos de esclavitud viven en la actualidad un panorama de luchas 

y de necesaria reconfiguración de sus estructuras y tejidos sociales. 

Si queremos ampliar estas cuestiones, podemos afirmar 

también que los países que jugaron un rol colonizador en estos 
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 Epsy Alejandra Campbell Barr es una economista y política afrocostarricense, 
comprometida con los derechos de las mujeres negras y de la población periférica en 
general en toda su trayectoria política. El día 01 de abril de 2018 fue elegida primera 
vicepresidenta de Costa Rica. Es la primera mujer en ocupar este cargo. 
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procesos, como Portugal, España, Francia o Inglaterra, forman parte 

de esta reconfiguración actual, ya que se observan entre la población 

afrodescendiente de estos países importantes movimientos 

identitarios y sociales de resistencia a las historias únicas15. Sin 

embargo, para que las literaturas nacionales integren la literatura 

universal, son necesarios caminos dialógicos, circulación editorial, 

estrategias de recepción y difusión, como afirma Grossman 

El impacto del tipo de descubrimiento artístico 
que la traducción permite es de profunda 
importancia para la salud y la vitalidad de 
cualquier literatura. Puede ser uno de los 
motivos por los que las historias de las 
literaturas nacionales parecen excluir a menudo 
conexiones de suprema importancia entre 
escritores. La “literatura nacional” es un 
concepto restrictivo, limitador, que se basa en la 
distinción entre nativo y extranjero, por cierto 
una diferenciación válida y útil en algunas áreas 
y en ciertas circunstancias, pero que en la 
escritura es obviada por la traducción que se 
dedica a negar y a rechazar el impacto del 
castigo divino por la construcción de la Torre de 
Babel o al menos a superar sus peores efectos 
divisivos. La traducción reivindica la posibilidad 
de la experiencia coherente y unificada de la 
literatura en la multiplicidad de idiomas del 
mundo. *…+ No creo que sea una contradicción. 
Más bien da testimonio del abrazo abarcador y 
global tanto de la literatura como de la 
traducción. (2010, p.30) 

                                                           
15

 Para el concepto de “historia única” véase el excelente discurso de la escritora 
nigeriana Chimamanda Ngozie Adichie. De la misma autora también se recomienda 
el ensayo Todos deberíamos ser feministas (2012). 
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La literatura brasileña fue pocas veces realmente estudiada 

como parte integrante y formadora de las manifestaciones artísticas 

latinoamericanas. Aunque la expresión se utilice frecuentemente, el 

término literatura latinoamericana se aplica de manera muy 

incipiente con la inclusión de Brasil, que siempre, o casi siempre, se 

ve como un espacio cultural apartado de los demás países de 

América Latina, hispanohablantes. Creemos que es posible, y más 

aún, necesario, retomar o inaugurar, junto a otros investigadores, 

traductores y docentes, una mirada abarcadora, que traiga al primer 

plano un territorio amplio, distinto, sin embargo íntimamente 

conectado dentro de su heterogeneidad, como es el de América 

Latina. Como hemos dicho, la traducción permite y amplía la 

intersección entre culturas, sopla nuevos vientos, rompe fronteras, 

tiñe de nuevos matices lo que jamás ha tenido un solo color. 
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Elda Firmo Braga (UERJ) 

Viviane C. Antunes (UFRRJ) 

La gran obsesión que tuvo el siglo XIX fue *…+ la historia: temas del 
desarrollo y de la interrupción, de la crisis y del ciclo, de la acumulación 

del pasado *…+. La época actual quizá sea sobre todo la del espacio. 
Estamos en la época de lo simultáneo, de la yuxtaposición, de lo próximo 

y lo lejano, de lo uno al lado de lo otro, de lo disperso. Estamos en un 
momento en que el mundo se experimenta, creo, menos como una gran 

vida que se desarrolla a través del tiempo que como una red que une 
puntos y se entreteje. (FOUCAULT, 1984) 

Neste trabalho, contemplaremos Metade Cara, Metade 

Máscara, de Eliane Potiguara (2004), professora, formada em Letras 

e, também, fundadora e coordenadora do GRUMIN (Grupo Mulher-

Educação Indígena). Trata-se de uma obra híbrida que rompe com 

uma visão mais restrita de gêneros literários16, pois é composta, entre 

outros, por prosa, poesia, autobiografia. Um de seus propósitos é o 

de preservar a identidade e, ao mesmo tempo, fazer uma defesa das 

culturas indígenas, tão bem tecidas literariamente pelas mãos e olhar 

crítico da autora. 

A autora se autodeclara como uma “pessoa de origem 

indígena” (POTIGUARA, 2004), descendente de mulheres nascidas em 
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 Para um aprofundamento desta questão, indicamos o artigo: “Por diferentes 
visões: a literatura e o olhar indígena na obra de Eliane Potiguara, Metade cara, 
metade máscara”, de Tarsila de Andrade Ribeiro de LIMA. (2017) 
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território Potiguara, no nordeste brasileiro, e é descrita por Graça 

Graúna como “uma remanescente dos Potiguara” (2013, p.32). 

Convém dizer que a (auto)identificação com uma etnia “é 

determinante num processo de afirmação e reconhecimento de um 

grupo étnico” (VERAS; DE BRITO, 2012, p.120), pois contribui para a 

consciência e a preservação da cidadania indígena individual e 

também da coletiva. 

Nossos objetivos principais com este estudo são refletir sobre 

as causas e efeitos do emblemático e complexo fenômeno de 

migração na vida dos indígenas desaldeados, apreciando a dinâmica 

envolvida no procedimento des-territorialização (HAESBAERT, 2005-

2007) e considerar o protagonismo das mulheres indígenas, com 

destaque para o das anciãs – tidas como depositárias e guardiães do 

maior tesouro: a sabedoria ancestral, no relevante papel que 

possuem de preservar e transmitir as raízes culturais, a herança 

tradicional e a identidade étnica de seu povo.  

Na leitura proposta, daremos ênfase, ainda, ao processo de 

despatriarcalização (GALINDO, 2014), a partir de uma perspectiva 

intercultural crítica, por conseguinte, decolonial, com base na nossa 

compreensão de que as violências fundamentadas sob uma ótica 

étnico-racial-cultural preconceituosa (WALSH, 2012) e a bandeira 

capitalista (QUIJANO, 2014) são decisivas para as inúmeras perdas e 

destruições impostas a nós por parte dos representantes da cultura 

dominante. 

Para refletirmos acerca do processo de desterritorialização e 

reterritorialização, teceremos um diálogo interdisciplinar entre a 

Literatura e a Geografia. Neste sentido, contaremos, especialmente, 

com as contribuições de Rogerio Haesbaert – geógrafo, professor e 
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pesquisador –, sobretudo, com a noção de des-territorialização17 

(com hífen), que, em seu entendimento, poderia figurar como uma 

forma alternativa para o emprego do convencional sentido de 

desterritorialização (sem hífen), porque definiria de maneira mais 

adequada os atuais processos de territorialização, já que expressaria 

com mais propriedade a prática humana de viver e experienciar 

múltiplos territórios. 

Haesbaert, em vários de seus textos publicados, faz uma 

análise sobre os processos de des-territorialização e, também, 

propõe que repensemos e reconstruamos uma convencional 

conceituação mais limitada, simplista de território. Para tanto, ele 

critica uma concepção dualista ainda vigente no tratamento da 

complexa relação entre homem e espaço, tais como fixação 

(estabilidade) e mobilidade (movimento); funcional e simbólico; 

espaço e tempo; natureza e cultura; global e local; espaço e 

sociedade *...+, e, ao mesmo tempo, apresenta outras visões acerca 

da ideia de território: 

Propusemos definir território: a partir da 
concepção de espaço como um híbrido − híbrido 
entre sociedade e natureza, entre política, 

                                                           
17

 A partir deste momento, usaremos o termo “des-territorialização” – hifenizado – 
para nos referirmos ao processo que envolve, simultânea e complementariamente, o 
movimento de desterritorialização e reterritorialização, levando em conta a seguinte 
consideração de Haesbaert (2011, p.302): “La des-territorialización (siempre con 
guión), así como la multiterritorialización *…+, cargan siempre con sus propias multi-
valencias, lo múltiple, lo sincrético o, si queremos usar el término de moda, una 
‘condición híbrida’.” (HAESBAERT, 2011, p.302). É interessante observar, aqui, que o 
uso do hífen (ou sua não utilização) muda totalmente o sentido do mencionado 
conceito. Com hífen, a noção em destaque expressa o valor de correspondência de 
duas ações aparentemente paralelas, mas na verdade recíprocas, ou talvez uma só 
ação com dois desdobramentos interligados. A falta deste sinal gráfico nos leva a 
pensar desterritorialização como um movimento único, alguém sai de algum lugar 
sem entrar em outro ou até entra, mas, como se fosse possível, não teria nenhum 
tipo de relação/interação com o espaço novo. 
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economia e cultura, e entre materialidade e 
“idealidade”, numa complexa interação tempo-
espaço, [...] o território pode ser concebido a 
partir da imbricação de múltiplas relações de 
poder, do poder mais material das relações 
econômico-políticas ao poder mais simbólico 
das relações de ordem mais estritamente 
cultural. (HAESBAERT, 2007, p.27) 

Haesbaert – inspirado por ideias de Deleuze e Guattari – 

considera que a desterritorialização (sem o uso do hífen) não existe e, 

por isso, é um mito, pois fica restrita somente ao movimento de 

saída, sem levar em conta uma nova dinâmica que também é 

produzida: a entrada num novo território. Portanto, não poderia 

haver desterritorialização sem reterritorialização, ambos são 

processos concomitantes, indissociavelmente interligados nesta 

perspectiva, estão sempre associados. 

Conforme Haesbaert, tampouco há humano ou grupo social 

que consiga viver sem um território mínimo: “No se puede definir al 

individuo, al grupo, ni a la comunidad o a la sociedad, sin insertarlos a 

la vez en un determinado contexto geográfico, ‘territorial’” (2011, 

p.19). Segundo ainda este autor, embora conte apenas com um 

espaço provisório, como uma calçada de uma via pública, até mesmo 

os sem-terra e os sem-teto possuem um território onde podem ao 

menos dormir. Nesse sentido, em vez do termo desterritorializados, 

Haesbaert propõe a utilização de expressões como pessoas 

“precariamente territorializadas”, em “situação de precariedade”, 

“incluídas precariamente” ou “situadas em territórios precários”. 

De acordo com Haesbaert, a noção de des-territorialização 

pode ser entendida com base em pontos de vista diferentes, como o 

econômico, político, cultural e filosófico. Na perspectiva econômica, o 

capitalismo-modernizador-globalizado é tido como um fator 

essencialmente des-territorializador; empresas, e consequentemente 
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seus funcionários, são agentes ativos e passivos de uma intensa 

fluidez espacial. A des-territorialização, na política, seria motivada 

pela crise do Estado-nação e, em decorrência disso, haveria uma 

evidente fragilização das fronteiras geográficas. 

Na des-territorialização cultural, grupos des-territorializados 

contribuiriam com o hibridismo cultural, sendo que as identidades, 

para os que defendem esta visão, não estariam bem definidas. Em 

termos filosóficos, em especial na concepção de Deleuze e Guattari, a 

desterritorialização é vista como uma linha de fuga, uma saída de um 

território que gera uma reterritorialização. O espaço como processo é 

uma ideia desenvolvida e produzida socialmente. Nesta concepção, a 

criação do território é um processo que ocorre no movimento: “o 

território seria um produto do movimento combinado de 

desterritorialização e reterritorialização” (HAESBAERT, 2005). 

Com relação à questão do território, Haesbaert o vê como uma 

categoria polissêmica, pois o termo pode ser definido de formas 

diferentes, de acordo com visões diversas, a depender da concepção 

que esteja vinculado. Este autor nos apresenta duas: uma mais 

materialista e outra mais idealista. A primeira se refere a um sentido 

concreto, funcional, a terra é considerada como um recurso natural – 

fonte de matéria prima e de riqueza material; o espaço é tido como 

privado, individual e/ou como campo de dominação política quando 

tem relação como o Estado-nação, em ambos os casos, as fronteiras e 

o acesso são controlados; as relações de poder entre homem e 

espaço seriam de dominação politica e/ou econômica, cuja visão 

predominante é a do território como propriedade. 

Enquanto que a idealista expressa um sentido abstrato – uma 

dimensão simbólica –, o entorno vivido está repleto de significações 

subjetivas; o espaço é o âmbito da coletividade, lugar de referência 

identitária. Desta forma, se estabelece uma identificação cultural, 

visto que possui vínculo com o espiritual e com os costumes. Além 

disso, no âmbito social, envolve a construção das relações 
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interpessoais, figurando como a base constituinte da sociedade; as 

relações de poder seriam, assim, de apropriação simbólico-cultural e 

o sentimento predominante seria o de pertencimento ao território. 

Embora prevaleça, nas sociedades ocidentalizadas, uma visão 

mais materialista do território, podemos encontrar nelas algum grau 

de idealismo. Da mesma forma, grupos mais idealistas, – a exemplo 

dos povos mais tradicionais, como os indígenas18 – usufruem de 

determinados recursos fornecidos pela natureza: “todo território é, 

ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes combinações, 

funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço tanto 

para realizar “funções” quanto para produzir ‘significados’” 

(HAESBAERT, 2005, p.67-76); bem como “el territorio implica siempre, 

al mismo tiempo una dimensión simbólica, cultural, a través de una 

identidad territorial atribuida por los grupos sociales *…+, y una 

dimensión más concreta, de carácter político-disciplinario (y político-

económico)” (HAESBAERT, 2007, p.50). Assim sendo, a diferença 

consistiria na intensidade que cada grupo social atua dentro de uma 

concepção mais materialista ou outra mais idealista do território. 

El poder del lazo territorial *en los pueblos más tradicionales+ 

revela que el espacio está investido de valores no sólo materiales, 

sino también éticos, espirituales, simbólicos y afectivos. Es así que el 

territorio cultural precede al territorio político y todavía con más 

razón precede al espacio económico. (Bonnemaison; Cambrèzy, Apud 

HAESBAERT, 2007) 
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 Com relação à visão de território vinculada a uma perspectiva idealista, Haesbaert 
(2007a, p.59) sugere: “Tomemos el ejemplo de una sociedad indígena. *…+ los 
referentes espaciales, ahí, también son parte de la vida de los indios como elementos 
indisociables, en la creación y recreación de los mitos y símbolos, pudiendo al mismo 
tiempo ser responsables por la propia definición de grupo en cuanto tal.” 
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Diferentes etnias indígenas encontradas no continente 

americano possuem as suas especificidades culturais, mas também 

compartilham determinados princípios e valores comuns. Dentre 

vários, um dos mais importantes é a relação de respeito e amor que 

possuem pela terra e natureza. Este espaço, além de ser um 

elemento geográfico, é um lugar sagrado por ser o local onde seus 

antepassados nasceram e morreram e, também, um ambiente 

compartilhado com seres naturais e sobrenaturais. 

A obra Metade Cara, Metade Máscara, de Eliane Potiguara 

(2004), retrata a saga de sua família. Esta história tem, ao mesmo 

tempo, relação com uma memória individual e coletiva, pois 

inúmeros indígenas e seus familiares passaram pelos mesmos 

problemas: “está formalizada a história de muitas famílias que se 

separam de seu território tradicional e de seus parentes.” 

(POTIGUARA, 2004, p.28). 

O livro, em um determinado momento, nos remete a década 

de 1910, época na qual interesses políticos e econômicos permitiram 

que uma empresa inglesa, destinada ao plantio de algodão, pudesse 

se estabelecer no estado da Paraíba com consentimento do governo 

local19 para invadir, se apropriar de terras tradicionais e obrigar aos 

desaldeados a trabalharem na plantação e cultivo da matéria-prima 

destinada a confecção de tecidos, impondo aos indígenas, em sua 

maioria pertencente à etnia Potiguara, um regime de trabalho 

análogo à escravidão. Os que optaram por reagir à opressão sofreram 

duras consequências, a exemplo do que ocorreu com o bisavô da 
                                                           
19

 “Tal intromissão, coniventes com políticas locais, com a falta de vontade política e 
com a omissão governamental, causou nas últimas décadas o desmatamento, o 
assoreamento, dos rios, a poluição ambiental e a diminuição da biodiversidade local, 
entre outros estragos. As invasões trouxeram as enfermidades, a fome, o 
empobrecimento compulsório da população indígena. E mais: as dificuldades locais 
levaram muitas pessoas à migração, a submeterem-se ao trabalho semiescravo, às 
péssimas condições de moradias (favelas, casas de palafitas na periferia dos centros 
urbanos)”. (POTIGUARA, 2004, p.43) 
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autora, cuja resistência a esta invasão culminou em seu 

desaparecimento20. 

A violenta repressão contra os indígenas insurgentes se 

estende também aos seus familiares, levando-os, muitas vezes, a um 

deslocamento compulsório que os afasta de suas terras tradicionais. 

No caso específico de Eliane Potiguara, mulheres ascendentes de sua 

família, todas adolescentes – sua avó Maria de Lourdes, juntamente 

com três irmãs – foram expulsas das terras onde viviam e, com isso, 

migraram primeiro para Pernambuco e depois para o Rio de Janeiro. 

Na capital deste estado, a família indígena desaldeada se 

instalou numa região onde as condições de vida eram bem precárias. 

No entanto, mesmo distante do lugar de sua origem, estas mulheres 

não deixaram de preservar sua identidade indígena, pelo contrário, se 

preocupavam em manter o vínculo com a cultura de seu povo e com 

a ancestralidade: 

Ali, naquele pequeno mundo, ou politicamente 
situando, naquele pequeno gueto indígena, a 
menina foi ouvindo as histórias indígenas de 
suas tias, tias avós [...] e mãe, todas as mulheres 
indígenas, migrantes de suas terras originais. 
(POTIGUARA, 2004, p.24-25) 

A menina [...] tornou-se uma pessoa muito 
observadora, calada, sensível e espiritualizada, 
herança dessas mulheres indígenas que, mesmo 
fora das terras originais e violentadas pelo 
processo histórico, político e cultural, 
mantiveram a cultura e hábitos tradicionais, 
principalmente os seus laços com os ancestrais, 
a cosmologia e a herança espiritual. (2004, p.25) 

                                                           
20

 Décadas mais tarde, Eliane Potiguara descobriu que, na verdade, seu bisavô havia 
sido vítima de um crime, foi assassinado com um grau elevado de requinte de 
crueldade. 
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Sua família manteve os valores, a cultura, a cosmovisão, a 

espiritualidades e a tradição de seu povo como um referencial de vida 

e de conduta social. Para a autora, partindo de sua própria 

experiência, a preservação das raízes identitárias dos “Povos 

Indígenas” é mantida, independente do espaço em que esteja 

inserido: “até muitas vezes precariamente, dependendo da região e 

níveis de integração, *eles+ continuam mantendo e exercendo sua 

espiritualidade e suas raízes cosmológicas, rendendo homenagem 

aos seus ancestrais e símbolos tradicionais da natureza” (POTIGUARA, 

2004, p.45). 

A identidade étnica de um grupo transcende seus aspectos culturais, não 
envolvendo somente aspectos internos dessa cultura, mas sendo 

particularmente envolvida pelas interações do grupo como mundo a seu 
redor. (LUVIZOTTO, 2009) 

Na visão de Eliane Potiguara, um dos pontos que determinam a 

identidade indígena é a territorialidade. A autora, em palestra21 dada 

na Festa Literária Internacional das Periferias (FLUPP), edição de 

2014, amplia um sentido mais reducionista desta noção, 

incorporando dentro do referido conceito os seguintes elementos: 

língua, costumes, tradições, histórias orais, espiritualidade, formas de 

vida, amor à natureza *...+. Em sua percepção, a territorialidade vai 

muito além de uma simples e convencional noção, porque permite 

que, independente de uma pessoa viver ou nascer num espaço de 

origem familiar, seja possível possuir fortes laços identitários com a 

tradição cultural de seus ascendentes. 

                                                           
21

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ppzU_heGDpU Acesso em 
04.Dez.2018 
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Existe uma relação direta entre alguma perda e algum ganho. 

Ser obrigado a deixar um lugar carregado de afetividade e ter de 

tentar sobreviver em outro ambiente, sendo este totalmente 

desconhecido, implica na aquisição de novas referencialidades, 

porém isso não significa que a mais recente possa anular as 

anteriores. 

Ao retomarmos a noção ampliada de território apresentada 

por Eliane Potiguara e as experiências próprias da autora descritas no 

livro em apreciação, podemos dizer que é possível apropriar-se de 

algumas referências sem precisar desapropriar-se de outras, o desafio 

passa a ser, então, o gerenciamento de concepções antigas e de 

novas. No caso desta autora, é difícil avaliar quais seriam as mais 

novas e as mais antigas, pois nascida e criada na cidade do Rio de 

Janeiro, quando criança ela não teve muito contato com o espaço 

aberto da cidade, já que, por questão de segurança, sua família a 

mantinha em casa. 

Todo cuidado era necessário, posto que algumas mulheres da 

sua família foram vítimas de violência sexual, sem contar a forte 

discriminação e preconceito racial que os indígenas sofrem fora das 

aldeias. Sua alfabetização, inclusive, se deu com uma professora 

particular que a ensinava no espaço doméstico de sua família. 

Somente quando ela estava mais crescida passou a frequentar uma 

escola. No entanto, mesmo vivendo num espaço urbano, a tradição 

indígena é considerada, desde sua infância, como um importante 

referencial de vida. 
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Durante séculos 
As avós e mães esconderam na barriga 

As histórias, as músicas, as crianças, 
As tradições da casa, 

O sentimento da terra onde nasceram, as histórias dos velhos 
*...+ 

Foi o maior segredo das avós e das mães. 
(“O segredo das mulheres” POTIGUARA, 2004) 

Um dos fatores gerados pela dinâmica da “des-

territorialização” pode ser um cuidado redobrado com a preservação 

de uma dada memória coletiva. No caso de povos indígenas 

desaldeados, embora vivendo longe de seu local de origem, existe 

por parte de diversos grupos a preocupação por passar valores, 

crenças, princípios ancestrais para seus descendentes. Foi justamente 

o que ocorreu no âmbito familiar de Eliane Potiguara. 

Se por um lado, quem introduziu a autora no universo letrado 

foi uma pessoa fora do seu ambiente familiar, como vimos 

anteriormente; por outro, sua grande mestra foi a sua avó, uma 

mulher analfabeta, mas portadora de conhecimento e saberes, uma 

voz representativa da ancestralidade. Esta avó, além de sábia, é 

também considerada uma guerreira: “*uma pessoa+ muito combativa 

*...+, indígena bastante consciente de sua condição de mulher, pobre, 

nordestina *...+” (POTIGUARA, 2009). Eliane Potiguara foi 

intensamente influenciada por sua avó, que exerceu um papel 

fundamental em sua formação e em sua escrita. Podemos notar, 

desde o início do livro, um indicador de sua importância na vida da 

neta, a obra é dedicada a Maria de Lourdes. 

Maria de Lourdes compartilhou com Eliane Potiguara – como 

um tesouro, um legado – uma essência de vida pautada em princípios 
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e valores indígenas e, ao mesmo tempo, incentivou a neta a conhecer 

o lugar de origem de sua família: “minha avó tinha *a+ vontade que eu 

voltasse, buscasse o povo potiguara e *...+ eu fiz essa volta, eu chamo 

de volta; apesar de não ter nascido na área potiguara eu considero 

como uma volta” (POTIGUARA, 2009). 

Foram justamente as mulheres da família de Eliane Potiguara, 

sobretudo sua avó, que transmitiram para a autora os primeiros 

conhecimentos sagrados dos indígenas e propiciaram um contato e 

experiência com o divino e com o ancestral. A autora registra da 

seguinte forma o reconhecimento do papel significativo dessas 

mulheres em sua vida: 

Sou feliz porque aprendi [...] com elas, mesmo 
que elas estivessem fora de suas terras 
tradicionais. Elas foram enxotadas de suas 
terras, mas os valores, os conceitos, os 
princípios, a cosmologia jamais, em tempo 
algum, foram dizimados pelo colonizador. Essa é 
a maior herança: a preservação da nossa 
essência, num mundo impune, cheio de 
diferenças e preconceitos. (POTIGUARA, 2004, 
p.89) 

Estas anciãs estimularam a autora, desde criança, a 

experienciar, no espaço restrito de sua própria casa, situada na 

cidade do Rio de Janeiro, costumes diversos e práticas variadas 

referenciadas na herança dos Potiguaras, etnia originária no nordeste 

brasileiro, como a religiosa, a culinária, a cultural. Cabe ressaltar que, 

“apesar da intromissão de valores dominantes, o jeito de ser e de 

viver dos povos indígenas vence o tempo” (GRAÚNA, 2004, p.15) e 

poderíamos acrescentar que também ultrapassa as ditas fronteiras 

espaciais. 

Observemos o seguinte fragmento: “aprendi com minha avó 

indígena, com Salvador Dalí e Paulo Freire a reconstruir uma imagem 
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de nós mesmos, desconstruir imposições e a reconstruir nossos 

discursos.” (POTIGUARA, 2004, p.96). Aqui é interessante notar que 

Eliane Potiguara coloca num mesmo nível de influência o renomado 

pintor espanhol, o patrono da educação brasileira e a sua avó. Se um 

é tido como um grande mestre da pintura e o outro como um grande 

mestre da educação, sua avó é a grande mestra da sabedoria 

ancestral. Os três – dois homens e uma mulher – figuram em um 

mesmo patamar no âmbito de importância na vida da autora. 

Assim, para um movimento que podemos pensar como um 

processo de autoafirmação identitária – (re)encontro com suas 

próprias raízes e, ao mesmo tempo, seu reconhecimento e 

autoafirmação como indígena – Eliane Potiguara contou com a 

expressiva contribuição de suas tias avós e de sua avó. Foram elas as 

responsáveis por resguardar, transmitir e iniciar Eliane Potiguara nos 

conhecimentos sagrados e na sabedoria ancestral dos indígenas. 

Dessa forma, podemos notar que, mesmo des-territorializados, os 

indígenas consideram os valores, a cultura, a cosmovisão, a 

espiritualidades e a tradição de seu povo como princípios e valores 

que regem seu comportamento e forma de vida. 

No se puede descolonizar sin despatriarcalizar. 
(GALINDO, 2014) 

Desde o início da conquista – entendida aqui também como 

invasão, tomada, usurpação da América pelos europeus –, os 

ameríndios de forma generalizada vêm sofrendo, reiteradamente, 

diversos tipos de violência e infortúnios. Dentre os vários problemas 

enfrentados pelos indígenas, na concepção de Mariátegui (2004), o 

principal e maior de todos tem relação com a questão agrária: a 
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apropriação indevida de terras dos povos originários. Ainda segundo 

palavras do pensador peruano, não devemos nos satisfazer em: 

“reivindicar o direito do índio à educação, à cultura, ao progresso, ao 

amor, e ao céu. Começamos por reivindicar, categoricamente, seu 

direito à terra” (p.83), o mesmo autor acrescenta ainda que a 

“questão indígena emerge de nossa economia, suas raízes estão no 

regime de propriedade da terra” (p.21). 

A terra – no caso dos andinos – e/ou o rio – no âmbito 

amazônico – podem ser considerados como mãe, a que gera a vida, 

alimenta e cuida de seus filhos. Se todos possuem uma mesma 

genitora, seres de espécies diferentes, tanto animais quanto vegetais, 

também são tidos como irmãos. Para efeito de exemplificação, 

recorremos à voz indígena, lançamos mão da seguinte declaração de 

Ailton Krenak, escritor pertencente ao povo Krenak: 

Nós temos tradição e ela está fincada em uma 
memória da antiguidade do mundo, [...] nós nos 
fazemos parentes, irmãos, primos, cunhados da 
montanha que forma o vale onde estão nossas 
moradias, nossas vidas, nosso território. Aí onde 
os igarapés, as cachoeiras, são nossos parentes, 
ele está ligado a um clã, está ligado ao outro, ele 
está relacionado com seres que são aquilo que 
chamaria de fauna, está ligado com os seres da 
água, do céu, que liga cada um dos nossos clãs e 
cada uma das nossas grandes famílias no 
sentido universal da criação. (KRENAK, 1992, 
p.202) 

Por conta do valor que a terra representa para diferentes 

grupos indígenas encontrados no continente americano, obrigar os 

povos indígenas a abandonar seu território de origem é um fator que 

gera uma intensa agressão. Não se trata apenas da perda de um 

pedaço de chão, mas de um lugar carregado de afetividade, 

sacralidade e simbolismo. 
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Deixar o seu lugar no mundo é ainda, de alguma forma, um 

processo de perda de determinadas referencialidades, sobretudo 

algumas relacionadas diretamente com o espaço, mas também de 

ganho de novas referências. Algo com possibilidade de ser 

considerado como positivo neste processo seria uma possível 

manifestação da alteridade, contribuindo, assim, para conhecer o 

“outro” e com isso conhecer melhor a si mesmo. 

Nas últimas décadas, muitos desaldeados têm partido para as 

cidades e lá se submetem a subempregos; vários passam a morar em 

lugares insalubres, alguns sequer possuem um teto e emprego – é 

comum encontrar indígenas mendicantes, inclusive crianças, em 

cidades do norte do Brasil; outros acabam se submetendo à 

exploração como a da indústria de mineração ou do latifúndio22, 

sendo estes grandes fontes de degradação da natureza e, portanto, 

transgressoras de princípios e valores caros aos povos indígenas. 

Muitas vezes os que, com a conivência estatal, expulsam os povos 

autóctones, são os mesmos que os exploram, obrigando-os a 

trabalhar sem que as leis trabalhistas sejam consideradas. 

Muitas perdas sofremos com o estabelecimento da matriz de 

colonialidade em prol da exploração de nossos povos e recursos. A 

valorização de nossas crenças, concepções de mundo, 

heterogeneidades linguísticas, físicas e culturais cedeu lugar aos 

padrões que configuram a cultura dominante e que, em muitos 

pontos, não nos representa. Fundamenta-se, portanto, num projeto 

racista que desvaloriza nossa essência identitária. Assim, ancorando-

nos em Walsh (2012), concebemos que uma postura decolonial, de 

base intercultural crítica, nos insere num contexto de reflexão sobre 

                                                           
22

 “O processo de colonização e neocolonização dos Povos Indígenas do Brasil os 
conduziu ao trabalho semiescravo, num regime de exploração causado pela 
intromissão de milhares de segmentos, tais como madeireiros, garimpeiros, 
latifundiários, mineradoras, caminhoneiros, empresários das hidrelétricas, rodovias, 
pistas de pouso etc.” (POTIGUARA, 2004, p.43) 
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quem realmente somos, que memórias trazemos e que marcas 

históricas nos singularizam. 

Entender la diferencia étnico-racial-cultural 
como parte céntrica – y como construcción – de 
esta aspiración, emergencia e imposición, es 
llevar a la discusión sobre la interculturalidad a 
terrenos que, por necesidad, la entreteje con 
asuntos de lucha, poder y (de)colonialidad. Mis 
reflexiones aquí están con relación a este lugar, 
es decir con la historia-memoria, experiencia y 
realidad pasado y presente de América del Sur; 
dejo abierta la posibilidad que también podrían 
servir para críticamente pensar la 
interculturalidad y su relación con la 
(de)colonialidad en otros contextos, incluyendo 
el europeo. (WALSH, p.62) 

No escopo da interculturalidade crítica, convém tomar atitudes 

que vão além da diversidade, da tolerância ou da inclusão, mas que 

se inscrevem num viés anticapitalista com vistas a destituir práticas 

sustentadoras da matriz estrutura-colônia-raça. Esta matriz interfere 

nas nossas relações pessoais, no nosso trabalho, nas nossas atitudes 

diante das mais variadas situações e interlocutores, mantendo assim, 

como naturais ou mesmo culturais, procedimentos e ações 

assoladoras avalizadas por quem está no poder. Uma proposta 

intercultural crítica questiona o poder institucional e revê as relações 

de poder como repúdio à subalternização e marginalização dos 

indivíduos. 

Dentro desta perspectiva, a terra não representa, para os 

povos indígenas, um sentido de bem individual ou material. Trata-se 

de uma riqueza simbólica e coletiva, compartilhada por todos os 

seres, sejam eles naturais ou sobrenaturais. Nesse ambiente, os 

indivíduos se percebem como pertencentes à natureza e não o 
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contrário. Além disso, a noção de parentesco extrapola aquela na 

qual se tem como critério unicamente os laços sanguíneos. 

 

Figura 1 – A terra segundo a perspectiva indígena
23

 

Se nos debruçarmos nos estudos da decolonialidade (Miranda 

e Riascos, 2016; Quijano, 2014; Walsh, 2007; Walsh, 2012; Walsh, 

2015), teremos ainda mais subsídios para trazer à baila a extrema 

interdependência entre o indígena e a terra, interdependência esta 

tão desconsiderada pelos colonizadores. Muito sangue foi derramado 

porque, em função de uma exploração despropositada, com fins de 

acumulação de recursos e busca de lucros exacerbados, os indígenas 

se recusavam a destruir seus irmãos, sua mãe, seus saberes, enfim, 

sua vida. Não se concebem sem a terra. Sua cosmologia tem a terra 

como ponto de partida e de chegada. 

Também é através dela que se conectam com a ancestralidade, 

transita pelos planos natural e sobrenatural, colhendo desse processo 

respostas para orientar-se, tomar decisões, curar a si e aos outros. A 

terra é fonte de alimento, de saúde, de bem estar, de longevidade, de 

esperança. É a mais generosa das mães... como vão feri-la? 
                                                           
23

 Imagem elaborada a partir de: FGMAP (créditos). In: 
https://pixabay.com/pt/estrada-caminho-interior-ciclismo-2934838/. Acesso: 
28/02/2018. Acesso em 28.Fev.2018 
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Desrespeitá-la significa expor suas entranhas, arrancar seu cerne, 

revirar seu âmago. 

Para Migonolo (2008), Quijano (2014) e Walsh (2015) revisitar 

e revitalizar essa cosmologia significa romper com a matriz colonial. 

Walsh (2015) assegura que é imprescindível buscar soluções, criar 

saídas, permitir a insurgência a partir dos anseios dos que são 

subalternizados: 

El hecho de que las luchas no sean sólo contra el 
orden dominante y la matriz colonial del poder, 
sino, más significativamente, por construir otras 
formas de ser y de pensar en y con el mundo, 
me impulsó hacia la “insurgencia”, es decir, a 
pensar con y desde construcciones, creaciones y 
prácticas insurgentes que trabajan fuera, en los 
bordes y los márgenes, así como adentro, 
abriendo y ensanchando las grietas y fisuras 
decoloniales. (WALSH, p.3) 

O trabalho de Potiguara (2009) nos traz de volta a um universo 

em que há um laço deveras estreito entre o indígena e a terra, entre 

o indígena e a natureza, de uma forma geral, e nos conduz à 

necessidade de mantê-la viva pelo afeto, não pelas vias da 

exploração. Outra questão que merece nossa atenção em sua obra é 

o lugar da mulher nos grupos indígenas. 

Repúdio ao sexismo, aos fundamentos do patriarcalismo são 

passos decisivos para a quebra da matriz colonial. Para Galindo 

(2014), tanto o mundo ocidental quanto o oriental subjulgam a 

mulher, pois num espaço ou no outro a mulher encabeça o grupo dos 

marginalizados; portanto, a decolonização necessita ter uma relação 

direta com a despatriarcalização; na verdade ambos os movimentos 

precisam ser recíprocos. O mundo indígena também está alheio a isso 

e compartilha com os colonizadores essa assoladora realidade do 

papel da mulher. 
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Vejamos como Potiguara faz esta denúncia e nos leva à 

reflexão: “um líder indígena me mandou ir para a cozinha e me 

ordenou que eu ficasse fora das Assembleias segurando os filhos no 

colo, inclusive o dele!” (POTIGUARA, 2004, p.50). Numa flagrante 

manifestação de patriarcalização, vemos que o próprio homem 

indígena tem dificuldade para reconhecer a mulher indígena como 

uma liderança, como um sujeito politico. 

É realmente impactante entender que, nesse ponto, uma 

enorme raiz do colonialismo encontra correspondência no mundo 

indígena. Os privilégios patriarcais são dos homens indígenas, assim 

como dos homens ocidentais; em termos de mudança, de revisão de 

representatividades esta questão não pode ser desconsiderada, 

porque está diretamente vinculada à economia, à política, à história. 

Como contraponto a essa visão patriarcal ainda existente no universo 

indígena, a autora faz questão de ressaltar, em seu livro, que a força e 

o poder feminino são pujantes: 

a[s] mulher[es] indígena[s], que pass[aram] por 
toda a sorte de massacre ao longo da historia, 
condicionadas ao medo e ao racismo, 
sobrevive[m] porque são criativas, xamãs, 
visionarias, curandeiras, guerreiras e guardiães 
do planeta. Seu inconsciente coletivo ancestral 
refloresce a cada ano de criação delas, porque 
são capazes de beijar as cicatrizes do mundo, 
num ato de caridade. (POTIGUARA, 2004, p.58-
59) 

As lutas pelos direitos da mulher não se resumem em estar em 

um lado oposto ao dos homens e nem se restringe ao âmbito de ser 

um oposto do machismo, conforme ressaltam García-Celay e Navarro 

(2002). Entretanto, trata-se de um engajamento, de uma força de 

caráter ético em prol de um movimento social de alteridade que se 

esmera para acabar com toda a marginalização oriunda do gênero; 



70 
 

depende de luta, de integração e de diálogo. Para Galindo (2014), o 

feminismo é um fenômeno que reúne pessoas de todo o planeta e de 

diversas culturas contra os desmandos e as violências de cunho 

patriarcal. 

Entendemos el feminismo como el conjunto de 
luchas y rebeldía para enfrentar y desobedecer 
los mandatos patriarcales. *…+ Cuando hablamos 
de feminismo, hablamos [...] de un fenómeno 
planetario; no hay sociedad, cultura ni región 
donde no haya feminismo. (GALINDO, 2014, 
p.14; 134) 

A despatriarcalização é um dos grandes eixos de desobediência 

epistêmica que leva à redefinição das bases cosmológicas, uma vez 

que o patriarcado é uma erva daninha que se entranhou em todas as 

relações interpessoais e é inerente às relações de poder constituídas 

no Estado. A literatura é o grande espaço que reverbera, transpira 

subversão. Ao trazer essas questões para a sua obra, Potiguara (2009) 

assina mais uma vez seu compromisso com as mulheres de sua 

memória: avós, mãe, tias, filha... todas aquelas que com ímpeto, 

perspicácia e inteligência subverteram o mundo patriarcal e 

reinventaram suas histórias. 

Segundo Miranda e Riascos (2016), a colonialidade trouxe 

consequências “tão devastadoras” (p.549), que foi capaz de forjar 

novas identidades para os indígenas e para os negros. Ressaltamos 

que este assolador rastro colonial transformou e prejudicou 

intensamente a nossa relação com a terra, tendo em vista que passou 

a ser ideologicamente compreendida como fonte de recursos, não de 

vida. 
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Em grande parte das vezes não medimos os possíveis 

resultados dessa falta de zelo, de amor. A desconciência24 do nosso 

elo com a terra é tal que parecemos não ter em mente que sua 

vitalidade é condição sine qua non para que estejamos bem. A 

cegueira introjetada pelo capitalismo é tão espessa (QUIJANO, 2014) 

que ainda que sejamos obrigados a ver e saber de situações como a 

que se apresenta a seguir; não nos movemos e não, por vezes, não 

nos deixam mover efetivamente para que não voltem acontecer em 

novos contextos, com outros irmãos. O resultado, portanto, é de 

descaso com a natureza, ou sob uma ótica mais profunda, de 

“desparentesco” com ela. 

 

Figura 2 – Desparentesco com a natureza: tartaruga marinha tem canudo arrancado 

da narina
25

 

Data do dia 18 de agosto de 2015 a seguinte manchete: “Em 

vídeo, tartaruga marinha tem canudo arrancado da narina”. 
                                                           
24

 Termo utilizado com base em Freire (1998), pois ressalta que educar significa dar 
consciência, libertar. 
25

 Disponível em: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/08/em-video-
tartaruga-marinha-tem-canudo-arrancado-da-narina.html. Acesso em: Dez. 2017. 
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Sinceramente, as autoras deste artigo se questionam: quantos 

choraram e agiram diante desta notícia? Às vezes, os que choram por 

essa notícia não tiveram condições para ampliar a denúncia, porque 

há muito lhes fora negada a educação, o que pode ocasionar-lhes 

possibilidades restritas de ação. Outros, os que não choram, podem 

estar preocupados com suas vidas pessoais e, nestas, a terra não é 

levada em consideração; ou os envolvidos em outros tipos de 

degradações e/ou explorações, não têm tempo/dinheiro para perder 

dando valor a estes acontecimentos. Aqueles que se aproximam de 

uma linha intercultural funcional, ainda que inconscientemente, 

podem até divulgar o fato, mas se restribem a esta ação, os 

resultados também podem ser limitados pela falta de uma prática 

mais efetiva. Quando no ambiente familiar, na escola, nas ruas, nos 

templos religiosos e nos demais entornos entendermos que não 

basta chorar, ou que precisamos fazer ainda mais que a divulgação de 

algo tão triste; quando realmente formos conscientes e pudermos 

preparar os nossos estudantes para buscar formas para evitar esse 

tipo de perda e recuperar, a partir de nossos saberes originários, o elo 

com a natureza, estaremos oferecendo um tratamento intercultural 

crítico à questão. 

Potiguara (2004) nos chama a atenção para as mazelas do 

capitalismo e do patriarcalismo. Neste sentido, para que nossas 

reivindicações se fortaleçam em prol dos saberes indígenas, dos seus 

direitos com relação à terra e da despatriarcalização, precisamos 

desenvolver uma pauta de práticas decoloniais, um projeto-

compromisso político, ético e epistêmico, conforme destaca Walsh 

(2007, p.34). 

Um projeto que possa abrir as consciências, trazer à baila 

desigualdades, pensar em soluções, rever representatividades e 

destituir tudo o que é tomado como natural e que ainda nos assola. A 

mudança é possível... para alguns, utópica... para as autoras deste 

texto, torna-se inimaginável sem uma educação intercultural crítica. 
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Marcelle Ferreira Leal 

Olha aqui meu senhor: 
Eu me lembro da senzala 

E tu te lembras da Casa-Grande 
E vamos juntos escrever sinceramente outra história 

Digo, repito e não minto: 
Vamos passar essa verdade a limpo. 

(Elisa Lucinda) 

Os versos de Elisa Lucinda introduzem o diálogo sobre Maria, 

personagem do conto de mesmo nome de Conceição Evaristo. A 

narrativa curta estrutura-se ao redor de um fragmento do cotidiano 

da trabalhadora, detentora de um nome comum na sociedade na 

qual se insere, que é interrompido por um evento de violência. 

Através do movimento da mulher negra que se apropria da escrita 

para criar um universo literário, consolidando-se como autora, uma 

empregada doméstica ganha protagonismo e tem a sua condição de 

sujeito reconhecida. Assim, as pretas abrem espaços e perspectivas 

sobre a sua presença na cidade e no literário. Elas se inserem tanto 

na produção quanto na representação da Literatura Brasileira e 

colocam em questão a história de uma arte que lhes reservou 

tradicionalmente um espaço de invisibilidade e estereotipia. 

Parte do conjunto de quinze formas breves que constituem o 

livro Olhos d’água (2016), “Maria” estrutura-se em pouco mais de 

três páginas em uma atmosfera realista. O narrador onisciente, que 

na leitura realizada compreende-se mais como uma narradora, 

acompanha o retorno para casa da personagem após uma jornada 

laboral longa. O trajeto em si envolve apenas dois ambientes 
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principais: o ponto de ônibus e o interior deste meio de transporte. 

No entanto, conforme Juliana Borges Oliveira de Morais (2016) 

destaca em “Espaços e sujeitos contemporâneos: trânsitos e 

percursos”, a obra de Conceição Evaristo expande a singularidade do 

espaço para uma pluralidade que extrapola o aspecto de lugar e 

carrega o movimento em sua estrutura por se constituir como uma 

poética diaspórica. Cito: 

pensar no espaço nas obras de Conceição é, 
antes de mais nada, um convite a um percurso 
por espaços, no plural. Isso porque esse 
conceito abarca diferentes possibilidades, todas 
elas pertinentes na escrita da autora: espaços 
discursivos, espaços da memória, espaços físico-
geográficos, espaços diaspóricos (em 
decorrência da diáspora africana representada). 
Não somente espaços estão representados na 
escrita de Conceição, mas também a temática 
do movimento, principalmente por se tratar de 
representações no universo da diáspora. 
(MORAIS, 2016, p.61) 

Em acordo com o trecho assinalado, observa-se que, no conto 

em análise, o espaço desdobra-se para além daqueles delimitados 

anteriormente. O trânsito não se limita ao percurso entre a casa em 

que Maria trabalha e na qual habita, mas também consiste na visita 

ao passado – quando recorda dos dias compartilhados com o pai dos 

seus filhos. Além disso, destaca-se o movimento reflexivo interior 

empreendido pela personagem diante da realidade que lhe é externa. 

No entanto, a situação que garante a tensão ficcional da narrativa é 

um ato de linchamento. Evidencia-se, desta forma, o assenhoramento 

público do corpo negro e a sua disponibilização para todos os tipos de 

exploração e violência. 

Por sua vez, no âmbito do literário, quando a narradora adota o 

ponto de vista de uma mulher negra e empregada doméstica para 
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conduzir a trama, apresentando-a em suas ações e pensamentos, 

desloca o leitor da perspectiva canônica tradicional e o encaminha 

para a reflexão sobre a condição de tantas outras Marias que habitam 

as cidades do Brasil. Ademais, a própria eleição do livro escrito por 

uma autora oriunda de classes populares para análise corresponde a 

uma tentativa de contribuir com a inserção das obras negro-

brasileiras no corpo crítico da Literatura Brasileira. Portanto, tendo 

em vista os fluxos apresentados, observa-se que o trânsito começa na 

narrativa e transborda para além dos seus domínios. 

Em cada uma das mobilidades indicadas, verifica-se que há 

uma convocação à reorganização da estrutura vigente. Tratar sobre a 

questão do espaço, seja o urbano ou literário, implica reconhecer a 

marca racial que o delimita. No que tange à experiência brasileira, 

cunhada por um processo colonial e escravagista longo e violento, é 

fundamental pensá-la em sua interação com os domínios de raça e 

classe. Afinal, o processo de reorganização social após a invasão dos 

povos europeus, o extermínio massivo de população local e a 

escravização de indivíduos negros ingressantes no país como 

mercadoria culmina na formação de sistemas – políticos, econômicos, 

sociais, culturais – fincados em pilares hierarquicamente verticais e 

desiguais. Na pirâmide formada, os homens brancos de classe alta 

ocupam o topo enquanto as mulheres negras empobrecidas 

sustentam a base volumosa. 

Assim, “Entre pretas ações” constrói-se um espaço literário no 

qual a mulher negra figura como sujeito ativo, seja como 

personagem, narradora, autora, leitora ou crítica. Desta forma, 

acredita-se movimentar o sistema de uma arte que se constitui 

tradicionalmente por e para sujeitos brancos de classe alta 

configurando-se de modo excludente. A inserção de tipos sociais 

historicamente marginalizados, estereotipados, silenciados e 

excluídos como atores desta estrutura e a visibilidade crítica para os 
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seus feitos, bem como a ampliação do público leitor, colaboram para 

reestruturar o corpo das letras e torná-lo mais inclusivo e diverso. 

À luz da palestra de Angela Davis – “Atravessando o tempo e 

construindo o futuro da luta contra o racismo” – proferida na Bahia 

em 2017, acredita-se que quando os que até então se constituíam 

como projeções na literatura tomam o discurso e se inserem no corpo 

literário como sujeitos, toda a estrutura desta arte se modifica. Em 

meio às ações das mulheres pretas nas letras, encontram-se reflexões 

sobre a necessidade de recuperação de um protagonismo na história 

desta arte a partir da inclusão de aspectos raciais sob a sua própria 

ótica, sem imposições ou idealizações do Outro26. Esta dinâmica 

torna-se necessária para desconstruir a ideia falaciosa de 

neutralidade que permeou, ao longo de séculos, os debates da área e 

estruturou os sistemas responsáveis por definir aspectos de 

literariedade e qualidade estética das obras. 

A expressão “vida de Maria” é uma, entre tantas outras, que 

explicitam as faces racistas e sexistas da sociedade brasileira. Ela faz 

referência depreciativa ao desenvolvimento de trabalhos domésticos. 

No Brasil, devido à herança escravocrata oriunda do processo de 

colonização, a atividade é realizada como profissão, 

majoritariamente, por mulheres negras27. Segundo pesquisa do 

                                                           
26

 Esta concepção inspira-se nas teorias presentes no livro Discurso sobre a negritude, 
de Aimé Cesaire. 
27

 Entre os dados, consta que, em 2014, enquanto 10% das mulheres brancas 
exerciam este ofício, sendo 33,5% com carteira assinada, entre as mulheres negras o 
número saltava para 17%, sendo que somente 28,6% tinham o trabalho registrado. 
Este panorama reflete na diferença de salários recebidos: as brancas recebem em 
média R$766,6 e as negras R$639,00. Fonte http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-
justica/2016/03/trabalho-domestico-e-a-ocupacao-de-5-9-milhoes-de-brasileiras - 
Acesso em 31.Jan.2017. 
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Ministério do Trabalho e Previdência e Ipea, cujo recorte é entre 2004 

e 2014, 5,9 milhões de brasileiras trabalham como empregadas 

domésticas e 17% das mulheres negras exercem esta ocupação. Logo, 

o imaginário que se desenvolve acerca de Maria no contexto 

supracitado tem gênero e cor específicos. 

O antropônimo em questão é popular no país. O dicionário 

eletrônico Houaiss aponta a existência de um substantivo simples que 

se origina dele e uma das suas acepções consiste na “denominação 

de pessoa comum indeterminada”. Isto é, a designação individual de 

um nome próprio gera um termo genérico desprovido de aspectos 

específicos. Logo, “Maria” pode abarcar tanto a identidade de um 

único indivíduo quanto a de um sujeito qualquer. É um designativo 

que carrega em sua unicidade a possibilidade do desdobramento 

para outros corpos, preenchendo-se de coletividade. 

A escolha do nome para o conto e a personagem principal não 

é gratuita, assim como a eleição do subtítulo “Vida de Maria” para 

este texto não o é. As seleções possibilitam o movimento do 

individual para o coletivo e vice-versa. Nessa dinâmica, a protagonista 

possibilita o diálogo com tantas outras mulheres que compartilham a 

sua condição, mas também assinala as singularidades presentes na 

coletividade, porque ela é um sujeito com experiências e 

pensamentos próprios. Através da sua figura, adota-se uma 

perspectiva da história permeada por sua vivência. Portanto é 

fundamental compreendê-la em suas especificidades. 

Nas primeiras linhas, entende-se que a protagonista trabalha 

como empregada doméstica na casa de outra mulher designada 

como “patroa”, o que configura um deslocamento profissional 

restrito do próprio âmbito privado para outro28. É interessante 

                                                           
28

 Lembra-se que a questão do público e o privado consiste em um elemento de 
diferenciação da luta feminista de mulheres brancas e negras. Enquanto as primeiras 
reivindicam o direito de ingressar no mercado de trabalho, deslocando-se para o 
espaço público, as últimas questionam a sua participação no movimento, uma vez 
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destacar que a perspectiva da narrativa privilegia a posição de Maria 

em detrimento da dona da casa. Desta forma, através do outsider 

within, ou forasteiro de dentro, termo trabalhado por Patrícia Hill 

Collins (2016), logra-se usar de maneira criativa a marginalidade da 

personagem. Digo, ingressamos no texto a partir das bordas e, 

através da posição adotada, a narradora assinala os aspectos 

opressivos que atingem a personagem. Sobre a utilização da posição 

marginal como estratégia contra-hegemônica, diz Bell Hooks: 

É essencial para a continuação da luta feminista 
que as mulheres negras reconheçam o ponto de 
vista especial que a nossa marginalidade nos dá 
e façam uso dessa perspectiva para criticar a 
hegemonia racista, classista e sexista dominante 
e vislumbrar e criar uma contra-hegemonia. 
(2015, p.208) 

Um exemplo é a menção ao seu expediente no fim de semana, 

quando há uma festa na casa em que trabalha, e não recebe um 

salário equivalente ao serviço prestado: “No dia anterior, no 

domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os 

restos. O osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. 

Ganhara as frutas e a gorjeta. O osso, a patroa ia jogar fora” 

(EVARISTO, 2016, p.39). Em meio ao discurso, encontra-se a denúncia 

da precarização da atividade realizada por Maria: ela recebe como 

pagamento uma gratificação – que pagaria o remédio e o 

achocolatado dos filhos adoentados em casa – e sobras de comida 

que iriam alimentá-los. Além disso, como retorna apenas no dia 

seguinte para casa, infere-se que dormira na casa da empregadora, 

mesmo com as crianças enfermas. 

                                                                                                                             
que já constituem como mão-de-obra. O discurso de Sojouner Truth, E eu não sou 
uma mulher? (Ain’t I a Woman), ilustra a afirmativa. 
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Deve-se lembrar que o serviço de doméstica ainda traz os 

resquícios de suas práticas de origem. Ela consiste na “mucama 

permitida *...+ que carrega a sua família e a dos outros nas costas” 

(GONZALEZ, 1983, p.230), palavras de Lélia Gonzalez. Configura-se 

como uma ocupação subalternizada que enfrenta resistência social 

no que se refere à regularização de direitos29. Apresentar uma 

protagonista que exerce tal profissão e mostrá-la em suas entrelinhas 

exibe as problemáticas concernentes ao ofício desempenhado por 

milhões de mulheres brasileiras, principalmente pobres e negras, 

colocando o dedo na ferida do racismo através da estética do 

literário. 

À luz de Cuti (2010), é fundamental assinalar que o emprego de 

temas acerca da situação social de grupos discriminados e do 

preconceito na narrativa é uma estratégia adotada por escritores 

negros brasileiros com o fim de apontar as suas contradições e 

consequências. A adoção da perspectiva de outsider within da 

personagem principal e o uso de situações experimentadas pelo 

sujeito negro na rotina brasileira como matéria literária demarca não 

apenas o lugar diferenciado da emanação do discurso – como afirma 

o pesquisador paulista – mas também incita o leitor à reflexão sobre 

a realidade circundante através de uma perspectiva estética. 

Os eventos propagados socialmente sob pontos de vista racista 

e sexista são revisitados sob uma outra ótica e provocam aquele que 

ingressa no texto a atribuir um novo significado ao sistema de crenças 

a que foi exposto dentro de uma sociedade com as marcas da 

escravização e do genocídio dos povos afrodescendentes em sua 

história. No conto “Maria”, a solidão da mulher negra e o acesso 

público e violento ao seu corpo demarcam a condição destes 

indivíduos. A naturalização da ausência de um companheiro ao seu 

                                                           
29

 Deve-se lembrar que, apenas em 2013, com a denominada PEC das domésticas, a 
categoria alcança conquistas básicas como delimitação de horário de trabalho. 
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lado e da sua disponibilidade para o sexo ou trabalho são traduzidos 

por enunciados como: “branca para casar, mulata para fornicar e 

negra para trabalhar”. 

Na contramão da consolidação de ideias estereotipadas sobre 

os sujeitos negros, o conto de Conceição Evaristo nos convida a visitar 

o cenário a partir de um ângulo distinto. No campo individual, há um 

destaque para as dimensões emotivas das personagens 

representadas pelo afeto demonstrado pelo assaltante do ônibus e a 

fragilidade da protagonista. Por sua vez, no âmbito público, o 

julgamento popular e violento oriundo de um conceito prévio da 

identidade da mulher, que culmina na agressão física ao seu corpo, é 

apresentado pela ótica da vítima e não de seus algozes. Deste modo, 

questiona-se a situação de vulnerabilidade do cidadão negro no 

cotidiano brasileiro. 

O ingresso no ônibus inaugura a série de episódios que 

direcionam o leitor ao clímax do conto. Quando entra no transporte, 

um homem paga a passagem de Maria e ela o reconhece mesmo sem 

olhá-lo: é o pai dos seus filhos. A realidade marcada pelo cansaço e 

pela espera se retira para a aparição da memória onde ela guarda a 

felicidade dos dias compartilhados com aquele cuja mirada se 

mantém “não se fixando em nada e em ninguém”. O passado revela o 

paraíso perdido do período breve desfrutado em família e resgata 

mágoas anestesiadas pela urgência dos dias. As lembranças se 

imiscuem à escuta emudecida dos cochichos proferidos pelo 

companheiro de outrora que confessa as dores do seu “buraco 

saudade” (EVARISTO, 2016, p.41) no peito. O deslocamento temporal 

expõe as cicatrizes do corte provocado pela separação na vida de 

ambas as personagens. 

A apresentação dos afetos e afetações do casal conduz às faces 

introspectivas de figuras constantemente objetificadas pela ficção: o 

ladrão e a empregada doméstica. No movimento proposto, 

encontram-se as paixões dos envolvidos na contracorrente da 
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desumanização a que estão constantemente expostos. Em Vivendo de 

amor, Bell Hooks explicita a problemática da expressão de 

sentimentos pelos negros em diálogo com os impactos deixados pelo 

sistema escravocrata. Tendo em vista que a contenção das emoções 

se caracterizou como modo de sobrevivência de um povo 

constantemente exposto a separações e punições, tornou-se comum 

eximi-los de afetividade. Diz a autora: 

A prática de se reprimir os sentimentos como 
estratégia de sobrevivência continua a ser um 
aspecto da vida dos negros, mesmo depois da 
escravidão. Como o racismo e a supremacia dos 
brancos não foram eliminados com a abolição 
da escravatura, os negros tiveram que manter 
certas barreiras emocionais. (HOOKS, 2010) 

A exposição das emoções das personagens diante do encontro 

é fundamental para a construção da subjetividade de ambos. Em 

relação à Maria, a narradora explicita a mágoa a respeito do 

abandono do companheiro e o pesar sobre o curso da vida. A 

demonstração do sentimento da mulher e a fragilidade apresentada 

após se deparar com o homem que amava resgata a afetividade de 

um corpo historicamente encoberto com o invólucro da força ou da 

isenção de paixões. Ainda no rastro da reflexão de Hooks, entende-se 

que a recuperação da importância da vida interior das mulheres 

negras é fundamental para desenvolver o seu fortalecimento. Não 

basta sobreviver, o cuidado com a esfera emocional também lhes 

permite gozar a vida, experimentar a força ativa das paixões. 

A solidão da protagonista é outro aspecto relevante para o 

debate em voga. No momento em que o homem a questiona sobre a 

existência de outros filhos, ela interage com o baixar dos olhos e esta 

se configura como a única interação presente no diálogo. A narradora 

demarca que, apesar do envolvimento com outros, ela “não tinha 

ninguém” (EVARISTO, 2016, p.40) e aponta a dificuldade de sua 
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condição: “Era tão difícil ficar sozinha!” (2016, p.40), sintetizando a 

dor da mulher negra sobre a adversidade de estar só. Conforme 

conclui Ana Cláudia Pacheco em Mulher negra: afetividade e solidão, 

as mulheres não-ativistas expressam o conceito de solidão em 

associação com a maternidade e o abandono. No conto Maria, o 

“medo da vida” da personagem após o anúncio do assalto do ex-

companheiro e seus comparsas evidencia a responsabilidade de 

concentrar em si as demandas da manutenção da própria vida e dos 

filhos: 

Maria estava com muito medo. Não dos 
assaltantes. Não da morte. Sim da vida. Tinha 
três filhos. O mais velho, com onze anos, era 
filho daquele homem que estava ali na frente 
com uma arma na mão. O de lá de trás vinha 
recolhendo tudo. Apenas a voz do outro se 
ouvia pedindo aos passageiros que entregassem 
tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia 
aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos 
seus filhos? (EVARISTO, 2016, p.41) 

A série de frases curtas soa poeticamente como disparos que 

aumentam a tensão do leitor. Em seguida, observa-se o aspecto do 

abandono na frase: “Nas mãos nenhum anel ou aliança. Aliás, nas 

mãos tinha sim! Tinha um profundo corte feito com faca a laser que 

parecia cortar até a vida” (EVARISTO, 2016, p.41). Compreende-se 

que a solidão implica não apenas no âmbito da dor afetiva daquela 

mulher, mas também culmina no encargo da sua família. É 

interessante notar a estratégia narrativa de resgatar o ferimento 

provocado pelo gume do utensílio doméstico enquanto cortava pernil 

para a patroa logo após a menção da ausência do arco anelar símbolo 

de união afetiva. Maria era uma mulher ferida no corpo e na alma, 

ela não esperava um salvador, mas garantia na luta diária a 
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sobrevivência dos filhos que marcam a presença ausente de alguns 

dos homens que passaram por sua vida. 

Findado o roubo, no qual a protagonista fora a única a não ter 

os pertences levados, uma voz a acusa de conhecer os assaltantes. É 

interessante destacar que, sem demora, a narradora indica a 

presença do homem por trás de tal identidade: “Ela não conhecia 

assaltante algum. Conhecia o pai do seu primeiro filho. Conhecia o 

homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto”. As faces 

paternal e de amante se incrustam no sujeito designado apenas como 

“assaltante”. Há um cuidado em desdobrar o olhar sobre a figura do 

homem, reconhecendo-se a história existente para além do crime 

que cometeu. 

Esse trecho nos remete à discussão sobre a dissolução das 

identidades na modernidade. Consoante às teorias de pesquisadores 

como Stuart Hall (2005), defende-se que as mudanças 

experimentadas nas sociedades modernas fragmentam as paisagens 

culturais e, consequentemente, deslocam as localizações dos 

indivíduos tanto no mundo social quanto de si mesmos. No entanto, 

percebe-se que alguns sujeitos ainda têm os traços designativos de 

sua individualização pré-estabelecidos por uma nomenclatura 

responsável por esvaziar todas as outras possibilidades de sua 

identificação. Isto é, o “assaltante” e a “empregada doméstica” são 

exemplos de tipos consubstanciados em tais designações e apagados 

de outras faces identitárias que os compõe. 

Quando a literatura nos provoca ao reconhecimento do 

aspecto introspectivo de figuras como Maria, contribui para a 

representação do indivíduo negro em sua complexidade. Críticos 

literários, entre os quais cito Cuti (2010) e Eduardo Assis Duarte 

(2008), identificam esta forma de construção de personagens como 

uma característica do que se designa literatura negra ou afro-

brasileira. Na contracorrente do canônico que conjuga a moral 

patriarcal à mentalidade racista para compor a mulher negra na 
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ficção, textos de autoras como Conceição Evaristo propiciam outros 

olhares para tipos estigmatizados socialmente. 

Discutidos alguns aspectos referentes à vida interior de Maria, 

seguimos para outro tema de destaque no conto: o linchamento. 

Após a acusação de que a mulher estava junto com os bandidos, 

vozes indicam que ela os acompanha e encorajam os demais a se 

voltarem contra a protagonista, entre as quais consta a de um 

menino negro cuja aparência era próxima a do seu filho. Utilizando 

palavras depreciativas de cunho racista – “negra safada”, “negra 

atrevida”, “puta”, “puta safada” (EVARISTO, 2016, p.41) – há uma 

incitação ao julgamento público e violento da mulher aos brados de: 

“Lincha! Lincha! Lincha!” (2016, p.41). Após um tapa na cara da 

acusada, alguns passageiros descem do ônibus e outros obedecem à 

convocação iniciando a série de agressões à mulher. 

É imprescindível notar as questões ao redor da ação coletiva de 

violência responsável por ferir físico e moralmente Maria para 

compreender as vicissitudes da narrativa. Não há intenção de se 

aprofundar sobre o tema na presente análise, mas a inserção do 

evento na narrativa demanda a discussão acerca do fenômeno social, 

visto que ele consiste no clímax do conto. Investigador sobre o tema, 

José de Souza Martins afirma no artigo “As condições dos estudos 

sociológicos sobre o linchamento no Brasil” que a prática é antiga e 

consta em documentos brasileiros na metade do século XVIII. 

Ademais, o ato está associado à precariedade da vida urbana, onde 

se concentra majoritariamente, e se efetiva visando ao caráter 

punitivo do ser castigado com nuances de vingança. Compreendê-lo, 

segundo o sociólogo, revela “a realidade mais profunda de uma 

sociedade, de seus nexos mais ocultos e ativos” (MARTINS, 1995, 

p.308). 

O episódio é o ponto alto de tensão ficcional do relato breve e 

coloca a problemática social brasileira no centro da análise. Ainda no 

rastro dos estudos do pesquisador do tema, afirma-se que esta 
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modalidade de violência atinge principalmente os corpos negros. 

Considerando a frase do pesquisador sobre o modelo de julgamento 

coletivo exibir o lado umbroso da sociedade na qual ocorre, acredita-

se que o racismo é uma das sombras que emanam nos linchamentos 

ocorridos no Brasil. No entanto, discorda-se do mesmo quando 

assinala a dificuldade de “assumir o preconceito racial como 

motivação fundamental dessa forma de justiçamento” (MARTINS, 

1995, p.296) devido à presença de agressores negros no ato. 

Aos nossos olhos, o argumento em questão é frágil, pois sabe-

se que o racismo, como problema estrutural e estruturante da 

sociedade brasileira, atinge a todos e não apenas à população branca. 

Figuras como o capitão-do-mato ilustram a forma pela qual, 

historicamente, o sistema utiliza a estratégia do negro contra o negro 

como forma de dominação. No conto de Conceição Evaristo, a 

participação de um indivíduo de pele preta na chamada contra a 

empregada doméstica, também negra, sugere a manutenção e o 

êxito do método de fomento de controle e conflito entre o oprimido 

e seu semelhante. 

Em acordo com o pensamento de Abdias Nascimento (2017), 

acredita-se que, desde o período colonial brasileiro, há um genocídio 

sistemático da população afrodescendente na sociedade brasileira. O 

desejo de extermínio do outro através do linchamento é um dos 

sintomas do ódio racial existente no país. No que tange ao branco, o 

confronto com este outro é evidente. Por sua vez, a respeito do negro 

é preciso enfatizar, como indica Fanon (2008), que ele tem duas 

dimensões: “uma com seu congênere e outra com o branco”. Logo, 

quando o menino se levanta contra Maria, indica que a sua ação se 

configura como uma tentativa de garantir a diferença entre si e 

aquela a quem agride, embora ambos dividam a mesma condição de 

subalternidade na sociedade. 

A invasão pública ao seu corpo demarca a vulnerabilidade a 

qual os negros estão expostos. Uma vez que, historicamente, são 
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excluídos da categoria de humanos, vide as práticas de dominação 

escravagistas, há uma permissividade de acesso, intervenção e 

aniquilação do seu ser. No livro Olhos d’água, as personagens 

representam homens e mulheres marcados pela marginalidade dos 

sujeitos de pele preta na cidade e as violências recorrentes que os 

atingem. Maria é um exemplo da apropriação social da identidade da 

mulher negra que, constantemente, carrega estereotipias em sua 

presença e é concebido como disponível para a exploração e a 

agressão. 

Sabe-se, pelo curso do narrado, a respeito da inocência da 

protagonista. Contudo, sob o ponto de vista das demais personagens, 

agentes do linchamento, a pena se justifica por ter sido a única a não 

ter os pertences levados e, por isso, “estar de coleio” com os 

assaltantes. Essa mirada dupla proporciona a tomada reflexiva do 

leitor sobre atos bárbaros executados diariamente na cidade e 

exibidos de maneira acrítica pela mídia de forma que anestesia o 

espectador ou o leitor acerca da percepção do absurdo presente na 

situação. Ao abordá-los através da literatura, exigindo a atuação do 

imaginário, Conceição Evaristo desestrutura a concepção prévia que 

se constrói socialmente sobre tais indivíduos e exige uma 

reconfiguração das representações postas. 

Há uma convocação para visitar as enunciações do que é 

apresentado como normal por outros prismas e resgatar a 

sensibilidade diante da realidade que experimentamos. Consoante ao 

movimento provocado pelo texto afro-brasileiro30 sobre a 

constituição imaginária da mulher negra no espaço literário – como 

descreve Eduardo Assis Duarte em Mulheres marcadas: literatura, 

gênero, etnicidade – a representação de Maria expressa a sua 

“condição de vítima de uma ordem social calcada na exploração e no 
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 Termo usado por Eduardo Assis Duarte. No presente estudo, priorizamos a 
nomenclatura negro-brasileira tal como defende Cuti. 
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preconceito” (DUARTE, 2009, p.16). Trazê-la para o âmbito do 

sensível por meio do realismo e contemplar aspectos como a sua vida 

interior e as agressões que a atingem permitem um olhar crítico para 

a sociedade na qual estamos imersos. Assim, a Literatura torna-se um 

agente de transformação na medida em que provoca reflexões sobre 

os dramas vividos na modernidade e, aqui, especificamente, aqueles 

que rondam a vida das mulheres negras nas cidades brasileiras. 

Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se 
move com ela. 
(Angela Davis) 

Em julho de 2017, Angela Davis profere uma conferência na 

Universidade Federal da Bahia intitulada: “Atravessando o tempo e 

construindo o futuro da luta contra o racismo”. Entre os assuntos 

abordados pela filósofa norte-americana, consta a importância do 

ativismo e da resistência das mulheres afrodescendentes. Segundo 

Davis, uma vez que elas constituem a base da pirâmide social, o seu 

movimento reverbera em toda a estrutura. Por isso, o protagonismo 

feminista negro abolicionista figura com relevância extrema na luta 

contra o racismo, o capitalismo e o heteropatriarcado. Ainda no 

rastro da autora, concorda-se que, apenas quando a vida da mulher 

negra tiver importância, “o mundo será transformado e teremos a 

certeza de que todas as vidas importam”. 

Tomando como base as palavras da intelectual norte-

americana, concebemos que a literatura é mais um campo no qual o 

movimento da mulher negra implica no abalo de todo o sistema que 

o envolve. A formação da arte das letras no Brasil legitimada pela 

crítica se concentra nas mãos de homens brancos da classe alta e os 

seus temas e problemas são desenvolvidos – aos moldes da estética 

europeia – em diálogo com as questões que os circundam. Assim, a 
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representação literária se adensa com a perspectiva da elite 

econômico-intelectual e cria imaginários a partir de tal visão de 

mundo. 

A reflexão sobre a literatura brasileira também não pode 

ignorar os aspectos que concernem ao letramento no país. Ainda 

hoje, 11,8 milhões de brasileiros não sabem ler e escrever31, sendo 

que o número de analfabetos negros é o dobro dos brancos e está 

concentrado em grupos de renda mais baixa. Verifica-se, portanto, 

que a habilidade com as letras é um privilégio usufruído 

principalmente pela população nacional branca. Historicamente, o 

acesso ao ensino de qualidade é destinado à elite do país. Este é um 

dos fatores que colaboram para uma participação menor dos negros 

na produção, distribuição e consumo de literatura32, uma vez que 

compõem a faixa mais baixa da pirâmide social brasileira. 

Apreciando o cenário em questão, entende-se que as 

observações de Angela Davis são transponíveis para o âmbito 

literário, posto que ele reflete o sistema sócio-político-econômico do 

país em sua estrutura. Isto é, o poder de criar, acessar, divulgar, julgar 

a Literatura, concentra-se nas mãos de um grupo pequeno que 

determina a dinâmica da arte designada e se pauta no argumento 

canônico de literariedade – criado por esta mesma classe restrita – 

para manter os seus privilégios e excluir outros grupos que almejem 

disputar o espaço. Tradicionalmente, o lugar reservado à mulher de 

pele escura é a de indivíduo representado e, como já mencionado no 

estudo de Eduardo Assis Duarte, de forma estereotipada, 

restringindo-a à sexualização ou à exploração laboral. 

Nota-se, portanto, que não se reserva à negra o espaço de 

sujeito da literatura. Por isso, estimula-se que, sem pedir licença, ela 
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 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio (PNAD) divulgados pelo 
IBGE em 2016. 
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 Afirmação embasada no estudo quantitativo de Regina Dalcastagnè já 
mencionado. 
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se aproprie do discurso e se ocupe da própria representação. Assim, 

não há uma preocupação de seguir o modelo estabelecido pelo outro 

– no qual estas mulheres teriam a sua inserção dificultada – mas sim 

de se apoderar da arte como um direito, tal como defende Antonio 

Candido (1995). À luz de Angela Davis, acredita-se que quando ela se 

desloca ativamente nesta arte, e nos aspectos que a englobam, toda 

a estrutura se move também. Ademais, o caráter coletivo inerente às 

práticas de luta destas mulheres – apontado pela autora 

norteamericana – contribui para a construção de um espaço literário 

mais inclusivo e plural. 

Conforme Conceição Evaristo declara em entrevistas e 

palestras, publicar é um ato político para as negras. Pode-se dizer, no 

rastro da sua afirmação, que agir é um ato político para tais mulheres. 

Recorda-se que, no trecho do depoimento “Da grafia-desenho de 

minha mãe um dos lugares da minha escrita”, a autora assinala o 

escrever como um ato que “pressupõe um dinamismo próprio do 

sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua auto-inscrição no interior 

do mundo”. Em meio às ações das mulheres negras no literário, 

instaura-se uma dinâmica de insubmissão nesta arte que, como 

afirma a escritora mineira, pode se dar em aspectos distintos, como a 

linguagem e o tema. 

O movimento subversivo também pode se realizar em outras 

esferas nas quais as pretas ingressam em espaços onde o seu acesso, 

até então, fora dificultado ou até mesmo interditado. Entre as ações 

possíveis, destacam-se aquelas nas quais as mulheres negras 

ocupam-se da criação de gêneros literários diversos, refletem 

criticamente sobre a arte das letras produzida no país e leem tais 

produções considerando o pacto de generosidade33 necessário para 

manter a vivacidade do escrito. Assim, assumem a identidade de 

escritoras, críticas e leitoras, ou seja, sujeitos da Literatura. Contudo, 

                                                           
33

 Expressão cunhada por Jean-Paul Sartre no livro O que é a literatura?”.  
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é imprescindível que elas também se comprometam com a 

consolidação da literatura negra-brasileira nas suas práticas. É 

importante assinalar que não se defende que as mulheres negras 

escrevam, critiquem e leiam apenas as obras que se enquadram em 

tal classificação. Apenas ressalta-se que é fundamental uma 

dedicação ao resgate, à construção e à reflexão da esfera na qual a 

sua identidade é priorizada e se revela de forma ativa e crítica. 

“Entre pretas ações” modifica-se o perfil da arte das letras e o 

conto “Maria”, de Conceição Evaristo, elucida a afirmação. A 

construção da personagem negra por uma autora comprometida com 

uma escrita capaz de acordar a Casa Grande do sono injusto 

enriquece a Literatura Brasileira na medida em que contribui para a 

pluralidade de perspectivas no espaço literário. Segundo Evaristo, o 

ato de elaborar um texto está permeado pela subjetividade daquele 

que lhe dá vida, por isso a ficção que produz está atravessada pelas 

experiências de ser uma mulher negra em um país invadido e privado 

da história de sua população originária e reconstituído sob pilares 

sexistas e racistas. 

A formação do cânone literário brasileiro tradicionalmente é 

responsabilidade de homens brancos pertencentes às classes altas, 

em sua maioria, e a constituição do imaginário herdada pela nossa 

sociedade se restringe à visão de mundo de tais sujeitos. As ações de 

Conceição Evaristo de publicar Olhos d'água – livro no qual as 

narrativas abarcam vivências do corpo negro na cidade – e criar 

protagonistas outsider within, como Maria, contribuem para a 

renovação do sistema simbólico vigente. Nestes movimentos, ela não 

só se afirma como escritora, mas também traz o que está socialmente 

à margem para o centro do espaço literário de forma ativa. Isto é, 

reconfigura o papel do periférico no literário. 

Quando mulheres negras se debruçam sobre textos como o 

analisado, dão continuidade ao ciclo de “entre pretas ações” no 

espaço literário. Acredita-se que é essencial que elas não apenas se 



95 
 

empenhem na criação, mas também se ocupem da crítica da arte das 

letras. Lembra-se que, historicamente, o ser negro é cunhado como 

um indivíduo pré-lógico, “incapaz de pensamento e raciocínio”, como 

afirma o filósofo camaronês Marcien Towa. Diferente da habilidade 

artístico-criativa que a sociedade lhe confere e reconhece como 

legítima, a aptidão para o pensamento não é valorizada. Por isso, a 

dedicação à esfera reflexiva da literatura – tecendo suas leituras e 

teorias – é relevante e se constitui como uma insubmissão, porque, 

desta forma, as negras se inserem como críticas literárias, isto é, 

sujeitos do pensamento. 

A presença de uma escritora que sai da sombra e se apropria 

da escrita para criar outros universos ficcionais protagonizados por 

indivíduos que estão à margem da sociedade imprime uma nova 

dinâmica na tradição literária. Embora Maria pertença à classe 

popular e trabalhe como empregada doméstica, o narrador 

onisciente conduz o enredo de modo que insere subjetividade em um 

corpo constantemente objetivado pelo cânone e promove o 

pensamento crítico do leitor ao instigá-lo a explorar situações de 

violência experimentadas por indivíduos de pele preta por um prisma 

distinto do apresentado constantemente pela mídia. Acredita-se que 

estes novos atores do cenário literário brasileiro possibilitam um 

distanciamento do perigo da história, única responsável pela 

reprodução de estereótipos e alienação de um povo conforme nos 

adverte Chimamanda Adichie em sua conferência no TED: “Então, é 

assim que se cria uma única história: mostre um povo como uma 

coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles se 

tornarão.” 

Como Antonio Candido (2014) indica, literatura e sociedade se 

contaminam mutuamente. A efervescência da luta das mulheres 

negras transborda nos domínios da literatura de Conceição Evaristo. 

De igual maneira, a criação artística da autora colabora com a 

reconfiguração do imaginário sobre estas figuras e legitima as 
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identidades assumidas em tal área. Entre pretas ações, ela se coloca 

como sujeito desta arte sem medo de afirmar: Eu sou escritora! Eu 

sou crítica! A vida de Maria ganha protagonismo e tantas outras 

Marias podem se sentir representadas ao debruçarem os olhos sobre 

este conto. Nas atividades mencionadas, a paisagem da literatura 

ganha outros tons, mais enegrecidos, e a dinâmica de sua estrutura 

se altera, tornando-se mais inclusiva. Assim, seguimos movendo-nos 

e deslocando mundos sem perder de vista a filosofia ubuntu: eu sou 

porque nós somos. 
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Ximena Antonia Díaz Merino 

La cautiva india o española será la engendradora de mestizos ya sea en 
el territorio dominado por los blancos, ya sea en la tierra autónoma 

habitada por los indígenas. De este modo, las mujeres tuvieron un peso 
crucial en la amalgama de las sangres, sus cuerpos hicieron de nexo y 

puente entre culturas, sus vientres procrearon a los nuevos moradores, 
su habla entregó símbolos y ritos, idiomas y conjuros, transmisión de 

técnicas y saberes. (MONTECINO, 1993, p.25-27) 

Historicamente as análises das situações coloniais foram 

realizadas sob a perspectiva hegemônica das culturas colonizadoras, 

mas atualmente, a partir do resgate de textos escritos por indígenas e 

mestiços, novas perspectivas são construídas. Ciente de que os textos 

coloniais de autoria mestiça e indígena apresentam um relato oposto 

ao dos cronistas europeus Mary Luise Pratt, destaca que essas obras 

podem ser consideradas textos autoetnográficos, posto que neles 

“*...+ los sujetos colonizados emprenden su propia representación de 

manera que se ‘comprometen’ con los términos del colonizador” 

(2010, p.35-36). Levando em consideração que nos textos 

etnográficos os europeus buscam representar os outros, Pratt 

acrescenta que os textos autoetnográficos “*…+ son los que los otros 

construyen para responder a esas representaciones metropolitanas y 

para dialogar con ellas”. São textos direcionados tanto a leitores 

metropolitanos quanto a leitores do próprio grupo social do escritor, 

que revelam “relatos da dominación imperial y de la resistencia vistos 

desde el lugar mismo en que ocurrían”. Trata-se nas palavras de José 

Antonio Mazzotti de textos que surgiram “como respuesta a diversas 

tendencias ideológicas manifestadas en las historias sobre el Nuevo 
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Mundo en función de intereses propios de un sujeto colonial 

dominante” (1996, p.20). 

Enquanto que nos textos europeus se ignora a interação 

ocorrida nas “zonas de contacto” (PRATT, 2010) ou fronteiras 

culturais, a expressão literária latino-americana considera essa 

interação uma fonte de influências mútuas e confronta em seus 

escritos a visão de ambas as partes: colonizador e colonizado. Nesse 

contexto, a carência de estudos sobre os efeitos do cativeiro na 

fronteira araucana no período colonial chileno é assunto tratado por 

Sánchez Pérez (2010) ao afirmar que as pesquisas desenvolvidas 

centram sua atenção na 

información etnográfica que puede entregar el 
cautivo, los aspectos de mestizaje, la 
convivencia y los estatus de los cautivos en la 
sociedad captora; pero poco se ha hecho 
respecto a las etapas y características propias de 
la condición del cautiverio en sí. [...] Tampoco se 
ha hecho un esfuerzo por historizar el fenómeno 
como parte de un proceso mayor de relaciones 
político–militares en la zona y ver el rol que en 
ella desarrollaron; y, quizás lo más complejo, es 
que no se han publicado estudios que busquen 
erradicar la postura etnocéntrica del fenómeno. 
(p.219-220) 

Os escassos relatos de indígenas e mestiços cativos revelam a 

vida de sujeitos anônimos e excluídos do relato histórico oficial. 

Resgatar essas vozes possibilita questionamentos sobre o discurso 

hegemônico e produz novos olhares sobre o cenário colonial chileno, 

época em que mulheres e crianças eram capturadas com o intuito de 

suplir necesidades económicas (mano de obra) e 
incluso biológicas (captura de ‘piezas’ con fines 
sexuales y reproductivos), como estretegia de 
mediación y/o negociación política (intercambio, 
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rescate y canje de cautivos), o medida de 
exterminio del oponente, lo cierto es que dentro 
de la Araucanía – como en otros espacios 
americanos – la toma de cautivos fue una 
práctica empleada tanto por la sociedad hispana 
como por la indígena, en el marco de los 
procesos de conquista y colonización. (GÓMEZ, 
2016, p.414) 

Nesse contexto, o romance Mestiza (2017) de Patricia Cerda 

cobra importância por trazer à luz a voz de uma mestiça cativa 

chamada Animallén, nome mapuche de Marina Buenaventura, de pai 

mapuche34 e mãe espanhola, que revela realidades paralelas às 

categorias hegemônicas num processo de construção identitária 

estabelecido a partir de uma jornada exploratória que a leva à 

descoberta de si mesma e dos outros ao longo de sua diáspora entre 

a Araucanía, Concepción, Santiago e Sevilla, numa época em que a 

cultura chilena estava em processo de formação. O romance de Cerda 

foi construído com base no documento intitulado Informe de Marina 

Buenaventura sobre el estado de las artes y la guerra en el Reino de 

Chile (XVII), escrito por dona Marina e conservado até hoje no Achivo 

de Índias de Sevilla, o documento é apresentado por sua autora com 

as seguintes palavras: 

He aqui las confesiones de una cautiva del reino 
de Chile. Cautiva como lo fue mi madre, como lo 
fue también mi hermano menor, como lo fueron 
muchos españoles entre los míos y muchos de 
los míos a este lado del mundo. Los cautivos, sus 
hijos y sus nietos están por todas partes en el 
reino de Chile. Son, somos el lado oscuro de la 
vida cotidiana [...] Desde que me tomaron en 

                                                           
34

 A denominação mapuche se origina da fusão de duas palavras, mapu que significa 
terra, e che, que significa gente (gente de la tierra) e faz referência ao povo 
ameríndio que habita milenarmente certas regiões do Chile e da Argentina. 
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Lanalhue encarné dos mundos y este es mi 
testimonio. (CERDA, 2017, p.308) 

Dona Marina, aos setenta anos de idade, escreve em Sevilla 

sua experiência de ter sido capturada em 1620, aos dezesseis anos, 

por um espanhol que a manteve cativa até 1624 no forte Arauco na 

região de La Frontera no sul do Chile. Animallén foi sequestrada, 

violentada e obrigada a trabalhar num ambiente hostil, até o dia que 

conseguiu fugir. O relato aborda um período de 54 anos, entre 1620 e 

1674, revelando as primeiras décadas da Colônia chilena, ainda uma 

nação em formação que se encontrava sob o poder da Igreja e da 

Coroa espanhola. 

O relato de Dona Marina não revela somente a violência que 

envolve a prática do cativeiro, revela, também, a atuação de homens 

e mulheres que foram capazes de reagir à arbitrariedade da captura 

desenvolvendo estratégias de acomodação ou de resistência como a 

fuga, a assimilação cultural, a mestiçagem biológica e o não retorno à 

sociedade de origem pelo receio de rejeição, ações que 

possibilitaram a sobrevivência num cenário adverso. Cabe destacar 

também que os cativos foram um veículo de trânsito de usos, 

costumes e crenças a partir dos quais se configurou uma sociedade 

mestiça, como asseverado por Silvia Montecino em seu estudo 

Sangres cruzadas: mujeres chilenas y mestizaje 

Como es sabido de la relación entre mujeres 
indígenas y hombres españoles nació el (la) 
mestizo(a), un ser indeterminado, problemático, 
bisagra entre dos culturas, sin pertenecer a 
ninguna de ellas. La peculiaridad del 
acoplamiento que hace surgir al híbrido 
latinoamericano, es que se trata de una unión 
libre, fuera de las sanciones matrimoniais 
indígenas y españolas. Por ello lo mestizo fue lo 
ilegítimo, el producto de una relación ‘fuera de 
la ley’. Mestizaje e ilegitimidad van de la mano, 
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se abrazan para formular una diferencia social y 
étnica. Siendo ese el origen de nuestras 
sociedades [...]. (1993, p.17) 

Montecino chama a atenção para o maior problema que 

encerra o processo da mestiçagem: o mascaramento da condição de 

mestiço. (1993, p.17). As interpretações historiográficas tradicionais 

destacam que o mestiço faz uma opção entre o pai ou a mãe, de 

forma que “En el primer caso, el planteamiento es que el mestizo se 

‘blanquea’ y se transforma en el criollo; en el segundo se aindia, se va 

al territorio rebelde, asume el bandidaje y la insurrección”. Situação, 

que de acordo com os estudos de Richard Konetzke, se deve à não 

aceitação do mestiço dentro da sociedade colonial, posto que 

Cuanto más elevada era la posición social de un 
individuo más se cuidaba que su familia pudiera 
jactarse de pura ascendencia española. En estas 
circunstancias la idea española de limpieza de 
sangre encontró una acogida tan favorable y 
una expansión tan general en territorio 
americano que se convirtió en criterio decisivo 
para la colocación de los individuos en el orden 
estamental de la sociedad colonial [...] En el 
siglo xvm aumentó aún más el orgullo de los 
españoles en América en distinguirse de la 
población de color y manifestarse como clase 
privilegiada de la sociedad mediante la limpieza 
de sangre. (1960, p.125) 

A manutenção de mulheres indígenas cativas na fronteira 

araucana ao longo do século XVII foi uma prática que prolongou a 

Guerra de Arauco (1550-1818), confronto entre as forças militares da 
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Capitanía General de Chile35 pertencentes à monarquia hispânica e o 

povo mapuche. A Guerra de Arauco teve como cenário a região de La 

Frontera, entre as margens do rio Bío-Bío e a Araucanía. Cabe 

destacar a diferenciação entre escravos e cativos, pois o primeiro 

conceito se refere ao prisioneiro de guerra e o segundo ao 

aprisionado na guerra, termos que fazem referência à mesma 

realidade, mas que na perspectiva histórica o vocábulo escravo 

adquire uma conotação de maior crueldade que o de cativo, talvez 

porque 

el esclavo es capturado en el lugar de un 
enfrentamiento y como resultado de su 
resistencia, por lo que la situación posterior será 
peor que la del cautivo; este al ser capturado 
como produto de un conflito bélico y sólo por 
ser enemigo, puede acomodarse mejor dentro 
de la sociedade rival. (ALEGRÍA, 1997) 

Em território fronteiriço, a denominação cativa(o) faz 

referência ao rapto e manutenção de indivíduos brancos em 

comunidades indígenas, já a denominação saca de piezas indica a 

captura de indígenas por espanhóis. Cabe destacar também o caso 

das chiñuras, palavra mapuche que deriva do espanhol señora, que 

se refere às “cautivas españolas que fueron madres y esposas de 

caciques o ülmenes y que a diferencia de lo que ocurría con las 

cautivas indias en manos de españoles, eran incorporadas como 

esposas” (PÉREZ, 2010, p.225). Segundo Lázaro Ávila (1994) a 

diferença de valor entre cativos indígenas e espanhóis foi 

consequência do modelo de colonização e da ambiguidade jurídica 

com que essas categorias foram conceituadas e interpretadas pela 

                                                           
35

 Também conhecida como Reino de Chile, território administrativo pertencente ao 
Império espanhol entre 1541, ano da fundação da cidade e 1818, ano em que foi 
declarada a independência, convertendo-se na República do Chile. 
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sociedade que legitimou um sistema que discriminava o indígena. 

Sánchez Pérez também explica que o conceito de cativo, na América e 

especialmente no Chile, apresenta diferenças se aplicado ao branco 

ou ao indígena, pois 

El español, el cristiano, en general, no se 
entiende en la documentación como un esclavo, 
sino que se autoidentifica, en un sentido de 
grupo, la mayor parte de las veces, aunque no 
siempre, como un cautivo/a, aun cuando caiga 
en una condición servil o sea vendido o trocado 
como un bien mueble. Pero cuando el concepto 
se aplica al “outro”, al indio cautivo que ingresa 
a la sociedad hispana, la barrera conceptual se 
tiende a diluir, confundiéndose muchas veces 
con amancebamiento, servidumbre, esclavitud u 
otras categorías afines. (2010, p.224) 

A privação da liberdade, do próprio nome, do idioma, da 

religião, o castigo, a condição servil, a subjugação ao poder do outro 

e o afastamento do grupo social de pertencimento são condições 

vivenciadas por um cativo, condições às quais foi submetida dona 

Marina ao longo de sua permanência no forte Arauco. Ela destaca em 

seu testemunho que no segundo dia de cativeiro seu carcereiro 

trocou seu nome indígena por um nome cristão 

Esta vez, después de ensuciarme y de tratar de 
abrazarme, se sentó en el saco y me habló en la 
lengua en que me hablaba mi madre: ‘Mi 
nombre es Álvaro Maldonado, soy el sargento 
mayor de este tercio. Puedes llamarme don 
Álvaro. Cuál es tu nombre? *...+ “Animallén, y 
necesito agua para lavarme”, le dije en su 
idioma. De ahora en adelante te llamarás 
Marina Maldonado. Aquí aceptamos solo 
nombres cristianos [...]. (CERDA, 2017, p.21-22) 
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A brava resistência mapuche contra o domínio espanhol 

provocou ações mais violentas por parte dos novos governadores que 

viam como única solução impor o terror entre os indígenas, como 

registrado pelo governador Francisco de Quiñones em 1602 

“Goberné aquel reino diez y seis meses y en ellos por mi persona y las 

de mis capitanes, maté, prendí y ahorqué más de dos mil indios” 

(Quiñones, Apud JARA, 1971, p.162). Ao longo dos três séculos de 

conflito o terror imposto à população nativa do centro-sul chileno 

provocou uma mobilidade territorial constante que resultou numa 

“merma de su tasa demográfica ya por la reducción a la exclavitud de 

los ‘indios de guerra’, desterrados e trasladados al valle central de 

chileno o al Virreinato del Perú para trabajar en las haciendas 

hispanas *...+” (AVILA, 1994, p.191). Essa movimentação humana 

alcançou também a população colonial espanhola e mestiça que fugia 

ao território indígena em busca de melhores condições de vida, o que 

segundo Lázaro Avila originou 

cambios culturales; los esclavos y trabajadores 
indígenas que habían abandonado la Araucanía 
tuvieron que experimentar un paulativo y 
acusado proceso de deculturación, fator que 
facilitaria en gran medida su forzada inserción 
en el estamento inferior de la sociedade 
española, perdiendo progresivamente parte de 
sus raíces culturales. (1994, p.192) 

De acordo com os cronistas da época (XVII), os mapuches da 

região da Araucanía rejeitavam a construção de novos fortes militares 

espanhóis e o tratamento recebido na extração de ouro e nas 

plantações. Pelantaro, que em mapudungun significa falcão 

iluminado, foi um vice-toqui (líder militar) que comandou a rebelião 

de Curalaba em 1598, episódio em que foi morto o segundo 

governador espanhol Martín García Ónez de Loyola. Essa vitória 

reforçou a resistência dos indígenas dando-lhes forças para destruir 
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outras cidades e fortes estabelecidos pelos espanhóis na Araucanía. 

Para o historiador chileno José Bengoa 

En 1598 cambió el curso de la guerra de Arauco 
[...] Allí se demostró la superioridad militar de 
los mapuches. Pelantaro destruyó todas las 
ciudades al sur del Bío-Bío; Valdivia fue 
incendiada, se despoblaron Angol e Imperial y 
Villarica fue destruida y olvidada por doscientos 
ochenta y tres años [...] La destrucción de 
Villarica y de las ciudades de la Araucanía fue el 
hecho más importante de la historia mapuche y 
española de este período. (2000, p.34) 

No período entre a fundação da cidade de Santiago de Nueva 

Extremadura, capital do reino do Chile, em 1541, e a Rebelião de 

Curalaba em 1598, não houve registro do número de indígenas 

cativas, mas após essa derrota dos espanhóis pelos mapuches foi 

registrado que o resultado desse enfrentamento deixou 

“cuatrocientas señoras y señoritas cautivas *...+ y el poder español 

aniquilado al sur del Bío-Bío” (ROSALES, 1991, p.20). Dona Marina, 

que vivenciou a Guerra de Arauco revela que o episódio de Curalaba 

representa a grande vitória dos mapuches contra os espanhóis 

Yo nací en el año 1604 de la era Cristiana, tres 
años después de que los nuestros se apoderan 
de la ciudad de La Imperial y seis años después 
de lo que los españoles denominaron el 
Desastre de Curalaba y los míos la Gran victoria. 
Fue una victoria de esas que deberían estar 
escritas con letras de oro en algún libro. (CERDA, 
2017, p.19) 

A protagonista narra também a força com que os mapuches 

destruíram as cidades espanholas, apagando dessa forma, as marcas 

europeias no sul do Chile 
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Había siete ciudades españolas en nuestro 
território: Santa cruz, Valdivia, La Imperial, 
Angol, Villarica, Osorno y Arauco. Esas ciudades 
habían sido fundadas por Pedro de Valdivia [...] 
Todas estas ciudades fueron sitiadas primero y 
destruídas después, borrándose con ello la 
huella española al sur del Bío-Bío. (CERDA, 2017, 
p.19) 

Após a Grande Vitória de Curalaba, o novo governo espanhol 

comandado por Alonso Rivera instaurou um exército financiado com 

dinheiro proveniente do Peru, por meio do Real situado36. A 

estratégia de Rivera era fortalecer o exército espanhol instalando 

uma linha defensiva única formada por uma série de fortes 

construídos ao longo das margens do rio Bío-Bío, por isso essa região 

passou a se chamar La Frontera. O exército que defendia os 

territórios da Coroa espanhola no reino do Chile estava formado, em 

sua maioria, por homens procedentes do Peru, alistados 

voluntariamente. Conforme relatado por José Villalonga, amigo de 

dona Marina 

Los enrolamientos tenían lugar en la plaza 
mayor de la Ciudad de los Reyes de Lima, en el 
Cuzco y en otras ciudades del Perú y se basaban 
en mentiras. Los encargados prometían a los 
interesados fama y honor: diez ducados al mes 
por defender a la real Corona de los indios 
rebeldes del reino de Chile. (CERDA, 2017, p.27) 

                                                           
36

 O Real Situado (XVII e XVIII) era una quantia anual de dinheiro que devia 
proporcionar o tesouro do vice-reino do Peru para custear, no Chile, os gastos 
derivados da Guerra de Arauco e a defesa dessa colônia contra eventuais invasões 
piratas. A maior parte do Situado se gastava no pagamento do exército permanente 
da fronteira mapuche. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Virrey_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Arauco
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche
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Dessa forma a batalha de Curalaba marcou o fim do período da 

Conquista (1541-1598) e o início da Colônia37 (1600-1810) no reino 

do Chile. Ao longo do século XVII, a Capitanía General de Chile se 

prolongou desde o território compreendido entre Copiapó e o 

Estreito de Magalhães, século em que se sucederam períodos de 

convivência pacífica e de violência entre espanhóis e indígenas 

mapuches. 

O isolamento dos assentamentos espanhóis após o episódio de 

Curalaba intensificou a captura de mulheres brancas, especialmente 

entre 1598 e 1604, quando a cidade de Osorno foi destruída. As 

espanholas cativas eram submetidas aos mesmos trabalhos que os 

espanhóis aplicavam às mulheres indígenas, como cuidar de animais, 

cortar e carregar lenha e moer maíz (milho). O caso de dona Marina 

não foi diferente, já que, no segundo dia de cativeiro, seu captor lhe 

ordenou moer trigo e amassar pão, tarefas que teria que realizar a 

partir desse momento, como consta no fragmento transcrito a seguir 

Trigo, dijo, me tomó la mano y me vació su 
contenido en la mía. Luego se puso de pie, se 
acercó a una de las vasijas de greda y dijo: 
“manteca” *...+ Detrás de la choza había un 
horno con una cavidad pequeña, como una 
media luna. No había visto nunca algo así, 
entendí de imediato para que servía. [...] 
Después me indicó -tocándola con sus botines – 
una piedra ahuecada para moler [...] Moler no 
era nuevo para mí. También molía allá con las 
otras mujeres y mi madre. Allá maíz, acá trigo. 
(CERDA, 2017, p.22-23) 

Constata-se dessa maneira que ao longo da interação 

conflituosa entre europeus e indígenas, as mulheres eram 
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 Nesse período ocorreu um grande sincretismo racial e cultural resultado da 
convivência entre espanhóis e indígenas que deu origem à sociedade chilena. 
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propriedade dos homens tanto nativos quanto europeus. Nesse 

cenário as mulheres eram oferecidas de presente, compradas como 

escravas, aprisionadas ou consideradas troféus de guerra. As 

mulheres mapuches capturadas em guerra eram objetos de abuso 

pelos conquistadores, como assevera Diego de Rosales ao registrar 

que os espanhóis não ficavam satisfeitos “con hacer esclavas a 

cuantas indias cojen en sus ranchos en las malocas sino que después 

de traídas a nuestras tierras, hacen esclavos a los vientres, que allá se 

concibieron, i a los demas hijos que aca conciben i paren” (1970, 

p.217). Situação vivenciada por dona Marina 

Me tomaron en Lanalhue
38

 una madrugada clara 
de noviembre [...] el español apareció de 
repente entre los árboles con un gesto ávido y 
decidido. Arranqué lo más rápido que pude, 
pero no le costó ningún esfuerzo alcanzarme. 
Me sujetó firme del brazo. Yo grite a toda voz: 
― ¡Winka!

39
 [...] La cabalgata duró casi un día. 

Me llevó por los dominios de Lincopichón, de 
Lepuante, de Maliguenu y Piculai [...] Poco antes 
de que oscureciera apareció a la salida de un 
bosque el lugar al que me llevaba: el fuerte 
Arauco, el bastión winka [...] así llegué a Arauco. 
Así fue que me trajeron a vivir a este lado del 
mundo [...] Me habían cautivado. (CERDA, 2017, 
p.16) 

O governador Rivera proibiu a presença feminina nos fortes em 

1603 por considerá-la ameaça à moral dos soldados. Constata-se que 

essa proibição não foi acatada, pois dona Marina foi capturada em 

1620, dezessete anos após a proibição. As uniões ilícitas subsistiam 
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 Lago Lanalhue, em mapudungum “lugar de almas en pena”, localizado entre as 
cidades de Cañete e Contulmo, na Provincia de Arauco no Chile. 
39

 Palavra mapuche que significa ladrão, assaltante, usurpador, inimigo. 
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ainda em 1648, ano em que o governador José de Garro ordenou que 

os capitães proibissem “los amancebamientos escandalosos y que 

con el pretexto de criadas se tengan en los alojamientos ningún tipo 

de mujeres y si hubiera alguna las echen de las casas dentro de ocho 

días” (Cerda, Apud MONTECINO, 1993, p.25). 

A informação de Cerda coincide com o episódio relatado por 

dona Marina de que em 1624, com a chegada do governador Alava, 

ocorreram mudanças no forte Arauco. A protagonista lembra que 

Alava durante a missa do domingo seguinte à sua chegada falou: 

Lo que he visto es una ofensa a Dios y a la real 
Corona [...+ “La vida en este fuerte parece más la 
obra del demonio que de Dios” *...+ “De ahora 
en adelante no habrá más amancebamientos en 
este fuerte. Habrá matrimonios múltiples en 
siete días para que los que vivan en pecado 
reciban la venia de Dios. Las mujeres que no 
alcancen marido deberán irse del fuerte. He 
dicho”. (CERDA, 2017, p.61) 

O governador se referia ao fato de que os soldados mantinham 

uma ou mais concubinas indígenas no cargo de serventes e que estas 

deveriam contrair matrimônio com seus donos ou abandonar o forte. 

Por esse motivo Álvaro Maldonado comunicou a dona Marina que se 

casaria com ela na cerimônia em que aproximadamente mais oitenta 

homens do forte oficializariam seus relacionamentos. Como não 

estava nos planos da protagonista se casar com seu captor, 

aproveitou a oportunidade para fugir, pois como ela mesma falou 

para sua amiga de cativeiro “el portón está abierto para que se vayan 

las mujeres pecadoras que no alcanzan marido” (CERDA, 2017, p.63). 

E assim, após quatro anos prisioneira, Animallén (dona Marina) 

sai do forte Arauco rumo à cidade de Concepción em direção ao norte 

do Chile. Seus pensamentos no momento da fuga foram lembrados 

em seu testemunho com as seguintes palavras “La liviandad que sentí 
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al salir del fuerte es indescriptible: nunca más abusos de mi cuerpo, 

nunca más intrigas del cura Benancio. No sabía lo que me deparaba el 

futuro, pero no podía ser peor que quedarse en Arauco” (CERDA, 

2017, p.65). 

De acordo com Díaz Borras o cativo foi um tipo de prisioneiro 

que não tinha os direitos do prisioneiro comum e podia ser 

maltratado ou vendido como escravo (2001, p.61). A justificativa 

ideológica que sustentava essa situação era a oposição às crenças, já 

que o infiel, o inimigo da fé, carecia de qualquer direito. Essa 

premissa permitia que a captura e escravatura de indígenas fosse 

praticada livremente. 

Conforme destacado anteriormente, os relatos destes cativos 

indígenas e mestiços em mãos espanholas são escassos, tornando 

testemunhos como o de Animallén importantes para compreender a 

história deste povo colonizado. Muito se fala do prolongamento da 

Guerra de Arauco por causa das constantes sublevações mapuches, 

mas não se comenta as motivações dessas empreitadas indígenas e 

os maus tratos a que eram submetidos pelos espanhóis, versão 

ignorada ou desvirtuada pelo europeu, como registrado no relato de 

Don Santiago de Tesillo que justifica a escravatura e o cativeiro dos 

mapuches, já que segundo ele esses sujeitos “reciben beneficio 

temporal y espiritual con buenos tratamentos” (Tesillo, Apud AVILA, 

1994, p.196). 

A captura de indígenas também acontecia por meio das 

malocas: “expediciones ligeras y sorpresivas en las cuales se 

capturaban hombres, mujeres y niños *...+ los beneficiarios directos 

eran los cabos y soldados del ejército español” (ALEGRÍA, 1997). De 

acordo com o professor de História Alvaro Jara a captura de indígenas 

era de grande valia para os soldados espanhóis, pois eram vendidos 

rapidamente no Peru ou no território chileno por causa da escassez 

de mão de obra (1971, p.145). Os capturados ficavam sujeitos à pena 

de morte, mas esta podia ser substituída pela escravidão. Cabe 
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destacar também que a escravatura dos indígenas foi praticada no 

Chile muito antes da publicação da Real Cédula de 1608 na qual se 

declarava guerra aos índios rebeldes e se consagrava a legalidade da 

prática da escravatura. 

Dona Marina relata em seu testemunho que a primeira vez que 

ouviu falar da Real Cédula negra foi em 1620 pela voz de seu amigo 

Curiquintur, um índio ladino40, o qual lhe revelou que “hacía ya onze 

años que estaba vigente esa real cédula promulgada por la real 

Corona y que esa era la razón por la que la guerra era cada vez más 

cruel” (CERDA, 2017, p.37). Nesse tempo o único que se sabia era 

que atrás desse nome, real Coroa, havia um rei chamado Felipe III, 

apelidado o piedoso. 

Somente anos mais tarde dona Marina teve acesso ao texto da 

Cédula de 1608 por meio do livro Histórica Relación del Reyno de 

Chile do missionário jesuíta Alonso de Ovalle que transcreveu essa lei: 

Todos los índios, así hombres como mujeres de 
las provincias reveladas del Reyno de Chile, 
siendo los hombres mayores de diez años y de 
nueve y medio las mujeres, que fueren tomados 
y cautivados en la guerra por los capitanes y 
gentes de guerra e indios amigos nuestros y 
otras personas cualesquiera que entiendan en 
esa pacificación dos meses después de la 
publicación de esta mi providencia en adelante, 
serán habidos y tenidos por esclavos suyos y 
como tales se pueden servir de ellos y 
venderlos, darlos y disponer de ellos a su 
voluntad. (CERDA, 2017, p.102-103) 

Dona Marina se refere à cédula como a “diabólica cédula de 

1608 que permite la esclavitud de los míos” (CERDA, 2017, p.102). 
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 Os índios ladinos eram os que peleavam contra os índios rebeldes da Araucanía em 
nome da Real Coroa. 
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Sanchez Pérez registra que se cogitou a libertação dos cativos a 

partir da cristianização deles, mas “fue la fuga la que en mayor 

medida logró emanciparlos de la esclavitud” (2010, p.229). Para 

minimizar a fuga dos escravos indígenas os espanhóis começaram a 

utilizar o denominado carimbo indígena, prática que de acordo com a 

pesquisa de Manuel Lucena Salmoral consistia numa marca feita com 

um ferro quente sobre a pele, no rosto ou nas pernas, com a 

finalidade de identificar sua condição de escravo, especialmente 

quando fugiam. (1997, p.125) 

O estudioso do direito indígena, Juan de Solórzano Pereira, 

destaca que a utilização do carimbo indígena originou uma série de 

problemas não somente relacionados a escrúpulos éticos ou 

religiosos porque os mapuches rebeldes passaram a fazer o mesmo 

com os soldados espanhóis que capturavam “como ya lo habían 

comenzado a hacer, herrándolos en la cara con una herradura” 

(Pereira, Apud LUCENA SAMORAL, 1997, p.132). Finalmente o vice-rei 

do Peru decidiu que os indígenas mapuches do reino do Chile seriam 

marcados nas mãos e não mais no rosto. 

O carimbo em indígenas foi aplicado de forma constante nos 

mapuches aprisionados em guerra, sendo o Cabildo41 o órgão que 

pagava pelo ferro com que se faziam as marcas. Em março de 1603 a 

ata do Cabildo registra o pagamento de cinco pesos pelo ferro de 

prata para marcar os índios aucaes (rebeldes). Dona Marina revela 

que ainda durante sua permanência no forte Arauco, entre 1620 e 

1624, presenciou o ritual de marcação dos rostos dos cativos e 

registra o episódio com as seguintes palavras 

                                                           
41

 Era uma corporação municipal instituída na América espanhola durante o período 
colonial que se encarregava da administração geral das cidades coloniais. Era o órgão 
que dava representatividade legal à cidade, através do qual os habitantes resolviam 
os problemas administrativos, econômicos e políticos do município. 
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En la plaza me encontré con un grupo de 
hombres y mujeres amarrados [...] todos 
sangraban en el rostro. Entendí que eran 
cautivos de la últma maloca y sentí lástima por 
ellos, por mí, por las amarguras que produce la 
guerra [...] ¿Por qué no me habían marcado y 
vendido a mí también? ¿Porque soy mestiza? 
¿Porque le gusté al sargento mayor? (CERDA, 
2017, p.55) 

Mais de uma década após sua saída do forte Arauco, após a 

morte de seu marido Ferdinard ocorrida em 1638, dona Marina, por 

recomendação do frade Florencio García de Torres y Vivero, pároco 

da cidade de Concepción, decide ingressar ao Convento de Las 

Agustinas localizado na capital do Chile, e na travessia em direção a 

Santiago, narra que conforme se aproximava à capital o cenário ficava 

mais desumano, pois era evidente a marca da letra S no rosto dos 

escravos indígenas “Casi nadie sabia leer en el reino de Chile, pero 

todos podían distinguir esa letra *...+ Esa marca era la prueba 

fehaeciente de que la Guerra de Arauco no es más que un 

intercambio de crueldades, una competencia en el campo de la 

maldad” e acrescenta que era gritante o contraste entre os escravos 

do sul e os das cidades próximas a Santiago, onde “Los hombres se 

venden en cien pesos y las mujeres en más de doscientos” (CERDA, 

2017, p.132) e num tramo do caminho a Santiago, dona Marina 

relembra que viram um grupo de pessoas se aproximando 

Eran hombres y mujeres, los hombres vestidos 
con calzón de jerga y poncho, y las mujeres con 
faldón burdo y camisa. Todos sin sapatos. Iban 
escoltados por dos hombres a caballo – 
españoles? Mestizos? – que daban latigazos al 
aire para amedrentarlos [...] Allí estábamos, 
esperando que pasaran, cuando unos ojos 
negros me miraron con detención [...] era mi 
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hermano Antillén. Tenía la S en la cara, como 
todos los otros hombres del grupo, la misma 
que ya había visto tantas veces [...] Sus ojos se 
llenaron de lágrimos y también los míos. 
“Newuenche”

42
, fue lo único que me dijo [...] 

Todavía lo estoy viendo alejarse. (CERDA, 2017, 
p.134) 

Rebeca Alegría (1997) informa que a Real Cédula de 1656 

aboliu a escravatura dos indígenas capturados em lutas intertribais. 

Mais tarde, em 1662, foi promulgada a Real Cédula que orientava a 

criação de uma Junta de Guerra com o objetivo de avaliar a atividade 

escravista, instituição que somente foi estabelecida formalmente em 

1671, e acrescenta que em 1683 foi suprimida definitivamente a 

escravatura deixando aos indígenas capturados em guerra na 

condição de índios de depósito, ou seja, com status jurídico de livres, 

mas em possessão de seus antigos donos. Finalmente em 1692 se 

proibiu o comércio de escravos mapuches, acordo confirmado na 

Real Cédula de 1696 que estipulava que os indígenas cativados em 
confrontos bélicos deviam ser tratados como prisioneiros de guerra. 

Lucena Samoral enfatiza que o carimbo indígena seguiu 

vigorando ao longo da guerra do Chile até que em 12 de junho de 

1679 foi proclamada a Real Cédula que suprimia a escravatura 

indígena nos vice-reinos, fato que deu fim à escravatura legal na 

América (1997, p.13). Somente em 4 de novembro de 1784 foi 

publicada a Cédula Real que ordenava suprimir o carimbo com que se 

marcavam os escravos negros no rosto ou nas costas, dando fim ao 

carimbo indígena também. 

Nesse cenário bélico foi configurando-se a nação chilena, a 

qual, como destacado anteriormente, tem por base a mestiçagem 

entre espanhóis e indígenas mapuches. Por ter sido fruto de relações 
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 Palavra em mapudungun que significa pessoa com fortaleza. 
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livres, do amancebamento e do concubinato, os mestiços nasceram 

como filhos naturais, em estado de ilegitimidade, situação que os 

incitou, na maioria das vezes, a negar ou a ocultar sua origem, 

configurando uma linhagem de sujeitos que não possuem a história 
indígena nem a espanhola, mas que se nutrem de ambas. 

É importante destacar que há uma distinção entre os mestiços 

gerados por cativas indígenas e os gerados por cativas espanholas, 

pois as últimas, após serem capturadas, adquiriam o status de 

esposas de caciques ou de indígenas importantes dentro do grupo 

social em que a poligamia era aceita, já as cativas mapuches não 

recebiam o mesmo trato no grupo espanhol, como destacado por 

Montecino 

En el caso de las europeas, ser objeto del robo -
como simulacro ritual o como realidad- estaba 
fuera de las costumbres e implicaba una enorme 
violencia. Para las mapuche, socializarse en la 
virtualidad de ser robada era parte de su 
identidad; mas su estatuto, cuando así ocurría, 
no implicaba ni la servidumbre, ni el 
amancebamiento, ni la ocupación de los sitios 
más bajos de la comunidad. (1983, p.53) 

O que se depreende da citação anterior é que os mapuches 

incorporavam as mulheres do inimigo no dia a dia de sua 

comunidade, pelo que muitas delas “cuando tenían la posibilidad de 

ser ‘liberadas’, optaron por permanecer en el espacio indio, en el 

territorio ‘salvaje’, no domesticado de la Araucanía” (MONTECINO, 
1983, p.53). Realidade revelada por dona Marina ao se referir à sua 

mãe, que era uma chiñura. Muitas vezes dona Marina se perguntou 

se sua mãe teria sofrido o mesmo que ela estava sofrendo, 

questionamento transcrito a seguir 

Tengo la impresión de que era feliz. Nunca sentí 
que mirara a mi padre con desprecio. Ella era la 
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preferida de Antegueno, uno de los cacique más 
poderosos de la Araucanía. No sé si en su vida 

anterior en La Imperial la estimaban tanto. ¿De 

qué lugar de España vendría ella? [...] Quizás, 
cuando yo nací ya se había acostumbrado a vivir 
entre los míos. Quizás fue el amor hacia sus 
hijos lo que la tranquilizó y afinco en el lugar en 
que yo crecí. (CERDA, 2017, p.30) 

E da mesma forma que as cativas mapuches transmitiam seus 

costumes aos filhos, as cativas espanholas transmitiram sua cultura 

aos seus descendentes, ao mesmo tempo que elas adquiriam 

elementos culturais indígenas, incluindo o aprendizado e a utilização 

do mapudungum43. Como consequência da captura de mulheres 

brancas surgiu o interesse no resgate dessas prisioneiras para salvá-

las da heresia e evitar a descendência mestiça, pois a Igreja não 

aceitava a união ilícita entre indígena e espanhola. González de 

Nájera em Desengaño y reparo de la guerra del reino de Chile relata 

os primeiros resgates em La Imperial, uma das cidades que tinham 

sido devastadas pelos mapuche em 1598: 

Veianse en los truecos y rescates cosas que en 
cualquiera dellas obligaba a no pequeña 
compasión; porque iban los indios a traer 
algunas cautivas las cuales aunque se concluían 
los conciertos de sus rescates no querían venir 
delante de los nuestros por verse preñadas, 
escogiendo por mejor partido el quedarse 
condenadas a perpetua esclavitud, antes de 
padecer vergüenzas a los ojos de sus maridos y 
de todo el campo. (1889, p.67-68) 
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 A palavra Mapudungum (habla de la tierra) é a denominação da língua dos 
mapuches. 
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Constata-se, então, que não era simplesmente por receber um 

tratamento que as incluía na sociedade mapuche ou por amor a seus 

filhos que as espanholas permaneciam em território indígena, mas 

pela vergonha que sentiam ante seus compatriotas, além do fato de 

que os mestiços nascidos em território indígena não eram 

discriminados, pois ao herdar o nome do pai tiveram os mesmos 

direitos de seus irmãos mapuches, e muitos deles “llegaron a ser 

caciques, lonkos (jefes) y konas (guerreros) y las mujeres en tanto 

descendientes de chiñurras, pasaban ellas mismas a adquirir tal 

rango” (MONTECINO, 1983, p.53). Já as cativas indígenas não se 

identificaram com o grupo que as capturava como relatado por dona 

Marina ao declarar que nunca se sentiu parte do bando espanhol, 

nem enquanto viveu em Arauco, nem depois “No soy ni fui nunca de 

aquí ni de allá. India para los españoles, española para los indios” 
(CERDA, 2017, p.58). 

Mesmo após deixar Arauco e conquistar sua liberdade, dona 

Marina não se sentia inserida na comunidade espanhola, pois após 

sua chegada a Concepción revela “Me tranquilizó verme vestida de 

española. Presentí que ese hermoso disfraz me iba a ayudar a 

ubicarme en esa ciudad *...+” (CERDA, 2017, p.69) e a partir desse dia, 

como forma de autoproteção, começou a omitir que era filha de 

mapuche, posto que a cada experiência vivenciada no cenário 

dominado por brancos constatava que os indígenas e os mestiços 

eram mal vistos, como no dia em que entra pela primeira vez na 

Igreja de Concepción e percebe que havia uma clara organização de 

classes 

Llegaron muchas españolas a la iglesia. Ellas y 
sus maridos ocupaban las primeras filas junto a 
los oficiales del ejército. Había una guarnición 
de ochenta soldados en la ciudad. Detrás de los 
españoles se sentaban los mestizos y mestizas 
[...] Más atrás atendían a la misa los índios, 
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algunos de pie junto a la pared. (CERDA, 2017, 
p.75) 

A vida de dona Marina na nova cidade transcorreu tranquila, 

fez amigos e se aproximou da Igreja que estava sob o comando do 

frade Florencio, nascido em Valencia, mas que vivia há muito tempo 

no Chile. Foi ele quem lhe deu a primeira guitarra para que cantasse e 

tocasse nas missas, “Fue así como me transformé en cantora, así 

como me hice asídua a la misión para componer y ensayar los cantos 
a lo divino que el coro de jóvenes interpretaba los domingos” 
(CERDA, 2017, p.75). 

Após viver aproximadamente um ano e meio na cidade de 

Concepción começou uma nova etapa na vida de dona Marina, pois 

pela primeira vez se apaixonou, motivo pelo qual sentiu a 

necessidade de mudar seu sobrenome no dia que teve o primeiro 

contato com Ferdinard, o homem que seria seu marido por quatorze 

anos e era 

Un hombre de rostro armónico, ojos verdes y 
labios bien formados me habló: “Muy linda su 

canción y qué bien toca la guitarra. ¿Puedo 

saber su nombre?” “Marina Buenaventura” 
respondí espontáneamente. Mi captor me había 
fijado el nombre de Marina Maldonado. Fue un 
acto de libertad. Me saqué el Maldonado y 
borré con ello toda la huella del antiguo celador 
de mi vida. (CERDA, 2017, p.80) 

Por receio de que Ferdinard não a aceitasse ao saber da sua 

origem, dona Marina, optou por omitir que era mestiça e que tinha 

sido cativa de um sargento por quatro anos, seu raciocínio foi 

“Después de todo, esa etapa de mi vida había ocurrido sin mediación 

de mi voluntad *...+ A mí solo me quedó obedecer órdenes” (CERDA, 

2017, p.88). Finalmente se casaram numa cerimônia religiosa 

celebrada pelo padre Florencio em novembro de 1625. No ano de 
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1626 nasceu sua única filha, mas antes de cumprir um ano de idade 

a criança morreu. 

Ter que omitir sua origem para viver em cidades fundadas por 

espanhóis e o receio de voltar para os seus e ser capturada 

novamente era algo que a atormentava. Dona Marina por diversas 

vezes registra em seu testemunho a frustração de ter que ocultar sua 

verdadeira identidade, conforme se verifica quando escreve 

le daba permiso a Animallén para ocupar válida 
y legitimamente la mitad de mi alma sin más 
contradicciones. Nunca traté de borrar de mi 
alma a Animallén aunque muchas veces la 
fuerza de las circunstancias la hubiesen acallado 
[...] Animallén perdió también luminosidade 
porque desde que me sacaron de Arauco hablé 
muy pocas veces en mi lengua. Perdió 
luminosidade, pero no desapareció. (CERDA, 
2017, p.149) 

Não poder falar sua própria língua foi uma realidade que 

atingiu a maioria dos mestiços e indígenas da Araucanía, uma 

constatação ressaltada pela escritora mapuche Liliana Ancalao ao 

asseverar que 

El pueblo mapuche se movía con libertad en su 
territorio, la gente se comunicaba con las 
fuerzas de la mapu [...] Pero la muerte que 
desde 1492 venía cercando a los pueblos 
originarios de América cerró su círculo en el sur. 
[...] El mapuzungun se volvió el idioma para 
expresar el dolor, el idioma del desgarro cuando 
el reparto de hombres, mujeres y niños como 
esclavos. (ANCALAO, 2010, p.50) 

De acordo com Ancalao, a vergonha de ser mestiço ou indígena 

no Chile fez estragos e falar mapudungum passou a ser um estigma, 
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marca de inferioridade, traço que se arrasta até hoje entre os 

chilenos. No fragmento transcrito, Ancalao afirma que marginalizar e 

estigmatizar as comunidades originárias leva, em muitos casos, à 

perda da língua dessas comunidades. Uma perda que contém una 

carga trágica e ao mesmo tempo uma responsabilidade ético-política 

de reconfiguração da identidade indígena contemporânea, pois 

la conciencia de ser parte de un pueblo nos hace 
ser responsables del resguardo de una cultura, 
porque la pérdida de la memoria, el olvido, que 
es una de las modalidades de la muerte, acecha 
a los pueblos originarios hoy. memoria y 
conocimiento son sinónimos, y esa es la otra 
herencia que nos corresponde: el conocimiento, 
conocimiento al que hay que acceder primero, 
para luego hacerlo circular dentro de nuestro 
pueblo. (ANCALAO, 2005, p.32) 

Em outro fragmento de seu testemunho dona Marina analisa 

sua vida e declara 

llevaba y llevo dos repúblicas en mi alma, dos 
repúblicas que estaban y están todavía en 
guerra en el reino de Chile. En el reino de Chile 
no en mi alma. En mi alma esas dos repúblicas 
se entienden muy bien, lo cual siempre veré 
como un presagio de lo que algún día puede 
llegar a pasar en el reino de Chile. (CERDA, 2017, 
p.149) 

Acrescenta também que nunca compartilhou seus 

pensamentos com ninguém, pois as circunstâncias não o permitiam, 

mas encontrou uma forma de extravasar suas angústias e 

pensamentos através da escrita, pois, enquanto se preparava para ser 

noviça no convento de Las Agustinas em Santiago, aprendeu a ler e 

escrever e, a partir do momento que dominou a escrita, começou a 
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registrar suas vivências e memórias, “Nunca me sentí libre de decir lo 

que pensaba *...+ No era libre, pero escribiendo estas confesiones sí lo 

soy” (CERDA, 2017, p.165). Ao longo dos vinte anos que viveu como 

uma pessoa comum em Santiago, dona Marina reparava nas 

contradições da sociedade em que estava inserida e na qual, por 

pertencer a uma minoria, tinha que ocultar sua origem, apesar de 

que “Un siglo después de la conquista y con la población triplicada 

desde entonces, los mestizos somos una secreta mayoría en el reino 

de Chile. Digo secreta porque es una mayoría que no sabe que lo es. 

Somos una mayoría que se siente minoría *...+” (CERDA, 2017, p.196). 

Para Marina Buenaventura, a História não se limita ao que está 

registrado nos livros, a História é o que acontece na vida de cada 

pessoa, motivo pelo qual deixou registros de seu caminho “el camino 

de una mestiza del reino de Chile en este siglo XVII, el siglo del sebo, 

del cuero, del cáñamo y de la guerra” (CERDA, 2017, p.148). Dessa 

forma nos dá a oportunidade de conhecer parte da História do reino 

do Chile pelos olhos de quem viveu na própria pele esse período. 

O relato de dona Marina revela uma realidade paralela às 

categorias hegemônicas e às resoluções estéticas da literatura 

contemporânea configurando uma atitude crítica, não para denunciar 

o que o discurso colonial ocultou, mas para pensar a partir de outra 

lógica “pensar a partir de conceitos dicotômicos ao invés de organizar 

o mundo em dicotomias” (MIGNOLO, 2003, p.126). Pois, a 

incorporação do discurso tradicional à fala popular, assim como, a 

versão dos fatos por meio de vozes múltiplas, correspondem, de 

acordo com Valle Escalante a “la necesidad de posicionar lo no 

contado por la história oficial” (2015, p.54). 

Dessa maneira, a inclusão cada vez maior de novos escritores e 

escritoras indígenas e mestiços faz com que ampliemos nossa 

capacidade de escutar outras vozes, outras línguas e conhecer outras 

visões de mundo. Assim, a literatura escrita por indígenas e mestiços 

descolonializa as versões hegemônicas da literatura contemporânea e 
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participa de um enfoque novo em que suas tradições culturais 

permanecem vivas. 
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Débora Magalhães Cunha Rodrigues 

A história não é só dele, a vida nunca é de uma única pessoa. Se lhe 
entregou a chave, é porque acredita que ela faça parte da sua história. 

(LEVY, 2013, p.17) 

O romance A chave de casa, de Tatiana Salem Levy, publicado 

em 2007, foi originalmente concebido para a defesa de sua tese de 

doutorado, no mesmo ano, acrescido do subtítulo “experimentos 

com a herança familiar e literária”. A tese é constituída de duas 

partes, uma ficcional e outra ensaística. O romance é narrado por 

uma mulher, sem nome, paralisada por uma doença e pelo passado, 

o próprio e o de seus ascendentes. A narradora-personagem viaja à 

terra de seus ancestrais e ao seu país de nascimento, 

respectivamente, Turquia e Portugal, portando a chave da casa do 

avô deixada para trás há décadas com o objetivo de encontrar algum 

sentido para a sua paralisia e (re)significar a herança deixada por seus 

pais e avós. Na segunda parte, Levy (2007) explica a decisão de 

apresentar um romance como tese e analisa a experiência de usar a 

ficção para compreender sua trajetória acadêmica. 

O título remete, de imediato, ao benefício que uma geração 

mais nova recebe da geração anterior de portar a chave da casa, 

quando chegada a maioridade. Com ela também chega a 

responsabilidade de carregar consigo o objeto que autoriza a entrada 

em casa de forma autônoma e independente. Ao entregar a chave de 

casa a alguém, está implícita a confiança que se tem em quem recebe 

assim como receber o objeto é motivo de se sentir honrado. 
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Se por um lado o título pode nos remeter logo a esta 

interpretação, a narrativa que se inicia a posteriori nos destina a 

outra constatação. A protagonista sente-se inquieta ao receber o 

objeto do avô e não sabe o que fazer com a chave vinda de tão longe: 

Sem me levantar, pego a caixinha na mesa de 
cabeceira. Dentro dela, em meio a pó, bilhetes 
velhos, moedas e brincos, descansa a chave que 
ganhei do meu avô. Tome, ele disse, essa é a 
chave da casa onde morei na Turquia. Olhei-o 
com expressão de desentendimento. Agora, 
deitada na cama com a chave nas mãos, 
sozinha, continuo sem entender. E o que vou 
fazer com ela? Você é quem sabe, ele responde, 
como se não tivesse nada a ver com isso. As 
pessoas vão ficando velhas e, com medo da 
morte, passam aos outros aquilo que deveriam 
ter feito mas, por motivos diversos, não fizeram. 
(LEVY, 2013, p.12-13) 

O trecho destacado demonstra a insegurança da protagonista e 

aponta as incertezas quanto à necessidade de ir atrás da casa de seu 

avô. Por que ela deveria ir? Que tipo de impulso ou sentimento 

determina que ela deveria fazer o que o avô não fez? Esta estranha 

herança, a herança de um dever, a princípio rejeitada, mobiliza a 

narradora a partir rumo à terra ancestral e buscar as causas da 

paralisia de seu corpo. 

Ao longo da narrativa, ela culpa ora a morte da mãe, ora um 

relacionamento violento por sua paralisia. Alterna entre uma e outra 

justificativa, afirmando ser o trauma destas experiências a causa de 

sua imobilidade e de sua visível forma decrépita. A alternância 

aparece em forma de capítulos semelhantes para falar do trauma e 

da paralisia. A narradora começa os capítulos afirmando que conta e 

cria as histórias dos antepassados para compreender a sua 
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imobilidade, mas na verdade ela e a mãe (posteriormente, ela e o 

namorado) sabem que a paralisia veio do trauma de sua morte: 

Conto (crio) essa história dos meus 
antepassados, essa história das imigrações e 
suas perdas, essa história da chave de casa, da 
esperança de retornar ao lugar de onde elas 
saíram, mas nós duas (só nós duas) sabemos ser 
outro o motivo da minha paralisia. Conto (crio) 
essa história para dar algum sentido à 
imobilidade, para dar uma resposta ao mundo e, 
de alguma forma, a mim mesma, mas nós duas 
(só nós duas) conhecemos a verdade. Eu não 
nasci assim. Não nasci numa cadeira de rodas, 
não nasci velha. Nenhum passado veio me 
assoprar nos ombros. Eu fiquei assim. Fui 
perdendo a mobilidade depois que você se foi. 
Depois que conheci a morte e ela me encarou 
com seus olhos de pedra. Foi a morte (a sua) 
que me tirou, um a um, os movimentos do 
corpo. Que me deixou paralisada nessa cama 
fétida de onde hoje não consigo sair. (LEVY, 
2013, p.57) 

Este trecho é a transcrição do capítulo inteiro, pequeno, mas 

contundente pela repetição, visto que vai aparecer novamente 

quando anunciar que a paralisia foi causada pelo trauma de uma 

paixão violenta e pelo uso das expressões conto e crio. A repetição 

funciona quase como uma oração, uma evocação de que a culpa por 

se encontrar numa cadeira de rodas, com aparência frágil e 

envelhecida, não é sua. Para livrar-se do peso da imobilidade a 

personagem precisa nomear a origem da dor, mesmo que não saiba 

ao certo qual é, ou quais são, por isso narra e inventa as possíveis 

causas para a sua agonia. No capítulo em que culpa o relacionamento 
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abusivo com o namorado, o texto se repete, diferenciando-se apenas 

a partir da décima linha: 

Fui perdendo a mobilidade depois que o 
conheci. Depois que o amei: depois que conheci 
a loucura através do amor, o nosso. Foi o amor 
(excedido) que me tirou, um a um, os 
movimentos do corpo. Que me deixou 
paralisada nesta cama fétida de onde hoje não 
consigo sair. (LEVY, 2013, p.125) 

Nestes capítulos, ao contrário do que se apresenta como mote 

para a narrativa, a protagonista anuncia que a sua paralisia não é 

causada pela história de seus ancestrais, mas ora pelo trauma da 

morte da mãe, ora pelo trauma da violência. Poderíamos, inclusive, 

supor que ambos causaram a paralisia, ou mesmo os traumas 

juntamente com a herança deixada pelos ascendentes imigrantes. As 

dores causadas por cada evento vivido ou experimentado através das 

histórias narradas pelos avós são tão avassaladoras que poderiam por 

si só, cada uma de forma isolada, ser a única causa da paralisia. 

No entanto, nos parece que o paralelo de sua história com a de 

seu avô é fundamental para a compreensão da herança como o elo 

invisível, que auxilia a personagem a criar a própria história e 

(re)significar a história familiar. Para ela, o exílio dos pais e a migração 

dos avós são histórias dolorosas de desenraizamento e de rupturas 

que nunca conseguiram ser superadas. Sua interpretação destes 

eventos, portanto, adquire um caráter mais dramático do que fora 

narrado, ou melhor, seu olhar somente se ateve aos pontos mais 

dramáticos excluindo e aniquilando o que de bom acontecera a seus 

ancestrais. 

O avô, logo após a sua chegada ao Brasil, recebe a notícia de 

que a moça por quem foi apaixonado, chamada Rosa e filha de um 

antigo patrão, havia cometido suicídio. O casal fora proibido de 

oficializar a união pelo pai de Rosa que arranjara outro casamento 
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com um sujeito de “melhor nome”. A notícia o deixou paralisado por 

um longo período. Não comia, não tomava banho, não saía da cama, 

martirizado pela culpa de tê-la deixado e não ter lutado pela sua 

união com ela: 

Chegou a pensar em suicídio, acreditava que só 
a morte seria capaz de amenizar seu sofrimento. 
Acreditava também que morrendo não teria 
mais culpa, que se tivesse o mesmo fim de sua 
amada seria perdoado. Mas não tinha força nem 
mesmo para se levantar. Seu corpo e sua cama 
eram um só, como um dia acreditara serem ele 
e Rosa. As pernas e os braços mal se moviam, 
nasciam raízes dos poros, as unhas estavam 
curvas, e a pele dando sinais de mofo. Foi só 
quando o primo apareceu, dizendo que se não 
se levantasse reuniria os vizinhos para tirá-lo à 
força, que ele conseguiu, enfim, se erguer. 
Arrancou as crostas que o uniam à cama e se 
mexeu, depois de mais de um mês esparramado 
no mesmo lugar, na mesma cama fétida. (LEVY, 
2013, p.62-63) 

O amor não legitimado pelo casamento entre o avô da 

protagonista e Rosa teve um desfecho violento. A morte de Rosa foi o 

estopim para a sua paralisia. Diante do absurdo da morte prematura 

e evitável, se não fosse a intransigência paterna da amada, o avô não 

só não sabe como reagir como seu corpo se manifesta de modo a 

entranhar-se nas coisas, solidificando-se, petrificando-se. O corpo 

mofa porque inerte. Neste sentido, a experiência da protagonista se 

assemelha à do avô. O corpo dela diante da morte da mãe e do 

relacionamento violento com o namorado paralisa, se solidifica. 

Talvez o menos importante seja compreender as causas da 

paralisia e de suas ambiguidades, ora a morte da mãe, ora o amor 

violento. O que nos parece mais importante notar e analisar é a 
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paralisia como herança. De certo modo, a impulsão por voltar ao país 

de origem dos avós e posteriormente ao seu próprio lugar de origem 

representa a busca por significados de dores que não experimentou 

em primeira mão: 

Quando eu era pequena, minha mãe me narrou 
uma história que seu pai havia lhe contado 
quando ela também era pequena. De quando 
em quando, percebo-me saindo do presente e 
retornando a essa mesma história, como se de 
alguma forma ela fosse minha, tamanho o pavor 
que me desperta. (LEVY, 2013, p.70) 

A história narrada é da família Tember. Gerações seguidas 

ficaram conhecidas pela imobilidade. Moravam em casas uma ao lado 

da outra e tinham lojas próximas de modo que não se distanciavam 

muito para visitar os parentes e para trabalhar. Certo dia, começou 

um incêndio numa das casas e todos os membros da grande família 

esperavam por ajuda sem sair do lugar. Ninguém apareceu para 

ajudá-los e todos foram consumidos pelo fogo desaparecendo para 

sempre da terra. A paralisia, neste caso, funciona como uma 

metáfora para que se compreenda o deslocamento também como 

forma legitima de sobrevivência. Sendo assim, a imobilidade da 

protagonista é sempre contrabalanceada pela necessidade de 

movimento, do mesmo modo que seu avô. 

Nesta oscilação entre imobilizar-se e movimentar-se, a 

protagonista deseja buscar uma narrativa que seja a sua e que se 

distancie da de seus pais e avós. As histórias que lhe aterrorizam, o 

passado não vivido que lhe volta à memória, os fantasmas 

desconhecidos que lhe assombram, precisam ser reelaborados para 

que ela finalmente construa sua própria história. No entanto, isto só é 

possível quando ela abandona a imobilidade e inicia os 

deslocamentos de volta às origens, às suas e a de seus antepassados. 

As memórias herdadas precisam ser visitadas, experimentadas, 
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mesmo que de outra forma e em outro tempo: “Queria voltar a 

andar, encontrar o meu caminho. E me parecia lógico que se eu 

refizesse, no sentido inverso, o trajeto dos meus antepassados ficaria 

livre para encontrar o meu” (LEVY, 2013, p.26). 

Segundo Marianne Hirsch (1996), as memórias de pais e avós 

podem ser transmitidas aos seus descendentes mesmo que de forma 

implícita ou indireta, ou seja, sem acompanhar narrativas sobre o 

passado. Gestos, expressões, linguagens podem estar carregados de 

traumas, culpas, remorsos que, de alguma forma, são transmitidos a 

gerações seguintes. Para Hirsch, os filhos de sobreviventes de eventos 

traumáticos vivem distantes no tempo e no espaço do mundo 

destruído de seus pais, mas ainda assim, sob o poder do luto, os 

descendentes carregam algo semelhante à memória. Esta memória 

secundária ou de segunda geração foi chamada pela autora de “pós-

memória” (1996). 

Nesta mesma perspectiva, Beatriz Sarlo dedicou um capítulo de 

seu livro Tiempo passado – cultura de la memoria y giro subjetivo 

(2012) para compreender esta memória secundária, que alguns de 

nós herdamos ou aceitamos herdar de nossos antepassados. Para 

Sarlo, o ato de lembrar tem uma dupla aplicação, pois pode se tratar 

de uma lembrança do que se viveu de fato ou lembrança de uma 

narrativa ou de imagens remotas no tempo (2012, p.125). A 

pesquisadora atenta ainda para as instâncias públicas e privadas 

destes tipos de memória, narrativas escolares e históricas que 

incorporamos aos nossos discursos sem termos de fato 

experimentado tais eventos. Pública ou privada, a lembrança herdada 

é problematizada no trabalho supracitado como algo inevitavelmente 

mediado, ou seja, que não se experimentou diretamente: 

Sin embargo, los hechos del passado, que las 
operaciones de uma memoria directa de la 
experiência pueden reconstruir, son muy pocos 
y están unidos a las vidas de los sujetos y de su 
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entorno imediato. Del resto de los hechos 
contemporâneos a los sujetos, éstos se enteran 
por el discurso de terceiros; ese discurso, a su 
vez, puede estar sostenido en la experiencia o 
resultar de una construcción tan basada em 
fuentes, aunque sean fuentes más próximas en 
el tiempo, como el clássico de Fustel de 
Coulanges sobre los romanos o del de Bukchardt 
sobre el Renascimiento. En las sociedades 
modernas estas fuentes son crecientemente 
mediáticas, desligadas de la escucha directa de 
una historia contada en vivo por su protagonista 
o por alguien que ha escuchado a su 
protagonista

44
. (SARLO, 2012, p.127) 

Sarlo critica, principalmente, o papel midiático nas construções 

de memória e alerta para a falência das transmissões orais, tal como 

alertou Walter Benjamin. Neste sentido, nos interessa sublinhar que 

estas narrativas passadas de geração em geração criam também 

memórias, mediadas, secundárias, porém memórias, assim como a 

narradora de A chave de casa conta e cria suas lembranças. A 

protagonista resgata o potencial das transmissões orais para iniciar 

uma nova história com o que herdou, suplantando a paralisia e 

ultrapassando as dores de experiências não vividas. Segundo Sarlo, 

esta é a memória de segunda geração que traz consigo lembranças 

                                                           
44

 No entanto, os eventos do passado, que as operações de uma memória direta da 
experiência podem reconstruir, são muito poucos e estão associados às vidas dos 
indivíduos e de seu entorno imediato. Do resto dos feitos contemporâneos aos 
sujeitos, eles ficam sabendo pelo discurso de terceiros; Este discurso, por sua vez, 
pode estar sustentado pela experiência ou resultar de uma construção tão baseada 
em fontes, ainda que sejam fontes mais próximas no tempo, como o clássico Fustel 
de Coulanges sobre os romanos ou Bukchardt sobre o Renascimento. Nas sociedades 
modernas, essas fontes são cada vez mais orientadas pela mídia, separadas da escuta 
direta de uma história contada por sua protagonista ou por alguém que escutou seu 
protagonista. (SARLO, 2012, p.127 — grifo da autora) 
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públicas ou familiares de fatos heroicos ou trágicos. O prefixo pós, 

portanto, indicaria o que vem depois da memória de quem viveu os 

fatos e por estabelecer com ela uma relação de posterioridade 

também traz conflitos e contradições (SARLO, 2012, p.128). 

Estes conflitos tornam-se visíveis quando a narradora de A 

chave de casa tenta recusar a herança que recebeu e questiona o que 

fará com uma chave que talvez não abra mais porta alguma: “E agora 

o que ele quer? Que eu vá atrás da sua história, recuperar o seu 

passado? Por que essa chave, essa missão descabida?” (LEVY, 2013, 

p.16). Será possível ir atrás de um passado que não seja o seu 

próprio, ou mesmo, será possível ir atrás de algum passado? 

Neste momento, podemos recuperar o artigo de Paloma Vidal, 

“E a origem sempre se perde”. O artigo busca esclarecer como a 

obsessão pela origem fundamental e fundadora das culturas 

brasileira e argentina cria narrativas ficcionais: 

Mas, se o retorno é impossível, pergunta Flora, 
como viram ficções? Justamente, se não há para 
onde retornar, se o retorno é sempre decepção, 
porque a realidade falha, a ficção tem que estar 
sempre alerta, sobre o que incluir e o que 
excluir, e ao mesmo tempo tem que fazer de 
conta que tudo isso já estava aí. (VIDAL, 2016, 
p.41) 

O caráter autobiográfico da narrativa não é escondido por Levy. 

No entanto, a narrativa que empreende o retorno às origens de seus 

antepassados é anunciada ao longo do romance também como um 

ato criativo, construído pela autora, exatamente pela impossibilidade 

de retornar de fato ao passado: “Percebo o quão inútil é escrever 

essa viagem de volta às origens” (LEVY, 2013, p.149). 

Levy esclarece que a sua paralisia de fato ocorreu em 

consequência de uma doença. Não foi exatamente a doença que 

causou a paralisia, mas a angústia diante da patologia desconhecida: 
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Foram meses sem conseguir sair da cama, o 
pescoço rígido, os ombros feito pedra e uma 
insônia sem fim. Em meio a médicos, remédios 
e, sobretudo, nomes nunca ouvidos, dei início a 
uma busca do sentido, uma busca de meus 
próprios nomes. Afinal, o que significa ser neta 
de quatro imigrantes, fazer parte de uma família 
que ao longo dos séculos – ao que se sabe desde 
o XVII – teve de deixar sua terra natal inúmeras 
vezes e procurar em terra estranha algum 
acolhimento possível? Ou ainda: o que significa 
crescer entre lembranças de viagens e não 
conseguir sair do lugar? (LEVY, 2006) 

Assim, estes questionamentos da autora são pontos de partida 

para o romance e orientam o leitor no sentido de compreender a 

busca da personagem pela origem não como visitação ao passado, 

mas como construção de sua própria trajetória de descendente de 

imigrantes. Segundo Eurídice Figueiredo, a viagem empreendida pela 

personagem “aparece assim como uma dobra da memória, como 

uma volta ao fantasma do início, da fundação; ela faz emergir o 

entre-dois que possibilita o encontro com o Outro” (2013, p.184). 

Sendo assim, esta dobra da memória ou segunda camada de 

memória, a herdada, constitui um apelo para que aquilo que ela não 

conheceu sobreviva. A neta encontra-se entre dois mundos e, diante 

daquele que ela conhece somente por meio de narrativas, ela (se) 

reconhece (como) o Outro. 

A autora e a personagem conversam com os mortos e por meio 

deste diálogo vão construindo uma história para si, reverenciando a 

herança, porém assinalando o que pode permanecer e o que deverá 

partir de suas vidas: “Falar com o morto, ou melhor, com o fantasma, 

é também lhe certificar seu lugar de morto. Foi a partir desse 

pressuposto que decidi escrever um romance que é, na verdade, um 

diálogo com fantasmas” (LEVY, 2006). 
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No romance, os diálogos com a mãe, já falecida, são marcados 

graficamente por colchetes, o que pode sugerir que a narradora-

personagem imagina a voz materna. Esta voz faz quase sempre um 

contraponto à narrativa melancólica e, por vezes dramática, da filha. 

A mãe, diante da negação da filha em aceitar a chave do avô como 

uma possibilidade, uma oportunidade de abertura a um mundo 

desconhecido, alerta que não se pode virar as costas para o que nos 

oferecem, porém esta aceitação não precisa ser rodeada de idolatria. 

Ela pode ser objeto de uma traição, legítima: 

Você conhece o meu pai, nada para ele é sem 
razão. Ele poderia ter dado essa chave a mim ou 
a um dos meus irmãos, mas nunca o fez. Não 
conheci a Turquia e agora já não posso mais. 
Poucas vezes ouvi as histórias de sua vinda. Não 
estou querendo dizer que haja um destino, uma 
missão que só você pode cumprir. Você sabe, 
poucas pessoas são tão céticas quanto eu. Mas 
tampouco acho que possamos estar por aí a 
refutar o que nos oferecem. Quanto tempo faz 
que você está abandonada nesta cama? Talvez 
essa seja uma boa maneira de se mexer, sair do 
encarceramento desse quarto para ir a um país 
desconhecido. Acredite nessa história que seu 
avô lhe oferece, vá em busca de sua casa e tente 
abrir a porta. Reconte a história de seu avô, 
reconte a minha também, conte-as você 
mesma. Não tenha medo de nos trair. Tome 
essa possibilidade como uma chance de sair do 
lodo onde se soterrou, mesmo que não dê em 
nada, que não ache casa alguma, que não 
reencontre a parte da família que lá ficou, não 
importa. Ao menos estará conhecendo novos – 
e tão antigos – ares. (LEVY, 2013, p.17) 
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A mãe adverte, como destacado no título e na epígrafe deste 

artigo, que a vida nunca é de uma única pessoa porque mesmo que 

cada um tenha somente a sua vida para desfrutar, carregamos as 

histórias e experiências de nossos antepassados. Ainda que sem 

consciência disto. Assim, a chave pode ser lida como uma metáfora 

que, segundo Sara Augusto, torna-se inútil como objeto. “Não existe 

mais casa, não existe mais porta, o que ela simboliza é a abertura de 

um novo mundo, ou melhor, de uma nova forma de estar no mundo” 

(2013, p.72). Por isso, a mãe sugere que a filha não tenha medo de 

traí-los ao contar a história deles ao seu modo. É preciso enterrar os 

mortos e viver o luto para seguir em frente, e mais certificar-lhes o 

lugar dos mortos, como assinalou Levy. Portanto, aceitar a história do 

avô é aceitar a possibilidade de um caminho com elementos 

semelhantes, mas de longe igual ao que ele percorreu. 

Neste sentido, identificada a existência de simbiose das 

memórias herdadas da mãe e do avô, a personagem organiza e aceita 

o que pode levar adiante e o que não quer mais levar consigo: “E 

assim pude partir em paz, voltar para o Brasil com a certeza de que a 

minha relação com Portugal não era mais uma relação com o 

passado, nem do passado” (LEVY, 2013, p.188). As histórias da 

Turquia e de Portugal eram narradas no passado e assombravam a 

protagonista. Os fantasmas de histórias não vividas, mas 

intensamente imaginadas, povoavam suas memórias também 

imaginadas. 

Gloria Anzaldúa (2005), ao explorar a consciência mestiça, 

indaga o que a mulher mestiça herdou exatamente dos seus 

ancestrais e que peso tem a bagagem da mãe índia e do pai espanhol. 

E sendo difícil diferenciar o que foi herdado, o adquirido e o imposto, 

é necessário fazer primeiro um inventário destas bagagens. Assim, 

seria possível separar as mentiras e as forças primordiais para afirmar 

a presença da mulher mestiça enquanto raça: 
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Esse passo representa uma ruptura consciente 
com todas as tradições opressivas de todas as 
culturas e religiões. Ela comunica essa ruptura, 
documenta a luta. Reinterpreta a história e 
usando novos símbolos, dá forma a novos mitos 
[...]. Ela está disposta a compartilhar, a se tornar 
vulnerável às formas estrangeiras de ver e de 
pensar. Abre mão de todas as noções de 
segurança, do familiar. Desconstrói, constrói. 
(ANZALDÚA, 2005, p.709) 

Do mesmo modo podemos compreender a trajetória da 

narradora-personagem. Ela precisa trair a ordem familiar, destruir 

modos de lembrar, abrir mão da segurança para encontrar outras 

formas de ver e pensar. 

A protagonista identifica que era preciso construir suas 

próprias memórias, estas sim vividas por ela: “Pego a chave, assopro 

a poeira em que está mergulhada e, esticando o braço, alcanço a mão 

do meu avô. Seguro-a com força, e permanecemos com as mãos 

coladas, a chave entre nosso suor, selando e separando as nossas 

histórias” (LEVY, 2013, p.189). A chave une as histórias de avô e neta, 

é um elo que se fortifica e consolida a passagem daquele que morre 

para aquele que vive. 

“Mas por que seu avô não veio, ele mesmo, tentar abrir a porta?” (LEVY, 
2013, p.154) 

O romance propõe uma narrativa não linear, apresentando 

vários paralelos entre as histórias da protagonista, da mãe e do avô. 

Estes paralelos podem representar o encadeamento das gerações, 

suas repetições, suas heranças visíveis e invisíveis, materiais e 

imateriais. Segundo Sara Augusto, a narrativa intrincada de A chave 

de casa revela “a diversidade de tempos, num jogo constante, 
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sistemático e organizado, de recuo e avanço de grande efeito, e tem a 

ver com a amplitude de espaços e de personagens” (2013, p.64). 

Sendo assim, podemos identificar de imediato, numa primeira leitura, 

quatro histórias paralelas: a da paralisia do avô e da neta; a da 

violência promovida por relacionamentos malsucedidos; as viagens 

do avô, dos pais e da protagonista; a morte da mãe e a morte 

simbólica da narradora-personagem. 

As duas primeiras já tivemos oportunidade de analisar: a 

semelhança entre as paralisias de avô e neta diante de uma situação 

traumática; a violência presente nos relacionamentos dos dois, ora 

com a insistente recusa do pai de Rosa em aprovar o casamento com 

o avô, ora com a violência física que sofre a narradora-personagem 

do namorado obcecado e agressivo. As outras duas histórias 

assinaladas acima, que compõem o enredo, são de natureza 

metafórica e são fundamentais para que a narradora reconheça que a 

sua história se diferencia da história de seus ancestrais. 

No entanto, antes deste reconhecimento ela admite que a 

ancestralidade se manifesta em seu corpo num diálogo imaginário 

com a mãe: 

Quase todos os dias há momentos em que faço 
alguma coisa e logo em seguida penso: não sou 
eu. Coisas bobas, do cotidiano, como sorrir, 
encolher o corpo no sofá para ler o jornal ou 
segurar a xícara de café com as duas mãos. De 
repente, no meio do gesto sou acometida pela 
sensação de que não sou eu quem está ali. 
(LEVY, 2013, p.46) 

A mãe responde dizendo que ambas são muito parecidas e que 

têm muitas características em comum. Porém, o alerta não é 

direcionado ao reconhecimento destes tipos de semelhanças. A 

protagonista revela que existe um estranhamento diante dos gestos 

que não reconhece como seus. Trata-se de uma forma específica da 
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manifestação da ancestralidade: “Às vezes sinto que é alguém que 

nunca conheci, mas que fala através de mim. Como se meu corpo não 

fosse apenas meu, e a cada momento eu percebesse essa 

multiplicidade, a existência de outras pessoas me acompanhando” 

(2013, p.46). A voz da mãe novamente tenta contrapor os 

sentimentos obscuros da filha: “Mas isso é apenas uma sensação, não 

é real. Você é você e ponto final. O resto, querida, são apenas 

semelhanças que nos fazem lembrar alguém” (2013, p.46). A reação 

da protagonista é relevante para a sua partida em direção à Turquia e 

a Portugal. Ela diz que não reduzirá o que sente a uma simples 

semelhança. Neste momento, podemos afirmar que a narradora 

pontua que a sua história é a continuação de muitas outras histórias, 

conhecidas e desconhecidas. Era preciso levar, então, toda esta 

ancestralidade, toda esta multiplicidade de volta às origens. 

Antes de iniciar a viagem, outro processo de descoberta, ou 

(re)construção, acontece. Ela ensaia uma saída de sua condição 

paralisante por meio da escrita. Novamente, é o seu corpo que 

manifesta a presença de outros corpos e histórias, exigindo a sua 

continuação: 

Cada dia mais murcho, meu corpo já não me 
pertence. Devastado, é apenas vísceras, tripas 
que se expõem nos sulcos formados pelos 
cortes que me arrancaram a pele [...]. Com o 
grão de energia que ainda me resta, pego a 
máquina de escrever que me esmaga o ventre e 
repouso-a no chão. (LEVY, 2013, p.76) 

Sendo assim, o corpo carcomido representa as muitas mortes 

que lhe antecederam e lhe foram narradas. Ela personifica a morte 

com a sua paralisia. A ideia da morte permanece também quando 

relacionada ao namorado violento. Ela narra que durante as 

constantes brigas experimentava a morte: “E durante horas 

continuávamos o que para um espectador seria apenas uma 
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encenação, mas para mim era a própria experiência da morte” (2013, 

p.84). Ou ainda, quando o namorado faz o gesto de uma arma e finge 

atirar nela: “Você tinha o olhar que me aterrorizava. Bang bang. Você 

mirou em mim e atirou, nem precisava de arma *...+ Estirada no chão 

até o amanhecer, chorei a minha própria morte” (2013, p.168). A 

morte neste contexto é a representação da necessidade de um 

recomeço, no entanto seu corpo paralisa, não sabe como proceder. A 

viagem e a escrita fazem parte, portanto, do movimento de reação e 

construção de sua própria história, distanciando-a de um universo 

pleno de referências destrutivas e paralisantes. 

Contudo, em um dos capítulos dedicados a reflexões de caráter 

metaficcional, a narradora surpreende dizendo que a viagem é uma 

mentira, que nunca saiu de seu quarto e de sua cama fétida. Este 

capítulo nos auxilia a compreender, neste romance, a viagem e a 

escrita como atos simbólicos e metafóricos que ordenam suas ideias 

e histórias embaralhadas. A escrita é a própria viagem empreendida 

pela narradora que deseja se livrar do peso das gerações anteriores, 

renovando-se: 

Tenho em mim o silêncio e a solidão de uma 
família inteira, de gerações e gerações. Como se 
toda a alegria que cada um viveu fosse se 
desprendendo leve no ar e ficasse apenas a 
tristeza. E como se a tristeza fosse se 
acumulando, se acumulando até chegar a mim. 
(LEVY, 2013, p.99) 

Assim, quando narra sua viagem à Turquia e a Portugal, expõe 

a necessidade de renovação. O ritual a que se submete nos dias em 

que passou na Turquia revela esta passagem de um estado para outra 

condição diante da vida. Num dia decide descobrir o banho turco e 

procura por um que seja tradicional, menos turístico, e frequentado 

apenas por muçulmanas. Chegando ao local, sente-se constrangida, 

mas não recua. Aprende que “faz parte da limpeza islâmica esfregar a 
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pele para tirar o que está morto” (2013, p.86). Nua e nas mãos de 

uma desconhecida, submete seu corpo a um longo e, às vezes, 

doloroso método de esfoliação cujo resultado lhe causa repulsa e 

mais constrangimentos: 

Quando terminou de me esfoliar, Sihem me fez 
levantar e olhar para o chão. Espalhados, vários 
pedaços de pele, feito tiras de barbante. Está 
vendo quanto espaguete? Ri: espaguete? Até 
lembrava um pouco, mas era uma associação 
bastante estranha, imaginar que saíam 
espaguetes do corpo. Ela fez questão de mostrar 
que eu tinha muito mais pele morta do que as 
outras, como quem diz: está vendo como somos 
limpas?, o que me pareceu levemente irônico; 
afinal, quando chegara ali, tudo havia se 
revelado uma imundice sem tamanho, e, de 
repente, sou eu a acusada de falta de limpeza. 
Sou chamada de suja porque tenho mais 
“espaguetes” do que as outras *...+. (2013, p.89) 

Durante o banho turco percebe a rede de solidariedade entre 

as mulheres muçulmanas. Imagina quantas histórias de dor e 

desespero poderia encontrar ali. Imagina sua própria história e a sua 

necessidade de recomeço. Diante de estranhas, o corpo nu durante a 

esfoliação e a massagem, sentia-se desnudar também a alma, os 

pensamentos: 

Eu estava tensa, como de hábito. A lombar 
dolorida, o pescoço e os ombros duros, pedras 
incrustadas no corpo. Você carrega o mundo nas 
costas?, ela me perguntou. Disse-lhe que 
sempre me perguntavam isso, mas não, não é o 
mundo, carrego o meu passado, carrego uma 
história que não é minha, por isso estou aqui, na 
Turquia. (2013, p.91) 
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A esfoliação e a massagem representam, pois, a retirada das 

muitas camadas de existência presentes em seu corpo para que a 

partir desta limpeza uma nova vida recomece, a sua, com os 

antepassados e não mais por eles. 

O banho turco é a representação desta passagem, no entanto 

toda a viagem pode ser compreendida como um ritual de ruptura e 

reintegração. Ela rompe com o peso das gerações anteriores, com 

seus medos e dores, para aceitar que, mesmo que vivam por meio 

dela, agora é ela quem decide como irá viver. Aceita as ruínas do 

passado e afasta a necessidade de reconstituí-lo ou revivê-lo de outro 

modo. A sua passagem por um mercado de Istambul simboliza esta 

aceitação. Um vendedor insistente tenta vender-lhe algumas joias 

que olha com algum interesse, até que ao observar um anel em seu 

dedo, sem algumas de suas pedras, oferece-lhe o serviço de 

reposição: 

Não sei, quando o ganhei, ele já era assim, 
afirmo. E na verdade gosto das coisas que se 
foram, que não estão mais aqui. Gosto das 
ruínas, dos segredos do passado. Não gosto das 
coisas restauradas, como se tivessem sido 
construídas ontem, mas das marcas, dos 
vestígios. (2013, p.109-110) 

O gosto pelo passado, pelas ruínas, indica o porquê de o avô 

ter dado a ela a chave da casa de Esmirna e contado todas as histórias 

de seu passado para a neta. No entanto, este afeto pelo que já existiu 

torna-se um peso com o qual ela não sabe lidar. A viagem torna-se o 

momento de reconexão com o passado, porém sem o peso das dores 

dos antepassados. 

Durante um almoço com os parentes que ainda residem em 

Esmirna, a personagem conta o motivo de sua viagem e um deles 

questiona-lhe: “mas por que seu avô não veio, ele mesmo, tentar 

abrir a porta?” (2013, p.154). Contam-lhe que a casa já não existe 
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mais, foi destruída. A personagem então desconfia de que o avô 

soubesse que a casa não mais estaria lá e ainda assim incentivou a 

viagem e deu-lhe a chave. A história que ele contara já não lhe 

pertencia mais, era ela que precisava dar continuidade à história, do 

jeito dela. Mesmo que a casa não estivesse mais no lugar original, o 

que importava naquele momento era a viagem em si. Segundo Edma 

Cristina de Alencar Góis, no romance de Levy: 

a casa é muito mais que um lugar onde se vive 
cotidianamente, um espaço doméstico. A casa 
ganha ares continentais, que pode ser Esmirna, 
Rio de Janeiro ou Lisboa. A casa é, portanto, o 
lugar de origem. A chave é o acesso ao passado 
nesta localidade, por onde os antepassados e a 
própria narradora (Tatiana) estiveram. A chave 
de casa é a chave da identidade da narradora. 
(GOIS, 2013, p.123) 

A chave torna-se símbolo desta busca pela identidade, tendo 

em vista que a personagem se encontra mergulhada em inúmeras 

identidades vindas do passado. Ela precisa desvencilhar-se da 

paralisia do corpo, semelhante ao avô, das dores causadas pelas 

sessões de tortura pelas quais passou a mãe durante a ditadura civil-

militar brasileira, pela dor da perda do lar do avô, pela dor do exílio 

dos pais. Dores que não experimentou em primeira mão, mas pelas 

narrativas que lhes foram contadas, elaborando assim a pós-memória 

como já tivemos oportunidade de analisar. A chave é o símbolo de 

sua autonomia em relação ao passado. É ela que lhe autoriza a 

entrada numa nova jornada de ruptura e traição ao passado. A 

inquietação presente quando recebe do avô a chave da casa de 

Esmirna pode ser lida como fruto da responsabilidade de criar o 

próprio futuro e a própria história, apesar do passado familiar 

doloroso. 
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A viagem e a busca por uma identidade própria ressoam as 

discussões recentes sobre as manifestações culturais do mundo 

globalizado. Segundo Maria Zilda Ferreira Cury, “os discursos da 

contemporaneidade – marcada pela fragmentação, pela 

intensificação dos trânsitos e deslocamentos de toda ordem – se 

deixam atravessar de modo especial pela temática da migração” 

(2016, p.140) ou migrações, visto que o termo no plural corresponde 

ao imaginário de movência do mundo globalizado. As migrações, 

segundo a pesquisadora, são responsáveis por questionamentos 

sobre o processo identitário e sobre práticas “de poder que 

enformam a ocupação do espaço”. Embora, o nomadismo e a 

movência sempre tenham acompanhado os grupos humanos, eles 

ocupam lugar de destaque no imaginário cultural contemporâneo 

(2016, p.140). 

Sendo assim, a viagem da narradora-personagem se apõe a 

esta perspectiva de fluidez e movimento da contemporaneidade. O 

desconforto diante de tantas identidades herdadas é suplantado com 

a viagem que se torna a passagem para a fluidez e aceitação do eu 

múltiplo. Para Zygmunt Bauman, 

as pessoas em busca de identidade se veem 
invariavelmente diante da tarefa intimidadora 
de “alcançar o impossível”: essa expressão 
genérica implica, como se sabe, tarefas que não 
podem ser realizadas no “tempo real”, mas que 
serão presumivelmente realizadas na plenitude 
do tempo – na infinitude [...]. (2005, p.16-17) 

Portanto, o tempo da construção da nova identidade da 

personagem, ou mesmo da aceitação de suas múltiplas identidades, é 

o tempo da narrativa. Deste modo, podemos compreender as 

inúmeras intervenções metaficcionais ao longo do romance. A 

identidade é entendida como inalcançável e produto da ficção, porém 

a busca por um caminho próprio é legítima e viável. 
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Ainda segundo Bauman (2001), vivemos a “modernidade 

líquida”, que torna as formas de organização e interpretação das 

sociedades mais fluidas e relativiza as identidades nacionais. A 

protagonista de A chave de casa experimenta esta fluidez quando 

chega à Turquia e não se sente em casa apesar de afirmar sua origem 

turca, quer pela aparência, quer pelas lembranças que carrega: 

Saí do aeroporto ainda indignada por ter 
precisado de um visto. Que esquecesse logo 
essa história, a falta de reconhecimento da 
imigração não mudaria nada a minha relação 
com o país. Ou então eles estavam certos, não 
sou mesmo turca, não tenho nada a fazer aqui. 
(LEVY, 2013, p.40) 

A indignação acontece diante da falta de reconhecimento de 

seu sangue turco, das muitas histórias e gestos herdados e da chave 

da casa de sua família que carregava consigo, atestado de 

pertencimento àquele lugar. Apesar da fluidez identitária preconizada 

pela intensificação dos movimentos migratórios, ainda existem 

barreiras para aqueles que se identificam com os lugares de origem 

de seus ancestrais. 

Sendo assim, a narradora-personagem, a partir de toda a 

memória herdada, busca um novo caminho para si. Acerta as “contas 

de gerações anteriores”, acerta as próprias contas (LEVY, 2013, 

p.182), aceitando as múltiplas identidades ancestrais e a herança 

cultural para empreender novas formas de estar no mundo, talvez 

com menos dor e menos paralisia. A viagem, e também o processo de 

escrita, se contrapõem ao estado de letargia inicial, assim como sua 

família justificava a migração e os deslocamentos recorrentes com o 

exemplo fatal da família Tember que, por nunca se movimentar, 

sucumbiu ao fogo. 
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Leila Assumpção Harris 

Nathália Araújo Duarte de Gouvêa 

Long before I decided to leave again, I left. 
*…+ leaving gulf waters and dreams that tormented. (Emma Pérez) 

I believe in the imagination, its pleasure indelible,  
transgressive, a dream. (Emma Pérez) 

Trânsito, movências, deslocamentos são palavras-chave 

quando se trata da literatura contemporânea produzida por 

escritoras migrantes de expressão inglesa. No caso das escritoras 

chicanas, há especificidades histórico-políticas que constituem o 

alicerce para uma discussão mais ampla sobre o tema. O movimento 

chicano cresceu nos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970. El 

Movimiento foi um movimento político cujo foco se encontrava nos 

direitos civis e no nacionalismo cultural. A anexação de território 

mexicano pelos Estados Unidos, após a Guerra Mexicano-Americana 

de 1848 (denominada no México de la invasión), teve consequências 

que perduram até o presente e contribuem para manter o México 

dependente de seu vizinho ao norte. Além de um deslocamento sui 

generis, pois em consequência da anexação, muitos mexicanos 

tornaram-se “estrangeiros” sem sair de suas terras, outros 

deslocamentos se seguiram. Ondas sucessivas de imigração para os 

Estados Unidos ocorreram durante o século XX. Cidadãos mexicanos 
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sofreram exploração econômica e política desde o século XIX e, como 

imigrantes, a exploração continua. Em Borderlands/La Frontera, 

Gloria Anzaldúa afirma que “a fronteira entre os Estados Unidos e o 

México é uma ferida aberta onde o terceiro mundo entra em atrito 

com o primeiro e sangra” (1999, p.25)45. A julgar pela determinação 

de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, em construir 

um muro entre os dois países, a ferida continua aberta e sangrando. 

Rosa Linda Fregoso refere-se à história herdada pelos chicanos como 

“uma história mexicana de colonialismo e imperialismo que os sujeita 

à conquista, marginalização e dominação dentro de sua terra natal” 

(Fregoso, Apud QUINTANA, 1996, p.16). 

O movimento chicano enfrentou questões internas de poder e 

controle. À medida que se expandia, ele continuava a ignorar a 

natureza patriarcal do sistema cultural mexicano e também do 

sistema hegemônico. Assim, as regras patriarcais naturalizadas 

persistiam no movimento também. De acordo com Alvina Quintana, 

“dentro do movimento, as chicanas formavam um grupo 

subordinado” (1996, p.19). Em “Estudos de Mulheres e Estudos de 

chicanas: aprendendo com o passado, olhando para o futuro”i, de 

2005, Monica Brown e Miroslava Chávez-García descrevem a origem 

do movimento chicano como “um conjunto de diversas lutas locais e 

regionais por justiça, direitos civis e representação política” (p.114). 

As mulheres foram importantes no início desse movimento poderoso, 

mas, muitas vezes, ocupavam posições menores, não políticas. Caso 

reclamassem, ouviam que a prioridade era a luta pela igualdade da 

raza. O campo de Estudos de Chicanas surgiu graças à luta por um 

espaço de liderança próprio que combatia o lugar de servidão 

imposto às mulheres. O termo chicana foi apropriado com o objetivo 

de dar um significado político a uma palavra frequentemente usada 
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 Todas as traduções, com exceção daquelas especificadas nas referências 
bibliográficas, são de nossa autoria. *Nota das autoras+ 



152 
 

com conotação negativa. A pesquisadora e escritora Paula Moya 

distingue o termo chicana de outras designações como mexicana-

americana, hispânica ou estadunidense de ascendência mexicana. De 

acordo com Moya, uma chicana é reconhecida por sua consciência 

política, uma tomada de consciência. Enxergar a “sua posição 

desvantajosa em uma sociedade hierárquica organizada em 

categorias de classe, raça, gênero e sexualidade” demonstra uma 

compreensão dos aspectos fundamentais de sua sociedade e das 

expectativas geradas pela posição social que lhe é prescrita. Por fim, a 

propensão da mulher chicana de se envolver na luta política com o 

intuito de subverter e transformar as estruturas existentes sinaliza 

força para se levantar contra um sistema de exclusão (1997, p.139). 

A publicação do romance Gulf Dreams, de Emma Pérez, em 

1996, é um marco na literatura chicana contemporânea, pois abriu 

espaço para que uma voz rara na literatura fosse ouvida: a voz da 

chicana lésbica. Na obra mencionada, a protagonista nascida em uma 

cidade rural do Texas, El Pueblo, narra sua própria história com uma 

estratégia de escrita intrigante e singular. Com o objetivo de contar as 

suas experiências de infância, o seu desabrochar em mulher adulta e 

a forma com a qual lida com sua sexualidade, a narradora não 

nomeada utiliza muitas repetições e faz digressões frequentes, 

descrevendo situações que tangenciam as suas vivências. Em sua 

maioria, essas situações envolvem uma grande carga de violência: 

ameaças de homens, violência doméstica e abuso sexual. 

O presente artigo, alicerçado no aporte teórico pertinente, 

explora os vários deslocamentos que afetam a 

protagonista/narradora de Gulf Dreams. O romance lida com o 

desabrochar do desejo sexual, comumente omitido nos relatos de 

experiência de personagens chicanas. Na adolescência, a 

protagonista, ao se dar conta da atração proibida que sente por uma 

amiga, evita sua companhia por cerca de um ano. Mais tarde, ainda 

por razões ligadas aos seus sentimentos, resolve mudar-se para outro 
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estado. O retorno à sua cidade é temporário e quando parte 

novamente aparenta tratar-se de um afastamento definitivo. Estes 

deslocamentos físicos contêm motivações diversas e são, sem sombra 

de dúvida, importantes para o desenvolvimento da narrativa e para o 

distanciamento da narradora dos seus sentimentos, por vezes 

contraditórios. No entanto, o deslocamento psicológico, que envolve 

o caminho percorrido por sua psiquê ao buscar em seu passado o 

porquê de algumas escolhas e de mistérios inalcançáveis, é crucial na 

construção identitária da protagonista. Igualmente relevante para 

esta construção é o deslocamento de gênero empreendido pela 

personagem. Ao dar voz ao seu desejo sexual por outra mulher, a 

narradora se afasta dos rituais femininos e resiste ao binarismo 

santa/puta que norteia o entendimento de sexualidade feminina na 

sociedade chicana. O resultado é uma contra-narrativa à lógica 

patriarcal e opressora à qual a maioria das mulheres está submetida. 

Emma Pérez é uma escritora lésbica muito respeitada nas áreas 

da História e dos Estudos Feministas. Nasceu em El Campo, uma 

cidade pequena ao sul do Texas e é considerada, em conjunto com 

outras como Deena González e Antonia Castañeda, uma das 

fundadoras do campo da História (das) Chicanas. Em seu ensaio de 

1991, “Sexualidade e Discurso: notas de uma chicana sobrevivente”ii, 

a pesquisadora se coloca em diálogo aberto com os movimentos 

socialista e feminista sobre sexualidade, discurso e poder para 

desconstruir a tendência de centralizar o homem na teoria e 

reconstruir um sitio y lengua (lugar e língua) para as chicanas. 

Seu livro O Imaginário Descolonial: escrevendo as chicanas na 

Históriaiii, publicado em 1999, impactou o campo da História Chicana. 

Nesta obra complexa, Pérez enfatiza a necessidade de criar um corpo 

histórico de chicanas e sistemas de confrontamento ao pensamento e 

comportamento que emolduram a história das chicanas. Com a 

preocupação de eliminar a narrativa universalista da história que 

nega a experiência da mulher, ela objetiva tirar o “ele” da 
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história/“the ‘his’ out of the ‘story’” (PÉREZ, 1999, p.14), refutando a 

experiência masculina como a narrativa predominante. As vozes 

silenciadas do passado – de chicanas, mexicanas e indígenas – ainda 

são minimizadas ou consideradas histéricas, passivas e até irracionais. 

Nos capítulos da obra, ela problematiza a historiografia como projeto 

colonial, fazendo uso de estudos de caso sobre silêncios que não 

eram considerados fatos históricos e promovendo um debate sobre a 

genealogia das identidades chicanas como resposta às culturas 

hegemônicas. 

Ainda que The Decolonial Imaginary (1999) tenha sido 

publicado após Gulf Dreams (1996), a teoria desenvolvida no material 

teórico está implícita no romance. O ímpeto de descolonizar raça e 

sexualidade e o objetivo de revisitar e subverter a história estão 

representados na narrativa fragmentada da narradora/protagonista 

de Gulf Dreams. 

O romance é estruturado em três partes: Confissão 

(Confession), O julgamento (The trial) e Desejo (Desire), seguidas por 

um epílogo. A narrativa não linear é composta por memórias 

fragmentadas aparentemente aleatórias que formam a história da 

narradora. A fragmentação da narrativa é uma estratégia também 

utilizada para representar as histórias e questões da trama 

secundária do romance. Apesar de os pedaços fragmentados não 

seguirem necessariamente uma ordem cronológica, as partes 

principais começam com experiências de infância da narradora e 

terminam em seu momento adulto; o romance pode, portanto, ser 

categorizado como um romance de passagem à maioridade 

(bildungsroman). 

A narrativa reúne vinhetas e fragmentos, na tentativa de 

resgatar memórias vividas na infância e juventude. Inclui também 

consequências e traumas decorrentes de experiências passadas. 

Paralelamente, há também memórias não tão claras descritas como 

“vislumbres de cenas desconhecidas” e relances de “horrores da 
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infância” (PÉREZ, 1996, p.43)iv46. A primeira parte, “Confissão” 

(Confession) inicia em um momento descrito como o verão de sonhos 

inquietos para a narradora de 15 anos, nascida e criada em El Pueblo, 

e relata o seu primeiro encontro com a irmã da comadre de sua irmã. 

Tradicionalmente, é esperado que essa jovem seja sua comadre 

também.47 A menina é chamada de “jovem mulher” e, até o final da 

narrativa, ela, que também permanece sem ser nomeada, é o foco 

dos sentimentos conflituosos da narradora. Um julgamento 

controverso envolvendo o estupro coletivo de uma personagem 

chamada Ermilla é retratado na segunda parte com o título de “O 

Julgamento” (The Trial). A vítima se recusa a esconder sua raiva e 

denuncia o crime às autoridades. Uma notícia de jornal sobre o 

julgamento compele a narradora a retornar da costa oeste dos 

Estados Unidos para El Pueblo, onde encontrará a jovem mulher 

novamente. A conexão mais óbvia entre a narradora e a história de 

Ermilla é Cézar Diaz, marido da jovem mulher e advogado de defesa 

dos cinco réus. Na terceira parte do romance, “Desejo” (Desire), a 

narradora encontra-se novamente em Los Angeles após o 

julgamento, embora ainda emocionalmente conectada à jovem 

mulher. O epílogo contém especulações sobre o destino de Ermila 

após o julgamento, enquanto o resgate de memórias dolorosas da 

narradora revela uma conexão mais profunda e significativa entre as 

duas tramas. 

A ambientação do romance pertence ao que Gloria Anzaldúa 

descreve como “a fronteira” (the borderlands) no prefácio da 

primeira edição de Borderlands/La Frontera (1987). Ela emprega o 

termo para além de seu sentido geográfico. 

                                                           
46

 Daqui por diante, as referências ao romance incluirão apenas o número da página. 
O texto original virá ao final, em notas de tradução. 
47

 O sistema de “comadrazgo” que faz parte da sociedade chicana será discutido mais 
adiante. 
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Na realidade, fronteiras estão presentes sempre 
que duas ou mais culturas se esbarram, onde 
pessoas de raças diferentes ocupam o mesmo 
território, onde os marginalizados e as pessoas 
de classe social baixa, média e alta entram em 
contato, onde o espaço entre dois indivíduos 
encolhe devido a proximidade. (1999, p.19) 

Em Gulf Dreams, a cultura tradicional “esbarra” e entra em 

conflito com a cultura hegemônica. Mesmo enquanto criança, a 

narradora demonstra ter conhecimento do preconceito contra 

chicanos e da sensação de não-pertencimento em relação à língua e 

cultura locais. A vida da família da narradora é similar à de muitos 

outros que vivem em condição de pobreza e colhem algodão nos 

campos para poder se sustentar. 

Como se trata de uma narrativa em primeira pessoa sobre a 

relação entre duas mulheres que permanecem sem nome, a 

referência a elas sempre será feita como “narradora” e “jovem 

mulher” para evitar confusões. A escolha de manter as personagens 

anônimas acarreta diferentes efeitos. Em primeiro lugar, tal decisão 

da autora gera impacto na narrativa pela invisibilidade, comum a 

relações homossexuais. Como afirma o psicólogo Gary Sanders, 

ser gay ou lésbica em uma cultura homofóbica e 
heterossexista pode promover um sigilo potente 
e tóxico, pois não é apenas um segredo sobre 
um fato, um evento, a omissão de um período 
de tempo ou de uma relação específica no 
passado. É manter em sigilo a essência de uma 
pessoa *…+. (1993, p.21) 

O tema do deslocamento parece influenciar até mesmo as 

estratégias narrativas. A narradora em primeira pessoa detalha alguns 

episódios de seu passado de forma peculiar e aparentemente 

desordenada, oferecendo pistas aos leitores, e talvez a si mesma, 
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para compreender o que ocorreu na infância e juventude e tentar se 

libertar do passado: “eu pensei que escrever isso anos depois me 

libertaria dela. Mas não sinto alívio” (PÉREZ, 1996, p.27)v. Isso explica 

a ordem anacrônica dos fatos e a característica onírica de muitas 

vinhetas. A maior parte do romance é narrada em primeira pessoa. 

No entanto, algumas partes são descritas em terceira pessoa, como 

se a narradora estivesse se distanciando das situações que ela 

descreve. Ademais, há momentos de um diálogo com um “você”, 

ainda dentro da narrativa, em um tom confessional ou de súplica 

desesperada, nos levando a concluir que esta pessoa é a jovem 

mulher. 

A palavra sonho/s aparece no título e na epígafe do romance. 

Sonhos e pesadelos costuram a narrativa fragmentada. Algumas 

vinhetas iniciam como algo que parece uma confissão verdadeira, 

porém, inadvertidamente, uma frase como “despertada, eu tremia” 

(p.25)vi aparece para indicar que a narrativa era parte de um sonho. A 

narradora não é totalmente confiável quando relata suas 

experiências, sonhos, traumas e medos em relação ao amor. Ela está 

ciente de que a sua representação da jovem mulher, muitas vezes, é 

uma projeção: “eu só queria inventar você dessa forma, em 

fragmentos de texto onde a sua lembrança pode habitar quem ler 

isto” (PÉREZ, 1996, p.139)vii. Apesar de declarar que ela procura a 

libertação, a narradora também parece obstinada em gravar a 

imagem da jovem mulher em sua escrita. Além disso, ao não declarar 

o nome da jovem mulher, a narradora afirma: “nomear você seria 

limitá-la, confiná-la longe de tudo que você representa. Eu dou a você 

suas identidades. Eu as alterno quando é conveniente” (p.139)viii. 

Assim, a narradora confirma que ela tinha a intenção de representar 

por completo a jovem mulher, capturando a complexidade e 

intensidade de suas identidades e a sua ligação. 

Em seu ensaio “Cicatrizes da infância e o amor de mulheres em 

Gulf Dreams, de Emma Pérez, e The Woman Who Owned the 
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Shadows, de Paula Gunn Allen”ix, Pamela June argumenta que as 

ligações entre mulheres podem ter poderes curativos (2010, p.79). 

Contudo, algumas conexões que são desenvolvidas naturalmente 

podem não ser aceitas pela sociedade. Crianças que são criadas em 

sociedades heteronormativas tendem a assimilar esses princípios e se 

transformar em subprodutos mantenedores dessas tradições. A 

unidade de família tradicional pode levar a dois caminhos, um regime 

rígido e excludente ou, se a questão de alteridade for levantada, um 

ambiente acolhedor. Em Gulf Dreams, a narradora passa por pressão 

social exercida por sua própria comunidade. Essa opressão interfere 

na sexualidade da mulher e fomenta a violência contra mulheres. 

“Eu a conheci no verão de sonhos inquietos. É quando a paixão 

surge de forma erótica e pura nos sonhos de uma menina 

adolescente” (PÉREZ, 1996, p.11)x. No romance, o conceito de 

sexualidade está representado de duas formas: a forma como 

vivemos e nos expressamos enquanto seres sexuais (Rathus et al, 

Apud MOLINA, 1999) e o tipo de atração sexual que sentimos. 

Na sociedade chicana, o sistema sancionado do comadrazgo 

cria vínculos naturais entre jovens meninas. Em Gulf Dreams, ele 

contribui para o despertar da narradora à sua própria capacidade de 

excitação sexual. Como havia a ligação de comadres entre a sua irmã 

e a irmã da jovem mulher, as famílias encorajaram a amizade entre as 

meninas. Houve um breve período de estranhamento entre as duas, 

mas a paixão cresceu rapidamente para a narradora à medida que 

“ela acariciava uma parte de mim que eu nunca soube que existia” 

(PÉREZ, 1996, p.11)xi. Desde o primeiro encontro, a semente do 

desejo por outra mulher surge na narradora, mas ela tem consciência 

das demandas sociais da amizade. Sabia que sua irmã e a irmã da 
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jovem mulher trocariam fofocas desde o minuto que se encontravam, 

pois este era o motivo convencional para o encontro de meninas. 

Como todos esperavam que uma amizade estivesse nascendo, ela 

também sabia que ninguém suspeitaria do verdadeiro motivo de sua 

visita. Ao manter seus sentimentos em segredo, a narradora 

manifesta compreensão acerca dos mecanismos e pressões de sua 

sociedade. Ainda assim, esse conhecimento é acompanhado de raiva 

dos rituais femininos que as mulheres são treinadas a seguir. 

A protagonista do romance e sua nova amiga iniciam uma 

amizade ardente (1996, p.17); sentem falta e desejo uma pela outra 

ainda que não concretizem nem nomeiem o desejo lésbico. O termo 

desejo lésbico aqui está sendo usado para se referir ao desejo erótico 

entre mulheres. A única experiência sexual descrita até esse 

momento da trama se dá através da jovem mulher e de seu 

namorado. Assombrada por desejos não realizados, a narradora tenta 

renunciar a eles e desfazer a relação. Durante o ano em que se 

mantém afastada da amiga, ela observa suas irmãs seguirem as 

normas e o ritual de usar maquiagem, procurar meninos latinos e ser 

enganada por eles. Conclui então que meninos procuram apenas a 

“adoração constante de mulheres” (1996, p.20)xii. Nesse momento, 

agora com 15 anos, após o verão de sonhos e decepções, a narradora 

decide que não odeia meninos e escolhe um, que não é latino, e sim 

um forasteiro que “liberava uma dormência que me *narradora+ 

protegia dela *jovem mulher+” (p.21). No entanto, o relacionamento 

foi curto e, como a proteção acabou, os sonhos voltaram. Com eles, 

ela chegou à compreensão de que a paixão pela jovem mulher 

exercia outro tipo de proteção, uma proteção contra os rituais 

femininos que a enraiveciam. A narrativa revela o que Carla Trujillo já 

havia descrito em Chicanas Lésbicas: As Mulheres Sobre As Quais 

Nossas Mães Nos Alertaramxiii, como a prerrogativa da chicana 

lésbica: perturbação da ordem estabelecida pelo poder masculino 
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(1991, p.117), representada pelo sentimento de não-pertencimento 

da narradora e sua rejeição aos papéis sociais prescritos. 

Apesar de apresentarem reações diferentes ao desejo lésbico, 

as duas personagens precisam lidar com a hegemonia cultural, a 

dominação familiar e outras influências. A despeito do forte desejo 

que existe entre elas, procuram namorados. A narradora justifica esse 

fato ao descrever que “*ela e eu+ estamos presas às circunstâncias 

sociais. O senso de decoro nos manteve afastadas” (PÉREZ, 1996, 

p.28)xiv. 

O deslocamento geográfico da narradora tem início quando ela 

sai de sua cidadezinha no Golfo do México para Los Angeles. Ela deixa 

sua cidade natal buscando liberdade sexual, independência e 

também escapar do relacionamento problemático com a jovem 

mulher. No entanto, El Pueblo e a jovem mulher sempre se fazem 

presentes de alguma forma. A narradora compreende que deixar o 

seu lar é um processo decisivo: “Reconhecer a verdade não é fácil 

quando se está tão perto de casa. Dizer a verdade é mais difícil ainda. 

Longe de casa, eu estou consciente de mim” (PÉREZ, 1996, p.50)xv. 

Susan Friedman argumenta que a saída do lar estimula tanto a 

ficcionalização de memórias quanto aspirações em relação ao futuro 

e teoriza o que denomina de uma “poética do deslocamento”, gerada 

através da conscientização do sujeito feminino sobre a necessidade 

de deixar sua casa, o reconhecimento de que o lar pode ser um local 

de afeto, mas não ser desejado/desejável, e portanto precisa ser 

abandonado (FRIEDMAN, 2006, p.195-205). O ato de partir se 

configura então como uma pré-condição para a fala, para a escrita, e 

para possibilidade de autonomia.48 

No romance, o deslocamento físico, no entanto, é precedido 

pelo deslocamento emocional da narradora. Desde muito jovem, o 

                                                           
48

 Ver espaços discursivos, geográfico e afetivos na literatura diaspórica 
contemporânea (referências bibliográficas) para outra discussão sobre o tema. 
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ódio ao corpo, a sensação de não-pertencimento e a automutilação 

fizeram parte da vida da protagonista. Ela nasceu com pele e olhos 

claros em uma família onde todos tinham a pele e os olhos mais 

escuros. Quando criança, a diferença física provocava uma falta de 

identificação que lhe fazia sofrer. Para anestesiar sua dor, ela se feria 

com um instrumento pontiagudo. Quando adulta, o sexo brutal, 

muitas vezes abusivo, faz parte de suas práticas de escapismo. 

A paixão proibida pela jovem mulher está associada a outro 

tipo de deslocamento: o deslocamento de gênero. Quando retorna a 

El Pueblo, a narradora descobre que a jovem mulher está 

completando 10 anos de casamento. “Ela esperou que eu fosse 

embora para se comprometer em uma cerimônia de hipócritas” 

(p.47)xvi. Nos pensamentos da narradora, é possível perceber os 

efeitos da repressão social: “diariamente sou lembrada de que não 

tenho o direito de amar quem eu amo. Moro em um lugar que rompe 

e nega essa prática *lesbianidade+” (p.73)xvii. 

A jovem mulher demonstra admiração pela coragem da 

narradora de ir contra as tradições e transgredir as normas sociais. 

Coragem que ela mesma não possui. A filósofa Judith Butler faz 

referência a uma heterossexualização do desejo que requer e institui 

a produção de oposições discriminadas e 
assimétricas entre “masculino” e “feminino” em 
que estes são compreendidos como atributos 
expressivos de “macho” e “fêmea”. A matriz 
cultural por meio da qual a identidade de 
gênero se torna inteligível exige que certos tipos 
de “identidade” não possam “existir”, isto é, 
aquelas em que o gênero não decorre do sexo e 
aquelas em que as práticas do desejo não. 
“decorrem” nem do “sexo”, nem do “gênero”. 
(1990, p.24) 
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A jovem mulher recorre às relações heterossexuais como 

subterfúgio para escapar de seus próprios desejos. Após o namorado 

da adolescência, escolhe o protótipo do homem heterossexual, 

Pelón, seu futuro marido, com quem ela vive um relacionamento 

abusivo interminável. Seu comportamento e sexualidade são 

moldados pela heteronormatividade inerente às normas culturais. 

Quando sai de El Pueblo pela segunda vez e retornar a Los 

Angeles, a narradora continua conectada às memórias da jovem 

mulher, controlada por elas a um nível que beira a insanidade, como 

ela própria reconhece. O deslocamento físico não é acompanhado 

por um deslocamento emocional. Imagens recorrentes alimentam o 

seu desejo e apego ao passado. Nesse momento, a protagonista 

chega a duvidar da sua interpretação das atitudes da jovem mulher, 

“eu interpretei erroneamente a sua bondade, confundi com desejo” 

(p.131)xviii. 

Escrever a sua história é a forma que encontra para lidar com 

os problemas do passado e expurgar o seu apego à jovem mulher. 

Nesse processo de escrita, a relação está representada. A narradora 

afirma que a sua forma de amar a jovem de El Pueblo é “um ato de 

linguagem – palavras, mitos, narrativa” (p.137)xix, pois “com frases, eu 

crio você” (p.138)xx. Nesta parte do romance, a estratégia narrativa 

de alternar entre “ela” e “você”, para se referir à jovem mulher, 

marca a diferença criada entre a representação da mulher que ela 

deixou em El Pueblo e aquela criada por sua imaginação. Através da 

escrita, o “agora”, uma relação entre os sonhos, pesadelos e a 

realidade, parece finalmente emergir do subconsciente. Ela não culpa 

mais a jovem por sua fixação no que ocorreu entre elas. Ainda assim, 

ela se sente responsável por alimentar essa forma de amar a jovem 

mulher e pondera: “culpo a mim mesma por dar início a esse jeito de 

amar você *jovem mulher+ de uma forma que só pode ser expressada 

no papel” (p.147)xxi, sugerindo que esse sentimento só pode ser 

processado por meio da escrita. 
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Por fim, em uma relação silenciosa, porém dolorosa, ela 

novamente dialoga diretamente com esse “você”, imaginando se 

“algum dia irei aparecer em suas histórias sobre árvores e silêncios” 

(p.136), pois as mulheres se conheceram na sombra de uma árvore e 

os silêncios impregnam o resto de suas histórias. Esses vários 

silêncios podem simbolizar o medo do sistema de normas, uma 

transgressão política taciturna ou, ainda, questões interiorizadas 

ainda a serem reveladas. 

Em “Woman Hollering Creek” (1991) de Sandra Cisneros, a 

protagonista, ao ler o jornal local, percebe um padrão de violência 

contra mulheres e começa a temer por sua vida. Em Gulf Dreams, a 

violência de homens contra mulheres se manifesta de formas 

diferentes e todas envolvem o exercício do poder masculino. Ciúme, 

assédio (físico e psicológico), violência doméstica, estupro/estupro 

coletivo e abuso sexual infantil fazem parte da narrativa. Até os 

homens mais amáveis e gentis fazem uso do poder masculino para 

subjugar mulheres. No romance, a narradora não confia na maioria 

dos homens, mas admira seu pai. Com o passar do tempo, no 

entanto, ela percebe que ele também faz uso de seu poder para 

controlar a esposa. Quando outros homens a admiram a mãe da 

menina, ele demonstra ciúme e fúria, o que leva a mulher a um 

estado de pânico e a não sair de casa. Como a narradora relembra, 

“Ela temia o ciúme do meu pai como abuso, e frequentemente ficava 

em casa para acalmá-lo”xxii (PÉREZ, 1996, p.19). Em muitos casos, 

esse poder psicológico intenso é usado, mesmo que sem intenção 

maliciosa, para controlar e confinar fisicamente e até 

psicologicamente. Devido à ligação entre filha e pai, é difícil para a 

narradora identificar esse traço controlador em seu pai e entender a 

postura da mãe. Aos quinze anos, “eu confundi a sua obediência. 
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Com o tempo, eu reconheci a sua força, a fraqueza dele”xxiii (p.19). A 

culpabilização das mulheres, em muitos casos, as vítimas, é uma 

prática observada nas cenas violentas do romance. 

A suscetibilidade das mulheres à objetificação de seus corpos 

desde jovens, as torna vulneraveis; lidar com assédio é um fardo para 

muitas mulheres em sociedades ocidentais desde a infância. Com oito 

anos, a narradora do romance já sente tal ónus. Ao caminhar com seu 

irmão de onze anos para a casa de sua güelita (avó), um grupo de 

quatro ou cinco meninos, com mais ou menos onze anos também, se 

aproxima deles. O mais velho bloqueia a passagem e beija a força a 

menina. Em seguida, os outros meninos repetem a atitude do mais 

velho, enquanto o irmão apenas observa impotente. O menino mais 

velho era o filho da costurera, vizinha de sua güelita. Nesse 

momento, a narradora menciona que tinha evitado a casa da 

costurera por muitos anos, porém, não oferece mais detalhes. Um 

novo episódio assustador ocorre quando o seu corpo estava mais 

desenvolvido. Aos nove anos, um menino de quinze a observa e 

persegue na escola. Nos finais de semana, o cinema era mais do que 

uma distração para ela; era um porto seguro onde ela podia ver a 

heroína e explorar seus próprios desejos por meio da paixão de outra 

pessoa. Um dia, ela ouve a voz do menino, em um tom sexualmente 

insolente. Ele havia invadido o seu porto seguro e o corpo treme de 

medo. “Deixe-me em paz”xxiv, disse ela, mas a “recusa foi o convite 

dele”xxv (p.38) para continuar com o assédio. Quando se queixa à 

outras mulheres, a resposta era sempre a mesma: um menino 

inofensivo estava interessado nela. A naturalização do assédio como 

prática comum à socialização da maioria das mulheres acaba 

promovendo a adaptação a esse tipo de comportamento. A 

preocupação da menina só cessa quando a família dele deixa a cidade 

em busca de trabalho sazonal. 

A construção da identidade e sexualidade dos sujeitos 

frequentemente está relacionada às experiências da infância. O 
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romance de Pérez inclui dois casos de abuso infantil. A narradora 

relata a experiência de Chencho, o filho da costurera, com seu tio e a 

experiência da jovem mulher com seu padrasto. No entanto, a 

narrativa contém “pistas” em relação a este tema recorrente no 

romance que a própria narradora custa a decifrar. Ela também foi 

vítima de abuso infantil, mas, até aquele momento, parece não ter 

conseguido encarar o trauma. Pérez cria uma narrativa cíclica com 

imagens recorrentes, levando a narradora a revisitar o passado e se 

conectar ao seu trauma de infância. Cathy Caruth debate memória e 

trauma nas introduções das duas seções de seu livro Trauma: 

Experiências na Memóriaxxvi. Na segunda seção, “Recapturando o 

Passado”xxvii, ela define trauma como 

o confronto com um evento que, em sua 
imprevisibilidade ou horror, não pode ser 
posicionado dentro dos sistemas de 
conhecimento anterior *…+ e, assim, retorna 
continuamente, de forma precisa, em algum 
momento posterior. Por não ter sido integrado 
completamente quando ocorreu, o evento não é 
capaz de se tornar, como diz [Pierre] Janet, uma 
“memória narrativa” que é integrada a uma 
história completa do pasado. (CARUTH, 1995, 
p.153) 

As pistas, pedaços fragmentados de memória, vêm à tona 

constantemente em comentários sobre outras experiências e 

conduzem a narradora de forma gradativa à compreensão do 

ocorrido. No início do romance, a protagonista revela que durante 

anos de sua infância não conseguia sorrir em fotografias. Sua “mãe 

emoldurava fotografias que capturam a tristeza”xxviii (PÉREZ, 1996, 

p.16). No entanto, ao olhar para uma fotografia sua quando bebê 

com menos de um ano, ela percebe que estava com um sorriso 

aberto e feliz. Este fragmento de memória provoca um 
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questionamento interno: “quando a tristeza começou?”xxix (p.16). 

Após várias outras cenas, a narradora deixa outra pista. Ao tecer um 

comentário sobre a sua atração por píers, ela comenta que não 

consegue acessar completamente horrores vividos na infância. 

Os mistérios estão enterrados em algum lugar 
dentro de mim, mas nunca consigo lembrar de 
tudo, apenas lampejos de cenas desconhecidas. 
Esta coisa que se enconde de mim me libertaria 
da jovem mulher na cidade costeira no Texas 
que me segue por todos os cantos

xxx
; (PÉREZ, 

1996, p.43)  

Por meio dessa enunciação codificada, é possível supor que ela 

não consegue acessar a lembrança traumática interna. Caruth explica 

a falta de capacidade de compreensão de acontecimentos, 

argumentando que “em sua repetição imposta como imagem e 

amnesia, o trauma parece evocar a difícil verdade de uma história 

que é constituída pela própria impossibilidade de compreensão do 

acontecido” (1995, p.153), o que explicaria a dificuldade da vítima de 

recordar o fato traumático. 

Na comunidade em questão no romance, um ícone se destaca: 

la costurera. Ela costura para famílias pobres demais para comprar 

roupas em lojas. La costurera tem três filhos, jovens meninos sem 

pai. Uma mãe chega com seu bebê de dois anos na casa da costureira 

e, enquanto conversa com a dona da casa sobre cores e estampas, 

dois dos meninos pegam a bebê pela mão. Os atos traumáticos 

aconteceram da forma descrita a seguir: 

eles a acariciam, eles acariciam uma menina 
pequena por baixo de seu vestido de prímulas. 
Meninos curiosos enfiam dedos dentro de sua 
calcinha. Um menino mais velho se posiciona na 
porta, vigiando aqueles que fazem seus jogos 
inofensivos. Um menino puxa a sua calça para 
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baixo, segura o seu pênis ereto com uma mão e 
esfrega na pele da bebê. Os olhos da menina 
seguem uma baratinha magra e amarronzada 
pela parede, que encontra uma rachadura e 
entra naquela abertura invisível, não-existente. 
Ela está dormente. Essa dormência a inibirá por 
anos

xxxi
. (PÉREZ, 1996, p.60) 

É importante mencionar que, para descrever essa experiência, 

a narradora passa de “eu” para “ela”, distanciando-se do incidente, 

uma reação comum dentro das circunstâncias. Em Experiências 

Esquecidas: Trauma, Narrativa e Históriaxxxii, Caruth discute a noção 

de desassociação da psique próximo ao evento como “a cisão da 

‘memória traumática’ do resto do consciente (e do inconsciente)” 

(1996, p.141). Ainda fazendo uso da terceira pessoa, a protagonista 

continua a descrever de forma desassociada as sensações confusas 

que a menina que sofreu esse trauma sente, nunca tendo a 

oportunidade de se sentir satisfeita pois “não estar satisfeita era a 

satisfação dela, em busca de uma memória inconsciente”xxxiii (PÉREZ, 

1996, p.60). Por mais que a narradora não reconheça que era 

participante do incidente narrado, em vários outros momentos do 

romance ela menciona sentir uma dormência e nunca se sentir 

completamente saciada. Com base em estudos da neurobiologia e da 

psiquiatria, Caruth afirma que a história que um flashback conta é 

“uma história que literalmente não tem lugar, nem no passado no 

qual não foi completamente vivenciada, nem no presente, no qual as 

imagens e representações precisas não são totalmente 

compreendidas” (1995, p.153). Para a narradora, neste momento de 

seu diário-relato, uma frase-chave aparece: “Elos perdidos começam 

a remendar o encadeamento dessa vida”xxxiv (PÉREZ, 1996, p.61). 

Através desta análise investigativa, começamos a compreender 

o porquê da segunda seção do livro, que gira em torno da história da 

personagem Ermila, ser introduzida por duas frases aparentemente 
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perdidas: “O que aconteceu aqui, começou há muitos anos. A história 

começou em um quarto quente, cheio de vapor onde três meninos 

tatearam o corpo de um bebê”xxxv (PÉREZ, 1996, p.77). As frases 

unem a história de Ermila e a história da narradora, por mais que de 

forma sutil e indireta. 

Na terceira parte do romance, é possível encontrar a tentativa 

da narradora de explorar de forma criativa os “elos perdidos” que a 

conectam à jovem mulher, El Pueblo e aos meninos que a 

machucaram. As pistas se tornam mais frequentes e entrelaçadas 

com imagens de momentos entre ela e a jovem mulher. Em sua 

narrativa, essas imagens e diálogos são advindos de sua propria 

imaginação. Ela até questiona sua própria sanidade, alertando sobre 

a possibilidade de, nesse trecho, não ser mais uma narradora 

confiável. A sua noção dos fatos é apresentada de forma confusa. Há 

momentos nos quais a narradora afirma que está imersa em 

insanidade (PÉREZ, 1996, p.131) mas, ainda sem a memória narrativa 

completa, ela suspeita que a “loucura pode ter um motivo”xxxvi 

(p.132). 

Após deixar El Pueblo novamente, ela retorna a hábitos antigos 

que silenciavam a sua angústia antes e que continuam a fazê-lo. Com 

esses hábitos, ela “fingia que nada havia acontecido após atos contra 

o meu corpo, fingia que não havia mudado. Eu *a narradora+ silenciei 

os gritos por anos, décadas, da mesma forma que silencio o meu 

desejo por ela”xxxvii (p.130). Indefectivelmente, esta narradora envolve 

a jovem mulher em sua narrativa do passado. Ela até afirma que é 

por meio desse processo de escrita que a jovem mulher volta à sua 

vida: “e desta forma *o processo de escrita+ eu vou reviver o passado 

no presente”xxxviii (p.132). Ela preenche as lacunas de sua memória na 

tentativa de encontrar um desfecho. Esse processo de escrita é um 

passo importante para organizar o discurso. Pérez permite que a 

narradora e leitores desvendem juntos os enigmas submersos na 

trama por meio da narrativa fragmentada e das imagens recorrentes. 
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Cathy Caruth sugere que o “perigo do discurso, da integração na 

narração da memória, pode não estar no que ele não pode entender 

e sim no que ele passa a entender em demasia” (1995, p.154). 

A protagonista demonstra compreender que não há como se 

desvencilhar do passado. No entanto, uma vez que o processo 

traumático é desvendado através do ato narrativo, a narradora 

percebe a necessidade de expulsar de seu ser, não apenas o filho da 

costurera, ou seus horrores ou a jovem mulher, mas também “as 

noites sem dormir, os sonhos inquietos, o future que não pode 

acontecer”xxxix (PÉREZ, 1996, p.139). 

Ao tentar se libertar da experiência traumática, a narradora 

reconhece o seu esforço para culpabilizar outros e decide não culpar 

mais nem a jovem mulher de El Pueblo, nem o filho da costurera. Ela 

também não se culpa. No entanto, lidar com a experiência pode 

ajudá-la a mudar e deixar de ser a mulher que nunca é saciada. 

Assim, ela pondera que “o perdão não vem a mim naturalmente, mas 

ele pode me salvar de mais mãos sujas de sangue”49xl (p.149). A 

narradora declara que ela escolhe um passado, ela escolhe lembrar 

de um passado de memórias puras de criança que envolve vínculos 

familiares. 

Caruth menciona os primeiros escritos de Freud sobre trauma 

onde é dito que a capacidade de integrar o evento perdido em uma 

série de memórias associativas é parte da cura (Freud Apud CARUTH, 

1996, p.7), uma forma de permissão para esquecer o evento. As 

palavras expressivas da protagonista ao final da narrativa evocam o 

pensamento de Freud e Caruth: “Esta parte da história tem que 

acabar, por mais que eu não acredite em finais. Eu acredito na 

imaginação, seu prazer inextinguível, transgressor, um sonho”xli 

(PÉREZ, 1996, p.157). 

                                                           
49

 Há indícios que a narradora “assassina” Chencho, porém, não fica claro se esse 
“assassinato” é literal ou metafórico. 
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A seleção de eventos do passado se torna uma possibilidade 

real para ela enquanto personagem-narradora agora que conseguiu 

encarar seu trauma. A sua habilidade de escolher as memórias que 

deseja lembrar sinaliza a força e determinação para lutar com as 

imagens traumáticas recorrentes que a perseguiam. Por meio da 

escrita, a narradora alcança um ponto no qual ela é capaz de lidar 

com os traumas do passado e livrar-se da necessidade de culpar 

outros. O desfecho de Gulf Dreams nos remete à discussão de Beatriz 

Sarlo sobre o potencial do texto literário: “A literatura, é claro, não 

dissolve todos os problemas colocados, nem pode explicá-los, mas 

nela um narrador sempre pensa de fora da experiência, como se os 

humanos pudessem se apoderar do pesadelo e não apenas sofrê-lo” 

(SARLO, 2007, p.117, 119). Entre os diversos deslocamentos 

presentes no romance de Pérez, o mais significativo é a capacidade 

que a narradora desenvolve de “pensar de fora” do seu passado 

traumático e ficcionalizar suas memórias. 
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Luciana Persice Nogueira 

Em Relato de um certo Oriente (1989), Milton Hatoum 

evidencia uma premissa de sua escritura: convocar disparidades, 

reunir diferenças e conciliá-las num denso hibridismo cultural. Dá voz 

a uma narradora que remonta no tempo, retraça a memória de 

antepassados e busca, no exercício de recomposição da imagem de 

outrem, rastros do sentido da própria identidade. A Manaus 

cosmopolita do romance (reprodução em miniatura de um Brasil 

plural) reverbera o multiculturalismo que define as principais 

personagens, que se tornam, sucessivamente, narradores – 

verdadeiras composições caleidoscópicas, complexas montagens 

multifacetadas – e serve de palco à encenação de questões como 

alteridade, identidade (inclusive nacional), estraneidade e 

estranheza. 

Nesse artigo, serão enfocadas duas dessas personagens: a 

narradora inominada e sua mãe, Emilie, articuladas, de início, a partir 

da principal citação literária do romance, O som e a fúria, de William 

Faulkner, mas também enquanto exemplos privilegiados da temática 

da estraneidade (marca dos textos de Hatoum), ambas sendo, de 

alguma forma, “estrangeiras para si mesmas” (KRISTEVA, 1994) no 

espaço híbrido criado pelo autor. 

Milton Hatoum (1952) é um dos maiores expoentes da 

literatura nacional contemporânea, reconhecido como tal no Brasil e 

no exterior. Um pequeno descritivo inicial embasa essa afirmação 

categórica: é escritor ficcional (autor de Amazonas, palavras e 
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imagens de um rio entre ruínas, poesia, 1979; Relato de um certo 

Oriente, romance, 1989; Dois irmãos, romance, 2000; Cinzas do norte, 

romance, 2005; Órfãos do Eldorado, novela, 2008; e A cidade ilhada, 

contos, 2014; em literatura infantojuvenil: “Nas asas do condor”, 

conto de O livro dos medos, 1998; e “As varandas de Eva”, conto de 

De primeira viagem, 2004). É também ensaísta (Um solitário à 

Espreita, coletânea de crônicas, 2013). Trabalha como jornalista 

cultural (contribui regularmente, entre outros, para O Estado de S. 

Paulo, O Globo e Terra Magazine). Já foi professor (lecionou história 

da arquitetura na Universidade de Taubaté, língua e literatura 

francesas na Universidade Federal do Amazonas, e literatura 

brasileira na Universidade da Califórnia). Atuou, ainda, como tradutor 

(A Cruzada das crianças, de Marcel Schwob, 1988; “Um coração 

simples”, de Gustave Flaubert, para Três contos, 2004; “Espiridião”, de 

George Sand, para Contos de Horror do século XIX, 2005; e 

Representações do intelectual, de Edward Said, 2005). 

Essa obra, “escrita sem pressa” (HATOUM, 2017, s/p), como se 

constata ao se observar os intervalos de, por vezes, dez anos entre os 

títulos (um tanto a contracorrente na sua geração), vem sendo 

reconhecida e premiada prodigamente. Entre outros prêmios e 

láureas, Hatoum recebeu: Prêmio Jabuti de melhor romance por 

Relato de um certo Oriente, por Dois irmãos e por Cinzas do norte; 

Prêmio Portugal Telecom de Literatura, Prêmio Bravo! de Literatura, 

Troféu da APCA, e Prêmio Livro do Ano, todos também por Cinzas do 

norte; a Ordem do Mérito Cultural de 2008, atribuída pelo Ministério 

da Cultura; e o título de Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, 

2017, do governo francês. 

De uma forma geral, sua obra carrega a dupla marca do 

arquiteto e do professor de literatura: eivado de simetrias, percebe-

se no inaudito slow writing de Hatoum que ele segue à risca projetos 

executados com cálculo e arte. Atualmente, por exemplo, elabora 

uma trilogia: O lugar mais sombrio, cujo primeiro romance já foi 
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lançado (A noite da espera, 2017). Mas já é possível observar o plano 

rigoroso de seus romances a partir do primeiro, Relato de um certo 

Oriente, que nos interessa aqui (de agora em diante, referido como 

Relato e usado em sua reedição de 2008), e sua estrutura que joga 

com uma rigorosa e complexa desconstrução da linearidade habitual 

da prosa – estratégia literária arquitetada sobre o decalque de um 

romance de William Faulkner, The sound and the fury, como ele 

mesmo revela: “Procurei trabalhar com vários narradores, cada 

personagem abrindo um capítulo na primeira pessoa, recurso 

utilizado por William Faulkner” (1989, p.50). Cada um dos quatro 

narradores de Faulkner dará um enfoque particular e pessoal aos 

eventos, cabendo ao leitor fazer o nexo entre as partes, preencher as 

lacunas e refazer a cronologia da história.50 Hatoum transmite a 

mesma tarefa ao seu leitor, a cada novo capítulo ou subcapítulo: as 

personagens, que se tornam narradores, vão complementar os 

relatos uns dos outros, num narrar sem fim. 

Hatoum incorpora, porém, a essa estrutura fragmentária do 

ponto de vista, uma tecitura integradora. As diversas partes, de 

intrincada correlação, são unidas pela sólida e suave argamassa de 

uma linguagem unificada, em que se mesclam termos indígenas, 

caracterizando o colorido e específico universo de modos, costumes, 

flora e fauna locais, e palavras vindas do Oriente – seja no uso de 

vocabulário ligado à gastronomia libanesa, seus temperos, e odores, 

ou às indumentárias e objetos de decoração típicos do norte africano, 

remetendo a outros espaços e geografias; seja no emprego de termos 
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 O título do romance de Faulkner (que revolucionou a arte narrativa, em 1929) é 
uma citação do famoso solilóquio de Macbeth, de Shakespeare: a vida é “a tale / Told 
by an idiot, full of sound and fury, / Signifying nothing”, uma história contada por um 
idiota, cheia de som e fúria, significando coisa alguma; o primeiro capítulo é narrado 
por um personagem “idiota”, o irmão excepcional, cuja fala é particularmente 
desarticulada, o que cria grande confusão para o leitor – que só vai entender o que é 
dito ao ler os capítulos seguintes. 
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árabes já incorporados de longa data à língua portuguesa, que 

carregam, em sua sonoridade, um poder evocatório de tempos 

passados. Assim é a língua de Hatoum (neste e noutros romances): 

uma língua portuguesa cheia de enxertos de outras línguas, uma 

língua portuguesa matizada, como um mármore desenhado com 

veios e veias (diferentes cores e sangues), e híbrida – questão que 

será vista mais adiante. 

Outra marca do romancista Hatoum é servir-se, 

recorrentemente, de uma epígrafe literária – estrutura textual limiar, 

prelúdio solene e codificado, antecedendo o texto, que costuma 

atuar como arauto do tema nevrálgico da obra em questão: “Shall 

memory restore / The steps and the shore / The face and the meeting 

place”xlii51 , versos do poeta anglo-americano W.H. Auden. Trata-se de 

versos que falam do trabalho de recuperação, pela memória, dos 

passos (na areia) e da praia (espaço percorrido e onde se deixam os 

rastros da passagem), do rosto e do local de encontro – em perfeita 

consonância com a tarefa a que se propõe a narradora do Relato. 

Essa jovem mulher não nomeada, depois de vinte anos fora da 

cidade e de algum tempo (não especificado) passado numa clínica de 

repouso, volta à casa da infância para encontrar a mãe doente e faz o 

relato desse retorno ao irmão ausente. Sem saber como escrevê-lo, 

dispõe, para o irmão e para o leitor, uma sucessão de testemunhos, 

que transcreve diretamente ou relata, insere em sequência à sua 

narrativa ou encaixa numa série de mises en abyme, dando vez e voz 

às personagens secundárias. As várias narrativas e narrações 

encaixadas vão compor um patchwork de fragmentos de lembranças 

de seres e de coisas, de itinerários pelos meandros da cidade, de 

passagens – rastros pelo espaço e pelo tempo –, de visões das 

margens do rio, de rostos e de pessoas, que ora revê na projeção das 

recordações ora nos encontros, fortuitos ou não. Juntando cacos e 
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 As traduções livres, aqui e alhures, são minhas. *Nota da autora+ 
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troços, alinhavando retalhos de histórias e lembranças num mosaico 

de (re)descobertas, no interior da casa da matriarca da família ou 

pelas ruas da cidade, a narradora refaz e redimensiona o mundo da 

infância. 

Todo esse labor é motivado pelo pedido do irmão de lhe enviar 

seu relato, e, ao começar a encerrá-lo, nas últimas páginas do livro, a 

narradora relembra a pergunta, a difícil pergunta do irmão, sobre o 

que aconteceu durante sua permanência na clínica (2008, p.142). 

Volta-se, assim, circularmente, ao princípio, pois a epígrafe do 

romance constitui um trecho do poema “The hard question”, ou seja, 

a pergunta difícil, “pergunta simples”, diz o poeta, mas para a qual a 

“resposta é difícil, e difícil de lembrar”. O poema termina, 

circularmente, com uma pergunta: “Can love remember / The 

question and the answer, / For love recover / What has been dark and 

rich and warm all over?”xliii. Por amor, a narradora empreende o 

doloroso exercício da rememoração e expressa, em sua narrativa, o 

peso do fardo e o alcance da demanda do irmão: 

Na última [carta], pedias para que eu anotassse 
tudo o que fosse possível: “Se algo inusitado 
acontencer por lá, disseque todos os dados, 
como faria um bom repórter, um estudante de 
anatomia, ou Stubb, o dissecador de cetáceos” 
[...] O teu presságio me deu trabalho. Gravei 
várias fitas, enchi de anotações uma dezena de 
cadernos, mas fui incapaz de ordenar coisa com 
coisa. (2008, p.147) 

O presságio do irmão, ou intuição, noção nada objetiva, leva-a 

a tentar obedecer suas instruções: lançar um olhar distante sobre 

tudo, um olhar científico, de biólogo ou antropólogo, numa atitude 

exógena ao universo observado. Tarefa que se revelará impossível, 

levando a narradora a fazer seu relato profuso e subjetivo “com os 

olhos da memória” (HATOUM, 2008, p.148), aglutinando a 
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pluralidade de testemunhos e relatos sob a “própria voz, que planaria 

como um pássaro gigantesco e frágil”. Abandona a reportagem 

pretendida e mergulha na prosa poética, como o autor (essa 

passagem do científico ao poético está implícita na referência ao 

personagem Stubb, de Moby Dick, de H. Melville, mas passa 

desapercebida ao leitor que desconhece esta obra). 

Para além das reverberações da epígrafe, pode-se atentar para 

o uso estratégico de outra fronteira do texto: o incipit. As primeiras 

páginas do livro revelam-se verdadeiro jogo de espelhismos com 

outra referência literária – conhecida por todo professor de literatura 

francesa, como já o foi Hatoum: a obra de Marcel Proust. As 

primeiras palavras do texto são “Quando abri os olhos” (HATOUM, 

2008, p.7), evocando o estado entre vigília e sono do narrador 

proustiano de A la recherche du temps perduxliv, que, sem saber se 

ainda sonha, tenta identificar o lugar onde se encontra. Marcel, o 

narrador proustiano, divaga entre lembranças de leituras e ainda 

sente segurar nas mãos um livro, deitado em seu leito, enquanto a 

narradora de Hatoum tem, ao seu lado, um caderno em que 

“rabiscara, meio sonolenta, algumas impressões”. Mais adiante, faz 

menção a um “pequeno retângulo de vidro mal vedado, que permitia 

a incidência da claridade” (HATOUM, 2008, p.8) – numa possível 

referência a Contra Sainte Beuve52, para, em seguida, voltar à 

Recherche, ao dizer: “algo latejou em minha memória, algo que 

remete a uma viagem, a um salto que atravessa anos, décadas” – 

tema (viagem / anos / décadas) pelo qual Proust leva dezenas de 

páginas elaborando na primeira parte de seu primeiro tomo. Esse 

tema continua, proustianamente, quando a narradora inominada 

invoca “uma parte da vida passada, um inferno de lembranças, um 

mundo paralisado à espera de movimento” (2008, p.9), e a 
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 Um dos trechos matriciais do desenvolvimento ulterior da questão da memória 
involuntária de Proust; seu exame, porém, não cabe aqui. 
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instauração do relógio como símbolo recorrente na trama, imagem 

ligada à matriarca e seus mistérios, e, claro, à passagem do tempo. A 

narradora, como Marcel, passa tempos numa clínica de repouso – 

sendo que Marcel retorna, no último tomo, à vida mundana, para 

observar os mais recentes movimentos do “caleidoscópio social” 

(expressão do narrador), objeto também presente no Relato: a sala 

de estar se torna um “cenário colorido e cambiante como um 

caleidoscópio” (2008, p.33), logo depois de afirmar que “na infância, 

há odores inesquecíveis” (reminiscência sensorial proustiana por 

excelência), e de descrever um certo “holocausto de frangos” – em 

episódio semelhante a outro, também do primeiro tomo da 

Recherche. 

Não interessa aqui o inventário dos elementos que aproximam 

o Relato da Recherche, mas os pontos coincidentes, sobretudo no 

primeiro capítulo, reforçam a identidade literata do autor e 

complementam esse certo retrato seu. Vale, sobretudo, insistir no 

“caleidoscópio social” que se depreende na narrativa, o elenco das 

personagens que desfilam, alguns inclusive tomando a palavra e 

acrescentando novas facetas às lembranças da infância e à imagem 

buscada da matriarca Emilie. A cada testemunho, ou giro do 

caleidoscópio, Emilie, pivô do retorno e do relato da narradora, surge 

diferente, alterada, magnificada, tornando a tarefa dessa Sherazade 

equatorial ainda mais difícil. Como a Recherche, o Relato é também a 

narrativa de um processo de escritura: naquele romance, Marcel se 

descobre escritor; neste, a narradora sem nome se descobre tout 

court. 

Ao encerrar sua descrição da aventura da escritura que 

empreitara, ela diz: “Quantas vezes recomecei a ordenação de 

episódios, e quantas vezes me surpreendi ao esbarrar no mesmo 

início, ou no vaivém vertiginoso de capítulos entrelaçados, formados 

de páginas e páginas numeradas de forma caótica.” (HATOUM, 2008, 

p.147) – o que lembra os cadernos e notas de Proust. Ao se decidir 
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pela multiplicidade e superposição dos relatos, embaralhando 

autorias, narração e narrativa, desincumbe-se, porém, do fardo 

proustiano da certeza da vocação artística, incorporando outro: tenta 

recuperar “a melodia perdida” (2008, p.148) das “passagens da 

infância”. 

O caleidoscópio social retratado no Relato, porém, é um dos 

elementos primordiais do romance: tanto o interior da mansão de 

Emilie quanto a cidade de Manaus são mostradas como espaços onde 

confluem europeus, norte-africanos, árabes e indígenas, operando 

como representações em miniatura de um Brasil que abarca, 

abraçando ou estrangulando, a multiplicidade estrangeira e migrante. 

No Relato, Hatoum se expressa enquanto escritor-professor de 

literatura, mas, também, como escritor oriundo de um contexto 

migratório: descendente de libaneses instalados em Manaus, o autor 

pinta um quadro denso e intenso dessa realidade multiétnica e 

multinacional. O Oriente do título, é, portanto, de fato, um certo 

Oriente: o universo cultural transplantado, pelo processo de 

migração, do Mediterrâneo levantino, povoado por imigrantes sírio-

libaneses e marroquinos judeus sefaraditas, que coabitam nesta 

história manauara, juntamente com outros estrangeiros vindos de 

Espanha, Portugal, Alemanha e alhures. Terra de acolhimento, como a 

são, por excelência, as ex-colônias em geral, a cidade de Manaus, 

assim como será a casa de Emilie, é uma espécie de amostra do 

Brasil, que incorpora imigrantes (de diversas partes do mundo) e 

migrantes (de outras partes do país) às populações autóctones – os 

povos indígenas e a estrutura social brasileira de raízes lusitanas, 

herdeira de um passado colonial e escravocrata. 

O espelhamento entre casa, cidade e país se deve, talvez, a 

uma aproximação identitária concebida pelo próprio autor, como 
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revela numa entrevista: “os libaneses têm várias origens étnicas, e 

nisso se parecem com os brasileiros. São povos híbridos” (HATOUM, 

2006, s/p). E este parece ser o fundamento que perpassa sua obra: 

reunir diferenças, convocar disparidades e conciliá-las num amplo 

hibridismo cultural, em que se incorporam miscigenações étnicas, 

diversidades religiosas (o casal Emilie-esposo sem nome é católico-

muçulmano, por exemplo), entre outras. O livro de Milton Hatoum, 

assim, pode ser entendido como o relato de um certo Oriente 

multifacetado, espelho ou duplo de um Brasil multicultural. Assim 

como sua língua portuguesa é uma língua matizada e híbrida, por 

incorporar outras línguas e diversos sons e tons (vocais e cromáticos), 

o universo social retratado por Hatoum é visceralmente heterogêneo, 

heterodoxo, de fronteiras e contornos vagos e vastos, permeado de 

incongruências e assimetrias; em suma, híbrido. 

Vale lembrar que o entorno mediterrâneo foi (e continua 

sendo) um espaço estratégico de passagem, cobiça, conquistas e 

invasões. O Líbano, terra de origem da família do autor assim como 

da personagem Emilie, especificamente, tem forte presença da 

cultura e da língua francesa (decorrência do Mandato francês no 

Líbano e na Síria). No que diz respeito ao autor, essa importância é 

primeva: Hatoum conta em entrevista que conhece a língua francesa 

desde a infância: “Na minha casa se falava árabe e português, mas 

quando minha avó *libanesa+ nos visitava, ela gostava de praticar a 

língua francesa. Ela estudara num liceu francófono em Beirute” 

(HATOUM, 2010a, p.5). É quase inevitável aproximar essa avó da 

matriarca Emilie, igualmente libanesa, pivô que motiva as ações e 

reflexões da narradora, cuja imagem federa as micronarrativas que se 

sucedem no romance, e que, aliás, tem nome francês. 

Emilie traz à trama não apenas elementos lexicais como 

culturais dessa França que irrompe nas lembranças acerca do trajeto 

migratório da família (que, inclusive, passa por Nice e Marselha antes 

de embarcar no Brasil). A tentação de aproximar a avó do autor à 
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personagem da matriarca do Relato é prontamente minada pelo 

humor do texto: a lembrança da casa “real” de Manaus convive de 

maneira enviesada com a loja da ficção, A Parisiense, que sustenta a 

riqueza do sobrado de Emilie, comprada a um marselhês. A compra 

só ocorre porque ele se encantara com Laure, papagaio de Emilie, 

que sabia reproduzir frases em francês, e com o qual adornou seu 

outro estabelecimento: “Os franceses e clientes do restaurante ‘La 

Ville de Paris’ *...+ ficaram surpresos ao ver uma gaiola quase do 

tamanho de uma jaula” (HATOUM, 2008, p.23); a ave repetia “Je vais 

à Marseille, pas toi?” (p.24) e entristecia aqueles que a entendiam, 

sobretudo os da “colônia francesa”, pois esse porto “era-lhes 

impossível e só aguçava a nostalgia do Midi distante” – única menção 

explícita à saudade da terra natal existente no livro. 

O papagaio que fala francês (e que será levado para a França 

por seu novo proprietário, realizando o sonho de regresso nutrido 

apenas por figurantes da trama) permite a aquisição da Parisiense e a 

instalação definitiva da família em Manaus. Esse é um segundo 

aspecto do Oriente deste livro: a própria atividade comercial 

característica dos imigrantes sírio-libaneses no país. O Oriente é, além 

de certo espaço geográfico, todo um ambiente cultural marcado pela 

atividade econômica que caracterizou grande parte do contingente 

destes imigrantes. 

O texto, porém, não é mero relato de uma trajetória banal de 

uma família de imigrantes. O romance tece um denso emaranhado de 

testemunhas e retratos que visam recompor a imagem de Emilie, 

mãe morrente que a narradora veio encontrar. Ao voltar a Manaus, 

depois de anos de ausência, a narradora reúne impressões, diálogos, 

cartas, fotografias que, em seu conjunto, refazem, numa 

superposição de camadas, a imagem e a trajetória de vida de Emilie e 

da família que criou nessa terra de adoção. Entretanto, o exercício de 

busca e coleta de testemunhos sobre a matriarca acaba rivalizando 

com o próprio encontro, distrai a narradora de seu objetivo 
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primordial, ou seja, ver Emilie ainda em vida, e fazem de sua volta 

menos um (re)encontro do que a constatação consternada e 

melancólica de sua morte. Seu relato passa a ser uma ode à mãe 

morta, um relato-retrato que fixe sua imagem e a impeça de cair no 

esquecimento. 

Assim, o clímax do romance não ocorre, o momento tão 

esperado do face a face entre mãe e filha é frustrado pela primazia da 

própria composição retrospectiva da personagem (outro aspecto 

proustiano do texto) – observação como exercício paciente e artístico 

de composição paulatina, realizada em parte pelo autor, que a 

desmembra cuidadosamente em seus múltiplos capítulos e 

subcapítulos, e em parte pelo leitor, que deve aceitar o princípio 

lúdico e literário do quebra-cabeça a ser (re)montado ao longo da 

leitura. 

O clímax do romance pode ser, justamente, essa decomposição 

da história, as várias refrações de um prisma da(s) imagem(ns) e da(s) 

voz(es) narradora(s) e narrativa(s), e a não representação literal e 

inequívoca da história ou dos personagens (Emilie entre outros). 

Nesse sentido, Hatoum defende a ideia de que o romance seja um 

meio de ver e de conhecer o Outro, de mostrar e conceber o Outro, 

sem necessariamente defini-lo, reduzi-lo: 

A literatura é um dos modos de se ver o mundo. 
É também uma forma de conhecimento do 
Outro, num sentido amplo: outra cultura, outros 
espaços, outras sensibilidades. Nossas fronteiras 
culturais não são mais rígidas, nem tão seguras. 
A ideia de representar uma nação, de produzir 
uma obra que “represente” uma entidade 
geográfica e social específica também está 
sendo questionada. É possível falar do Brasil de 
forma oblíqua, que resista a um mimetismo ou a 
uma cópia da realidade e de nossas mazelas. 
(HATOUM, 2005, p.11) 
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De fato, o Brasil surge oblíquo, entra pelas portas e janelas do 

casarão de Emilie, e se instala na sala, nos quartos, na cozinha, no 

quintal, espaços ora de convívio ora de exílio (como o quarto o será 

para a filha que envergonha a família, ao engravidar fora do 

casamento, por exemplo), onde as funções se estabelecem e 

cristalizam em relações de poder claramente determinadas. Espaço 

híbrido e plural, sim, mas com fronteiras invisíveis, porém, tangíveis, 

como se verá adiante. 

A narradora inominada de Hatoum retraça o passado e o 

percurso de sua família de imigrantes, assim como o seu próprio, pois 

ela se afastou de Manaus e dos seus, “exilou-se” em São Paulo, e 

esteve internada numa casa de repouso para recuperar-se de uma 

doença nervosa – forma de alienação de si; ao remontar o tempo da 

história de Emilie, recupera a própria identidade dentro e fora desta 

família estrangeira. 

Narradora que é, também ela, estrangeira – nesta família –, 

pois foi adotada; narradora, portanto, duplamente estrangeira. Na 

busca das lembranças e da memória da matriarca, da família e de si 

própria, precisa recosturar os fios – de sentidos e identidades – que 

se romperam com os anos, precisa escrever a história da mãe adotiva 

que, como tantos outros, viveu entre dois mundos, o de antes e o de 

depois da grande travessia, da estarrecedora travessura que é 

abandonar a terra natal e aventurar-se em novo solo, desconhecido, 

realizando, no desespero dos despossuídos ou na inquietação dos 

descontentes, a passagem mítica do velho ao novo mundo, em busca, 

se não de glória, ao menos de pouso, abrigo e trabalho. Este é, em 

essência, o mesmo gesto da narradora, que deixou Manaus em busca 

de algum sonho (pouso, abrigo, trabalho, estudo ou amor – não é 
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dito), mas perdeu o fio da meada, recolheu-se, para, enfim, retornar 

ao princípio e descobrir um sentido perdido. 

Sentido perdido, como um paraíso – a infância e o passado 

mítico da família de imigrantes. Nesse contexto, o Oriente do título se 

torna o sonho nostálgico e idealizado daquilo que se deixa para trás 

no processo da imigração: a terra natal dos antepassados, caldo 

cultural e emocional de perdas e extravios. O trajeto para os 

admiráveis novos mundos é uma movência de abandono e renúncia, 

percalços e desafios. Julia Kristeva diz que “uma ferida secreta, não 

raro desconhecida do próprio estrangeiro, propulsa-o à errância” 

(1988, p.13). Não se trata, aqui, de fugir da miséria ou da guerra, mas 

de lançar-se num mundo desconhecido. A busca de nova pátria 

envolve uma parte de aventura, mas, também, a necessidade de 

mudar o destino e a sorte de um núcleo familiar. Uma vez 

desencadeado o movimento de deambulação, qualquer que seja sua 

motivação, entre a partida e a chegada, dois mundos se separam, e 

um entre-dois, entre ferida e cicatriz, passa a reger a vida do 

estrangeiro. E a existência do estrangeiro é uma forma constante de 

alienação, de estraneidade e de estranheza; é a materialização da 

encarnação do Outro, a possibilidade de evidenciação da alteridade e 

da diferença, gerando relações por vezes de conflito, atrito ou 

incompreensão. A terra de acolhimento pode ser – mas nem sempre 

é – um porto seguro. Manaus o foi, para a família de Emilie. 

Adotada e acolhida por Manaus, Emilie adota e acolhe a 

narradora e o irmão (que, por sua vez, migra para a Espanha quando 

adulto). Ora, “a escolha do narrador tem implicações ideológicas”, 

afirma o autor em entrevista (HATOUM, 2010b, p.6). Uma narradora 

adotada por uma família de estrangeiros indica uma dupla alienação, 

uma dupla estraneidade, uma mise en abyme de sentimentos de não-

pertencimento, o que faz de seu olhar sobre os seres e as coisas – e a 

maneira de os agenciar em seu texto – uma perspectiva grande-
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angular sobre diferentes modos de ver e de narrar; perspectiva de 

quem enxerga, constata, aceita e acolhe. 

Essa narradora parece consciente de sua dupla alienação – 

adotada por quem foi adotado –, ou mesmo tripla (pois esteve “fora 

de si” algum tempo, na clínica), assim como está alerta para a 

estranheza que caracteriza o seu relato. Está atenta para o problema 

da narração dentro de uma narrativa: 

Também me deparei com um outro problema: 
como transcrever a fala engrolada de uns e o 
sotaque de outros? Tantas confidências de 
várias pessoas em tão poucos dias ressoavam 
como um coral de vozes dispersas. Restava 
então recorrer à minha própria voz, que planaria 
como um pássaro gigantesco e frágil sobre as 
outras vozes. Assim, os depoimentos gravados, 
os incidentes, e tudo o que era audível e visível 
passou a ser norteado por uma única voz, que se 
debatia entre a hesitação e os murmúrios do 
passado. E o passado era como um perseguidor 
invisível, uma mão transparente acenando para 
mim, gravitando em torno de épocas e lugares 
situados muito longe da minha breve 
permanência na cidade. Para te revelar (numa 
carta que seria a compilação abreviada de uma 
vida) que Emilie se foi para sempre, comecei a 
imaginar com os olhos da memória as passagens 
da infância, as cantigas, os convívios, a fala dos 
outros, a nossa gargalhada ao escutar o idioma 
híbrido que Emilie inventava todos os dias.  

Era como se eu tentasse sussurrar no teu ouvido 
a melodia de uma canção seqüestrada, e que, 
pouco a pouco, notas esparsas e frases 
sincopadas moldavam e modulavam a melodia 
perdida. (HATOUM, 2008, p.147-148) 
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Seu problema: reproduzir os sons, tons, sotaques e 

reverberações de seus interlocutores. Sua definição desse conjunto 

de interlocutores: “coral de vozes dispersas”. A narradora toma para 

si, então, a tarefa de um maestro, que deve reger a 

complementaridade de elementos distintos, conferindo um tom 

próprio que sirva de padrão, ou fundo musical, ao conjunto dos 

relatos. Todas essas remissões ao universo sonoro (“fala engrolada, 

sotaque, coral de vozes, vozes, gravações, sons audíveis, murmúrios, 

cantigas, fala, gargalhada, canção, notas sincopadas, ressoar, 

sussurrar, modular melodias perdidas”) reforçam o apelo à oralidade 

e ao conto oral, à tradição, se não necessariamente oriental, ao 

menos marcadamente feminina (e ainda forte entre populações 

iletradas) de contar e recontar histórias no ambiente doméstico e 

protegido do interior das casas e das famílias. 

Num estudo sobre a literatura francófona magrebina, oriunda 

da imigração, a crítica Nora-Alexandra Kazi-Tani explica que 

o personagem do contador [num romance], 
tomado de empréstimo como significante à 
literatura oral e integrado à escritura romanesca 
como símbolo ou agente semiótico, é sempre 
sentido como uma “étrangeté” *estranheza+ e 
como uma transgressão dos cânones clássicos 
do gênero, pois ele contribui para criar na 
narrativa o espaço tradicional da “escuta” e 
participa, assim, da “oralidade fingida”. (1995, 
p.138) 

A narradora de Hatoum, ao escrever seu relato, parece 

plenamente consciente do efeito artificial, “fingido”, de uma voz 

soberana, de uma mesma língua, de um mesmo registro, tom e 

sonoridade, embora híbrido (como dito antes), e, antecipando 

qualquer crítica, justifica sua decisão e termina por recuperar, da 

cacofonia das “notas sincopadas”, a “melodia perdida” que buscara, 
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exercício fundamentalmente proustiano, mas também 

essencialmente oriental, tributário da tradição das Mil e Uma Noites 

– conjunto de textos unificados, ao menos em aparência, pelo fio 

contínuo imposto pelo sultão assassino, como o livro de Hatoum, 

escrito a pedido do irmão distante. 

O relato da narradora inominada começa com uma referência 

misteriosa à oralidade, e que vai permanecer nas sombras de tudo o 

que ela calou (pois seu irmão, diferentemente do leitor, conhece – ao 

menos em grande parte – a história passada): 

A mulher já sabia que éramos irmãos e que 
Emilie nos havia adotado. Talvez já soubesse da 
existência dos quatro filhos de Emilie: Hakim e 
Samara Délia, que passaram a ser nossos tios, e 
os outros dois, inomináveis, filhos ferozes de 
Emilie, que tinham o demônio tatuado no corpo 
e uma língua de fogo. (HATOUM, 2008, p.9) 

Nessa rápida e eficaz enumeração dos membros da família 

mais próxima, entende-se que a narradora e o irmão ausente são 

muito mais jovens do que os demais filhos de Emilie, e que há outros 

personagens sem nome nessa história cheia de lacunas: além do 

irmão imigrante e do pai adotivo (ao qual não há menção neste 

trecho), há os “filhos ferozes” de Emilie, de “língua de fogo” – que 

não têm fala nessa história; não têm som, mas fúria. Essa língua 

“furiosa” dos irmãos refere-se, como é contado a propósito dos 

sofrimentos da personagem de Samara Délia, à violência verbal que 

impõem à irmã, dentro da casa à qual é confinada por ter tido uma 

filha bastarda; essa violência só esmaece após a morte brutal da 

menina, e a narradora a chama de “fúria insana” ao resumir o 

relacionamento com os irmãos dentro da casa (HATOUM, 2008, 

p.129). 

O termo “fúria” surge pela primeira vez no texto ao descrever a 

gesticulação um tanto desarticulada da pequenina filha de Samara 
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Délia, que é surda-muda: excluída do mundo dos sons, do convívio 

com os “filhos legítimos” de “boas famílias”, ela “malinava com uma 

fúria amedrontadora” (HATOUM, 2008, p.11) os bichos do quintal da 

casa, e arranca os cabelos das bonecas “num momento de fúria” 

(2008, p.13). As próximas ocorrências do termo referem-se a acessos 

de fúria do pai dos filhos de Emilie, justamente contra os “filhos 

ferozes”, que faziam, nas empregadas, filhos bastardos (entre outros 

abusos inomináveis contra as serviçais) (2008, p.77). 

A última aparição da palavra “fúria” se dá na descrição feita 

pela narradora, em seu relato ao irmão, do episódio de seu 

internamento na casa de repouso: momento ligado misteriosamente 

– pois não explicado, envolto em imagens de sonho e pesadelo – à 

presença da mãe biológica, já em São Paulo, longe do mundo 

protegido da infância. A narradora fala em seu “último acesso de 

fúria e descontrole” (houve, portanto, vários), quando destrói os 

objetos de sua casa, e no “mundo da desordem” do qual “ainda 

guardava as cicatrizes do desespero e da impaciência para 

sobreviver” (HATOUM, 2008, p.144). A narradora não explica nem 

detalha causas e efeitos, apenas relaciona impressões, devaneios e 

momentos pontuais durante seu internamento. De lá, retorna 

diretamente a Manaus e empreende sua viagem de volta a Emilie e 

ao passado. 

O binômio Shakespeareano som-fúria, que rege a concepção 

do Relato de Hatoum pelo viés da citação de Faulkner, pode, então, 

ser apreendido como forças antagônicas na estruturação da trama: o 

som refere-se ao mundo da oralidade concatenado pela narradora, 

opera como concerto articulado que incorpora as múltiplas vozes 

narradoras (algumas das quais, inclusive, são comparadas a 

contadores de histórias por outras personagens), conferindo-lhes 

uma harmonia deliberada (na uniformização da língua e do registro 
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da escritura);53 a fúria remete aos vários incidentes que espolcam em 

cena, sempre em relação aos personagens sem nome (os filhos 

ferozes e o marido de Emilie, além da própria narradora) e à 

personagem sem capacidade de fala (Soraya Ângela, a menina 

bastarda), em episódios que rompem com o tom idílico, nostálgico ou 

embevecido que subjaz às rememorações. 

Os vários relatos amealhados pela narradora compõem, à 

maneira cubista, a imagem da matriarca Emilie. Pinta-se, assim, em 

camadas sucessivas, o quadro da memória de Emilie; ela abarca e 

expressa a complexidade do mundo em que se insere e que, até certo 

ponto, representa. 

Hatoum fala do Brasil por metonímia e metáfora. Ele mesmo o 

explica: 

No Relato de um certo Oriente há um tom de 
confissão, é um texto de memória sem ser 
memorialístico, sem ser autobiográfico; há, 
como é natural, elementos de minha vida e da 
vida familiar. Porque minha intenção, do ponto 
de vista da escritura, é ligar a história pessoal à 
história familiar: este é o meu projeto. Num 
certo momento de nossa vida, nossa história é 
também a história de nossa família e a de nosso 
país (com todas as limitações e delimitações que 
essa história suscite). (2001, p.6) 

                                                           
53

 Há, também, um forte insistência, ao longo do enredo, sobre o som do relógio de 
parede, remetendo à temática proustiana tempo-som autoral (“Chaque écrivain est 
obligé de se faire sa langue, comme chaque violoniste est obligé de se faire son son”, 
“todo escritor tem que fazer a própria língua, como todo violinista tem que fazer seu 
som”, diz ele em sua correspondência, mas essa é outra e longa história). 
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Sem reduzir a história pessoal à do país, ou vice-versa, há um 

espelhamento entre ambas – espelhamento cujos reflexos são 

laboriosamente arquitetados enquanto “projeto” de escritura. 

Admitindo-se que um certo Brasil se reflita na personagem Emilie, é 

preciso destacar que esta mulher que veio de fora, não sem 

sofrimento, se implantou no isolamento de Manaus (enquanto cidade 

ilhada em meio à floresta), no cosmopolitismo de Manaus (cuja 

riqueza trouxera e concentrara, em tempos passados, ricos 

comerciantes e empresários, e trabalhadores das mais diversas 

origens e nacionalidades), floresceu e frutificou – aqui tornou-se 

adulta e casou-se com outro imigrante, teve e adotou filhos, ergueu e 

manteve uma grande casa aonde afluíam amigos, conhecidos, 

agregados e empregados. Grande mãe acolhedora e federadora, 

como o são as nações que mantêm políticas pós-coloniais de 

recepção de imigrantes, como o Brasil. 

Nesse admirável país plural, porém, onde se misturam raças, 

etnias e nacionalidades de origem, existe e permanece uma divisão 

primordial entre a “casa grande” e a “senzala”. Esse lado menos 

pitoresco e acolhedor do Brasil-Emilie é descrito por seu filho 

primogênito, Hakim, e transcrito pela narradora:  

Alguns [moradores pobres da Cidade Flutuante] 
passaram a frequentar o sobrado para pedir 
conselhos a Emilie e, eventualmente, esmolas e 
favores. Muito antes de eu viajar [...] ela já 
distribuía alimentos aos filhos da lavadeira 
Anastácia Socorro. Eu procurava ver nesse gesto 
uma atitude generosa e espontânea da parte de 
Emilie; talvez existisse alguma espontaneidade, 
mas quanto à generosidade... devo dizer que as 
lavadeiras e empregadas da casa não recebiam 
um tostão para trabalhar, procedimento 
corriqueiro aqui no norte. Mas a generosidade 
revela-se ou se esconde no trato com o Outro, 
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na aceitação ou recusa do Outro. Emilie sempre 
resmungava porque Anastácia “comia como 
uma anta” e abusava da paciência dela nos fins 
de semana em que a lavadeira chegava 
acompanhada por um séquito de afilhados e 
sobrinhos. Aos mais encorpados, com mais de 
seis anos, Emilie arranjava uma ocupação 
qualquer: limpar as janelas, os lustres e espelhos 
venezianos, dar de comer aos animais, tosquiar 
e escovar os pelos dos carneiros e catar as 
folhas que cobriam o quintal. Eu presenciava 
tudo calado, moído de dor na consciência, ao 
perceber que os fâmulos não comiam a mesma 
comida da família, e escondiam-se nas edículas 
ao lado dos galinheiros, nas horas da refeição. A 
humilhação os transtornava até quando 
levavam a colher de latão à boca. Além disso, 
meus irmãos abusavam como podiam das 
empregadas, que às vezes entravam num dia e 
saiam no outro, marcadas pela violência física e 
moral. A única que durou foi Anastácia Socorro, 
porque suportava tudo e fisicamente era pouco 
atraente. Quantas vezes ela ouvia, resignada, as 
agressões de uns e de outros, só pelo fato de 
reclamar, entre murmúrios, que não tinha 
paciência para preparar o café da manhã cada 
vez que alguém acordava, já no meio do dia. 
Vozes ríspidas, injúrias e bofetadas também 
participavam deste teatro cruel no interior do 
sobrado. Lembro de uma cena que me deixou 
constrangido e apressou a minha decisão de 
partir, e assim venerar Emilie de longe. 
(HATOUM, 2008, p.76) 

Esse filho crítico de Emilie continuará descrevendo cenas de 

violência no interior da casa, contra crianças e mulheres, sob a batuta 

de uma poderosa matriarca, protetora dos “filhos ferozes” e 
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adaptada aos costumes locais de servidão. A generosidade da 

matriarca revela-se trompel l’oeil aos olhos do filho, que escrutina em 

seus gestos a parte de “aceitação” e a parte de “recusa do Outro”, 

assim como a parte de exploração desse Outro – que pode ser até de 

ordem sexual. A descrição do “teatro cruel do sobrado” encontra eco 

e reflexo em dramas vividos, geralmente tomados como banais e 

aceitáveis, em muitas casas, ainda hoje, pelo país. 

Mesmo incomodada com a falta de educação ou de modos da 

lavadeira Anastácia Socorro, com o passar dos anos, o convívio entre 

as duas mulheres torna-se uma amizade, que será cultivada nas horas 

passadas juntas, costurando, cerzindo e bordado, e conversando 

sobre o passado e lugares distantes. Hakim lembra que, quando 

menino, ficava horas a fio escutando as vozes das duas mulheres, “de 

variada entonação, a evocar temas tão distintos que as aproximavam” 

(HATOUM, 2008, p.78). Assim entretidas, entre trabalho e 

rememoração, matavam o tempo no interior da casa desfiando 

histórias; prática milenar, no Oriente ou não, de contar histórias, 

dessas duas Sherazades revisitadas, tornadas parecidas em seu 

esforço narrativo: Emilie, tentando não esquecer, Anastácia, 

conseguindo evitar voltar ao trabalho extenuante habitual. 

O aroma dos figos era a ponta de um novelo de 
histórias narradas por minha mãe. Ela falava das 
proezas dos homens das aldeias [do Líbano], 
que no crepúsculo do outono remexiam com as 
mãos as folhas amontoadas nos caminhos que 
seriam cobertos pela neve [...] Ela evocava 
também os passeios entre as ruínas romanas, os 
templos religiosos erigidos em séculos distintos, 
as brincadeiras no lombo dos animais e as 
caminhadas através de extensas cavernas que 
rasgavam as montanhas de neve, até alcançar os 
conventos debruçados sobre abismos. (2008, 
p.79-80) 
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As lembranças de infância da mãe encantam o menino, que 

não conhece os cedros do Líbano, mas que deve explicar à 

empregada, a pedido da mãe, o que é o mar, o que é uma ruína, onde 

fica Balbek. Hakim também “tentava dar outro rumo ao assunto, uma 

reviravolta no tempo e no espaço, passar do Mediterrâneo ao 

Amazonas, da neve ao mormaço, da montanha à planície (HATOUM, 

2008, p.80): era a vez da amiga contar suas histórias sobre a floresta e 

os índios e o seu mundo. 

Hakim conta que  

Alguma coisa imprecisa ou misteriosa na fala de 
Anastácia hipnotizava minha mãe. Emilie, ao 
contrário de meu pai, de Dorner e dos nossos 
vizinhos, não tinha vivido no interior do 
Amazonas. Ela, como eu, jamais atravessara o 
rio. Manaus era o seu mundo visível. O outro 
latejava em sua memória. Imantada por uma 
voz melodiosa, quase encantada, Emilie 
maravilha-se. (HATOUM, 2008, p.80-81) 

Ambas, então, possuem essa voz mágica que transporta a 

mundos distantes, tempos distintos, lembranças e impressões, cores, 

sabores e imagens, por vezes, até intraduzíveis de uma realidade a 

outra. Nesses momentos, em que o menino não consegue 

intermediar os sentidos, cai um silêncio incômodo: “permanecíamos, 

os três, calados, resignados em suportar o peso do silêncio, atribuído 

aos ‘truques da língua brasileira’, como proferia minha mãe” 

(HATOUM, 2008, p.82). Palavras árabes, de um lado, indígenas, de 

outro, sem equivalente em português, levavam a longas e minuciosas 

descrições, que, então, descortinavam os mistérios e faziam a 

passagem de um mundo a outro, e prolongavam a história e suas 

imagens. Aqui, também a língua se torna um universo de interesse e 

curiosidade, e enriquece a sinfonia das palavras trocadas, pelo 
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esforço da tradução, dos “truques da língua brasileira”, e o horizonte 

que ela descortina. 

Emilie, como esclarece seu filho, nunca atravessara o rio, não 

entrara na mata, só conhecia “o outro lado” pelos relatos do marido, 

dos amigos, dos vizinhos, de viés, de forma oblíqua e intermediada, o 

que torna o coração da selva tão distante, mentalmente, para ela 

quanto Balbek, para Anastácia. O espaço amazônico de Emilie é 

Manaus, cidade cosmopolita construída com a riqueza opulenta dos 

seringueiros, extraída dos seringais e aos seringueiros, ao redor do 

Teatro Amazonas – de exterior renascentista, interior estilo Luis XV e 

Art Nouveau, entre outros paradoxos e ecletismos. 

Por intermédio da lavadeira, Emilie faz outro amigo caboclo, 

um curandeiro de origem indígena, habitante da floresta – outro 

contato palpável com o mundo misterioso da mata, suas ervas, 

tradições e mitos. Essa nova amizade lhe rende louvores e críticas. 

Uma, em particular, produz uma surpreendente alcunha: “Só uma 

nômade imigrante pode se fiar nas charlatanices de um curandeiro” 

(HATOUM, 2008, p.84), reclamou o médico local. Nômade imigrante? 

Preconceito e exagero do brasileiro de nascimento, que exemplifica a 

complexa dinâmica dos processos de assentamento, a difícil aceitação 

dos novos forasteiros (aqui, Emilie) por parte de quem já está 

implantado em solo local há mais tempo; para este, o preconceito 

cabal contra os indígenas já está incorporado como uma estratégia 

(cruel e trágica) de sobrevivência: excluir (o Outro, o índio), e não 

integrar (quanto mais não diga, integrar-se a ele ou com ele). 

Emilie será, entre outras coisas, a esposa sensual que dialoga e 

negocia com o marido, a intercessora da filha e da neta enjeitadas 

dentro da própria casa, a protetora cega dos filhos “ferozes”, a mãe 

adotiva amorosa, a matriarca que tudo gere e controla, senhora de 

seu casarão e de seus empregados – voz absoluta de mando e 

comando sobre as mulheres e crianças que por lá orbitam. Mulher-

caleidoscópio, de muitas facetas. 



196 
 

Um exemplo da ambiguidade amorosidade-comando nas 

relações de Emilie ocorre na descrição de sua “birra” com uma 

empregada, que fora agregada à casa ainda criança, “uma negra órfã 

que Emilie escolhera entre a enxurrada de meninas abandonadas nas 

salas da Legião Brasileira de Assistência” (HATOUM, 2008, p.23), mas 

cuja presença na casa dura pouco, porque Laure, o papagaio que 

repetia frases em francês, não simpatizava com a moça – fato que 

cria, inclusive, certa dúvida quanto à generosidade de Emilie ao 

adotar a narradora e seu irmão (mas esse é um dos assuntos apenas 

suscitados e deixados em aberto na trama). 

Ela é a personagem que melhor encarna, no Relato, no que se 

refere ao contexto da implantação em novo solo, no movimento da 

imigração, o que Nietzsche chamou de “força plástica”: a força “do 

indivíduo, do povo *...+ que permite que alguém se desenvolva de 

maneira original e independente, se transforme e assimile as coisas 

passadas ou estrangeiras, cure as feridas, compense as perdas, 

reconstitua por si próprio as formas rompidas” (NIETZSCHE, 1990, 

p.97). Emilie e os seus deixam para trás o Líbano, mas trazem consigo 

e transplantam em novas terras lembranças, costumes, objetos e 

estéticas, fazem-nos reencarnar, às vezes refigurados, numa 

reinterpretação do Oriente em latitudes equatoriais. Emilie 

“reconstitui” sua vida e supera as “formas rompidas” ou perdidas ao 

se firmar como senhora do casarão, reprodutora das relações de 

poder já existentes, aliando-se aos que mandam e delineiam os 

destinos de outrem. 

Sensível à situação do imigrante, porém, incumbe-se de 

organizar, em grandes datas festivas, um acolhimento exemplar. Em 

certo Natal, anuncia aos convidados, por exemplo, que “os 

estrangeiros são sempre bem-vindos” (HATOUM, 2008, p.37) – e, de 

fato, há muitos nesse congraçamento. 

A certa altura da vida (a imprecisão cronológica é uma das 

marcas do texto de Hatoum), inicia uma prática filantrópica que 
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comemora a memória do irmão morto ainda jovem, Emir: uma vez 

por ano, formava-se uma fila “que ia da porta do sobrado e terminava 

quase dentro do coreto da praça” e, a cada ano, “os curumins e 

mendigos engrossavam essa fila, e os doentes que lhe mostravam as 

chagas e os membros carcomidos ela encaminhava” ao médico 

(HATOUM, 2008, p.89), o que dá início à retribuição do que muitos 

chamavam de “lembrancinhas para a mãe de todos” (2008, p.89) – 

toda sorte coisas vindas “dos quatro cantos da Amazônia”. E Emilie 

redistribuía parte dessas oferendas às irmandades religiosas. Foi seu 

marido quem a criticou desta vez: “Praticam uma filantropia curiosa: 

tiram dos pobres para dar aos pobres” (2008, p.90-91), denunciando, 

por meio de ironia, a lógica distorcida desse verdadeiro culto à figura 

de Emilie, que mobiliza a população mais pobre da cidade, durante 

vários anos. 

Emilie, mulher cheia de viço, força, arrogância, idiossincrasias, 

certezas e segredos, como é um país multifacetado; mulher-

caleidoscópio que, a cada giro, a cada novo testemunho, revela-se 

diversa, mantendo, sempre, a cada reviravolta, seu quê de encanto e 

mistério. Seu perfil, ao final do relato da narradora, permanece 

inacabado e lacunar, e dá a divagar. 

A narradora inominada e sua mãe adotiva, Emilie, são duas 

contadoras de histórias (entre outros personagens de contadores no 

romance), que fazem do narrar uma estratégia para não esquecer, 

para rememorar, mas, também, para se reconstruir. Essas duas 

“estrangeiras para si mesmas” (voltando à feliz expressão de Kristeva) 

vivem a situação do exílio auto imposto: Emilie viera com a família 

por opção (poderia ter ficado num convento em Beirute, mas cedeu à 

chantagem do irmão Emir, e embarcou com os pais e os irmãos para o 

Brasil), e se torna uma grande senhora em Manaus, agarrada, porém, 
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às suas tradições, crenças e lembranças; a narradora partiu de 

Manaus para São Paulo, o Sul mítico e promissor, megalópole onde se 

conquista o anonimato e se pode se tornar Outro – tarefa que se 

revelou traumática para a jovem. 

Nessa terra de acolhimento que é o Brasil ou a Manaus de 

Hatoum, as duas personagens são como que essencialmente 

estrangeiras, cada uma à sua maneira, e devem se (re)compor aos 

olhos do Outro para continuar a existir. Contar histórias de si e dos 

outros, de si com os outros, permite redimensionar o passado e o 

presente, e ver-se diversamente, como num espelho a um só tempo 

deformante e revelador, que mostra novos aspectos de si mesmo, 

tornando-nos reiteradamente estranhos diante desses novos 

aspectos, dessas outras imagens de si. 

No entrelaçamento dos relatos e na perpetuação das lacunas 

do texto, na passagem de um narrador a outro, desfocam-se as 

imagens dessas duas mulheres, e envereda-se pela pluralidade das 

interpretações deixadas em aberto ao leitor. Histórias de som e fúria, 

em que os intertextos amplificam as reverberações, os sentidos, e as 

leituras. 
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Nicole Alvarenga Marcello 

Existem mais corpos 
Ou vivos ou mortos 

Entre eu e você 
Ivan Lins (1975) 

Em 1985, após mais de vinte anos da vigência de um governo 

autoritário – governo este que suprimiu os direitos civis e políticos de 

seus cidadãos e prendeu, torturou e assassinou quem se opôs ao 

regime imposto –, completa-se a transição democrática, com a 

eleição indireta de Tancredo Neves para a presidência da república. 

Inicia-se então, no Brasil, um período de reestruturação, que 

fomentará dentro da sociedade um debate em torno de questões de 

cunho político e social. 

Durante o período em que o Brasil empreendeu seu processo 

de reabertura, o qual teve início em 1974, viu-se na produção 

artística um campo no qual seria possível uma tentativa de 

elaboração e/ou denúncia da situação política e social vivenciada 

durante a ditadura militar, conforme sustenta Silviano Santiago (2004, 

p.137). No caso das experiências traumáticas do século XX, esse 

exercício aparece na produção textual principalmente na forma do 

relato e do testemunho autobiográfico. 

O texto a seguir pretende analisar como o romance As horas 

nuas, de Lygia Fagundes Telles, contextualiza algumas dessas 

questões do período pós-redemocratização, tais como: a reflexão 

sobre as consequências do projeto político-econômico 

desenvolvimentista que norteou o país, o relato autobiográfico, as 
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escritas de si motivadas pela ânsia de dar testemunho e a 

impossibilidade da fala. 

As horas nuas é um romance sobre seu tempo. Publicado em 

1989, a história se passa no período em que o Brasil completava sua 

redemocratização, mais especificamente no momento em que se 

elaborava uma nova Constituição para o país (o que se deu entre os 

anos de 1987 e 1988). O romance narra os acontecimentos que têm 

lugar enquanto Rosa Ambrósio – uma atriz decadente e alcoólatra, 

perto dos sessenta anos – planeja escrever a história de sua vida e, 

por meio dessa biografia, fazer seu retorno triunfal aos palcos. Nas 

duas primeiras partes da obra, o leitor tem acesso a acontecimentos 

do presente e do passado principalmente através do fluxo de 

consciência de Rosa e de seu gato Rahul, no que eu acredito que se 

possa chamar de uma metabiografia. Já na última parte, sempre nos 

capítulos que tratam do desaparecimento da personagem Ananta 

Medrado, Telles faz uso de uma narração onisciente. Além disso, ao 

longo de todo o romance, é possível entrever o clima político e social 

em fins dos anos 1980 por meio do comportamento, dos sentimentos 

e ideias expressados pelas personagens do romance. 

Se formos observar a literatura produzida no período que 

compreendeu a abertura política e a redemocratização do país (1979-

1988), veremos que os relatos de cunho autobiográfico de pessoas 

que sobreviveram ou testemunharam a resistência contra o regime 

militar apareceram com força: O que é isso, companheiro? (1979), de 

Fernando Gabeira; Os Carbonários: memórias de uma luta perdida 

(1980), de Alfredo Sirkis; Feliz ano velho (1982), de Marcelo Rubens 

Paiva; Brasil: nunca mais (1985), do projeto católico e 1968 - O ano 

que não terminou (1989), de Zuenir Ventura, são apenas alguns dos 

exemplos mais conhecidos e contundentes desse tipo de literatura. 
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No ensaio, “A Democratização no Brasil (1979-1981): Cultura 

versus Arte”, Silviano Santiago usa pelo menos três vezes a palavra 

luto para descrever a geração passada, a qual lutara contra o regime 

ditatorial, em face da nova geração que, apesar de esperançosa e 

cheia de energia, é definida pelo autor como sem memória. Cito o 

trecho: 

A transição deste século para o seu “fim” se 
define pelo luto dos que saem [...], e, ao mesmo 
tempo, pela audácia da nova geração que entra, 
arrombando a porta como impotentes e 
desmemoriados radicais da atualidade. Ao luto 
dos que saem opõe-se o vazio a ser povoado 
pelos atos e palavras dos que estão entrando. 
(2004, p.135 – grifos da autora) 

O autor completa a análise apontando para uma falha, para o 

interstício que se abre no momento da transição de regimes, pois, 

“sem planos para o futuro, estamos mancando da perna esquerda, 

porque o passado ainda não foi devidamente exorcizado” (2004, 

p.148). 

É lógico que esta “perna esquerda” manquitola de que fala 

Santiago refere-se à falta de coesão entre a antiga esquerda militante, 

enlutada, saudosa e a nova geração que chega, animada e amnésica. 

Ou talvez nem tanto. Nesse ínterim, Telles mostra uma geração de 

jovens adultos bastante plural, ainda que generalizadamente 

otimista. Cordélia, filha de Rosa, é fútil e alienada, “quando não está 

tomando banho ou perambulando pelas lojas ou trepando com 

algum velho, está lendo suas revistas” (TELLES, 1999, p.46). Já Renato 

Medrado, advogado, investiu todas as suas economias para montar 

um escritório próximo do fórum. Mas é Ananta Medrado, analista e 

vizinha de Rosa, que aponta para o cerne do problema geracional do 

qual Santiago fala em seu ensaio. Para Ananta, os jovens estão “se 

realizando e a revolução é recente, como um tubo de ensaio que foi 
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sacudido. A água fica turva mas depois que o depósito se assenta, ela 

fica límpida. Ainda que o fundo seja de sangue” (1999, p.55). Está aí 

exposto o problema: não o esquecimento, mas sim a vontade de 

apagamento; a ilusão de acreditar que o tempo sozinho poderia 

resolver tudo, soterrando consigo inclusive as injustiças e violências 

cometidas. 

Porém, a falta de perspectiva e de decadência da qual fala 

Silviano Santiago em seu ensaio não eram sentimentos exclusivos da 

esquerda, mas eram compartilhados por grande parte da classe 

média e alta, como é possível identificar a todo momento nas falas e 

nas reflexões da personagem Rosa. Ela representa essa parcela da 

população, que viveu a juventude num país que iria crescer “50 anos 

em 5”, e agora não compreende, nem consegue lidar com as 

dificuldades econômicas e sociais a que assiste. Rosa então se aliena. 

Evita ver as desgraças do telejornal, toma horror ao trabalho difícil de 

Ananta, que atende vítimas de violência sexual e física na Delegacia 

da Mulher, e presta auxílio a entidades beneficentes. No momento 

em que Rosa atravessa a Praça da República, no centro de São Paulo, 

podemos ter uma síntese da sensação das classes mais abastadas 

diante do novo cenário sociopolítico que se esboçava no país: 

A praça. Tantas vezes vim aqui com aquele pai 
fujão, era um lugar tranqüilo, alguns casais de 
namorados. Algumas pajens fazendo tricô e 
vendo as crianças correndo nas alamedas de 
pedregulhos e areia branca. [...] Grandes 
chorões choravam o pranto verde-claro sobre o 
lago verde, um ou outro ramo mais longo 
boiando na água, [...] 

Mas é esta aquela antiga praça? Há dezenas de 
barraquinhas e tabuleiros com vendedores 
miseráveis vendendo suas miseráveis 
quinquilharias, mendigos em cachos e os 
passantes. Se houvesse ao menos um banco 
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vazio mas a espessa vaga da miséria 
transbordou e ocupou os espaços, a praça 
ocupada. A cidade ocupada. Mas de onde veio 
toda essa gente? onde essa miséria se escondia 
antes? Eram gramados tão bem cuidados como 
os gramados dos parques londrinos e desceu um 
Cavaleiro do Apocalipse, o mais descarnado e 
encardido. Sigo meio encolhida pela alameda 
suja, os últimos cabeludos fazedores de 
pulseirinhas e brincos fazendo os brincos e 
pulseirinhas. [...] 

Entro na alameda sinuosa onde estão 
enfileirados os bustos de homens que ninguém 
mais conhece, mas quem quer saber? Os de 
bronze com as placas já foram devidamente 
roubados, ficaram os heróis de pedra, 
benfeitores da pátria. Educadores. Poetas. Os 
passarinhos costumam pousar e defecar nas 
cabeçorras, [...] Sic transit gloria mundi! é o 
pensamento que me ocorre em latim, o latim 
combina com esta praça, com esta tarde, repito, 
Sic transit! (1999, p.171-172) 

Contudo, apesar de a maior parte da obra contemplar o que é 

pensado e experimentado, devido à sua estrutura amplamente 

pautada no fluxo de consciência das personagens, tudo que foi 

tratado até agora pertence ao campo do explícito, pois pode ser 

verificado tanto nos diálogos entre Rosa e sua empregada Dionísia, 

quanto nas sessões de análise com Ananta, e ainda nos capítulos 

finais (15 e 16), quando Rosa utiliza um gravador para relatar 

episódios marcantes de sua infância e adolescência com fins de 

elaborar o livro de suas memórias. 
Entretanto, a questão central desse romance está justamente 

na presença do não pronunciado, do que foi perdido, ou melhor, 

daquilo que é impossível saber ou ver. A ausência e os ausentes de As 
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horas nuas são as presenças com as quais os personagens têm maior 

dificuldade de lidar. 

A análise que se seguirá tem como base, para interpretação e 

discussão, a perspectiva de Giorgio Agamben sobre testemunho 

traumático, conforme desenvolvida em O que resta de Auschwitz. 

A princípio, a comparação pode parecer absurda no que diz 

respeito à quantidade de mortos, na violência, no horror. O regime 

militar brasileiro não produziu pilhas de corpos (aqui me refiro mais à 

disparidade de números, sabe-se bem que a ditadura produziu 

corpos até hoje perdidos), nem tinha a solução final como objetivo. 

Porém, resguardadas as devidas diferenças e proporções de cada 

ocorrência, podemos identificar na forma extrema de tortura física e 

psicológica operada pelos nazistas – ao destituir os presos do campo 

de toda sua humanidade, fundando assim “um reino entre a vida e a 

morte” (AGAMBEN, 2008, p.55) – paralelos com a tortura operada 

pela ditadura militar brasileira. 

Conforme mencionei anteriormente, as narrativas de teor 

autobiográfico dos indivíduos que vivenciaram e fizeram oposição ao 

regime ditatorial foram presença forte nas publicações literárias 

durante o período da redemocratização. Entretanto, ao examinar os 

exemplos dados, vê-se que os relatos de Fernando Gabeira e Alfredo 

Sirkis, ainda que tenham seu valor, assemelham-se a uma série de 

aventuras e desventuras de adolescentes brincando com o perigo. Já 

a pesquisa documental jurídico-histórica do projeto Brasil: nunca 

mais restringe-se à coleta de dados e depoimentos (apresentados 

todos em terceira pessoa) feitos na ocasião de processos instaurados 

e conduzidos pela Justiça Militar. Após um rápido exame no acervo do 

projeto (disponível online), percebe-se que há muita descrição dos 

métodos de tortura empregados, dados, locais das casas infernais, 
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perfis dos indivíduos perseguidos pelo regime. Porém, não há o 

testemunho daquele que toma para si esse lugar e vai falar sobre 

aqueles que não puderam falar. Falar sobre a descida a essa 

experiência limítrofe entre vida e morte, sobre ser esse morto-vivo; 

criatura abjeta sob o olhar dos outros. 

Talvez, dos relatos sobre o assunto de que se tem 

conhecimento no Brasil, o documento que melhor expõe a situação 

conflituosa do sobrevivente, sua culpa, a dificuldade de descrever 

exatamente o que aconteceu, sua condição apartada, desumanizada, 

renegada, é o filme Que bom te ver viva, de Lúcia Murat. 

Curiosamente – ou não –, o documentário é construído de forma 

ambígua, num espaço narrativo que mistura fato e ficção. Soterra-se 

então a noção de que, para se falar da realidade, sejam necessários 

dados, números e fatos objetivos que remetam a uma verdade 

incontestável. Assim como Que bom te ver viva, o romance As horas 

nuas é um espaço aberto pela literatura para que possamos examinar 

a questão da experiência, da sobrevivência e do testemunho. 

Desde o primeiro capítulo, deparamo-nos com uma 

personagem já morto, porém muito presente para todos as outras 

personagens: Gregório, o marido de Rosa. Para a personagem Renato 

Medrado, Gregório foi “um professor de extrema-esquerda que foi 

preso, torturado e que no final já não regulava muito bem, na linha 

assim do apático” (TELLES, 1999, p.227). Sabemos pelos fluxos de 

consciência de Rosa que “Gregório se revoltou, partiu para o 

confronto e acabou cassado, dependurado, torturado. Sua linda 

cabeça pensante levando choque, porrada. Atingido no que tinha de 

mais precioso. Ferido para sempre” (1999, p.11) e que depois da 

prisão foi acometido pela “doença dos pugilistas”, doença que na 

época acreditava-se ser o Mal de Parkinson. Através das sessões de 

análise de Rosa somos informados de que Gregório foi preso nos 

anos 1970 e depois, para escapar de ser preso novamente, exilou-se 

na França, onde lecionou por alguns meses (1999, p.142-143). 
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Pelos relatos das personagens, sobretudo os de Rosa, Diogo 

(amante da atriz) e Dionísia (sua empregada), percebe-se que a 

experiência da tortura transformou Gregório física e 

emocionalmente. Tornou-se quieto e se recusava a falar sobre o que 

aconteceu. Sofria de tremores, enxaquecas; gaguejava às vezes. Mas 

mesmo que fosse impossível falar, ele tentava fazer seu relato, 

obstinadamente. Em seu escritório, Gregório escrevia e, em seguida, 

amassava os papéis e atirava na lixeira. Dizia que “não era nada, só 

rabiscos” (1999, p.37). No romance, nada é revelado sobre o que 

continham esses esboços de escrita da personagem, porém, devido a 

sua insistência e dificuldade em dar continuidade ao texto, é provável 

que se tratasse de uma tentativa de fazer um relato de sua 

experiência encarcerado. 

A incapacidade física e psíquica de manifestar a memória 

escrita ou falada do trauma sofrido por Gregório é uma das 

consequências do processo de quebra pelo qual passa a vítima da 

tortura. Se algumas etapas importantes da formação e da inserção 

social do indivíduo correspondem a momentos de sua entrada na 

linguagem54, é natural que sua redução a um estado de vida nua – ou 

seja, apenas um corpo sem autoridade nem direito sobre si próprio e 
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 Considero aqui como uma das primeiras etapas de inserção social o 
desenvolvimento da linguagem oral, quando a criança sai da sua situação de 
"infante", ou seja, in-fans, aquele que não tem fala. Já a segunda etapa seria a da 
alfabetização, em geral coincidente com o momento em que a criança inicia sua 
escolarização, ou seja, sai de uma situação de contato social exclusivamente regida 
pela família para adentrar um espaço regido pela sociedade. Se levarmos em conta 
que a capacidade de assinar o próprio nome é considerada uma marca de 
consciência, autonomia e responsabilidade do indivíduo sobre si, o momento da 
alfabetização, ou seja, da aquisição da linguagem escrita, é uma outra etapa 
importante deste processo. 
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submetido a um poder acima de qualquer lei55 – se dê pela sua saída 

do domínio da linguagem. 

A esse respeito, Rogério Duarte, um sobrevivente da vida real, 

atesta sobre essa dificuldade com o testemunho. Em 1992, vinte e 

quatro anos depois de ter sofrido torturas físicas e psicológicas nas 

dependências do II Becondiv da Vila Militar de Realengo, no Rio de 

Janeiro, Rogério finalmente consegue fazer seu relato. Seguem quatro 

excertos de seu testemunho, fora da ordem em que surgem no texto, 

porém organizados para facilitar a percepção do modo como ele 

descreve seus sentimentos e os acontecimentos: 

O meu desejo de escrever tem sido intenso e 
profundo durante tantos anos de silêncio, mas 
sempre faltou alguma coisa que tornasse isso 
possível. 

Há 24 anos que eu tento completar o relato. 
Tentei fazer na época. Estou bastante contente 
por retomar isso agora. 

Agora me toca falar. Tudo já foi há tanto tempo. 
Emotion recalled in peace. Afinal se deu o 
afastamento necessário à visão do que foi antes 
caótica vislumbração. 

Não consegui mais voltar ao mundo anterior à 
prisão. Daí pra frente foi uma sequência de 
alienações: Pinel, Engenho de Dentro, Pavilhão 
Psiquiátrico do Hospital das Clínicas de São 
Paulo. Culminando em 1970 (será que foi 70?), 
com a volta de Caetano do exílio, quando 
retorno à Bahia e inicio um longo processo de 
convalescença. 
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 Tomo aqui os conceitos de vida nua e poder soberano conforme desenvolvidos por 
Giorgio Agamben em Homo Sacer I (2002). 
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A minha cura passa necessariamente pelo 
reencontro com as palavras. Parece que 
coloquei nelas, e somente nelas, toda a minha 
emoção possível. E se nelas não a coloquei, dela 
fiquei privado. Os longos anos em que, para 
fugir de mim, desejei ser só tudo que eu não 
fosse, com aquela inveja oriunda do desespero 
de ter me perdido. Para mim as cores e os sons 
foram talvez menos reflexos da palavra, lugares 
para onde a palavra foge de si mesma. (2009, 
p.118-125 – grifos da autora) 

No romance, a personagem Rosa mostra desinteresse pelas 

tentativas de escrita do marido. Diogo é o único que questiona seu 

pudor em não verificar os papéis: “Logo você que é tão curiosa nunca 

teve a curiosidade de fuxicar o cesto? *...+ Uma questão de respeito 

ou de indiferença?” (TELLES, 1999, p.37). A atitude de Rosa – além de 

significar uma dificuldade da personagem em lidar com aquelas 

vivências traumáticas –, demonstra bem a condição apartada em que 

se encontra o sobrevivente. Suas experiências, ainda que sejam 

reflexo de uma política que afetou toda uma sociedade, encontram 

uma resistência por parte daqueles que não foram vítimas diretas de 

situações de violência extrema, como a tortura física. Gregório vive 

então o pesadelo que assombrava o sono de quase todos os 

sobreviventes durante o tempo de confinamento nos campos de 

concentração nazistas. Conforme narra Primo Levi no prefácio de Os 

Afogados e os Sobreviventes, no referido sonho, de volta ao lar, o ex-

habitante do campo é solenemente ignorado por seus entes queridos 

ao fazer o relato de suas memórias (2016, p.7). 
 Se tomarmos mais uma vez o mesmo depoimento de Rogério 

Duarte, percebemos também o quanto o apoio e o crédito de amigos 

e familiares são importantes para que o indivíduo, vítima de torturas 

físicas e psicológicas, consiga construir a narrativa do trauma, 

aumentando assim suas possibilidades de recuperação e convivência. 
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Rogério primeiro menciona a importância do incentivo que lhe foi 

dado por suas filhas para que escrevesse suas memórias sobre a 

tortura. E, ao fim, ele também fala do momento em que seu pai o 

ajuda a se desfazer do apego que tinha aos escritos do passado para 

que ele pudesse enfim reiniciar sua vida (DUARTE, 2009). Essa 

passagem é também importante porque marca como é possível 

estabelecer uma relação entre a lembrança e o “esquecimento 

saudável à vida” de que fala Nietzsche, muito referido por teóricos 

que discutem memória e História. Conforme se vê através do 

depoimento de Rogério Duarte, esquecer não é sinônimo de silenciar. 

Contudo, em As horas nuas, o personagem Gregório, isolado e 

sem auxílio algum, acaba sucumbindo às sequelas físicas e psíquicas 

da tortura, e morre de um enfarto fulminante. Porém, ele deixa como 

testemunha aquele que compartilhava consigo sua condição: Rahul. 

Por ocasião da apresentação preliminar deste trabalho, 

levantou-se questionamento sobre o tipo de presença e intervenção 

do personagem Rahul, o gato de Rosa Ambrósio. Foi argumentado 

que Rahul não parecia trazer o devir-animal para a obra, visto que a 

análise mostrava um gato educado, altivo; “um lorde inglês”. Talvez o 

equívoco tenha sido gerado por minha própria culpa e ingenuidade, 

ao sugerir que o devir-animal tratava de uma animalidade de “senso 

comum”, ou seja: aspectos de instintividade ou “selvagens”, como é o 

caso em inúmeras outras obras. 

De fato, Rahul traz toda uma outra perspectiva corpórea e 

animal para a escrita de As horas nuas. É sempre ele quem melhor 

narra e explora a situação de Rosa: trôpega, embriagada, que acaba 

sempre caindo e dormindo no chão. É Rahul quem melhor consegue 
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 Tomo aqui emprestada a expressão utilizada por Giorgio Agamben em O que resta 
de Auschwitz. (2008, p.147) 
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acessar esse corpo caído. Ele sobe, salta, desvia, cheira. E consegue 

ser narrador in locu da sordidez da intimidade humana, como, por 

exemplo, quando ele assiste à operação-tintura de Rosa, momento 

em que a personagem tinge os pelos pubianos e cabelos no banheiro. 

Paralelo a isso, Telles investe em Rahul de sobrenaturalidade. 

Ele vê espíritos de pessoas desconhecidas que surgem no 

apartamento e tem lembranças – as quais ele próprio questiona se 

são mesmo reminiscências ou imaginação – de suas outras vidas 

como efebo romano, atleta e menino mimado. E, quando Telles 

constrói o pensamento de Rahul sobre os moradores do prédio e do 

apartamento onde mora, vemos o olhar de um bicho refinado, crítico 

e sofisticado. O tal “lorde inglês”. 

Contudo, longe de destituirmos Rahul de sua condição de 

bicho, ou melhor, animal não-humano, Rahul é quem desestabiliza a 

condição humana como a concebemos: a de seres superiores devido 

a uma capacidade de raciocínio superior a qualquer outra espécie e 

de se expressar através de uma linguagem de sons articulados e da 

escrita. Aliás, foi a engenhosidade com que sua gata desengatava um 

trinco e abria uma porta que instigou Poe a escrever um breve ensaio 

perguntando-se se não haveria em toda criatura um alto grau de 

inteligência e raciocínio, os quais nós, por conveniência, indiferença – 

ou despeito – atribuímos como exclusivo à espécie humana (POE, 

2013). Isso posto, percebe-se que Rahul, animal não-humano, e, 

portanto, em condição de vida nua assim como Gregório, é o único 

que pode dar testemunho em seu lugar, e disso ele não foge, em 

momento algum. 

Em O que resta de Auschwitz, ao discutir a palavra em grego 

para testemunha, martis (ou seja, mártir), Agamben aponta dois 

sentidos dados ao termo: recordar e dar testemunho de algo (2008, 

p.35-36). Por esta perspectiva, o sobrevivente dá sua vida em 

testemunho. Porém, fora do uso religioso do termo, “dar a vida” não 

tem o sentido de fazer um sacrifício de morte como prova de crença, 
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mas sim o sentido de fazer do testemunho a razão de uma vida. Rahul 

é, portanto, a testemunha mais do que perfeita. Mesmo ciente de 

não ter voz, de não poder falar, ainda assim ele sabe, viveu e afirma 

isso categoricamente em seu silêncio, impelido por essa necessidade. 

As páginas que narram seu fluxo de consciência são como a fala surda 

e desesperada que emitimos durante um sonho ruim. 

Rahul tinha uma ligação muito forte com Gregório. A 

sensibilidade do homem, animal humano, não foi indiferente ao gato, 

animal não-humano. Rahul sentia o carinho e o cuidado que Gregório 

dispensava a ele. Quando saiu de supetão da prisão e Rosa se 

indignou, pois não havia ninguém para recepcioná-lo, ele a corrigiu: 

“pegou minha mão e disse que foi recepcionado por um gato. E 

apontou para Rahul em cima da mesa” (TELLES, 1999, p.143). Amigos, 

Rahul e Gregório compartilham da vida. E é seu silêncio de gato que 

Telles usa para trazer à tona a verdade. Gregório matou-se. E até o 

momento do suicídio os dois atravessaram juntos e sozinhos: 

Ele não é egoísta, é discreto, Gregório me 
defendeu tantas vezes. Discreto é você, eu quis 
dizer na noite em que se preparou para morrer. 
Na véspera, já tinha conversado com o primo 
médico, esse velhote meio tonto que meio 
vagamente já avisara, em meio de citações 
poéticas, dos riscos que ele corria. A noite 
perfeita, Rosona fora com Diogo ao teatro, só 
voltaria muito tarde porque depois tinha uma 
ceia. Cordélia jantava com um novo namorado e 
Dionísia tinha uma reunião na igreja. Ananta não 
seria nenhum empecilho mas era melhor que 
tivesse ido à Delegacia de Defesa da Mulher, 
uma mocinha foi estuprada pelo vizinho. 

Restava o testemunho de um gato e foi esse 
testemunho que o fez hesitar. Ficou me 
olhando, pensativo: e se o bicho, consciente de 
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que o dono está morrendo, sofrer essa morte? 
Tomou-me em seus braços, apertou-me 
demoradamente contra o seu peito, Então, meu 
gato?[...] 

Levou-me à poltrona da sala e nela me 
acomodou tendo o cuidado de me rodear de 
almofadas, a noite estava fria. Passou a mão na 
minha cabeça. Passou a mão nos meus olhos 
para limpá-los da excessiva umidade. A mão 
branda e sábia tateou o meu focinho com a 
percepção de um cego. [...] 

Quando ouvi o ruído do seu pé acionando o 
pedal da tampa metálica, pulei da poltrona, 
entrei de novo no escritório e fiquei encolhido 
no canto que me pareceu o mais escuro. Ele 
chegou um pouco arfante. Descartado o vidro – 
ou caixa – apressou-se, já devia ter tomado o 
líquido. Ou pílula, que sei eu. Fechou a porta. O 
relógio. Tinha o tempo exato para arrumar o 
cenário da morte planejada. [...] Sentou-se na 
poltrona o cachimbo apagado na mão. Quando 
afrouxou o colarinho da camisa-xadrez foi para 
respirar melhor? A palidez estendeu-se da testa 
para a face com a transparência de uma 
máscara de cera amolecida. A boca teve uma 
contração ao se abrir com esforço. Passou a 
ponta da língua nos lábios brancos. [...] Levou de 
repente as mãos crispadas ao peito, agarrando a 
camisa. Tremeu inteiro. Lágrimas escorriam pelo 
seu nariz, pela boca quando inclinou a cabeça 
para o peito. Subi nos seus joelhos que se 
colaram num tremor que fez sacudir a cadeira. 

Gregório! eu chamei. E o meu miado de dor foi o 
grito que ele não deu. Até que aos poucos o 
tremor foi diminuindo. [...] O olhar ficou baço – 
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por que tive o sentimento de que ele não estava 
mais ali? A máscara úmida apagou-se tranqüila. 
Recostou a cabeça na almofada da cadeira e 
fechou os olhos. Fechei os meus. (1999, p.101-
102) 

Porém, fugindo do raciocínio que coloca Rahul como terstis, ou 

seja, aquele que se põe como terceiro, que vai relatar o que 

presenciou, Rahul é testemunha não apenas pela presença e sim por 

compartilhar da condição de Gregório. Rahul é portanto supérstite57. 

Talvez esteja aí então o devir-animal em sua maior potência: Gregório 

e Rahul estão fora da linguagem enquanto comunicação. Sobra o 

rumor, o grito, aquilo a que não se dá nome. O miado e o grito. Na 

morte, no sofrimento, Gregório e Rahul em “identidade profunda, 

*na+ zona de indiscernibilidade mais profunda que toda identificação 

sentimental: o homem que sofre é um bicho, o bicho que sofre é um 

homem. É a realidade do devir” (DELEUZE, 2007, p.32). 

Poder-se-ia ainda argumentar que, por essa óptica, o animal 

aparece diminuído, pois fica exacerbada sua suposta incapacidade de 

se comunicar, apesar de, em várias partes da obra, Rahul afirmar 

categoricamente que sabe, que se pudesse dizer, diria. Porém, em 

dado momento da obra, Ananta Medrado, a analista que mora no 

sexto andar, desaparece. Seu primo, Renato Medrado, empreende 

breve investigação. Mas nada se sabe sobre o paradeiro da lacônica 

Ananta. De rotina calma, a psicanalista saiu para a reunião de apoio à 

mulher, voltou para a casa, mas apenas o carro amanheceu dentro do 

prédio. O porteiro nada viu, nem os moradores. 

No capítulo final, seguindo as orientações de um delegado, 

Renato volta ao apartamento para um último exame em busca de 

pistas. Quem está com a chave do imóvel e lhe abre a porta é a 
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empregada de Rosa, Dionísia. No instante final, ela afirma restar 

ainda uma pessoa com quem ele deveria falar: Rahul. Meio aturdido 

ao saber que se trata do gato, Renato afirma: “Mas gato não tem 

palavra!” No que a empregada replica: “Esse até que fala demais às 

vezes” (TELLES, 1999, p.245). O jovem advogado desconversa e deixa 

o edifício. Porém, ao dar as costas para partir, sente-se observado. E 

ao virar, ele se vê visto pelo gato. 

Aquele olhar, junto da afirmação aparentemente absurda da 

empregada, subverte toda a ordem humana, abrindo uma 

possibilidade para a relativização dos nossos conceitos acerca do que 

é comunicação e linguagem. Afinal, talvez não exista uma inabilidade 

ou deficiência por parte de nenhuma das espécies. Talvez estejamos 

apenas em áreas onde os pontos de contato não contemplam um 

compartilhamento das linguagens, exceto nesses momentos em que 

animal humano e animal não-humano entram numa zona de 

contágio, e então nada é preciso ser “dito”. Compreendem-se. Assim 

como Rahul e Gregório. Duas vidas nuas em As Horas Nuas, numa 

hipótese sobre o que estaria contido dentro do silêncio e a riqueza 

escondida sob o olhar daqueles que estão além e fora da fala. 
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Shirley de Souza Gomes Carreira 

As perseguições políticas, ideológicas e étnicas, os conflitos 

armados ocorridos a partir da segunda metade do século XX e o 

processo de globalização têm sido apontados como causas do 

fenômeno das migrações contemporâneas. Esses fatores geraram 

uma nova cartografia mundial e, em consequência, surgiram 

manifestações na literatura e nas artes que têm buscado refletir as 

transformações que ocorreram em todos os aspectos da vida 

humana. 

O deslocamento implica um processo de desterritorialização, 

provisório ou permanente, e de posterior reterritorialização58, o que, 

em geral, produz um forte impacto sobre as identidades. Há uma 

tripla ruptura, espacial, identitária e cultural, causada pelo 

distanciamento do lugar antropológico59 (AUGÉ, 1994) e, para que o 

sentido de pertencimento se restabeleça, novos laços necessitam ser 

construídos. 

Nos diversos tipos de mobilidade territorial, ou seja, o exílio, a 

diáspora, a expatriação e a migração, o sujeito passa por um processo 

de exposição à outra cultura, com a qual pode ou não interagir. O 
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modo como o sujeito se relaciona com o país de acolhimento exerce 

papel fundamental na reconfiguração identitária. Em seus estudos 

sobre aculturação, o psicólogo intercultural John Berry (2004) 

demonstra que essa relação pode ser de integração, assimilação ou 

mesmo de rejeição. Se a assimilação decorre de uma total perda das 

raízes, a integração, por outro lado, gera uma nova identidade que 

concilia a cultura do país em que o imigrante habita e aquela de seu 

país de origem. Essa identidade é híbrida e adquire contornos que 

exigem também uma nova percepção do sentido de pertencimento. 

Os principais processos decorrentes desses fluxos migratórios, 

ou seja, a mobilidade espacial, o trânsito entre domínios culturais 

distintos, o processo de reconstrução identitária e o entrecruzamento 

de alteridades tornaram-se matéria da ficção, ensejando formas de 

narrar que deslizam entre a autobiografia, a ficção, a memória e a 

história, trazendo à cena um eu fragmentado, que transita entre 

línguas, culturas e países. 

Na literatura brasileira, a temática das migrações surgiu com 

maior relevância a partir da década de 1980, muito embora sempre 

tenha estado presente no cenário literário brasileiro. O enfoque dado 

a essas obras perpassa a questão do choque cultural e do processo de 

aculturação do imigrante, mas, de modo preponderante, prevalecem 

as indagações acerca da identidade. 

A partir de um enfoque comparatista, propomos uma reflexão 

sobre as relações entre o deslocamento e a identidade em duas 

obras: O cisne e o aviador, de Heliete Vaitsman, e A chave de casa, de 

Tatiana Salem Levy. Nos dois romances, o deslocamento se 

caracteriza como um autoexílio e se desdobra em uma busca 

identitária, que reflete a tensão dialética entre passado e presente, 

entre memória e esquecimento. Para tanto, examinaremos a 

trajetória de duas personagens, Frida, de O cisne e o aviador, e a 

narradora anônima de A chave de casa, bem como as estratégias por 
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elas desenvolvidas para delinear e compreender a natureza do 

próprio sentido de pertencimento. 

As autoras das duas obras examinadas têm ascendência 

judaica. Heliete Vaistman é jornalista, tradutora, romancista e sócia 

de uma agência literária. Foi colunista e redatora de O Globo e 

repórter do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Graduada em 

comunicação social e direito e pós-graduada em tradução, também 

atuou em assessorias de comunicação e marketing e trabalhou no 

Banco Mundial, em Washington. Sua primeira incursão na literatura 

se deu por meio de Judeus na Leopoldina, obra que, em uma 

perspectiva do entrelaçamento entre História e memória, resgata a 
saga de imigrantes judeus que, escapando da miséria e do crescente 

anti-semitismo da Europa, conseguiram um novo lar no Rio de 

Janeiro da primeira metade do Século XX. 
Em 2014, a autora lançou o seu primeiro romance, O cisne e o 

aviador, que focaliza as histórias ficcionais de três imigrantes judias – 

Frida, Rosa e Clara– que emigraram para o Brasil antes do Holocausto 

e que têm suas histórias pessoais entrelaçadas à de uma personagem 

real, Herberts Cukurs, um capitão aviador da Força Aérea Letoniana, 

que, segundo o historiador Andrew Ezergailis60, foi um dos líderes das 

atrocidades cometidas no gueto de Riga, estando diretamente 

envolvido em vários outros massacres de judeus. 

O romance resultou de uma minuciosa pesquisa realizada no 

Arquivo Nacional e em periódicos da comunidade judaica, como 

Aonde vamos, Nossa voz e O espelho, além da leitura de obras sobre 

a Shoah, devidamente mencionadas pela autora em uma nota ao 

                                                           
60

 Andrew Ezergailis é professor aposentado da Faculdade de Ithaca, em Nova Iorque. 
Nascido na Letônia, escreveu a obra The Holocaust in Latvia, 1941-1945, na qual 
denuncia Herberts Cukurs. 
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final do livro. O cisne e o aviador foi um dos finalistas do Prêmio São 

Paulo de Literatura em 2015, na categoria autor estreante com mais 

de quarenta anos. 

Tatiana Salém Levy é graduada em Letras e Mestre em Estudos 

Literários. Descendente de judeus turcos, nasceu durante a ditadura 

militar, quando sua família estava exilada em Portugal. Sua obra 

ficcional abrange contos, publicados nas coletâneas Paralelos (2004) 

e Mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (2005), e os 

romances A Chave de Casa (2007); Dois rios (2011) e Paraíso (2014). 

Primeiramente publicado em Portugal pela editora Cotovia, A 

chave de casa caracteriza-se, conforme afirmou a autora, como uma 

autoficção, termo cunhado pelo francês Serge Doubrovsky no 

romance Fils, em 1977, para designar uma construção literária que, 

ao misturar a escrita do eu a um outro eu ficcional, produz um gênero 

híbrido que se situa entre a autobiografia e a ficção. 

No projeto de tese que apresentou à PUC-Rio e que lhe 

possibilitou a escrita do romance, a autora explicou que o impulso 

para escrever A chave de casa resultou de uma doença física que a 

prendeu à cama por meses, dando-lhe a oportunidade de refletir 

sobre a própria identidade e a herança cultural legada por uma 

família de imigrantes que teve de deixar sua terra natal e procurar 

acolhimento em terra estranha. O romance, festejado pelo público e 

pela crítica, venceu o Prêmio São Paulo de Literatura na categoria 

estreante, em 2008. 

Os dois romances que compõem o corpus literário desta 

análise apresentam uma estrutura não linear, com alternância de 

vozes narrativas e, pela via da memória, encenam a reconfiguração 

identitária de personagens que passaram pela experiência do 

deslocamento. Em O cisne e o aviador, a voz de Frida, que narra a sua 
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trajetória da Alemanha ao Brasil, se alterna com a de um narrador 

onisciente, que é responsável pelo entrelaçamento da história da 

narradora com a de outros personagens. 

Em A chave de casa, são três os narradores: a protagonista 

anônima, que descortina ante os olhos do leitor os seus sentimentos, 

medos e frustrações; a mãe da narradora, já falecida, cuja voz surge 

como contraponto à voz da filha; e um narrador onisciente neutro, a 

quem cabe narrar o passado dos familiares da narradora. 

A força motriz das narrativas é a tensão dialética entre passado 

e presente, entre memória e esquecimento que jaz subjacente ao 

processo gerador de novas identidades. Enquanto, em O cisne e o 

aviador, a personagem Frida vê no esquecimento a única via para 

uma outra existência, em A chave de casa a narradora-protagonista 

não nomeada é forçada a enfrentar o passado para, finalmente, 

descobrir quem é. 

Aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. 
(SANTAYANA, 1905) 

A rápida ascensão do Partido Nacional Socialista dos 

Trabalhadores Alemães (Nazional Sozialistiche) levou à expansão das 

ideias racistas de seu líder, Adolf Hitler, que, com um discurso 

persuasivo, baseado em uma tradição pangermânica que pregava a 

unificação dos estados alemães, levou à instituição de um regime 

militar e totalitário que afirmava ser necessária a regeneração 

nacional, possível apenas quando a Alemanha estivesse livre das 

raças e grupos sociais considerados impuros, como os judeus, os 

negros e os homossexuais. 

A violência com que os judeus passaram a ser perseguidos 

levou muitos ao autoexílio, receosos do que estava por vir. Outros 
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optaram pelo exílio apenas após a dolorosa experiência nos campos 

de concentração. 

Ao fim da guerra, quando obras memorialísticas foram escritas 

por sobreviventes do Holocausto, como Primo Levi, o mundo teve 

acesso à real dimensão do horror a que foram submetidos os judeus, 

dentre outras minorias raciais e sociais. 

Com o desaparecimento daqueles que vivenciaram o 

Holocausto e o período do nazismo, cada vez mais autores de 

gerações posteriores têm recorrido ao arquivo de testemunhas, 

baseando suas obras na memória alheia, em relatos de terceiros. 

Entretanto, esse ato de debruçar-se sobre o passado não objetiva ser 

uma representação total dos fatos vividos (Vorstellung), mas uma 

apresentação e reinscrição do passado no presente (Darstellung – 

SILVA, 2003, p.70). A ficção sobre o passado não tem, portanto, um 

compromisso com a fidelidade a eventos que não são representáveis 

em sua totalidade; não tem um pacto com a representação mimética, 

haja vista a impossibilidade de representar o indizível, mas constitui a 

presentificação de fragmentos, de relatos, a “apresentação” das 

operações da memória, das reminiscências, via literatura. 

Em O cisne e o aviador, Heliete Vaistman cria uma ficção que 

está alicerçada na experiência do deslocamento, no autoexílio e nas 

consequências dele decorrentes. A personagem histórica que é o elo 

entre as personagens femininas do romance, Herberts Cukurs, foi um 

piloto e engenheiro de aviação letão, que chegou ao Rio de Janeiro 

em 1946 e introduziu os passeios de pedalinho na Lagoa Rodrigo de 

Freitas, além de um hidroavião para passeios turísticos. O seu 

envolvimento com o nazismo permaneceu oculto por muito tempo, 

até que, devido a denúncias, foi obrigado a mudar-se para São Paulo. 

Em 1965, atraído por um agente do Mossad disfarçado, foi 

assassinado no Uruguai. Junto ao corpo, havia um bilhete assinado 

por “Aqueles que não esquecem”. 
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No romance, Vaistman forja um relacionamento platônico 

entre Curkurs e a personagem Frida, uma das vozes narrativas, a 

quem cabe o relato detalhado dos eventos que a levaram ao 

autoexílio. Ela não só narra o seu relacionamento com o aviador, 

como relembra o passado, a sua trajetória da Alemanha ao Brasil e os 

acontecimentos posteriores. 

No primeiro capítulo, ela é uma idosa que, tendo chegado aos 

noventa anos e sentido a proximidade da morte, decide narrar à neta, 

Brígida, “a que fora escolhida para juntar os pedaços” (VAISTMAN, 

2014, p.11), a história da família, sobre a qual havia silenciado a vida 

inteira. As anotações foram feitas em um caderno amarelado, mas “é 

na fala que jorra a torrente que a neta gostaria de catalogar, 

classificar e arrolar como documento comprobatório”, pois Frida 

“obedece apenas ao imperativo da transmissão, antes que o fôlego 

diminua e a voz se cale” (VAITSMAN, 2014, p.11-12). 

Frida retrocede no tempo e se reporta ao período em que vivia 

com a família em Berlim: 

Até o outono de 1937, papai e titio [...] 
mantinham a esperança de que Hitler não 
duraria no poder. O povo alemão não se deixará 
contaminar pela falta de razão, Frida. Como 
alguém chegado da Áustria pode fazer o que 
bem entender com os militares? [...] Raça não 
era assunto tratado à mesa. Religião muito 
menos [...] nossa pequena família mantinha 
apenas um rito: a visita anual ao cemitério 
judaico no aniversário da morte de mamãe. 
(VAITSMAN, 2014, p.18) 

Nem todos os judeus eram praticantes. Uma boa parte apenas 

observava as festividades de modo ritualístico, desvinculando-os do 

aspecto religioso. A família de Frida fazia parte desse grupo e 

acreditava que, por esse motivo, estaria imune às investidas de Hitler. 
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Apesar do aumento das proibições, não havia qualquer esboço de 

reação por parte da comunidade judaica: 

Nada aconteceu de repente. Não houve um raio 
caindo sobre nossas cabeças; tudo na Alemanha 
de Hitler era explicado de maneira muito 
civilizada. Pequenas proibições aqui; pequenas 
proibições ali, e a gente ia se adaptando, 
supondo que já havia restrições suficientes. 
Como imaginar que depois de um anúncio 
assustador, novos anúncios viriam até a vida se 
tornar impossível? (VAITSMAN, 2014, p.19) 

Aos poucos, as restrições transformaram-se em exclusão. Frida 

fora expulsa da escola e seu pai, que era médico, fora proibido de 

clinicar. Só então a família se conscientizara do perigo real. Mas ainda 

assim, o Dr. Ludwig considerara absurda a sugestão da vizinha, 

Hanna, de enviar Frida e Helga para a Palestina. Para Ludiwg e o 

irmão, “não havia Terra Prometida. Que delitos haviam cometido para 

fugir da pátria?” (VAISTMAN, 2014, p.23). Resistiram também à 

opinião de um primo que sugerira a conversão ao cristianismo como 

solução. O tio lembrara que, segundo a lei, era considerado judeu 

quem tinha três avós judeus. A conversão não limparia o “sangue 

impuro”. 

A fuga de Frida e de sua irmã Helga para Paris ocorrera uma 

semana antes de o Ministério da Justiça do Reich invalidar os 

passaportes de judeus-alemães, que foram obrigados a devolvê-los às 

autoridades, que os remarcariam com o carimbo “Judeu”. O romance 

busca, de certa forma, dar uma resposta para a tão questionada 

passividade dos judeus alemães: “Os judeus obedeceram, e não por 

serem judeus: nada é tão alemão quanto seguir instruções ao pé da 

letra” (VAISTMAN, 2014, p.28). 

Acolhidas por um casal amigo na França, as irmãs decidem 

deixar a Europa e partir para o Brasil, onde um tio materno vive. O 
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imaginário europeu sobre o Brasil faz com que o pai relute antes de 

concordar: “Não foi fácil convencer papai – o que seria de suas filhas 

naquele fim de mundo? *...+ suas meninas de pele tão alva, tão 

educadas, que tocavam piano e falavam três línguas, o que fariam 

entre matagais e cobras?” (VAITSMAN, 2014, p.29). 

Um aspecto relevante na narrativa é o fato de que Frida não se 

identifica com as origens. Loura e de olhos azuis, ela nunca se vira na 

propaganda veiculada contra os judeus: “narizes aduncos, rudes, 

avarentos, mãos em forma de garra, olhos saltados *...+ aquelas 

pessoas nada tinham a ver comigo, com minha família berlinense” 

(VAITSMAN, 2014, p.21). 

Mesmo tendo sido alvo de perseguição, Frida se coloca em um 

patamar acima dos demais, como se pode observar na descrição da 

viagem de navio: 

Chapeuzinhos de feltro, roupas clássicas, 
sapatos de verniz, casacos de pele, luvas de 
pelica, os últimos brincos de pérolas, éramos 
olhadas no navio de imigrantes como se 
fôssemos beldades. Admiração, tivemos de 
sobra; solidariedade e afeto, não recebemos 
nem dispensamos, um círculo invisível nos 
isolando dos outros passageiros, aqueles que 
forjavam laços perpétuos na travessia do 
oceano. Na terceira classe imunda, com medo 
de ficarmos doentes, o cheiro de azedo 
tomando conta de tudo, o mofo nos fazendo 
tossir [...] Não fizemos amizades naqueles dias 
de mar. Ainda que nossos recursos fossem 
escassos, não vínhamos da miséria das 
cidadezinhas da Rússia, da Polônia, da Romênia. 
Deixáramos para trás piano, edredons macios, 
travesseiros de penas, porcelana fina. E uma 
biblioteca que devia ser legada para as gerações 
seguintes. (VAITSMAN, 2014, p.33) 



226 
 

A experiência migratória dos judeus que vieram para o Brasil 

para escapar do nazismo reveste-se, como demonstra o romance, de 

uma particularidade: como o exílio é o único meio de sobrevivência, 

não existe saudade do lugar de origem. Conforme afirma Said, o exílio 

é “uma fratura incurável entre um ser humano e o lugar natal” (SAID, 

2003, p.46). A resposta de Frida a essa fratura é fria: “Não vou mentir 

dizendo que chorávamos ao partir *...+ quem olha para trás vira 

estátua de sal” (VAITSMAN, 2014, p.30). 

Aos poucos, Frida percebe que é uma pessoa fora de lugar. Não 

se sente efetivamente judia; nem pode dizer que a Alemanha tinha 

sido realmente a sua pátria. A diáspora fizera dos judeus “um 

elemento não nacional em um mundo de nações já existentes” 

(BAUMAN, 1998, p.50); uma comunidade imaginada, cujas 

lembranças sempre estiveram conectadas a uma terra que não era a 

sua. 

Quando recebe uma carta comunicando que o pai e o tio 

haviam sido enviados à Letônia, em 1941, e mortos na floresta de 

Rumbula, Frida se mostra inconformada por eles não terem fugido a 

tempo: 

Soldado condecorado, médico conceituado, 
papai teria podido subornar, resistir, esquivar-
se, mentir, corromper, fazer das tripas coração 
para buscar a sobrevivência? Até hoje me 
perturba o pensamento de que ele e titio 
podiam ter fugido – afinal, os sábios do Talmude 
ensinam que o ser humano tem direito a salvar-
se por qualquer meio, exceto o incesto, a 
idolatria e o assassinato. E que meio 
empregaram os dois irmãos? Ou, ignorantes do 
Talmude, alemães até a medula, salvaram as 
moças e escolheram para si mesmos a 
obediência a todas as diretrizes? (VAITSMAN, 
2014, p.32) 
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Naquele momento, Frida opta pelo esquecimento: “Vou 

acender as velas uma vez por ano *...+ mas nos outros 364 dias não 

quero revolver as feridas. Tudo o que quero é sair do passado” 

(VAITSMAN, 2014, p.4). Sair do passado implica o silêncio. Segundo 

Pollak (1989), foram duas as motivações para o silêncio dos 

sobreviventes no pós-guerra: uma espécie de culpa oculta por 

estarem vivos quando tantos morreram e a tentativa de poupar os 

descendentes da terrível memória. Geralmente o silêncio era 

rompido com a proximidade da morte, quando surgia a necessidade 

de narrar, de evitar o apagamento histórico de tantas vidas que se 

perderam. Por esse motivo, Frida faz de Brígida a sua ouvinte. A ela 

caberá a função de guardiã do passado. 

O processo de reterritorialização das duas irmãs se dá pela via 

do trabalho. Já com um domínio razoável da língua portuguesa, Helga 

consegue um emprego em um armarinho e Frida obtém um contrato 

como professora de alemão, francês e piano na residência dos Prates 

de Souza; família abastada, com muitos bens e donos de obras de 

arte das quais muito se orgulhavam. Por ser europeia, tem privilégios 

que não são concedidos aos demais empregados: 

Acordava cedo, tinha obrigações, mas não era 
uma criada. Em primeiro lugar era branca. Os 
outros – os que cozinhavam, limpavam a sujeira 
de adultos e crianças, serviam à mesa, lavavam, 
engomavam, cerziam roupas, faziam as compras 
– tinham a tez escura, as mãos grossas, 
dormiam em quartinhos sobre a garagem dos 
fundos, acordavam ainda mais cedo, usavam 
uniformes e toucas para esconder os cabelos 
[...] eu usava minhas próprias roupas, saias 
pretas ajustadas ao corpo, blusas brancas de 
gola bordada, casaquinhos leves, meias de seda 
que realçavam as pernas. Relógio de pulso, 
sempre [...] tinha minha sagrada hora de folga 
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após o almoço, as noites e os domingos livres, 
pequenos privilégios que no início me 
envergonharam. Depois, o inusitado tornou-se 
habitual, o romantismo alemão fez uma mesura, 
adaptou-se. (VAITSMAN, 2014, p.39) 

Frida conhecera o aviador aos 27 anos, dez anos após sua 

chegada ao Brasil, desenvolvendo por ele um amor platônico que fora 

contido quando as primeiras denúncias de envolvimento com os 

nazistas surgiram. 

Ao contrário da maioria dos imigrantes, Frida não busca 

manter relações com pessoas da mesma origem e, inclusive, rejeita 

com veemência a possibilidade de casamento com um judeu: 

Que mulher sem fortuna não sonha em subir 
meia dúzia de degraus? Casar com um dos 
judeus que frequentavam a casa dos tios me 
parecia intolerável, ainda que um ou outro 
pudesse oferecer conforto a alguém que já 
passava da idade. Esse iletrado, aquele 
arrogante, esse de dentes podres, aquele mal-
humorado. Sepultar o passado se tornara minha 
ideia fixa, e eu enumerava os defeitos dos 
candidatos estrangeiros. Você vai muito ao 
cinema, declarou uma noite a tia, quer um galã! 
Eu sonhava com a paixão, a tia entendera, e 
paixão é miragem, como sabem os adultos. Na 
falta dela, não custei a optar pelo que era 
palpável. (VAITSMAN, 2014, p.85-86) 

Quando o filho mais velho de seus patrões, João Afonso, 

começa a interessar-se por ela, Frida vê nele a possibilidade de livrar-

se de sua condição subalterna. Apesar da rejeição inicial da família 

Prates, eles se casam, dando início, àquilo que ela denomina sua 

“segunda vida”. 
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Sua opção pelo esquecimento a faz abraçar a oportunidade de 

tal forma que não lhe parece estranho deixar de convidar a irmã e os 

primos residentes no Brasil para a cerimônia de batismo das filhas. 

Tampouco lhe incomoda o fato de as filhas serem batizadas na igreja 

católica: “Não lembro o que senti quando o padre borrifou água na 

testa dos bebês. Roma e Jerusalém tinham o mesmo significado para 

mim: nenhum. Se o gesto nada significa, é fácil ignorá-lo” 

(VAITSMAN, 2014, p.88). 

Segundo Muxel, a memória opera na construção da identidade 

do sujeito, pois consiste no “trabalho de reapropriação e negociação 

que cada um deve fazer em relação ao seu passado para chegar a sua 

própria individualidade” (1996, p.207). No romance, Frida opta por 

apagar o passado e assumir uma nova identidade. 

Ao leitor, é revelado o seu real sentimento de inadequação, 

cuidadosamente disfarçado por uma assimilação de conveniência. Ao 

longo da vida, Frida aceitara participar da vida do marido e 

representar o papel que lhe cabia. Apenas as filhas gêmeas 

percebiam que ela “parecia carregar um peso” (VAITSMAN, 2014, 

p.93). 

Quando João Afonso morre de infarto ao sair de um prédio 

suspeito no Centro, Frida representa convenientemente o papel de 

viúva, porém não escapam às filhas os seus verdadeiros sentimentos: 

De negro da cabeça aos pés, com exceção das 
pérolas, óculos escuros sobre os olhos secos, 
participei do velório como uma atriz 
coadjuvante de repente alçada ao papel 
principal – meu lugar está guardado ao lado 
dele, eu dizia, levando à ponta do nariz o 
lencinho bordado. Tão jovem ainda, tanto a 
realizar! Era o que esperavam ouvir. Só as 
gêmeas não se enganavam, intuíam o que eu 
não sentia por aquele pai querido [...] Não 
pretendo passar a eternidade ao lado dele num 
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mausoléu de mármore negro ao pé do morro de 
Botafogo. É um favor que rogo, meine lieber. 
Siga à risca o testamento e espalhe minhas 
cinzas num lago em Berlim, junto aos cisnes. 
(VAITSMAN, 2014, p.85-86) 

Em sua trajetória, é possível perceber que Frida nunca 

considerara os membros da família e da sociedade que a acolheram 

como iguais. Sua condição identitária é metaforizada pela imagem do 

cisne, que “é capaz de passar a vida inteira no lago onde nadam 

outras espécies” (VAITSMAN, 2014, p.86). 

A “identidade” só nos é revelada como algo a ser inventado. (BAUMAN, 
2005, p.21) 

Assim como a autora, a narradora-protagonista de A chave de 

casa é descendente de judeus turcos e nasceu em Portugal, quando 

seus pais estavam no exílio devido à ditadura militar. A família voltara 

ao Brasil, após a Lei da Anistia, quando ela tinha apenas nove meses 

de idade. 

Após a morte da mãe, vítima de câncer, a protagonista 

mergulha em uma imobilidade destrutiva, agravada por um 

relacionamento amoroso mal resolvido. Seu avô lhe dá, então, a 

chave da casa da família em Esmirna e a missão de ir ao encontro de 

suas origens. A lenda de que os judeus sefarditas teriam levado 

consigo as chaves de suas casas, à espera de um retorno, é explorada 

no romance, assim como fez Borges em O outro, o mesmo (2009). 

Entretanto, em A chave de casa, não é o avô quem retorna, mas a 

neta, e a chave tem outra finalidade: propiciar à protagonista a 

autodescoberta, a definição identitária. 

No romance, há quatro narrativas que compõem a trajetória da 

protagonista e sua história familiar: a história do avô, desde sua 

partida de Esmirna, na Turquia; a história do exílio, doença e morte 
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de sua mãe; a história de uma relação amorosa plena de conflitos e, 

finalmente, a história da busca que a protagonista empreende pela 

própria identidade. 

A temática do exílio ultrapassa as fronteiras do espaço, pois a 

protagonista anônima vivencia o exílio de si mesma: 

Nasci no exílio em Portugal, de onde séculos 
antes a minha família havia sido expulsa por ser 
judia. Em Portugal, que acolheu meus pais, 
expulsos do Brasil por serem comunistas. Demos 
a volta, fechamos o ciclo: de Portugal para a 
Turquia, da Turquia para o Brasil, do Brasil 
novamente para Portugal. Não seria menos 
penoso, menos amargo, se não tivéssemos sido 
obrigados a fazer esse longo percurso? Por que 
tivemos de sair de um lugar para voltar ao 
mesmo lugar? Nasci no exílio, onde meus pais 
estavam sem querer estar. Nasci fora do meu 
país, no inverno, num dia frio e cinzento. [...]. 
Nasci no exílio: e por isso sou assim, sem pátria, 
sem nome. Por isso sou sólida, áspera, bruta. 
Nasci longe de mim, fora da minha terra – mas, 
afinal, quem sou eu? Que terra é a minha? 
(LEVY, 2007, p.25) 

A questão da memória emerge no texto como ponto crucial. 

Segundo Carreira, “para a narradora, sua imobilidade e sua dor são 

causadas pelo trauma da migração: uma carga herdada, que a faz 

sentir-se plural, quando o seu desejo é o de encontrar a si mesma, de 

definir-se, sem estar atrelada ao passado” (CARREIRA, 2014, p.67). A 

chave de casa está associada à herança cultural, à decisão de aceitá-la 

ou rejeitá-la. 

Assim como Frida, a narradora não professa o judaísmo. 

Porém, diferentemente, ela não apaga o passado, o que não a 
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impede de reconhecer que ele se reveste da tradição, conforme é 

possível observar neste “diálogo” com a mãe já morta: 

Tudo não passava de uma grande encenação: 
éramos judeus um dia por ano. Festejávamos o 
ano-novo, mas para nós o ano só começava no 
dia primeiro de janeiro. O ano nunca começou 
em setembro ou outubro. Então, por que a 
celebração? Por que esse teatro para nós 
mesmos? [Não entendo por que dizer que não 
havia verdade. Deus não estava na mesa, 
concordo, foi a nossa escolha. Não era a religião 
o que nos importava, mas a tradição. Não 
queríamos simplesmente jogar na lata de lixo 
aquilo que nossos antepassados se esforçaram 
para guardar. O importante era manter a 
simbologia. Eu queria transmitir um pouquinho 
do que aprendi para os que vieram depois. 
(LEVY, 2009, p.130) 

A voz da mãe ecoa como uma manifestação do subconsciente 

da narradora, a forjar possíveis reações de sua mãe aos seus 

posicionamentos diante da vida. De fato, boa parte da narrativa gira 

em torno das memórias da tortura infligida à mãe e da fuga para o 

exílio. 

É à mãe que ela se dirige ao estabelecer uma associação da 

viagem, do exílio, a um aprendizado de dor que se concretiza na 

escrita: 

Essa viagem que faço, esse país estranho onde 
vim parar, tudo isso dói. Essa nossa conversa, 
mãe, também dói. A história de amor que me 
arrancou a carne dói. A história do meu avô, a 
sua história, a tortura, o exílio, tudo dói. E, 
sobretudo, dói falar da dor. Dói escrever esta 
história: cada nova palavra que encontro dói. 
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Escrever, mãe, dói imensamente: dói tanto 
quanto é necessário. (LEVY, 2007, p.147) 

Assim como é a voz espectral da mãe que pede à filha que 

reaja; que vá à Turquia, que enfrente o passado e escreva a história 

da família: 

Você conhece o meu pai. Nada para ele é sem 
razão. Ele poderia ter dado essa chave a mim ou 
a um dos meus irmãos, mas nunca o fez. Não 
conheci a Turquia e agora já não posso mais. 
Poucas vezes ouvi a história de sua vinda. Não 
estou querendo dizer que não haja um destino, 
uma missão que só você possa cumprir. Você 
sabe, poucas pessoas são tão céticas quanto eu 
[...] acredite nessa história que o seu avô lhe 
oferece: vá em busca de sua casa e tente abrir a 
porta. Reconte a história do seu avô, reconte a 
minha também: conte-as você mesma. (LEVY, 
2007, p.18) 

A escrita do romance é a verdadeira viagem, pois debruçar-se 

sobre o próprio passado é um ritual de passagem necessário para que 

os fantasmas interiores se desfaçam a fim de que seja possível 

escolher o que herdar: 

Conto (crio) essa história dos meus 
antepassados, essa história das imigrações e 
suas perdas, essa história de chave de casa, da 
esperança de retornar ao lugar de onde eles 
saíram [...] conto (crio) essa história para dar 
algum sentido à imobilidade, para dar uma 
resposta ao mundo e, de alguma forma, a mim 
mesma. (LEVY, 2007, p.133) 

Ao contrário do que faziam os imigrantes de primeira geração, 

que recorriam ao passado e à memória coletiva para a reconfiguração 

do seu sentido de pertencimento, a protagonista de A chave de casa, 
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membro de uma terceira geração, percorre o caminho inverso: o da 

libertação dos códigos dessa memória grupal que, a seu ver, 

constituem os grilhões que a impedem de atingir uma definição 

pessoal da identidade.  

A história do avô, emigrado aos vinte anos de idade, tem um 

papel preponderante na narrativa. Impedido de casar-se com Rosa, a 

jovem que amava e que estava já prometida a outro, ele decide vir 

para o Brasil. Algum tempo depois, por intermédio de uma carta, 

descobre que a jovem se suicidara. O choque da perda resulta em 

prostração e imobilidade, reação idêntica à da neta, anos mais tarde. 

A entrega da chave, portanto, visa a conceder à neta a oportunidade 

de erguer-se, conforme ele mesmo fizera, de tomar posse da sua 

herança, de fazer escolhas. De certo modo, a rememoração da 

história do avô impulsiona a protagonista, pois a sua necessidade de 

reinventar-se é uma repetição do que o avô sentira ao chegar à sua 

nova terra: 

Se ele quisesse poderia conservar seu nome, sua 
origem. Preferiu criar outros, dar um novo nome 
e uma nova origem à vida que o aguardava. 
Sentia que para recomeçar precisava de outra 
identidade: se não deixasse para trás tudo o que 
havia sido seu até então, estaria para sempre 
amarrado ao passado. (LEVY, 2007, p.42) 

Tão logo se vê em condições de andar novamente, a 

personagem decide cumprir a promessa feita ao avô. A viagem à 

Turquia, ao invés de um mero retorno às origens, é uma expurgação 

dos arquivos espectrais, da herança dos ancestrais. Na passagem a 

seguir, a narradora reflete sobre a relação com o passado: 

Romper definitivamente com o passado é mais 
difícil do que imaginamos, gera culpa, uma culpa 
que pode se tornar mortal. Penso que é por isso 
que somos judeus mesmo quando não o somos. 
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Dizemos que se trata de uma questão 
genealógica, mas é, sobretudo, uma questão de 
medo: temos medo de esquecer o passado e 
sermos responsáveis por isso [...] Se não 
esquecemos o passado não vivemos o presente. 
Você sabe, essa dor que sinto no corpo, os 
ombros pesados, é o passado não esquecido 
que carrego comigo. O passado de gerações e 
gerações. [Não, minha filha, o que você suporta 
em seu dorso frágil são os silêncios do passado. 
Você carrega o que nunca foi falado, o que 
nunca foi ouvido. O silêncio é perigoso, eu 
alertei.] (LEVY, 2007, p.131) 

No passado, o avô optara pelo esquecimento: “Imigração, 

Turquia, guerra e dificuldade eram palavras banidas do vocabulário 

da casa *...+ o passado deve ser silenciado, adormecido entre os fios 

da memória” (LEVY, 2007, p.111). No presente, ela percebe que para 

libertar-se do passado, há que confrontá-lo. Assim é que a 

personagem, uma vez em Istambul, empreende a busca pelos 

membros remanescentes da família e pela casa de seu avô. As perdas 

dele – da jovem que amara, da irmã e do pai, que morreram antes 

que pudesse revê-los, da própria mãe, que embora tenha sido trazida 

para o Brasil, pouco viveu depois disso – e as de sua mãe – comunista 

torturada à época da Ditadura militar – são parte do fardo de que a 

narradora terá de desvencilhar-se para seguir o seu próprio caminho. 

O peso da herança das migrações se faz sentir na chegada à 

Turquia e resulta em uma sensação aguda de não pertencimento: 

Cheguei hoje a Istambul. Carregava nas mãos o 
passaporte português, acreditando que me 
daria menos chateações. Uma longa fila até 
alcançar a polícia federal: de um lado, os turcos, 
do outro, os estrangeiros. Na minha vez: you 
need a visa. Como assim? É a lei, portugueses 
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precisam de visto. Mas não sou portuguesa, sou 
brasileira. Não, não sou brasileira, sou turca. 
Meus avós vieram daqui, são todos turcos. Eu 
também. Veja, não pareço turca? Olhe o meu 
nariz comprido, a minha boca pequena, os meus 
olhos de azeitona. Sou turca. O policial torceu o 
nariz: you need a visa. Não discuti. Meus 
argumentos nunca o convenceriam. Dei meia 
volta e fui à imigração. Enfezada, indignada, 
decepcionada. Preciso de um visto para entrar 
no país dos meus avós? Que eles tenham 
nascido aqui, crescido aqui, nada disso conta? 
Dez euros e um carimbo no passaporte: úç ay 
süreli müteaddit gitis vizesidir. Çalisma hakki 
vermez. Posso fazer turismo durante três meses, 
mas não posso trabalhar. Definitivamente, não 
sou turca. (LEVY, 2007, p.37) 

A seguinte reflexão de Bauman sobre o pertencimento se 

relaciona claramente com a concepção de construção identitária 

presente no romance: 

Tornamo-nos conscientes de que o 
“pertencimento” e a “identidade” não têm a 
solidez de uma rocha, não são garantidos para 
toda a vida, são bastante negociáveis e 
revogáveis, e de que as decisões que o próprio 
indivíduo toma, os caminhos que percorre, a 
maneira como age – e a determinação de se 
manter firme a tudo isso – são fatores cruciais 
tanto para o “pertencimento” quanto para a 
“identidade”. (BAUMAN, 2005, p.17-18) 

A casa de Esmirna não existe mais e é essa descoberta que 

redimensiona a busca identitária da narradora: 

Todos pousaram o garfo no prato e olharam na 
minha direção quando perguntei: a casa do meu 
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avô ainda existe? Raphael titubeou, depois 
ergueu a cabeça e, sem pestanejar, respondeu: 
não. Quando sua avó se mudou para o Brasil, 
deixou a casa vazia. Ela ficou abandonada 
durante muitos anos e depois acabou sendo 
destruída. Você queria conhecê-la? ele 
perguntou. Contei-lhe então que meu avô tinha 
me dado a chave para tentar abrir a porta da 
sua antiga casa. Ele me olhou com ar 
desconfiado: seu avô não sabia que a casa tinha 
sido destruída? Pega de surpresa, gaguejei e, 
vacilando, disse: acho que não. Mas saí de lá 
com a pulga atrás da orelha. (LEVY, 2007, p.164) 

Para que essa busca tenha fim, ela necessita ir a Lisboa, seu 

local de nascimento, onde parte da história de seus pais foi vivida. Lá, 

encontra o interlocutor que há de ajudá-la a presentificar aquilo que 

fora passado. Ao contar-lhe o motivo da viagem e o que acontecera 

na Turquia, dando a si mesma a oportunidade de um novo 

relacionamento, sente que se liberta do fardo que carregara a vida 

inteira: “E assim pude partir em paz, voltar para o Brasil com a 

certeza de que a minha relação com Portugal não era mais uma 

relação com o passado, nem do passado” (LEVY, 2007, p.205). 

Em A chave de casa, a escrita em progresso surge como uma 

exposição de vísceras, cabendo ao leitor ressignificar as possíveis 

dimensões da viagem, que ora surge com as características de um 

deslocamento físico, ora parece ser apenas ficcional: 

Esta viagem é uma mentira. Nunca saí da minha 
cama fétida. [...] Tenho em mim o silêncio e a 
solidão de uma família inteira, de gerações e 
gerações. Como se toda a alegria que cada um 
viveu fosse se desprendendo leve no ar e só 
ficasse a tristeza. E como se essa tristeza fosse 
se acumulando, se acumulando até chegar até a 
mim. Eu sou o resultado das dores de toda uma 
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família [...] Nunca sai do lugar, nunca viajei, não 
conheço senão a escuridão do meu quarto [...] A 
chave que o meu avô me deu descansa ainda ao 
meu lado. (LEVY, 2007, p.106) 

Ante a certeza de que o passado como foi não pode ser 

apreendido, resta à narradora recriá-lo e o romance é essa 

reconstrução. Os deslocamentos familiares, iniciados muito antes, na 

diáspora judaica, e reafirmados no autoexílio do avô e da mãe 

encontram a sua última forma na escrita da narradora. 

Em Memória e Identidade, Joël Candau afirma que “a memória 

é, acima de tudo, uma reconstrução continuamente atualizada do 

passado” (CANDAU, 2012, p.9). Para a narradora, ela não é mais o 

meio de preservação de uma herança imaterial que traz no bojo a 

dor, mas a via para o sentido de pertencimento. 

As duas obras examinadas contêm representações do 

deslocamento e da identidade. Em ambas, a tensão dialética entre a 

memória e o esquecimento tem um papel preponderante, pois está 

diretamente relacionada à forma como as personagens lidam com a 

herança cultural. 

Em O cisne e o aviador, a autora faz uso de dados históricos 

que são parte da memória coletiva sobre o Holocausto e utiliza os 

dados biográficos de Herberts Cukurs para fazer dele um fio condutor 

que se entrelaça às histórias pessoais das demais personagens. Ele é 

um elo com o passado que Frida deseja esquecer. Embora não 

perceba, ela carrega consigo a culpa por ter sobrevivido ao 

Holocausto. Ante o dever de lembrar, que sempre esteve associado à 

identidade judaica, ela opta pelo silêncio, ainda que, para isso, tenha 

de apagar da memória a lembrança dos que sucumbiram. 
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No processo de reconstrução da identidade, Frida subestima os 

laços de sangue, mantendo com a irmã e os primos relações 

protocolares, e adota os valores da família do marido. Embora a 

postura da personagem seja aparentemente fria e calculista, ela 

reproduz um comportamento comum aos sobreviventes do 

Holocausto, uma vez que a memória das atrocidades sofridas pelos 

judeus constituía um obstáculo à construção de uma nova vida. 

A chave de casa trata de temas recorrentes na literatura 

contemporânea: o exílio, a ditadura, a migração, a herança cultural e 

o processo de elaboração da ficção. No romance, o deslocamento 

serve de metáfora ao processo de reconfiguração identitária. 

As muitas viagens empreendidas pela família da narradora ao 

longo dos séculos carregavam o peso da errância, do abandono do 

lugar antropológico, que acaba por fazer parte da herança que a 

oprime. Na história familiar, o deslocamento está associado à dor da 

perda e é responsável pela ausência das relações de pertencimento. 

Assim como Frida, a narradora de A chave de casa reconhece o 

peso do passado em sua existência, porém segue em uma direção 

oposta: empreende uma viagem para interpelá-lo. É nos espaços de 

passagem, incapazes de dar forma a qualquer tipo de identidade, que 

a narradora descobre a chave para o encontro consigo mesma. 
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Ana Cristina dos Santos 

À medida que viaja, o viajante se desenraíza, solta, liberta. Pode lançar-
se pelos caminhos e pela imaginação, atravessar fronteiras e dissolver 

barreiras, inventar diferenças e imaginar similaridades. *...+ Tanto se 
perde como se encontra, ao mesmo tempo em que se reafirma e 

modifica. No curso da viagem há sempre alguma transfiguração, de tal 
modo que aquele que parte não é nunca aquele que regressa. (IANNI, 

2003, p.31) 

Não é lugar comum afirmar que os exílios, as migrações e os 

deslocamentos forçados são tão antigos quanto à própria história da 

humanidade. Desde a formação das sociedades ocidentais até a 

contemporaneidade, na qual assistimos diariamente a diferentes 

grupos populacionais tentando chegar aos Estados Unidos ou aos 

países da Europa, a história da humanidade pode ser relatada como 

uma contínua sucessão de desterros. 

A história da América Hispânica confirma essa experiência 

exilar. Antes e durante os processos de independência das colônias 

espanholas na América e em suas consolidações, vários indivíduos 

pertencentes à elite e líderes políticos como Simón Bolívar, José Martí 

e Domingo F. Sarmiento se exilaram. Contudo, essa saída do país foi 

muito menor se comparada aos processos de exílios ocorridos 

durante as ditaduras militares da segunda metade do século XX nas 

diversas nações da região. A partir dos anos de 1970, o exílio político 

e o autoexílio ocorreram de forma mais abrangentes, pois afetaram 

aos membros da sociedade como um todo. 
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Nessa época, por escolha ou por imposição, não apenas os 

políticos e os segmentos mais significativos da sociedade se exilaram 

como também uma grande massa de trabalhadores saiu de seus 

países levando suas famílias. Todos com o objetivo de afastarem-se 

dos regimes ditatoriais e da violência atroz imposta por essas 

ditaduras. Para Yankelevich (2016, p.13), esse exílio massivo 

caracterizou um fenômeno político e demográfico jamais observado 

em outros regimes autoritários na história da América Hispânica, pois 

determinou a saída de milhares de pessoas, principalmente dos 

países do Cone Sul ‒ Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. 

Esse grupo de exilados ficou conhecido no meio sócio-histórico 

e literário como a primeira geração do exílio hispano-americano. 

Vários escritores e críticos literários, como Cortázar e Rodríguez 

Monegal, publicaram nas décadas de 1970 e 1980 romances e 

ensaios que discutiam, sempre com sentimento de dor e nostalgia, a 

perda da terra natal e da língua materna pelo exílio imposto. 

Ahora, ¿qué significa el exilio para el escritor? 

Para el individuo que es todo escritor significa lo 
que para cualquier persona. Pérdida de sus 
raíces, perdida de su ambiente, separación de 
familias etc. Eses cuadro no se debe siquiera 
describir porque es muy conocido: pero para el 
escritor el exilio significa que forzosamente se le 
saca de su medio lingüístico, muy específico, un 
medio que en que el escritor ha trabajado para 
forjar su instrumento de comunicación: un 
medio que lo ha alimentado y educado, y contra 
el cual, en apasionada simbiosis, ha desarrollada 
su obra. Ser expulsado del país, o tener que huir, 
ser llevado a veces amablemente, otras veces en 
forma violenta, otras veces estafados por 
maniobras “Burocráticas” sutiles o groseras, eso 
es el comienzo del exilio. Es como se les sacaran 
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el tapón a la bañera en que estábamos tan a 
gusto. Nos quedamos en seco. (MONEGAL, 
1982, p.46) 

Para essa primeira geração, viver no território estrangeiro era 

experimentado como uma vida provisória, na qual o exilado estava 

apenas de passagem, pois o desejo final era o de retornar ao lugar de 

origem. Por tal motivo, os escritores criavam personagens que, tais 

quais eles próprios, mantinham uma relação nostálgica com o seu 

território e cultivavam sua identidade nacional e cultural, valorizando 

a terra natal. Segundo Said, esse sentimento de nostalgia presente 

nas narrativas ocorre porque esses escritores exilados sentiam “*...+ o 

exílio *como+ uma solução vivida fora do grupo: a privação sentida 

por não estar com os outros na habitação descomunal *já que+ estão 

separados das raízes, da terra natal, do passado” (2003, p.50). 

No século XXI, um novo grupo de escritores exilados surgiu na 

literatura hispano-americana: a segunda geração do exílio61. Essa 

geração está formada pelos filhos dos exilados da primeira geração 

que acompanharam seus pais em suas trajetórias de exílio em 1970 e 

1980. O termo se refere tanto aos filhos nascidos no país de origem 

quanto no de acolhida de seus progenitores. Com o término das 

ditaduras e a anistia política, alguns voltaram à terra natal com os 

pais e passaram a viver ali, mas mantêm um constante ir-e-vir entre 

                                                           
61

 Nesse trabalho, se utiliza o conceito de “segunda geração do exílio” conforme o 
definido por Mariana Norandi (2015, p.54) para os países do Cone Sul: “alude a 
aquellos niños y jóvenes – hoy adultos – cuyos padres fueron afectados por la 
represión política de aquellos regímenes y que nacieron antes, durante o después del 
periodo dictatorial. *…+ Dentro del mismo contexto histórico, en el caso particular de 
la “segunda generación” y “el exilio” esta categoría ha ido adquiriendo cada vez 
mayor solidez para referirse a los descendientes directos de los exiliados. Es decir, 
para nombrar a aquellos hijos nacidos antes, durante o después del exilio de sus 
padres”. 
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os dois países. Outros permaneceram nos países em que cresceram e 

optaram pelo não retorno62 ao país natal. 

A segunda geração do exílio está marcada por um jogo 

dialético de pertencimento e de desenraizamento que culmina na 

hibridez cultural. Em casa ou nas comunidades de latinos em que eles 

viviam, compartilhavam os códigos culturais dos países de origem e 

na escola, no trabalho e nas ruas compartilhavam os dos países de 

chegada. Por tais motivos, tiveram que aprender a viver no entre-

lugar das duas culturas: não abandonaram completamente a relação 

com o país de origem, mas reconfiguram o sentimento de 

pertencimento, construindo um jogo identitário múltiplo que 

abarcava tanto a cultura do exílio quanto a da terra natal. 

Em suas narrativas, os escritores da segunda geração priorizam 

não mais o processo de exílio e de perda da nação, mas as 

experiências do deslocamento pelos espaços urbanos 

contemporâneos e o “transitar entre dois mundos” e as 

(re)construções identitárias de suas personagens. O espaço dos 

romances é o do país de chegada e também o do exílio, ambos os 

países têm importância para a (re)configuração das personagens que 

se deslocam pelas cidades cosmopolitas63, buscando um sentimento 

de pertencimento que, ao final, reconhecem como impossível. 

Como nas narrativas da primeira geração do exílio, a ditadura e 

as suas consequências também estão presentes como tema, mas já 

não figuram nas obras em primeiro plano. Nesses romances, ela é 

sentida como o estopim que obrigou as personagens a deixarem o 
                                                           
62

 Sobre o termo “não retorno”, Norandi (2015) explica que “el no retorno representa 
no volver a establecer la residencia permanente en el país de origen tras una 
experiencia de exilio, aun cuando las circunstancias que provocaron esta migración 
forzada hayan desaparecido”. 
63

 Nos dois romances analisados nesse trabalho, esses espaços são a cidade de 
Estocolmo, na Suécia, país que recebeu um grande número de exilados latino-
americanos e Santiago do Chile e Montevidéu, no Uruguai, cidades latino-americanas 
de origem das protagonistas das obras. 
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país de origem. O tema principal das narrativas é o trânsito, o 

desenraizamento, a reterritorialização, a errância, o hibridismo 

cultural, o nomadismo e também o desexílio64. À vista disso, o 

elemento principal das narrativas da segunda geração do exílio são as 

relações culturais que externam o viver no entre-lugar de duas 

línguas e duas culturas que gera as identidades plurais, híbridas e 

traduzidas65 que possuem as personagens. De modo que a trajetória 

das personagens não está determinada pela ditadura, mas pelas 

consequências que o(s) deslocamento(s) causados por essa ditadura 

acarretaram em suas vidas. 

O diálogo constante entre o aqui (o país de origem) e o lá (o 

país de acolhida) ressalta a impossibilidade das personagens de 

manterem um único pertencimento e representarem uma única 

identidade, pois aprenderam a “negociar com as novas culturas em 

que vivem, sem simplesmente serem assimiladas por elas e sem 

perder completamente suas identidades” (HALL, 2005, p.88). As 

personagens dos romances da segunda geração do exílio são sujeitos 

conscientes da condição híbrida que possuem e, como tal, 

manifestam nos romances o privilégio de viver entre dois mundos e 

duas culturas, sem sobrepor uma à outra. 

O sentimento de pertença das personagens não está nem no 

país de origem, nem no de chegada, pois, tais quais seus autores não 

possuem uma referência para o termo “casa”. O que significa “estar 

em casa” quando se deve “aprender a habitar, no mínimo, duas 

identidades, a falar duas linguagens culturais, a traduzir e negociar 

entre elas?” (HALL, 2005, p.89). Logo, as obras da segunda geração 

                                                           
64

 O conceito de “desexílio”, termo acunhado pelo escritor uruguaio Mario Benedetti, 
no artigo intitulado “El desexilio” (1983), designou o árduo processo de volta dos 
exilados dos países do Cone Sul à terra natal depois de um período de exílio e no 
qual (re)apareciam sentimentos de nostalgia do país de chegada tão dolorosos 
quanto os da perda da terra natal no período do exílio. 
65

 Conforme o conceito de “Tradução”, de Stuart Hall (2005, p.87-89). 
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problematizam não mais a perda da terra natal, mas a questão do 

pertencimento e da identidade pessoal e nacional do sujeito exilado 

que, em contato com o outro, precisa negociar e renegociar 

constantemente os seus processos de identificações. 

Os romances dos escritores da segunda geração começaram a 

ser publicados nessas duas décadas do século XXI. Suas obras se 

fazem mais presentes nos países do chamado Cone Sul da América 

Hispânica, onde os regimes ditatoriais foram mais violentos, a 

Argentina, o Uruguai e o Chile. Nesse panorama, duas escritoras se 

destacam: a chilena Rossana Dresdner e a uruguaia Marisa Silva 

Schultze, exiladas com suas famílias na Suécia, ainda crianças. 

Somente Rossana Dresdner vive atualmente em seu país natal, o 

Chile. Maria Silva Schultze optou pelo não retorno e vive na Suécia 

até os dias atuais, mas constantemente visita o Uruguai, seu país 

natal. 

As autoras são pouco conhecidas no cenário literário brasileiro. 

Não há tradução de suas obras em nosso país e tampouco estudos 

acadêmicos sobre suas produções literárias. Com o foco nessa 

segunda geração do exílio, tanto como tema como autoria, este 

trabalho analisa as novas relações com o espaço que resultam das 

experiências dos deslocamentos e suas consequências para a 

reconstrução identitária das personagens femininas em dois 

romances da segunda geração do exílio, Apenas diez (2006), de 

Marisa Silva Schultze e Pasajeros en tránsito (2013), de Rossana 

Dresdner. 

O romance Pasajeros en tránsito foi o primeiro romance de um 

escritor chileno que pertenceu à segunda geração de exilados a 

retratar ficcionalmente essa geração e as consequências do 

deslocamento provocado pelo exílio e desexílio na vida das 
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personagens. No Uruguai, o tema aparece seis anos antes com a 

publicação do romance Apenas diez. Ambas as narrativas, por meio 

das histórias das personagens principais Gabriela e Andrea, 

respectivamente, problematizam a perda da terra natal, os encontros 

e os desencontros culturais, a busca pela identidade e o 

pertencimento simultâneo a dois lugares, duas línguas e duas 

culturas. As obras relatam ficcionalmente o que foi o exílio, o 

desexílio e suas consequências para a segunda geração de exilados 

chilenos e uruguaios. 

Apenas diez e Pasajeros en tránsito possuem duas 

características em comum que não estão relacionadas diretamente à 

geração a que pertencem, mas ao tema da estrangeiridade e do 

deslocamento presente nas obras: o protagonismo feminino e a 

formação de uma comunidade cosmopolita no país de chegada. Nas 

obras, as autoras evidenciam as ações praticadas pelas personagens 

femininas Gabriela e Andrea e pelas personagens femininas 

secundárias. São elas que estruturam a narrativa. Há o predomínio do 

olhar feminino em contraste com o masculino. Esse olhar no universo 

narrativo é fundamental para compreender a evolução existencial das 

personagens das obras. Segundo Dalcastagnè, o fato de as obras se 

estruturarem sob o olhar feminino não é aleatório. Para a autora, a 

posição das mulheres como narradoras em um romance está 

estreitamente relacionada ao sexo do autor da obra. Logo, podemos 

explicar a maior presença de protagonistas-narradoras nas obras pela 

maior participação da publicação de romances de autoria feminina: 

Os dados demonstram que a possibilidade de 
criação de uma personagem feminina está 
estritamente ligada ao sexo do autor do livro. 
Quando são isoladas as obras escritas por 
mulheres, há uma ampliação significativa da 
presença de personagens do sexo feminino. 
(2010, p.52) 
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Nos romances analisados, são as personagens mulheres que se 

deslocam para outros países e protagonizam a formação de novos 

vínculos sociais no e pelo movimento espacial. São elas, também, as 

responsáveis por mudar os seus próprios destinos ou os das pessoas 

que circulam em volta delas. Em Apenas diez, Irene se autoexila para 

fugir da ditadura e meses depois sua mãe, Lil, vai com sua filha, 

Andrea, para Estocolmo, onde Irene e Andrea passam a viver sós até 

Irene casar-se novamente e formar uma nova família: 

La abuela que hacía diecisiete años la había 
metido [a Andrea] en sus brazos, adentro mismo 
del coraje de la angustia y del amor y la había 
llevado hasta el otro lado del mundo, hasta la 
urgencia de su madre esperándola, hacia la 
desesperación de su madre que hacía casi un 
año, qua hacía un infierno, no la veía. 
(SCHULTZE, 2006, p.12) 

Os deslocamentos espaciais e culturais das protagonistas 

evidenciam nos romances uma das características mais significativas 

em termos dos deslocamentos atuais: a maior participação feminina 

nas migrações nacionais e internacionais. Antes as mulheres somente 

abandonavam o seu local de origem acompanhadas de suas famílias 

e; principalmente, de seus maridos. Atualmente, prevalece o caráter 

autônomo dessa mobilidade: as mulheres deixam sozinhas os seus 

países para trabalhar, viajar ou morar no exterior. Hoje, as mulheres 

ganham destaque nos movimentos migratórios pelos papéis sociais 

desempenhados e pelas participações, cada vez mais pujantes, no 

mercado de trabalho. Desse modo, os romances corroboram para 

propagar o conceito que a teórica Avtar Brah denomina de 

feminização da diáspora66. Essa característica está especialmente 

                                                           
66

 Para a crítica feminista Avtar Brah (2011), a participação da mulher na sociedade 
contemporânea, seu papel como sujeito atuante e sua participação nos 
deslocamentos nacionais e transnacionais é um dos elementos diferenciadores dos 
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presente na ficcionalização dos deslocamentos atuais descritos pelas 

mulheres: as personagens femininas passam a ser protagonistas das 

narrativas, como no caso dos dois analisados, que tratam do 

desenraizamento e do viver nos entre-lugares provenientes dos 

espaços de movência. 

Heloísa Buarque de Hollanda, em seu artigo “Os estudos de 

gênero e a mágica da globalização”, também aponta a mulher 

contemporânea como sujeito participativo da sociedade globalizada e 

multicultural. (2005, p.17) Suas reflexões corroboram com as ideias 

de Brah, quando a teórica brasileira argumenta que o contexto da 

contemporaneidade influencia o conceito de feminino. Ademais, 

assegura que a intervenção da mulher nas sociedades 

contemporâneas gera novos significados para os contatos culturais 

que, por sua vez, redirecionam a análise do sujeito feminino e de 

seus lugares de enunciação. Por tais motivos, cada vez mais as 

personagens das narrativas produzidas pelas escritoras são sujeitos 

femininos diaspóricos em deslocamentos externos e internos, com 

identidades que se constroem nos diversos encontros e desencontros 

culturais que as atravessam. 

Os romances de Dresdner e Silva Schultze acompanham essa 

feminização da diáspora e ressaltam o caráter gendrado dos fluxos 

migratórios, expandindo o espaço das narrativas para além das 

fronteiras nacionais das personagens. Elas saem do privado 

(considerado pela narrativa hegemônica o espaço inerente ao 

trânsito feminino) para o público. Sob essa perspectiva, as 

personagens femininas retratadas vivem em constantes processos de 

desterritorialização e reterritorialização, em que o entre-lugar e o 

hibridismo cultural são marcas predominantes. Suas identidades 

correspondem às construídas a partir de um contínuo processo de 

                                                                                                                             
deslocamentos anteriores para os de agora, o que a teórica denomina como 
feminização da diáspora. 
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readequação e readaptação às diversas culturas pelas quais 

transitam. Logo, suas subjetividades não se constroem em torno de 

referências culturais únicas, são compostas de forma tão plural 

quanto os espaços pelos quais se deslocam. Consequentemente, 

estão em constante estado de renegociação identitária, pois são 

identidades culturais 

em transição [...] que retiram seus recursos, ao 
mesmo tempo; de diferentes tradições culturais; 
e que são o produto desses complicados 
cruzamentos e misturas culturais que são cada 
vez mais comuns num mundo globalizado. 
(HALL, 2005, p.88 ‒ grifo do original) 

Essas reflexões possibilitam a análise dos romances sob os 

efeitos dos fenômenos da contemporaneidade que se entrelaçam 

com um mundo global e multicultural: a desterritorialização e 

reterritorialização, os espaços de movências, o entre-lugar e o 

desenraizamento. As personagens dos romances ultrapassam os 

espaços privados e intimistas e se inserem nesse novo contexto 

sociocultural. Sob essa nova perspectiva da feminização da diáspora, 

as autoras criam personagens que habitam espaços de movência em 

um processo constante de desenraizamento e não pertencimento, e, 

por tal motivo, problematizam a questão de viver em outro país. 

Com a feminização da diáspora, Dresdner e Silva Schultze 

exploram a literatura como uma prática política e social que visibiliza 

a mulher como parte constitutiva da sociedade cosmopolita 

contemporânea. Suas personagens desterritorializadas circulam pelas 

cidades cosmopolitas, em espaços públicos e em atividades fora do 

lar. Elas estabelecem uma nova relação com os espaços pelos quais 

circulam, na qual não há o privilégio de um sobre o outro, mas a 

interação entre eles. Essas personagens habitam os entre-lugares 

provenientes dos espaços de movência, em um processo constante 

de desenraizamento. Nesse espaço “entre” em que vivem, não mais 
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se incorporam à nova cultura e, tampouco, abandonam a de origem, 

mas criam uma terceira, nos interstícios das duas. Nesse espaço 

transitório, aprendem a traduzir e a negociar no entre-dois e a operar 

em um código plural, conscientes da hibridez cultural e das 

heterogeneidades presentes em seu ser. 

A segunda característica que une os romances em torno à 

temática da estrangeiridade e dos deslocamentos é a que 

denominamos de “formação de uma comunidade cosmopolita no 

país de chegada”: as personagens dos romances estão sempre em 

meio a outros estrangeiros como elas. Por meio dos amigos hispano-

americanos ou de outras nacionalidades, as personagens se unem a 

outras personagens desterritorializadas como elas, tanto no que 

tange às relações de amizade quanto às amorosas, constituindo, 

assim, grupos de pertencimento com os quais apreendem a nova 

cultura e com isso, se inserem na comunidade do país de chegada. As 

protagonistas se relacionam com outras personagens estrangeiras, 

formando uma comunidade à parte da sociedade local, vivendo 

“entre mundos”, ou seja, entre duas ou mais culturas. 

No romance Pasajeros en tránsito, a personagem Gabriela 

formou um grupo de amigos desterritorializados como ela na cidade 

sueca de Uppsala: os bolivianos Lalo e Chino, a finlandesa Pirkko, o 

também chileno Diego, os eritreus Medhani e sua irmã Azieb, exilada 

na Itália: “La permanência era una ilusión. No importaba lo que tú 

hicieras, igual se podía desvanecer como el olor de la pólvora 

después de un tiro. Y busqué personas como yo, transitorias” 

(DRESDNER, 2014, p.75). 

Em Apenas diez, essa comunidade é mais restrita, pois abrangia 

Sergio, o namorado chileno de Andrea, que vivia em Estocolmo e os 

amigos latino-americanos dos pais que também moravam na cidade. 

Essa comunidade cosmopolita em que se inserem as protagonistas 

forma um grupo no qual as personagens estão tangenciadas pelas 

relações de movência provenientes dos processos de 
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desterritorialização e reterritorialização. Esses processos geram nas 

personagens uma nova formação identitário-cultural que se 

caracteriza por ser hifenizada, traduzida, própria dos indivíduos que, 

como as autoras, cruzaram as fronteiras territoriais, linguísticas e 

culturais. 

Nos romances analisados, as ações se centram no exílio e no 

desexílio e, consequentemente, na reconstrução identitária das 

protagonistas que migraram ainda crianças para a Suécia. Contudo, as 

narrativas também retratam as consequências do exílio e do desexílio 

para a primeira geração, que sempre desejou o retorno ao país de 

origem. Há um contraste, entre o sentimento de pertencimento da 

primeira com a segunda geração. As personagens que constituem a 

segunda geração não se importam em continuar no país de chegada, 

pois perderam suas raízes com o país de origem. Quando voltam à 

terra natal, não a encontra como sua. Convivem com o 

estranhamento de não pertencer nem a um país e nem ao outro. 

Os romances iniciam com as personagens já adultas e no 

desexílio, ou seja, em seus países de origem e, por meio da técnica de 

analepse, Gabriela, Andrea e as demais personagens rememoram o 

exílio e a vida no país de chegada e o desexílio e a tentativa de voltar 

e adaptar-se aos seus países de origem. No romance Pasajeros en 

tránsito, o cerne da narrativa é a personagem Gabriela, que pertence 

à segunda geração do Exílio. A narrativa se centra no exílio de sua 

família, na sua volta ao Chile, nas dificuldades do desexílio, no 

sentimento de não pertencimento em seu país natal e o seu retorno à 

Suécia, com a perspectiva de idas e vindas entre os dois países. Na 

obra se intercalam a voz narrativa de Gabriela com as das outras 

personagens que corroboram para a compreensão dos 

acontecimentos relatados em um período que vai da instauração da 
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ditadura do general Pinochet, no Chile, em 1975 a 1996, quando 

Gabriela retorna à Suécia. 

Já o romance Apenas diez, trata das consequências advindas do 

exílio e do desexílio na vida de dez pessoas de uma mesma família 

uruguaia (os apenas dez do título). No romance, observamos três 

gerações de mulheres: a avó Lil que não se exilou no período da 

ditadura militar, a filha Irene, que se exila por razões políticas e 

retorna ao Uruguai dezoito anos depois e sua filha Andrea, uma 

jovem uruguaia que, desde os três anos, vive na Suécia. Andrea 

partiu do Uruguai levada pela avó, para encontrar e viver com a mãe 

exilada nesse país europeu no início da ditadura uruguaia, nos anos 

de 1970, devido a sua ideologia revolucionária contrária ao regime 

militar. 

O eixo da narrativa é a personagem Andrea e o sentimento de 

desenraizamento cultural e linguístico (e, consequentemente, 

identitário) que experimenta, tanto no país de acolhida quanto em 

seu país natal. No romance ela faz parte da segunda geração do 

exílio. Com a abertura política do Uruguai em 1985, a mãe e o 

padrasto, pertencentes à primeira geração de exilados e sempre 

desejosos de retornarem ao país natal, decidem voltar ao Uruguai, no 

final dos anos de 1980. Eles trazem o filho menor, Fernando, nascido 

na Suécia, que não tem a opção de escolher se deseja ficar no país 

natal ou viver no Uruguai. Andrea, entretanto, por ser maior, decide 

pelo não retorno e permanece na Suécia. Dois anos após a partida da 

família e, depois muita insistência da mãe, ela viaja à cidade de 

Montevidéu para visitar a família que, com exceção dos pais, do 

irmão e da avó que a visitava na Suécia, não guarda nenhuma 

recordação. Por intermédio da estratégia polifônica das histórias e 

das memórias interiores de cada um dos membros do reduzido 

marco familiar (os apenas dez) são narrados os processos de exílio e 

de desexílio de sua família. 
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O espaço das narrativas é a Suécia e a cidade de origem de 

cada protagonista: Santiago (Chile), de Gabriela e Montevidéu 

(Uruguai), de Andrea. Os romances iniciam e terminam com as 

personagens principais em deslocamento. Em Pasajeros en tránsito, a 

narrativa inicia com Gabriela em um avião, chegando ao aeroporto da 

cidade de Uppsala, na Suécia, após dez anos vivendo no Chile para 

apaziguar a nostalgia que sentia de sua vida na Suécia – o desexílio ‒, 

e termina com ela ali, pensando em retornar ao Chile, mas com a 

intenção, depois, de voltar constantemente à Suécia. Já em Apenas 

diez, a narrativa inicia com a chegada de Andrea a Montevidéu, em 

fevereiro de 1991, no aeroporto e termina também no mesmo 

aeroporto, após uma estada de um mês, com o seu retorno à Suécia e 

sem qualquer perspectiva de viver no Uruguai. A escolha desse 

espaço como lugar de início e término das narrativas, parece-nos 

representativo do sentimento de não pertencimento das 

personagens e seus desejos de movência, sentimentos exteriorizados 

pelas protagonistas ao longo dos romances. 

Nos romances, por causa da técnica de analepse, os capítulos 

não se estruturam segundo uma ordem cronológica, mas se 

coadunam conforme a memória dos protagonistas: vão do presente 

ao passado e voltam para o presente, formando um caleidoscópio de 

vozes e datas descontínuas. Destarte, é marcado pelas recordações 

das personagens que fragmentam o tempo da narrativa e formam um 

quebra-cabeça que será montado, pouco a pouco, pelo leitor. Em 

Pasajeros en tránsito, desde o início, o tempo se mostra não linear. Já 

Apenas diez, aparentemente, estrutura-se de forma cronológica, pois 

começa com a chegada de Andrea em fevereiro de 1991 e termina 

com sua partida, um mês depois. Entretanto, é a memória, que vai do 

presente ao passado, que dá coerência à obra. Os dois romances se 

estruturam segundo uma sequência interna que está marcada pela 

memória dos acontecimentos da ditadura, do exílio, do desexílio e 

dos deslocamentos que cada personagem traz à tona. Cada história 
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vai entrelaçando-se com as outras histórias contadas, até completar 

as lacunas existentes. Cabe ao leitor ir montando o quebra-cabeça 

que se forma a partir da memória individual de cada personagem 

para poder reunir as histórias cronologicamente e dar sentidos aos 

fatos narrados, aos deslocamentos e à memória coletiva do exílio e 

do desexílio para, assim, compreender o que aconteceu com cada 

personagem antes e depois da ditadura chilena e uruguaia. 

Os romances retratam uma situação comum no desexílio: a 

fragmentação familiar. Com a abertura política dos países do Cone 

Sul, os exilados puderam retornar aos países de origem, mas muitos 

jovens da segunda geração decidiram não voltar ao país natal, uma 

vez que já estavam adaptados ao país de chegada. Para Espina Bocic e 

Sanhueza Comte (2014, p.91), esse fato foi o mais desintegrador da 

ditadura, pois se o exílio foi familiar, o desexílio não o foi. Vários 

integrantes das famílias exiladas não quiseram voltar e decidiram 

pelo não retorno e continuaram vivendo no país que os acolheu. Nos 

romances, essa desintegração familiar acontece com as famílias de 

Gabriela e de Andrea. A mãe e o irmão de Gabriela decidem voltar 

para o Chile com a abertura política, mas o pai e ela decidem ficar na 

Suécia, somente anos mais tarde, ela decide voltar à terra natal: 

“Pasan las semanas y ella *la madre+ no se termina de convencer de 

que no la acompañaré a Chile. No entiende o no quiere entender que 

yo me sienta bien acá” (DRESDNER, 2014, p.66). 

No romance Apenas diez, Andrea também não retorna com a 

família ao término da ditadura uruguaia e decide viver na Suécia ou 

em qualquer outro país europeu em que possa estudar e tocar 

violino. Mães e filhas, nos romances, se separam no desexílio: 

Desde que había llegado hacía dos años, Irene le 
insistía a Andrea – por carta y por teléfono – con 
qué tenía que venir *a Montevideo+ *…+ Irene 
insistía con ese viaje en definitiva, porque 
apostaba a que una vez que su hija se sintiera 
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bien en Montevideo y con todos ellos, su 
decisión de quedarse en Suecia sola, aislada de 
su familia, separada de sus seres más cercanos, 
fuera requebrándose, retrocediera, se 
transformando, naturalmente, en deseo de 
volver. (SCHULTZE, 2006, p.11) 

Essa é uma das diferenças básicas entre a primeira e a segunda 

geração retratada nos dois romances: as personagens que fazem 

parte da primeira geração do exílio veem a sua vida no estrangeiro 

apenas como um interstício para a volta à terra natal, e empenham-

se em manter a sua língua, a sua cultura e a sua identidade nacional, 

porque é no país de origem que está a sua raiz, o seu pertencimento. 

Evitam criar laços no país de chegada, porque estão sempre 

desejosos de retornar aos seus países de origem. Estão presos ao 

passado e ao país natal, ao qual não pertencem mais, mas desejam 

retornar. Por isso, a Suécia era apenas um lugar de passagem, 

enquanto não podiam voltar para a terra natal: 

Mi madre y Ricardo dicen que pronto 
volveremos a Chile, que la dictadura no puede 
durar mucho. Pero lo han dicho desde que 
llegamos, a tres meses del golpe militar, y ya 
llevamos más de dos años aquí. Todos los 
chilenos dicen lo mismo, pero yo creo que solo 
se engañan, porque no son capaces de salir 
adelante en Suecia. Por eso viven todos en el 
mismo barrio, se juntan solo con los 
latinoamericanos, comen lo miso que en Chile y 
hablan solo de Chile. (DRESDNER, 2014, p.44-45) 

As personagens da segunda geração, os filhos, não cultivam 

esses sentimentos. Não se preocupam em manter os laços que os 

unem à terra natal. Essa geração é composta por jovens que viveram 

no país de chegada, que cresceram utilizando outra língua, vivendo 

outra cultura e com outros comportamentos. Por isso, elas não 
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possuem um sentimento de pertencimento com o país latino 

americano em que nasceram, não consideram esse país como o “seu 

lugar” e desejam permanecer na Suécia: “Chile es para mí algo cai 

irreal. Un pasado en el que apenas pienso y que solo parece a veces, 

como un obstáculo para mi vida actual” (DRESDNER, 2014, p.44). 

O deslocamento sofrido ainda na infância e no início da 

adolescência faz com que as personagens da segunda geração do 

romance assumam um sentimento de desenraizamento com a terra 

natal. Se para a primeira geração estar no país de chegada era apenas 

“una suerte de “mientras tanto”, una vida provisoria, un tiempo que 

iba a terminar” (SCHULTZE, 2006, p.18); para a segunda, esse era o 

país que conheciam das conversas familiares, mas com o qual não 

criaram laços ou raízes: “Sergio no recordava Chile, así como Andrea 

no recordaba Uruguay” (2006, p.18). 

Nos romances, as personagens Gabriela e Andrea não possuem 

raízes com a terra natal e tampouco sentem a Suécia como o seu país. 

Não criam raízes nem com o país de origem e nem com o de chegada. 

O país europeu é apenas um lugar onde podem “estar” no momento 

presente, como poderiam estar em qualquer outra parte do mundo, 

tanto que Gabriela vive algum tempo com o namorado no Sudão. Já 

Andrea, não considera o Uruguai como o “seu lugar” e deseja 

permanecer na Suécia. A Suécia era o lugar onde cresceu, fez amigos 

e cujos costumes e hábitos conhecia, mas mesmo assim, não cria 

raízes com esse país. Ali era apenas um lugar onde poderia estar e 

tocar violino – sua razão de viver ‒ como faria em qualquer outra 

parte do mundo: “Yo me voy a quedar aqui *en Suecia+, me voy a ir a 

vivir con Sergio y voy a dedicar el resto de mi vida a la música, aquí o 

en cualquier otra parte del planeta” (SCHULTZE, 2006, p.20). 
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Tal atitude mostra que Andrea não cria laços de pertencimento 

com o lugar em que vive, pois desenvolve uma subjetividade 

nômade, seu “lar” não é onde nasceu e tampouco onde vive, mas em 

qualquer lugar em que possa realizar o que deseja: tocar violino. 

Nesse ponto, as protagonistas dos romances se diferem de seus pais, 

pertencentes à primeira geração, que consideram apenas o país de 

origem como seu local de pertencimento e formador de sua 

identidade nacional. As duas jovens da segunda geração cresceram 

em universos culturais diferentes dos países de origem e suas vidas se 

construíram na passagem, na travessia. Essa conscientização de 

possuir uma subjetividade nômade ocorre nas personagens apenas 

após os sucessivos deslocamentos realizados. É a conscientização de 

que a identidade se constrói no devir: 

Lo permanente. Me pregunto por qué 
valoramos tanto lo permanente, lo que queda. 
Cuando lo transitorio también es necesario. Es 
impulso, energía, incentivo. Lo transitorio 
aparece, deja su huella y se va. Se mezcla con lo 
permanente y se modifica. (DRESDNER, 2012, 
p.236) 

Por tal motivo, necessitaram “negociar” entre as culturas, em 

um processo constante de adaptação ao “novo” criado pelo processo 

de desterritorialização e reterritorialização. Elas são de uma geração 

que viveu no entre-lugar cultural, que não rejeitou e tampouco 

assimilou a cultura do país de chegada, mas a mesclou, criando uma 

cultura heterogênea e, por conseguinte, uma identidade híbrida e 

plural. Nos romances, a vida fora da terra natal e os constantes 

deslocamentos realizados por Gabriela e Andrea contribuíram para o 

desenraizamento e a construção de uma subjetividade nômade, tal 

qual a definida pela filósofa feminista Rosi Braidotti: 

Em meu último livro fiz a distinção entre 
subjetividade nômade e duas outras figurações 
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com as quais é frequentemente – de modo 
desfavorável – comparada: primeiro o migrante, 
depois o exilado. O itinerário clássico do 
migrante é composto por lugares fixos: da 
“casa” para os países “anfitriões”, em uma série 
de deslocamentos consecutivos. Argumentei 
que o migrante – como figura das duras 
condições econômicas – tende a se apoiar nos 
valores “natais”, enquanto tenta se adaptar 
àqueles do ambiente anfitrião (um corte 
congelado de história). [...] O nômade por outro 
lado se posiciona pela renúncia e desconstrução 
de qualquer senso de identidade fixa. O nômade 
é semelhante ao que Focault chamou de 
contramemória, é uma forma de resistir à 
assimilação ou homologação dentro de formas 
dominantes de representar a si próprio. [...] O 
estilo nômade tem a ver com transições e 
passagens, sem destinos pré-determinados ou 
terras natais perdidas. (2002, p.10) 

Sob essa perspectiva, as protagonistas principais dos dois 

romances vivem a desterritorialização não como privação, como a 

primeira geração do exílio, mas como uma maneira de ser e agir. A 

personagem Andrea, desde o início da narrativa, afirma para si e para 

Sergio, seu namorado, uma subjetividade nômade, desprovida de 

referenciais fixos, reafirmando as características da segunda geração 

do exílio: 

Tiene casi veinte años y hace dos que vive con 
Sergio, su novio, un chileno nacido en Suecia, 
como se autodefine él; un muchacho que, como 
ella, ama más los sonidos que las palabras, 
siente más honda la vibración del tiempo que la 
ritualidad de los espacios. (SCHULTZE, 2006, 
p.18) 
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Essa constatação de ser um sujeito nômade não acontece de 

imediato com a personagem Gabriela, do romance de Dresdner. 

Somente após vários deslocamentos entre o Chile, o Sudão e a 

Suécia, ela se percebe como sujeito nômade, sem pertencimento 

fixo. Os constantes deslocamentos contribuem para que, pouco a 

pouco, ela se transforme de sujeito migrante para sujeito nômade: 

“¿En qué estoy? Aún atorada en la eterna duda del origen, las raíces, 

el destierro, etc. Dudas más bien añejas, sin nada nuevo, ni para mí ni 

para nadie que haya dejado alguna vez su país para irse a otro” 

(DRESDNER, 2012, p.233). 

A descoberta de ser um sujeito nômade acontece para Gabriela 

apenas no final da narrativa. Ao voltar sozinha para o Chile, anos após 

a volta da mãe, a personagem decide ficar no país na tentativa de 

reencontrar o Chile que fazia parte de sua memória coletiva. Após 

alguns anos de desexílio, o sentimento de estranhamento, de não 

pertencimento com o país retorna e ela deseja partir, retornar à 

Suécia. O sentimento de inadaptação, de estranhamento com o país 

de origem é tão forte quanto o que sentiu ao chegar exilada à Suécia. 

No desexílio experimenta o sentimento de perda do país que deixou 

para trás, a Suécia. Gabriela começa a sentir-se estrangeira em seu 

próprio país: 

Y sentí urgencia en cambiar. No tenía claro 
específicamente qué, pero si la urgencia. La 
sentía a diario. Y a diario recordaba Uppsala *…+ 
He llegado a conclusión que yo soy el problema. 
La desadaptada *…+ Desadaptada, extraña, 
extranjera. (DRESDNER, 2012, p.210-211) 

O estranhamento está presente em cada cidade pela qual 

passa Gabriela. Ela se sente estranha em todas elas e não cria raízes 

em nenhuma. Após um tempo em uma cidade, sente o desejo de 

mudança e se coloca novamente em trânsito, sabendo qual será o 

percurso a fazer: voltar às cidades de sua memória – Santiago de 
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Chile, Uppsala, na Suécia *...+ ‒, retomando um itinerário que, por 

quantas vezes percorrido, será sempre diferente. No Chile, a 

personagem conscientiza-se de que a inadequação ao lugar em que 

se encontra não está no espaço geográfico, mas em si mesma e mais 

uma vez se desloca. Desta vez, faz novamente o trajeto que percorreu 

no exílio, do Chile para a Suécia, na tentativa de reencontra-se. 

Se Gabriela precisa voltar ao seu país de origem para constatar 

que não pertence a ele, pois construiu ao longo dos anos uma 

subjetividade nômade, o mesmo não ocorre com a personagem 

Andrea. Desde o início da narrativa, são somente os laços afetivos 

que a une à família e não um espaço determinado. Para ela é 

indiferente o local onde a avó, o padrasto e o irmão se encontram. 

Viajar para o Uruguai não é para ela reencontrar suas raízes e 

tampouco sua terra natal. Não considera Montevidéu como o seu 

lugar. Ir ao Uruguai é reencontrar o núcleo familiar que há dois anos 

havia partido da Suécia para esse país: “Andrea los extrañaba *la 

familia+ y cualquier lugar del mundo le hubiera venido bien” 

(SCHULTZE, 2006, p.17). 

A diferença entre o sentimento de desenraizamento das duas 

personagens com o país natal pode ser explicado, segundo Espina 

Bocic e Sanhueza Comte (2014, p.103), pela idade com que saíram do 

país de origem. Para os autores, quanto mais jovens os filhos dos 

exilados deixam o país natal, mais esse país se transforma em uma 

imagem irreal e utópica e mais o pertencimento com o país de 

chegada é reforçado. No romance, a idade das personagens ao 

saírem do país reforçam tais constatações. Andrea saiu do Uruguai 

com apenas três anos e, por isso, não cria laços com o país natal: 

“para que quedarse aquí em ese país en el que apenas vivió tres 

años, y al que no conoce ni pertenece, ni quiere” (SCHULTZE, 2006, 

p.287). Seus laços são apenas afetivos e com uma parte da família 

que vive ali. Por tal motivo, não se vê vivendo no Uruguai, cuja 
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cultura e comportamentos são desconhecidos e às vezes, 

incompreensíveis para ela. 

Já Gabriela saiu com doze anos. Nessa idade, algumas raízes 

com o lugar de origem são criadas. Motivo pelo qual ela retorna ao 

Chile e tenta viver parte de sua vida ali, mas não consegue fixar-se. 

Percebemos que em maior ou menor grau (explicado pela idade com 

que deixam a terra natal), as personagens constroem um sentimento 

de desenraizamento que lhes permite manter filiações simultâneas a 

culturas diversas, mostrando que seus percursos são mais 

importantes que suas raízes. 

Ao dar protagonismo ao deslocamento das personagens 

femininas, verificamos que os romances Sujetos en trânsito e Apenas 

diez enfatizam o caráter gendrado da mobilidade espacial 

contemporânea. As personagens femininas nos romances são sujeitos 

e agentes de suas próprias narrativas e de seus próprios destinos. 

Andrea e Gabriela são personagens autônomas que circulam pelos 

espaços das cidades cosmopolitas, desestabilizando os modelos 

patriarcais e hegemônicos. 

Por meio das experiências dos deslocamentos de Gabriela e 

Andrea e de seu núcleo familiar, os romances discutem os processos 

de exílio e desexílio, ressaltando que o exílio originou dois grupos de 

sujeitos. O primeiro corresponde àqueles que, já adultos, saíram do 

país por questões políticas, mas mantiveram o apego à identidade 

nacional e à afiliação a uma raiz única e mantiveram o desejo 

veemente de voltar ao país de origem, mesmo conscientes de que o 

país que encontrarão é outro, pois não corresponde ao “guardado” 

na memória. Esses sujeitos fazem parte da primeira geração do exílio 

hispano-americano e, nos romances são caracterizados 
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principalmente pelos progenitores das protagonistas e pelo irmão da 

personagem Gabriela que sai do país já no final da adolescência. 

O segundo grupo é composto pelos jovens que, como Gabriela 

e Andrea (e em Pasajeros en tránsito pelos outros jovens do grupo de 

amizade de Gabriela), saíram de seus países de origem, levados pelos 

pais exilados, ainda na infância ou no início da adolescência. Nessa 

desterritorialização, esses jovens perderam os referenciais de 

pertencimento a uma raiz única e, consequentemente, o sentimento 

de nacionalidade e de afiliação a um território. Esse grupo estabelece 

uma nova relação com o país de chegada, que não é de perda e 

tampouco de assimilação, mas de negociação e tradução entre a 

cultura do país de origem e a do país de chegada. Esses jovens 

constituem a segunda geração do exílio hispano-americano e, tais 

quais as protagonistas dos romances possuem como característica, 

ao ultrapassarem as fronteiras nacionais, o desapego às raízes e a 

construção de uma subjetividade em trânsito que estabelecem 

contatos culturais híbridos e produzem novas formações identitárias. 

Nos romances, Gabriela e Andrea se conscientizam de que o 

sentimento de pertencimento único é ilusório, pois o “lar” não é um 

lugar fixo: pode ser em qualquer lugar ou naquele onde desejam 

estar. Seus espaços são os do afeto e não os geográficos. Para elas, 

como destacam os romances analisados, o desenraizamento não se 

relaciona apenas com o lugar geográfico, com o trânsito de um lugar 

para o outro, com o exterior, mas também com o interior, 

consequência do estranhamento que sentem quando começam a 

criar raízes em um território. Com os passar do tempo, 

conscientizam-se de que os deslocamentos externos conduzem 

também a deslocamentos internos e, por conseguinte, à 

(re)construção de uma subjetividade migrante para uma 

subjetividade nômade e plural. 
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Luciano Prado da Silva 

Neste artigo tenho como objetivo apresentar as disposições do 

que chamo intersecções identitárias, tomando por objeto de estudo 

as obras La frontera de cristal (1995), de Carlos Fuentes, e ...y no se lo 

tragó la tierra (1971), de Tomás Rivera. Nesses romances, destacam-

se as conflituosas relações que perpassam mexicanos, 

estadunidenses e chicanos (hispano-americanos radicados, legal ou 

ilegalmente, nos Estados Unidos, ou principalmente os 

estadunidenses de ascendência mexicana). Com vistas a dar conta, no 

presente texto, de apenas algumas das interculturalidades postas em 

evidência na tessitura do corpus em epígrafe, ressalto que darei 

maior atenção aqui à intersecção de identidades femininas 

representadas nas duas tramas. 

Para tanto, parto de uma perspectiva comparativista. A esse 

respeito, é relevante demarcar a influência da visão crítica do 

importante intelectual brasileiro Eduardo F. Coutinho (2003), 

principalmente no que toca a suas abordagens sobre a literatura 

comparada – e, porque não dizer, seus caminhos – na América Latina. 

Divido o presente trabalho em três partes fundamentais, além das 

clássicas introdução e conclusão. A saber: na primeira, adentro o La 

frontera de Fuentes (1995); na segunda, o foco é o ...y no se lo tragó 

(1971) de Rivera; e na terceira, lanço um olhar mais particular sobre o 

artigo “La caracterización de los personajes femeninos em ... ...y no se 

lo tragó la tierra” (1979), da pesquisadora Francisca Rascón. 

De modo proposital, incluí acima os anos de publicação das 

obras investigadas, para ilustrar outro caminho teórico-metodológico 

aqui utilizado e que tem a ver com o tratamento dos dados desde um 
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ponto de vista não linear, ao encontro do discutido pela Nova 

História, em especial por Braudel. 

Fernand Braudel, ao teorizar sobre a dialética das durações do 

tempo histórico, as divide em: tempo de curta, média e longa 

duração (1949, 1958). O autor identifica o tempo curto com o tempo 

individual dos acontecimentos e das personagens históricas. Já o 

tempo de duração média estaria, grosso modo, ligado (de forma não 

muito favorável para os estudos das ciências humanas) ao campo da 

economia, cujas durações influenciariam os caminhos da história 

social. Por fim, o tempo de longa duração estaria vinculado a 

estruturas mais duradouras, a movimentos seculares (ou mais que 

isso; e, neste caso, pode-se equivaler o tempo à noção de estrutura) 

de longa duração. 

Sob esses termos, então, tomo a problemática relação 

bissecular de choques e entrecruzamentos culturais entre México e 

Estados Unidos como estrutura pertencente ao tempo de longa 

duração. Por conseguinte, devido às características sócio-econômicas 

em que surge (a turbulência de fins dos anos de 1960), o movimento 

chicano – ao redor do qual orquestram seus escritos Rascón, Rivera e 

Fuentes – “pertenceria” ao tempo de média duração. E os eventos, os 

acontecimentos relacionados ao individual (e, portanto, ao tempo de 

curta duração), são a tríade literária em si aqui trabalhada. Ou seja, o 

artigo (Rascón) e os dois romances (Rivera e Fuentes). 

Todavia, dizer que pertencem ao campo do individual de seus 

autores não significa tratar esses textos de forma isolada. Para além 

das limitantes que fazem orbitar autores/textos/movimento chicano 

em torno dos tempos de curta e média duração, está o tema 

bicentenário que eles abordam, ou seja, uma estrutura que concede 

aos atores desse jogo (e consequentemente a suas ações) um caráter 

de permanência, vinculando-os, em uma relação de constante 

flutuação, ao tempo histórico de longa duração. Assim, é de tais 

correspondências entre corpus e parte do quadro teórico que se 
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justifica o tratamento não linear dos textos ora em relevo, no que se 

refere à ordem temporal em que foram produzidos. 

Isto posto, vale ressaltar ainda a importância da 

correspondência que sobressai do abarcado pelo conceito de 

heterogeneidade de Antonio Cornejo Polar (1996) e o que se extrai 

dos corpora em questão. O embate de instâncias dado desde a 

filiação sócio-étnico-cultural (esquema importante à conceituação 

discursiva heterogênea proposta por Cornejo Polar) de cada autor 

será, a meu ver, caminho primordial no trato dos questionamentos 

apontados. 

No artigo “La caracterización de los personajes femeninos en 

...y no se lo tragó la tierra”, a pesquisadora Francisca Rascón tece 

apontamentos que põem em xeque o êxito da abordagem do 

feminino no romance sobre o qual debruça sua crítica. A autora 

afirma que as personagens femininas do romance são, em verdade, 

estereótipos caros ao patriarcalismo, em vez de tipos que refletissem 

um caráter mais realista (RASCÓN, 1979, p.53-54). Atrelado à 

ideologia feminista, o artigo aponta, desse modo, para o fato de que 

mesmo a literatura chicana de Rivera reproduz a visão limitada do 

ideário masculino sobre o gênero/sexo feminino. 

No entanto, são justamente as oposições estereótipo/tipo e 

ideologia feminista/ideário masculino, apresentadas por Rascón em 

1979, que me permitem dar um salto no tempo para, avançando pela 

conjuntura do temário chicano (estrutura aqui entendida como 

movimento temporal de média duração), versar sobre a 

representação do gênero feminino na obra La frontera de cristal, de 

Carlos Fuentes (1995), antes de tratar sobre este assunto no romance 

propriamente trabalhado no artigo da professora Rascón. 
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La frontera de cristal, de Carlos Fuentes, é uma obra 

constituída por nove contos que, devido à grande força intrínseca a 

uni-los, acabam por compor um romance. Nesse livro, contam-se as 

glórias e os infortúnios, a servidão e, ao mesmo passo, a grandeza das 

personagens de uma família: os Barroso – especialmente de don 

Leonardo Barroso, uma espécie de self-made man mexicano, rico, 

poderoso e influente. Para tanto, Fuentes utiliza como pano de fundo 

os históricos laços de amor e ódio, de rancor e admiração entre dois 

países de conturbadas relações fronteiriças: o México e os Estados 

Unidos. 

Dessa forma, será utilizando esses vínculos históricos como 

base de sustentação para seus contos tão intimamente interligados 

que outros personagens e enredos vão, pouco a pouco, sendo 

apresentados ao leitor. E isso ocorre por intermédio de um narrador 

que, como um coyote, atravessa o leitor para o outro lado de uma 

escrita ora vibrante, pulsante e apaixonante, ora seca, crua e 

desalentadora; ora óbvia, mas comovente; ora surpreendente, mas 

execrável; ora suave e poética, ora abjeta e nauseante. 

Assim, é a partir do que refletem os prismas do cristal aos 

cuidados desse narrador cambiante que o modo de vida do mexicano 

(repleto de tradições, contradições, transculturações e 

interculturalidades), atormentado de um lado pela corrupção de seus 

governos e do outro pela discriminação no “eldorado” norte-

americano, vai, aos poucos, sendo revelado e desvelado nessa ficção 

de Fuentes. Tal feito faz parte da tentativa de afirmação da 

identidade do mexicano diante do estadunidense, o outro que ele 

assegura (ou que há muito lhe contam) estar no território que, 

insiste, por direito histórico, ainda é seu. 

No entanto, em sua busca incessante por afirmar-se, o 

mexicano contido nessas personagens de Carlos Fuentes, antes, 

fragmenta-se. E, seja diante do cristal dessa igualmente fragmentada 

fronteira que separa de modo único Primeiro e Terceiro Mundo, seja 
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ante o espelho em que se transforma o rio Grande, rio Bravo (um só 

rio, dois nomes, duas nações), o mexicano nas personagens da obra 

em questão observa seu reflexo, como um Narciso às avessas, e se 

pergunta: ¿Quién soy yo? 

A meu ver, as personagens mexicanas de La frontera de cristal 

reconhecem a ruptura primeira do cristal que dá forma a sua nação. 

Mas, depois, recolhidos os cacos de seu primeiro cristal despedaçado, 

narrador, enredo e personagens dão forma a uma espécie de colagem 

de sua joia. E, do mosaico de imagens variadas que surge, ainda 

assim afirmam ser unos, por necessidade, e por tradição. Pela 

tradição que os faz aceitar, no máximo, serem filhos de uma mescla 

primeira entre o indígena e o espanhol. Pela necessidade de que 

neguem a fragmentária multiplicidade que os conforma, já no cristal 

segundo, o quartzo frágil da fronteira, diante do outro estadunidense. 

Neste recorte, destaco o tratamento dado pelo autor à questão 

do feminino no desenvolvimento das personagens da obra; algo que, 

de modo algum, impede a análise do olhar da narrativa acerca das 

conflituosas relações culturais entre mexicanos e estadunidenses – 

antes, penso, complementa-a, enriquece-a. 

A abordagem fuentesiana sobre o feminino não é limitada. E 

poderíamos inclusive nos perder em um sem-fim de alusões a livros 

seus que talvez, nem mesmo assim, dessem conta do temário. 

Entretanto, o que há de especial no tratamento dado ao gênero 

feminino em La frontera de cristal é a confrontação e a relação dessa 

abordagem com o imaginário feminino concebido por uma sociedade 

mexicana historicamente marcada por suas imposições e 

preconceitos de cunho patriarcal. Mais que isso, a força dessa 

aproximação ao tema está em conferir ao enredo a narração de 

certos dramas psicológicos que cruzam algumas de suas personagens. 

Dentre esses, dou destaque a dois. São eles: Michelina Laborde e 

Ycaza, e Marianito Barroso, ambos do conto/capítulo “La capitalina”. 

“Um homem?”, talvez me indague o leitor. Trato do gênero feminino 
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(termo mais abrangente que “sexo” feminino), por isso um homem. 

Sim. Homem que, como veremos, o patriarcalismo não perdoa. Mas 

vamos a Michelina. Vamos para la capitalina. 

Michelina Laborde é uma bela jovem que viaja da capital onde 

reside, Cidade do México, à desértica Campazas, representação do 

norte fronteiriço do México com os Estados Unidos. A razão de sua 

viagem é visitar seu padrinho, don Leonardo, de quem tornar-se-á 

amante, embora se case com o filho dele, Marianito. O enfoque que 

proponho para essa personagem tem relação com seus conflitos 

interiores, que a perturbam tanto pelo império de sua beleza – “tenía 

las nalgas más grandes de lo que parecía, las piernas más flacas, la 

condición del tordo” (FUENTES, 2007, p.32) – quanto por sua 

condição de amante. Por artifícios usados pelo narrador coyote desse 

romance de Fuentes, ou mesmo pela existência de uma 

transculturadora consciência metanarrativa, a exposição dos conflitos 

dessa personagem faz com que se reflita nela uma velha dicotomia 

que se delega à feminilidade mexicana, ou ao imaginário criado sobre 

ela. Isto é, a oposição entre as recorrentes figuras da Virgem de 

Guadalupe (a que abençoa e guarda) e de La Malinche (a que trai os 

seus), relegaria à mulher uma só alternativa, uma só posição: ser 

Virgem ou vadia, Santa ou prostituta (TROINA, 2005, p.93). 

Para Samuel Ramos, “toda cultura se edifica siempre sobre un 

sentido religioso de la vida” (1984, p.71). Também sobre essa 

religiosidade, outro intelectual mexicano, Octavio Paz, escreveu que 

“el mexicano es un ser religioso y su experiencia de lo Sagrado es muy 

verdadera, mas ¿quién es su dios: las antiguas divinidades de la tierra 

o Cristo?” (1959, p.96). Como complemento a tal ambiguidade na 

formação do sentimento religioso, vale ressaltar outro pensamento 

de Ramos, o qual apontou que “la historia de México, sobre todo en 

el plano espiritual, es la afirmación o negación de la religiosidad” 

(RAMOS, 1984, p.69). Meu aparente exagero em sequenciar as 

citações acima se justifica no sentido de que, na narrativa de “La 



272 
 

capitalina”, o narrador de Fuentes evidencia o embate de forças 

espirituais das quais falam Ramos e Paz, transladando-o para os 

conflitos da personagem Michelina. Dividida entre a incompletude do 

poder de sua beleza e o fato de ser prometida para (depois, casada 

com) Marianito Barroso (o filho) e apaixonada por (depois, amante 

de) Leonardo Barroso (o pai), nossa capitalina é o centro de angústias 

em que forças antagônicas se debatem. 

Antes, porém, a narrativa usa artifícios, aqui e ali, que 

ambientam o leitor nas especificidades da aura de conflitos a 

perpassarem o conto. Tal artimanha pode ser observada no léxico 

utilizado, por exemplo, no trecho a seguir, que descreve as sensações 

geradas por certo drinque sobre as socialites presentes a uma festa 

de recepção para Michelina, em que elas 

[m]ezclaban el anís dulce con cubitos de hielo y 
eso daba una monja, una bebida nubosa que se 
subía rapidito, como beberse el cielo, 
muchachas, como emborracharse de nubes: 
empezaron a cantar, tú y las nubes me traen 
muy locas, tú y las nubes me van a matar... 
(FUENTES, 2007, p.20 – grifos do autor) 

Mas é diretamente em Michelina que a narrativa procura 

centrar, incidir seu trânsito entre sagrado e profano. Sagrado 

presente nas lembranças da capitalina, pois 

[h]abía demasiadas monjas en la historia de su 
familia y pocas cosas exaltaban la imaginación 
de Michelina más que la vocación del encierro 
voluntario y, una vez dentro, amparada, la 
liberación de los poderes de la imaginación; a 
quién querer, a quién desear, a quién rezarle, de 
qué cosas confesarse... A los doce años, quería 
encerrarse en algún viejo convento colonial, 
rezar mucho, azotarse, darse baños de agua fría 
y rezar más: 
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Quiero ser siempre niña. Virgencita, ampárame, 
no me hagas mujer... (FUENTES, 2007, p.15 – 
grifos do autor) 

Sagrado que se mescla e se digladia com o profano nos sonhos 

da mulher Michelina. Profano e sagrado que as interpretações de 

Ramos, Paz e Fuentes afirmam como conflito e conciliação inerentes 

à mexicanidade. Observe-se essa mescla e embate na descrição que 

faz o narrador (arrojado, ora poético, ora execrável) de um sonho de 

Michelina, quando, uma noite antes de casar-se, ela pôs sua roupa de 

noiva e 

[s]e soñó en un convento, paseándose entre 
patios y arcadas, capillas y corredores, mientras 
las demás monjas, acorraladas, se asomaban 
como animales entre las rejillas de sus celdas, le 
gritaban obscenidades porque se iba a casar, 
porque prefería el amor de un hombre a los 
esponsales con Cristo, la injuriaban por faltar a 
su voto, por salirse de su orden, de su clase. 
Entonces Michelina trataba de huir de su sueño, 
cuyo espacio era idéntico al del convento, pero 
todas las monjas, congregadas frente al altar, le 
impedían el paso; las criadas negras les 
arrancaban los hábitos a las hermanas, las 
desnudaban hasta las cinturas y las monjas 
pedían a gritos los azotes para suprimir el diablo 
de la carne y darle el ejemplo a Sor Michelina; 
otras menstruaban impúdicamente sobre las 
losas y luego lamían su propia sangre y hacían 
cruces con ella sobre la piedra helada; otras más 
se acostaban al lado de los Cristos yacentes, 
llagados, heridos, espinados. (FUENTES, 2007, 
p.26-27 – grifo do autor) 

“Sor Michelina”. É aqui que a narrativa fuentesiana se insere 

em fronteiras outras e traz à lembrança um nome importantíssimo 



274 
 

nos estudos sobre a literatura mexicana: Juana de Asbaje; ou, como é 

mais conhecida, Sor Juana Inés de La Cruz. E em quem 

encontraríamos melhor comparação com o sonhar agônico da “Sor” 

Michelina de Fuentes senão em Sor Juana? Aquela que foi monja e 

poeta, “esposa” de Cristo e defensora do feminino frente aos dogmas 

patriarcais do catolicismo; aquela que primeiro desafiou o 

establishment da Igreja de seu tempo para, por fim, submeter-se a 

esse mesmo poder, reclusa, resignada, penitente. Conforme anotou 

Octavio Paz sobre Sor Juana, “en su vida misma, hay una zona *…+ de 

vacío: la que produce el choque de las tendencias que la devoraban y 

que no acertó a reconciliar” (1959, p.102). Mas, contrapondo-se a 

Juana de Asbaje, a Sor capitalina de Fuentes, desafiadora (como 

habitante da capital mexicana, quiçá mais semelhante às cidades 

anglo do que à Campazas), subverte a reclusão de Sor Juana e, na 

madrugada seguinte ao seu casamento com Marianito, cruza com 

don Leonardo Barroso 

[l]a línea ininterrumpida hasta la frontera, a 
romper el ilusorio cristal de la separación, la 
membrana de vidrio entre México y los Estados 
Unidos y seguir corriendo por las 
supercarreteras del norte hasta la ciudad 
encantada, la tentación del desierto, iluminada, 
brillante, llena de Neiman-Marcus y Saks y 
Cartier y Marriotts donde los esperaba a los 
novios la suite de lujo, con champaña y canastas 
de frutas, salón, espaciosos closets, recámara 
con cama king size, muchos espejos donde 
admirar[la]. (FUENTES, 1995/2007, p.31-32) 

Aqui cabe observar a oscilação da personagem Michelina – 

entre seu lado Guadalupe/“Sor” e seu lado “Malinche” (de amante, 

traidora). Na passagem acima ela, “malincheanamente” vive, 

entrega-se não somente ao self-made man mexicano da trama, mas 
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também à sociedade de consumo del otro lado, do lado 

estadunidense da fronteira. 

Contudo, a figura ou, em um dizer mais adequado à visão dos 

intelectuais mexicanos, a sombra de Sor Juana Inés de La Cruz não 

desaparece, não abandona a narrativa fuentesiana em “La capitalina”. 

A meu ver, ela recai sobre Marianito Barroso, aquele “que nunca 

viajaba, que salía muy poco *…+, un muchacho muy retirado *…+, muy 

lector, muy dado a refugiarse en el rancho a leer día y noche” 

(FUENTES, 2007, p.16 – grifos do autor). Se à personagem Michelina 

não couberam as características intelectuais da figura que a narrativa 

deixa transparecer, permeando a descrição do sonho da capitalina há 

uma espécie de transposição que o narrador concebido por Fuentes 

faz. Pois ao final do sonho de Michelina, em que havia a presença de 

“Cristos yacentes, llagados, heridos, espinados” (FUENTES, 2007, 

p.27), segue-se que 

[a]quí el sueño de Michelina en la ciudad de 
México se unía al de Mariano en la recámara sin 
luces de Campazas, pues el muchacho también 
soñaba con uno de esos Cristos dolorosos de las 
iglesias mexicanas, más dolorosos que sus 
Madres las Vírgenes, recostado el Hijo dentro de 
un féretro de cristal, rodeado de flores 
empolvadas, él mismo convirtiéndose en polvo, 
desapareciendo en su viaje de regreso al 
espíritu, dejando sólo el testimonio de unos 
clavos, una lanza, una corona de espinas, un 
trapo mojado de vinagre *…+ Qué solo el Cristo, y 
cómo lo envidiaba él. Si a Cristo adolorido, 
befado, herido, lo dejaban en santa paz, ¿por 
qué no a él, que sólo quería vivir en el rancho de 
sus padres, leyendo todo el día? (FUENTES, 
1995/2007, p.27 – grifos do autor) 
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Vejo, então, Marianito como o outro monge do conto/capítulo, 

a outra Juana de Asbaje. Intelectual, tudo o que ele quer é estar só no 

rancho em que passou a vida toda a ler, mesmo que seja às escuras. É 

um ser resignado, tímido, solitário, tal como interpretam ser um dos 

rasgos psíquicos do mexicano tanto Ramos quanto Paz, ou mesmo 

como Fuentes. Dessa maneira, creio que represente bem minha 

análise da imagem remissiva de Juana de Asbaje, incidindo sobre as 

personagens Marianito Barroso e Michelina Laborde, outra imagem 

um tanto arbitrária de minha parte, mas, penso, propícia. Vejo a 

narrativa de Fuentes quase “crucificando” a Sor Juana Inés na cruz 

que Marianito sonhou deixada por Cristo. E assim, pregada, uma das 

mãos de Sor Juana representaria Marianito, o tímido, o intelectual 

recluso; e a outra, ainda por prender, ainda por pregar, representa 

Michelina Laborde e Ycaza, casada forçosamente com Cristo; porém, 

desafiadora de dogmas, ou convenções. Mas, afinal de contas, como 

explicar o feminino em Marianito se a narrativa em momento algum 

lhe atribui qualquer desejo homoerótico sequer? 

Em outro sonho de Marianito, a perspicácia da narrativa está 

em equiparar a figura do herdeiro de don Leonardo Barroso à 

imagem de uma lebre, animal que “corre muy rápido porque es muy 

tímido” (FUENTES, 2007, p.28), animal que 

[n]o hurga como otros de su especie: anida, 
busca un espacio estable, tibio, *…+ donde lo 
dejen estar. *…+ Nace de la leche, la desea de 
vuelta, quiere mamar en la oscuridad, ser 
mamado, en un nido, sin sobresaltos, sin nadie 
que lo observe gozar (FUENTES, 2007, p.28). 

Quando Leonardo Barroso cruza a fronteira em um possante 

carro de luxo, tendo ao seu lado a esposa de seu filho, doravante 

também amante dele, don Leonardo ou, melhor dito, a velocidade 

com a qual o automóvel dessa personagem central do livro atravessa 

a estrada espanta lebres que beiravam o caminho. E essas lebres, em 
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uma correspondência remissiva, aludem, representam, são a 

metaforização de Marianito. 

Pois bem. Ao lançar olhar sobre o mexicano rude de seu 

tempo, Samuel Ramos encontra espaço para classificar um tipo 

urbano extremamente grosseiro, el pelado. Para esse tipo citadino, 

sua hombridade, valentia e exacerbação verbal são a marca maior do 

seu nacionalismo, de seu mexicanismo, sua mexicanidade. Segundo 

Ramos, el pelado “en sus combates verbales atribuye al adversario 

una femineidad imaginaria, reservando para sí el papel masculino” 

(1984, p.54 – grifos do autor). E é essa feminilidade imaginária que o 

narrador de Fuentes busca, pelo não dito, atribuir a Marianito. Desse 

modo, à luz de um raciocínio paziano, Marianito Barroso é o 

chingado, o feminino, passivo, inerte e aberto; o covarde que não 

suporta cruzar a fronteira. Em contrapartida, seu pai é o chingón, 

ativo, agressivo, o macho violador que não teme cruzar a fronteira, 

por não se dobrar ante limites (PAZ, 1959, p.70). 

Assim, apesar da dubiedade do narrador coyote de Fuentes, 

vê-se o feminino não só em Michelina, mas, ao mesmo passo, em 

Marianito. Feminino que, no caso do filho de Leonardo Barroso, a 

narrativa faz questão de apontar ao chamá-lo pelo diminutivo. Nele, 

Marianito, marcado também por seu sufixo, a encarnação da mítica 

figura de La Malinche. Nele, a feminilidade. A passividade. E a traição. 

Conforme os moldes patriarcalistas do ideário masculino sobre a 

mulher, disfarçados na criação de um narrador cambiante. 

Seria ingênuo de minha parte não admitir a força do gênero 

feminino em outras personagens do sexo feminino. Mas entendo que 

o tratamento conferido pela narrativa a essas personagens se 

enquadra melhor nos eixos das interfaces culturais e na discussão 

estereótipo/tipo na caracterização de personagens femininas, 

levantada por Rascón. A autora visa legitimar sua crítica vinculando o 

contexto-histórico social em que aparentemente se ancora a obra de 

Tomás Rivera com essa mesma “realidade”. A partir de tal 
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aproximação, aponta que personagens estereotipadas são aquelas 

que carecem de particularidades individuais as quais a narrativa 

obrigatoriamente teria que representar. Em contrapartida, o que 

chama de tipos seriam personagens com maior carga de 

interioridade, mais complexas (RASCÓN, 1979, p.54). Partindo-se, 

então, dessa premissa, Michelina e Marianito, personagens de 

Fuentes em La frontera de cristal, seriam tipos, em vez de 

estereótipos. Não obstante, reafirmo que, através de seu narrador, 

Fuentes aparenta, ou mesmo busca, ou até mesmo finge (função cara 

à ficção, não nos esqueçamos) fugir do estereotipar o feminino, 

“subvertendo” a limitação do ideário criado sobre o gênero. Porém, o 

que faz, em verdade, é operar, por intermédio de seu narrador, hábil 

manobra de inversão. Isto é, concedendo força à Michelina e 

fragilidade à Marianito, o estereótipo, vagamente implícito, segue 

existindo, retratado, reforçado, ainda que finja não ser. 

Cheguei a tocar, em minha introdução, na heterogeneidade 

discursiva defendida por Cornejo Polar. E é nessa teoria que pode 

estar certa “defesa” à estereotipia do feminino em Fuentes, nas 

instâncias internas em embate também no momento da concepção 

de um texto. Nesse tocante, há de se abrirem parênteses para outra 

operação que as intersecções identitárias representadas em La 

frontera retratam, operação que tem a ver com o intento de ocultar a 

reafirmação de um pretenso nacionalismo mexicano diante do 

“inimigo ianque” na narrativa. Neste aspecto, resumo o enredo para 

chegar ao fim da história, quando a única personagem a lograr 

“romper” a fronteira de cristal que separa de modo ímpar Primeiro e 

Terceiro Mundo é José Francisco, personagem do último 

conto/capítulo da narrativa, personagem-mímesis do escritor 

chicano. É a tentativa do autor de mimetizar nessa personagem a 

figura do escritor chicano, uma (quase) homenagem alusiva. 

O personagem José Francisco é o responsável por questionar 

sobre o que é de cá ou o que é de lá nessa relação de conflito 
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intermitente de fronteiras que atravessam pessoas na relação 

México/EUA. Sobre esse lá e cá, José Francisco também é um 

personagem atravessado por assédios culturais: 

Allá, acá. Que se cambiara el nombre de José 
Francisco a Joe Frank le dijeron en el high 
school, al graduarse. Era inteligente. Le iría 
mejor. 

– Te irá mejor, boy. 

– Me quedaré mudo, bato. (FUENTES, 2007, 
p.265) 

Esse personagem, José Francisco, ao crescer se torna escritor, 

um traficante de escritos. E é, em minha visão, através desse 

“traficante” que a narrativa propõe certa síntese conciliadora de 

conflitos: 

– Yo no soy mexicano. Yo no soy gringo. Yo soy 
chicano. No soy gringo en USA y mexicano en 
México. Soy chicano en todas partes. No tengo 
que asimilarme a nada. Tengo mi propia 
historia. 

[José Francisco] La escribía pero no le bastaba. 
Su moto iba y venía por el puente sobre el río 
Grande, río Bravo, cargada de manuscritos, José 
Francisco llevaba manuscritos chicanos a México 
y manuscritos mexicanos a Texas, la moto servía 
para llevar rápidamente palabras escritas de un 
lado al otro lado, ése era el contrabando de José 
Francisco, literatura de los dos lados, para que 
todos se conocieran mejor, decía, para que 
todos se quisieran un poquito más, para que 
hubiera “un nosotros” de los dos lados de la 
frontera. (FUENTES, 2007, p.266-267 – grifos do 
autor) 
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A proposta conciliadora já transposta pelo narrador aos 

sentimentos de José Francisco pode ser percebida na síntese 

harmônica sugerida pela chicanidade da personagem. Apesar da 

correta representação narrativa em José Francisco do espírito 

questionador do chicano – aquele que questiona não só a 

mexicanidade de sua ascendência, mas, também, o anglo-

americanismo que o relega às margens da sociedade –, será essa 

mesma personagem, após a exposição narrativa dos conflitos 

internos que o atravessam, a responsável por romper (lançando um 

grito de vitória) a metafórica fronteira de cristal que impede a 

existência do nosotros conclamado por ele. Antes, entretanto, a 

personagem evoca sua força entoando um corrido sobre a Revolução 

Mexicana e a canção Cielito lindo, recorrentemente também 

vinculada à época da revolução. 

Mesmo que disfarçadamente, tal operação metaficcional revela 

a vinculação do autor ao pensamento de síntese (em que sobressai o 

componente hispânico hegemônico, aquele que absorve os demais, 

mas permanece no centro) como resultado definitivo das mesclas 

interculturais ou, pelo menos, um componente que pudesse fazer 

frente ao dito “inimigo ianque”, um componente europeizante. 

Nesse ponto, Fuentes comungaria das mesmas correntes 

ideológicas a que estão presos seus antecessores, Ramos e Paz. Nesse 

aspecto, sua narrativa em La frontera de cristal se aproximaria das 

categorias de mestiçagem e transculturação – nas versões de Ortiz 

(1940) e Rama (1982); todavia, não no sentido em que estas são 

criticadas por Cornejo-Polar (1996). Isto é, ao tratar, no romance aqui 

analisado, das mesclas culturais que atravessam o mexicano, Fuentes 

estaria apresentando em sua ficção ecos de sua ensaística, assim 

como a de seus predecessores. Ecos em que, mesmo não deixando 

de abordar situações de conflito (proximidade maior à 

transculturação), sobressai, através das personagens representadas, 
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certo desejo nacionalista de um todo mais ou menos unificado e 

coerente (CORNEJO-POLAR, 1996, p.54-55). 

Ao trabalhar seus preceitos tanto no âmbito cultural quanto no 

literário, o intelectual peruano Antonio Cornejo-Polar escreveu que 

seu conceito de heterogeneidade “trataba de esclarecer la índole de 

procesos de producción discursiva en los que *...+ cada una de esas 

(sus) instancias es internamente heterogénea” (1996, p.55). Assim, 

tem-se que, apresentando discursos internos que se embatem em 

suas instâncias, suas entranhas, a narrativa fuentesiana, dessa forma, 

dialoga, flerta também com os preceitos de Cornejo-Polar. Ela – ainda 

nos termos de Cornejo-Polar (1996, p.55) – se debate junto à filiação 

sócio-étnico-cultural de seu autor e propõe o reencontro 

México/Espanha, força representativa a fazer frente ao anglo-

estadunidense. Em conflito, então, o engodo, ou não, de Fuentes, na 

abordagem do feminino e na “problematização” do nacional. 

Tal como o romance de Fuentes acima discutido, a obra de 

Tomás Rivera ...y no se lo tragó la tierra, concebida vinte e seis anos 

antes, é um romance constituído de contos que “entre-enredam-se” 

para dar forma a algo maior, um romance de tom mais introspectivo, 

composto por catorze espécies de microrrelatos. Neles, o 

protagonista busca os caminhos de sua identidade reconstruindo 

histórias vividas e a ele contadas durante doze meses de migração 

familiar desde o norte mexicano até a região sudoeste dos Estados 

Unidos. Neste enredo, não expositivo, repleto de implícitos, ressalta-

se a força do movimento chicano, dos trabalhadores migratórios e 

sua tenacidade. 

Esta narrativa, quase todo o tempo em primeira pessoa, cujos 

elos não são fáceis de unir tão somente em uma primeira leitura, 

conta a história de um adolescente de ascendência mexicana, 
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radicado nos Estados Unidos, porém criado dentro da cultura 

mexicana trazida por seus pais. Através de um recorrido quase todo 

ele em solilóquio (há também a presença de uma narração em 

terceira pessoa, que só ao fim se revela como o mesmo menino 

protagonista que narra em primeira pessoa) pode o leitor enveredar-

se pelas difíceis sendas de uma infância e juventude repletas de 

preconceitos sofridos por conta da cultura e etnicidade de sua 

personagem principal. Pela narração, nos são fornecidos dados, como 

a Guerra da Coréia em “El rezo” e em outros relatos, que 

estabelecem um contexto sócio-histórico de finais dos anos de 1940 e 

início dos de 1950. 

Apesar do que sobressai como espécie de grito chicano, essa 

premiada obra de um autor, paradoxalmente fora do cânon da 

literatura latino-americana, mereceu também, anos após sua 

publicação inicial, interessante crítica da intelectual Francisca Rascón. 

Como um eco ainda do feminismo que fez parte da mesma 

conjuntura de movimentos sociais que tomou conta do planeta nos 

fins dos anos de 1960, a autora aponta que em ...y no se lo tragó 

se identifican más de treinta y cinco diferentes 
imágenes de personajes femeninos, desde 
personajes principales, como “la Boni” hasta la 
simple mención de una figura femenina, como 
“la comadre” *…+ Consistentemente son 
personajes mudos; casi no hablan. No se sabe lo 
que piensan, o si están pensando, ya que su 
caracterización carece casi totalmente de 
monólogo interior. Las únicas que son descritas 
expresándose y compartiendo sus pensamientos 
son las tres madres: la que está rezando por su 
hijo que está en la guerra de Corea y que está 
dispuesta a sacrificar su corazón por el de él en 
“El rezo”; la que se puso nerviosa saliendo de su 
casa y se pierde en el centro comprando regalos 
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de Navidad para sus niños; y la que cargando 
dos hijitos lleva más de veinticuatro horas en un 
troque con rumbo al norte a trabajar. Las 
circunstancias de estas tres imágenes son 
distintas y sus problemas son también 
diferentes pero el contenido de sus 
pensamientos refleja las mismas actitudes, 
reacciones y los mismos sentimientos y son 
éstos distintos sólo en su intensidad. En 
resumen, las tres sienten temor, acuden a Dios y 
piden ayuda. (RASCÓN, 1979, p.53) 

O que, ao fim e ao cabo, expõe Rascón é a limitação narrativa 

constante na concepção da mesma interioridade conferida a três 

personagens femininas que têm no enredo funções distintas, além de 

estarem em relatos/contos diferentes e de servirem à representação 

de circunstâncias e problemas diversos entre si. Para a autora, tal 

procedimento de estilo concede à caracterização do feminino no 

romance, já que ela estende a crítica também às demais personagens 

femininas na obra, a categoria de imagens, qual servissem apenas 

como evocação, ou meras alegorias, ocas representações (RASCÓN, 

1979, p.53-55). 

As críticas de Francisca Rascón são pertinentes. De fato, o 

enredo de Rivera traz personagens femininas cuja caracterização 

talvez careça de maior interiorização. Porém, parece-me que isso se 

toma quando estudamos as demais personagens a partir da mesma 

densidade interior concedida ao menino protagonista. Força 

observada em fragmentos como o que segue, do relato “Es que 

duele”: 

Es que duele *…+ Pero, también da vergüenza y 
coraje. Siempre es lo mismo en estas escuelas 
del norte. Todos nomás mirándote de arriba 
abajo. Y luego se ríen de uno y la maestra con el 
palito de paleta o de ésquimo pie buscándote 
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piojos en la cabeza. Da vergüenza. Y luego 
cuando arriscan las narices. Da coraje. Yo creo 
que es mejor estarse uno acá en el rancho, aquí 
en la mota con sus gallineros, o en la labor se 
siente uno a lo menos más libre, más a gusto. 
(RIVERA, 1971/1990, p.19) 

No entanto, é mister compreender-se que tamanha carga 

psicológica havia de ser só dele, do menino, narrador e personagem 

principal, de histórico semelhante ao do próprio Rivera, este, 

também, filho de trabalhadores migratórios. Portanto, poderia tal 

densidade haver sido deslocada para uma menina, não fosse a 

personagem principal da narrativa até certo ponto mimese de seu 

autor, e falo aqui de uma escrita em certa medida autoficcional sim. E 

é por conta dessa “autoficcionalidade” que as figuras, imagens, 

personagens, caracterizações, estereótipos femininos do romance ora 

em destaque são trasladados para o leitor por intermédio da 

perspectiva de un niño, un muchacho, através do prisma do menino-

jovem-narrador, estratégia observada pela própria crítica de Francisca 

Rascón (1979, p.53-54). 

Entenda-se, pois: a visão desse menino-autor não se despe das 

características de seu tempo, do masculino de seu tempo, do seu 

lócus de discurso; não finge ser (ainda que ficção), não a ponto de 

flerte com o que hoje costumamos chamar de politicamente correto 

e todas as implicações que o acercam de certa censura do poder 

criativo. É tal raciocínio que aproxima uma vez mais o texto ficcional 

de ...y no se lo tragó a alguns dos pressupostos abarcados pela teoria 

de Antonio Cornejo Polar, quando fala da heterogeneidade cultural 

própria da discursividade latino-americana, refletida em sua 

literatura, em sua produção literária. Quanto a isso, afirmo que estão 

em embate na narrativa de Rivera também a filiação sócio-étnico-

cultural de seu autor, na construção de seu narrador-protagonista. E 

desse choque de forças poderosas surge algo maior do que pode 
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buscar ater a defesa de gêneros, de sexos no romance; algo que 

transcende essa problemática, porque a ela, a seu modo, mescla-se 

ainda o menino-Rivera-narrador; algo que surge como um produto de 

quem busca sua(s) identidade(s) no passado de um ano (quase) 

perdido, identificando-se com sua gente, toda a gente que coube 

recordar-lhe sua memória, como no trecho do último conto-relato 

“Debajo de la casa”, quando só então nos é revelado que o menino 

esteve todo o tempo da narrativa escondido, buscando unir os cacos 

de suas lembranças, para enfim contar-nos que 

– Quisiera ver a toda esa gente junta. Y luego si 
tuviera unos brazos bien grandes los podría 
abrazar a todos. Quisiera poder platicar con 
todos otra vez, pero que todos estuvieran juntos 
*…+ Apenas estando uno solo puede juntar a 
todos *…+ Necesitaba esconderme para poder 
comprender muchas cosas. De aquí en adelante 
todo lo que tengo que hacer es venirme aquí, en 
lo oscuro, y pensar en ellos. Y tengo tanto en 
que pensar y me faltan años. Yo creo que hoy 
quería recordar este año pasado. Y es nomás 
uno. Tendré que venir aquí para recordar los 
demás. (RIVERA, 1971/1990, p.102 – grifo do 
original). 

Não. ... y no se lo tragó la tierra não é sexista. Não deveria ter 

sido tomado desta maneira à época do artigo de Rascón. Tampouco o 

pode hoje. Suas personagens femininas carecem de uma 

caracterização mais profunda porque a narrativa é uma narrativa a 

partir da ótica juvenil de um menino, a partir da ótica masculina de 

seu autor. ... y no se lo tragó é, dessa maneira, antes masculino que 

machista. E aí reside diferença maior do que se supõe. 

É lógico: aceito que se pense este artigo, em pleno ano de 

2018, como uma resposta demasiada tardia, portanto desnecessária, 

a outro artigo de um “longínquo” 1979. Por certo, realizei talvez algo 
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pouco aconselhável à prática de revisão bibliográfica na concepção de 

um trabalho científico. Contudo, é o caráter de permanência da 

temática levantada por Rascón o que aqui me interessa. O fato de 

apontar que suas colocações ao fim e ao cabo não poderiam ser 

aplicadas ao romance de Rivera não diminui a relevância de seus 

questionamentos, haja vista que o tratamento do feminino dentro da 

literatura chicana é algo ainda muito contestado, como um reflexo, 

em verdade, do velho patriarcalismo de nossas sociedades, 

reconstruindo por muitas vezes o próprio patriarcalismo mexicano. 

Para tanto, corrobora o acerto desse questionar o êxito de autoras 

como Gloria Anzaldúa, Norma Cantú, Ana Castillo, Lorna-Dee 

Cervantes, Sandra Cisneros, Lucha Corpi, Margarita Cota-Cárdenas, 

Pat Mora, Cheríe Moraga entre outras escritoras chicanas. 

Assim sendo, a permanência das colocações de Rascón, do 

texto de Fuentes e, principalmente, da narrativa fragmentária de 

Rivera – um romance de 1971, porém em plena consonância com 

estudos contemporâneos sobre literaturas de sujeitos em 

deslocamento, de identidades que se constroem em movimento, e 

que, muito por isso, devem fugir à análise sob os moldes de meras 

oposições binárias – permitem o trabalho com as teorias de Fernand 

Braudel, no que toca ao tempo histórico. Dessa forma, deixo de 

operar a relação direta do artigo de Rascón com o romance que 

aborda para orquestrar o acerto de seus questionamentos junto ao 

romance La frontera de cristal, de Carlos Fuentes. Mesmo não sendo 

produzido para teorizar criticamente sobre a obra de Fuentes, a 

articulação entre os tempos de curta, média e longa duração 

condicionam ao texto de Francisca Rascón e, por conseguinte, ao 

pretensioso autor do presente artigo a possibilidade das 

correspondências aqui trabalhadas. 

Imbricações entretecidas que vão desde a estética adotada por 

Fuentes em seu romance, curiosamente semelhante ao romance de 

Rivera, do qual o autor de La frontera parece beber influências, até o 
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olhar igualmente curioso que sugiro seja lançado à acepção da 

palavra chicana segundo o Dicionario de la Real Academia Española 

(en línea): chicana. (Del fr. chicane).1. f. Artimaña, procedimiento de 

mala fe, especialmente el utilizado en un pleito por alguna de las 

partes. 2. f. Broma, chanza. Enquanto isso, tem-se para chicano 

apenas... chicano, na. (Acort. De mexicano). 1. adj. Se dice del 

ciudadano de los Estados Unidos de América perteneciente a la 

minoría de origen mexicano allí existente. U. t. c. s. 2. adj. 

Perteneciente o relativo a dicha minoría. Perceba-se na segunda 

acepção, o feminino do gênero. Entretanto, o oposto, o masculino em 

um substantivo que poderia ser comum de dois gêneros, este não 

está, não foi aplicado. Mas, afora a provável ingenuidade deste 

planteamiento, fica só a provocação para outro artigo, ou uma 

resposta. Fica só a proposição para outra arenga filológica. 
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Mariana Smaldone  

La obra Habitaciones de Emma Barrandéguy, publicada por vez 

primera en el año 2002 aunque fue escrita hacia fines de la década 

del 50 del siglo XX, es una pieza preciada para abordar y comprender 

la (de)construcción de las representaciones “femeninas” –

determinadas caracterizaciones y descripciones de los modos de vivir 

la corporalidad–. En este capítulo se aborda dicha obra atendiendo a 

las fisuras que esas representaciones revelan en la producción de una 

“ficción lesbiana” (ARNÉS, 2016), al explicitar además un diálogo 

abierto con la literatura y la filosofía de Simone de Beauvoir.  

Habitaciones reúne elementos de la autobiografía novelada y la 

crónica parcial de la historia argentina en la primera mitad del siglo 

pasado (WEISS, 2007). En sus reflexiones ensayísticas, se destaca la 

temática de la búsqueda de libertad de una mujer. Esta búsqueda 

pone de manifiesto una vida sexual disidente de la heterosexualidad, 

norma casi absoluta para la sociedad de la época. En su despliegue 

estilístico-narrativo se observa un doble movimiento: en la 

construcción de las representaciones de la disidencia, en particular 

de la representación “lesbiana” o de “la bisexual”, se deconstruye “lo 

femenino”, aquellas representaciones basadas en una serie de 
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estereotipos cisheteropatriarcales de “ser mujer”. Como se verá, esta 

ficción lesbiana, a partir de la (de)construcción y sus desplazamientos 

lingüísticos y estilístico-narrativos, presenta de modo potencial fisuras 

de las representaciones “femeninas”, dando voz a la sensibilidad, los 

afectos, el erotismo y los modos de vivir el deseo y la corporalidad 

disidentes.  

Asimismo, ya sea por una referencia manifiesta o por la 

relevancia de las indagaciones como trasfondo de la cuestión, esta 

obra se sitúa dentro un amplio abanico de producciones 

pertenecientes a las escritoras latinoamericanas que constituyen el 

horizonte de la recepción de la obra y el pensamiento de Simone de 

Beauvoir, especialmente en el siglo XX. 

Emma Barrandéguy nació el 8 de marzo de 1914 – cuando 

comenzaba a conmemorarse el Día Internacional de las Mujeres– en 

la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, Argentina. En su 

juventud, egresó como maestra y obtuvo el título de Bachiller, sin 

llegar a ejercer la docencia formalmente, y a sus 50 años de edad 

cursó la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. 

También se dedicó durante años al estudio de diferentes idiomas 

como francés, inglés e italiano. Si bien comenzó a escribir desde muy 

joven, su primer libro lo publica recién a los 50 años de edad. Es así 

que, además de escritora, Barrandéguy fue traductora para Emecé y 

El Ateneo – dos editoriales que en su época difundían literatura 

considerada de vanguardia– y trabajó como periodista y redactora en 

diferentes diarios como La Verdad de Gualeguaychú, Crítica, Vea y 

Lea y dirigió la página cultural de El Debate-Pregón de Gualeguay.67  

                                                           
67

 Una parte importante de estos datos se recogen de las fuentes publicadas en las 
páginas web de la Biblioteca Provincial de Entre Ríos y del Centro de la 
Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina (CeDInCI). 
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Cuando en 1937 Barrandéguy se estableció en Buenos Aires, en 

un principio trabajó en el Instituto del Cáncer. Luego, ingresó a 

trabajar en el diario Crítica, como archivista y redactora, y se 

desempeñó allí entre los años 1938 y 1956. Esto fue posible gracias a 

la convocatoria de la escritora Salvadora Medina Onrubia (1894-

1972) de quien posteriormente Barrandéguy se convertiría en 

secretaria privada (BARRANDÉGUY, 2002). Vale precisar que 

Salvadora Medina Onrubia fue una escritora oriunda de La Plata, 

autora por ejemplo de Las descentradas –obra de teatro estrenada 

por primera vez en el Teatro Ideal en marzo de 1929– y vinculada al 

anarquismo y al feminismo local (FIGARI y otras, 2010). Como 

Barrandéguy, Medina Onrubia fue traductora de diferentes obras del 

inglés y del francés. También fue colaboradora de importantes diarios 

y periódicos de la época, como La Nación, El Hogar, Caras y Caretas, 

además de estar casada con Natalio Botana, creador y director del 

diario Crítica (BARRANDEGUY, 1997). Esto muestra que Medina 

Onrubia transitó diferentes medios no solo relevantes en el ámbito 

de la comunicación, sino por su función social y política, además de 

contar con la difusión de sus obras, formando parte de una 

significativa red de relaciones intelectuales, políticas y afectivas. Esto 

mismo abriría nuevos horizontes a Emma Barrandéguy en estrecho 

vínculo con la escritora platense, al compartir ambas ideales sobre 

todo feministas. 

En estas trayectorias, Barrandéguy se interesó por el marxismo 

y se incorporó al Partido Comunista, particularmente de la mano de 

su amigo Juan Laurentino Ortiz (1896-1978), reconocido poeta 

también entrerriano (MORENO, 2012). Durante sus años de militancia 

integró la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y 

Escritores (AIAPE). Participó además de la Biblioteca Claridad, de la 

Agrupación homónima, de Gualeguay, la cual estaba encabezada por 

Ortiz. En dicha asociación, Barrandéguy cumplió el cargo de 

secretaria en la Comisión Directiva. Si bien la escritora tuvo este 
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vínculo con el partido, considerables divergencias hicieron que 

finalmente se distanciara. Vale subrayar que su pensamiento y su 

praxis también la acercan tanto al anarquismo como al feminismo 

local.  

Además de Habitaciones que, como se señaló, Barrandéguy 

escribe a fines de los años cincuenta pero se publica recién en 2002 

por la editorial Catálogos –por recomendación especial de la 

periodista María Moreno–, cuenta con otras novelas, también libros 

de cuentos y poemas. Precisamente, entre los títulos más 

importantes, se hallan: Poemas (1934-1935), Cartas (1943), Las 

puertas (1964); El andamio (1964); la obra de teatro Amor saca amor 

(1970); No digo que mi país es poderoso (1982); Los pobladores 

(1983); Crónica de medio siglo (1984 y su reedición en 1986); 

Refracciones (1986); Camino hecho (1991); Salvadora, una mujer de 

“Crítica” (1997), Mastronardi-Gombrowicz: una amistad singular 

(2004). En 2009, se publica Poesías completas que, además de reunir 

los poemas que Barrandéguy publicó en vida, se hallan escritos 

inéditos. La edición de este libro póstumo se logró gracias al trabajo 

de Irene M. Weiss quien fuera la hija del destinatario de las cartas 

que conforman Habitaciones. No está de más mencionar que, con el 

seudónimo de Delfis Dahra, Barrandéguy publicó dos libros de 

astrología. Recibió varios premios por su obra, por ejemplo el 

“Herminia Brumana” y los premios “Fray Mocho” de literatura en 

1970 y 1984.  

En 2006, a los 92 años y pocos años después de la primera 

publicación y la recepción de su Habitaciones como una de las 

mejores novelas de situación escrita por mujeres, Emma Barrandéguy 

muere en su pueblo natal. En sus últimos años de vida, la escritora 

brindó algunas entrevistas y, sobre todo, entre los años 2000 y 2006, 

mantuvo extensas conversaciones con la periodista María Moreno. En 

una de las notas dónde se registran pasajes sustanciales de estas 

conversaciones, Moreno trasmite la consigna de Emma Barrandéguy, 
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en referencia de su obra: “intentar demoler la sociedad burguesa 

injusta y llevar la introspección hasta los últimos posibles recovecos” 

(2012). Indudablemente, la literatura dio voz no solo a sus 

pensamientos sino a sus búsquedas, deseos, al erotismo y las 

afectividades disidentes.  

En efecto, en la obra Habitaciones, cuya estructura presenta 

numerosos capítulos, se destaca la búsqueda de libertad, sobre todo 

una búsqueda erótica y sexual disidentes. Esto compone uno de los 

ejes más atractivos en su lectura. Así, el relato sobre las distintas 

experiencias que van (des)orientando o anuncian el deseo, a veces 

bisexual otras veces lesbiano, de la protagonista, E., una joven que 

llega a Buenos Aires desde otra provincia, se entreteje con la crónica 

de los hechos políticos trascendentes y las transformaciones sociales 

en dicha ciudad. Esto último constituye otro eje atractivo de la obra.  

Precisamente, en cuanto al estilo, como se ha señalado, 

Habitaciones reúne elementos de la autobiografía novelada y la 

crónica parcial de la historia argentina en la primera mitad del siglo 

XX –situándose sobre todo en Buenos Aires–, acompañada de 

reflexiones ensayísticas sobre Argentina de ese período (WEISS, 

2007). Su narrativa, en general, se presenta en primera persona, 

desde la voz de la protagonista, y pone de manifiesto una vida sexual 

disidente de la heterosexualidad, cuestión clave en la construcción de 

esta “ficción lesbiana” (ARNÉS, 2016). Acorde con los estudios de 

Laura Arnés, las ficciones lesbianas reconfiguran una cartografía 

cultural de los cuerpos, los deseos y los saberes sobre todo en la 

coexistencia de elementos heterogéneos. Así, en Habitaciones se 

destaca además la “hibridez” –o el entrecruzamiento, dicho en 

términos– de una forma en la que confluyen y se articulan diferentes 

géneros literarios, así como también respecto del pensamiento 

filosófico.  
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En este entramado narrativo-estilístico, la voz de E., muchas 

veces en la escritura de misivas a su amigo-amante, Alfredo,68 

expresan los sentimientos y los pensamientos supeditados a la 

situación misma de vivir la ambigüedad o (en) “la grieta”. Como 

expresa E.: “Hallaba complacencia en buscar precisamente, en los 

demás, la grieta por donde se mostrara una estructura interior tan 

incompleta y defectuosa como la mía” (2002, p.183). También 

aparece, aunque en menor medida, la voz de otros, como en el caso 

de su marido, “el americano”, de quien también se puede vislumbrar 

esa “grieta” y leer implícitamente cierta ambigüedad en el modo de 

vivir una supuesta “normalidad” (2002, p.58). 

Entre varias de las experiencias eróticas iniciales que se relatan, 

sorprende la situación cuando, en una reunión en la casa de E., ésta 

queda a solas con otra mujer en el momento que su marido y otro 

hombre salen a buscar bebidas para continuar la reunión. Relata E.:  

Quedamos solas; yo en la cocina, preparando 
algo de comer. Pretexto para no quedarme 
frente a frente. Pero tal vez ella aguardaba ese 
momento y se vino a la minúscula cocina a 
ayudarme con las cacerolas. “Qué hacés –me 
dijo tutéandome por vez primera–, dejá eso. 
Tenés ganas de que te bese, ¿no es así?” 
Sorpresa y timidez me trabaron la respuesta. 
Sólo asentí con la cabeza. Se hincó en el suelo 
frente a mí, con ademán resuelto levantó la 
pollera, bajó la bombacha y me besó. Y yo 
esperando con mis labios hambrientos. A partir 
de ese momento, toda yo fui un ser ansioso, 
enloquecido, frenético, detrás suyo como un 
perro tratando de repetir una experiencia que 

                                                           
68

 El nombre de este destinatario coincide con el de Alfredo Weiss, quien fuera un 
hombre de la revista Sur, es decir con pertenencia a “una coalición de la cultura alta 
argentina” (MORENO, 2003). 
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no había pasado de eso, pero que se convirtió 
para mí en una muestra de sabiduría, de 
deferencia, de halago, de cariño, de algo 
diferente de lo que era nuestra vida de grupo 
humano sin ton ni son. (2002, p.140) 

Esta experiencia, como otras, pone en tensión, por un lado, la 

representación de la “mujer-casada” –en este caso sin hijos como se 

resalta en diferentes oportunidades– y afloran las fisuras de aquello 

que se pretende como “la pura condición de entidad-sexo-femenina” 

(2002, p.60) –la mujer objeto-adorno y, en el ámbito doméstico, 

abnegada, pasiva y servil al varón–. Por otro lado, en el transcurso del 

relato de estas experiencias, deviene lo “monstruoso” (2002, p.60) y 

emerge el deseo que, tal como lo expresa la protagonista, “otras 

criaturas me lo inspiran” (2002, p.111). El relato se complementa con 

la plasticidad del lenguaje y, de modo articulado, posibilita algunos 

desplazamientos acorde con las experiencias y los recursos de la 

memoria. Por ejemplo, se produce un deslazamiento a partir de lo 

dicho y la experiencia de la “normalidad” hacia ese “algo” (algo-

diferente, yo-otro, humano-monstruoso). En determinados 

momentos del relato, emerge y se condensa un lenguaje que expresa 

el deseo ambiguo, los sentimientos y los afectos desde la grieta como 

una forma de develar las (im)posibilidades de los modos de vivir (en) 

la “deferencia”/“diferencia”.69 

                                                           
69

 Por definición de la RAE, “deferencia” proviene del latín defĕrens, -entis 
“deferente”. En cuanto a sus acepciones, se señalan: 1. f. Adhesión al dictamen o 
proceder ajeno, por respeto o por excesiva moderación. 2. f. Muestra de respeto o de 
cortesía. 3. f. Conducta condescendiente. En todo caso, en la conjunción con el 
término “diferencia” (del latín, differentia) se pone en juego una tensión y, en 
simultáneo, una coexistencia o cohabitación con aquello que varía, que es 
controvertido, disensión, oposición o contrariedad en la medida que (se) distingue. 
Nótese además que respecto a la grafía, estos términos en castellano difieren solo 
por una vocal: la “e” en “deferencia” respecto de “i” en “diferencia”. 
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En este sentido, resulta fundamental otro pasaje que pone de 

manifiesto los afectos y los deseos: 

Amaba sin celos, creyendo que sólo de mí 
dependía la iniciación y la permanencia del amor 
en los otros. 

No exigía sino satisfacción física y que creyeran 
en mí.  

Mi sexualidad era adolescente y deseaba 
observar en los demás los signos del deseo 
exacerbados al máximo para obtener 
compensación. 

Rodeaba de afecto a las personas queridas pero 
en todo momento mantenía aparte mi 
individualidad.  

Como un hombre, necesitaba más cosas además 
del amor: charlas literarias y políticas, algunas 
películas policiales, andar por las calles, plantar. 
Soñaba con los cafés de barrio donde los 
hombres juegan a las cartas, lejos del mundo de 
las mujeres. (2002, p.183-184) 

Además de esta manifestación sobre el deseo y los afectos en 

ese puente hacia/desde el “otro”, aparece explícitamente la 

necesidad de mantener la “individualidad”. Se trata de un deseo de 

individualidad que expresa la resistencia y la proyección hacia la 

libertad, como parte de la construcción subjetiva en un contexto 

donde los estereotipos y los roles “femeninos” son una cárcel para las 

mujeres. Según la voz de la protagonista, esa posibilidad de 

individualidad –también de independencia y autonomía, como se 

verá en términos de Simone de Beauvoir–, está ligado al modo de 

vivir la “masculinidad”. Así, el deseo sexual –que se narra, se expresa– 

es el deseo por otro modo de vivir. En este movimiento emergen las 
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(im)posibilidades de (in)subordinación. En determinado momento se 

presenta un deseo masculinizado o la reivindicación supone un sujeto 

“masculino” en detrimento de vivir “ambiguamente” (2002, p.134). El 

género femenino en tanto ficción, es un signo de subordinación. En 

todo caso, el deseo (sexual) es el deseo por un espacio físico y la 

libertar de transitar allí – ese espacio y esa libertad que se asignan a 

los cuerpos “masculinos” – y, simultáneamente, es materia de 

proyección de las posibilidades de autonomía y emancipación.  

Vale señalar que los pensamientos y sentimientos expresados 

por E. en relación con un contexto social y político, incluye cuestiones 

de clase. Por ejemplo, cuando la narradora sostiene: “Injusticia y 

falsedad son, para mí, vida provinciana y clase media. No sé si lo que 

me molesta dentro se debe a que es injusto socialmente, falso en la 

práctica o repugnante para mí personalmente” (2002, p.27). 

Notoriamente, la condición de clase y de pertenencia social, así como 

también la búsqueda erótica y de libertad sexual, son posibles 

entradas para la (de)construcción de las representaciones sociales y, 

en especial, de género. Estas condiciones constituyen la situación de 

la protagonista y, dicha situación, se hace tangible en los modos de 

vivir la corporalidad, ambiguamente, en la grieta. 

A partir del despliegue estilístico-narrativo y sus 

desplazamientos lingüísticos de esta ficción lesbiana, se observa al 

menos un doble movimiento: en la construcción de las 

representaciones de la lesbiana o de la bisexual –puesto que persiste 

la ambigüedad del deseo y el erotismo–, se deconstruye la 

“feminidad” o “lo femenino” que se moldea heternormativa y 

patriarcalmente. Esto propicia un abordaje desde la 

(de)construcción70 de aquellas representaciones “femeninas” que se 

                                                           
70

 Vale precisar que una de las fuentes principales en la adopción de la 
perspectiva de la la deconstrucción es el pensamiento y el análisis de 
Jacques Derrida, en específico al revisar las palabras y sus conceptos.

 
Resulta 
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basan en una serie de estereotipos heteropatriarcales de “ser mujer”. 

Esto es, en tanto constructo vinculado al rol de la mujer casada, la 

maternidad, el trabajo doméstico y la heterosexualidad. Como señala 

Laura Arnés: 

E., la protagonista (mujer casada que supo tener 
amantes varones y mujeres), se construye en los 
espacios intersticiales que delinean los 
estereotipos de género propios del imaginario 
literario argentino (el de la empleadita tísica o 
romántica, el de la madre devota y esposa 
ejemplar, el de la ferviente militante o, incluso 
el de la mujer que dio el mal paso) y provee al 
lector, en el mismo gesto, de aquella 
experiencia –de aquella escritura– que falta. 
Porque justamente se hace cargo de ese lado de 
la historia sobre el cual la moral burguesa no 
permitía hablar […]. (2016, p.164-165). 

En efecto, en el abordaje de este modo estilístico-narrativo de 

“hablar” en/desde la “grieta”, en la búsqueda y el desarrollo de la 

forma de una “ficción lesbiana”, se destaca el movimiento de 

(de)construcción de “lo femenino” dando voz a la sensibilidad, los 

afectos y los modos de vivir el deseo, el erotismo y la corporalidad 

                                                                                                                             
de interés un ejemplo que se halla en “Différance”, a partir de los términos 
différance/différence”. Allí, Derrida presenta el neologismo différance, que 
se escribe con la letra “a”, respecto del término différence. Si bien ambos 
términos se escriben de distinto modo, comparten la misma pronunciación 
en el habla de la lengua francesa. En este sentido, el sistema de la lengua 
está en permanente différance, puesto que algunos elementos en 
momentos aparecen como presentes (por ejemplo en la escritura) y en 
otros como ausentes (como en el habla). Se destaca que, con dicho ejemplo, 
Derrida refiere al hecho de que algo no se puede simbolizar puesto que 
desborda la representación. 



299 
 

disidentes. Vale subrayar aquí el siguiente pasaje del capítulo 

“Alfredo, te cuento” acerca del sentido barrandeguiano de “habitar”: 

Al final, vos me aceptabas sin interrogantes, sin 
que hubieras interrogado más después de 
nuestra carta de ruptura. Había transcurrido un 
tiempo antes de que reanudáramos nuestros 
encuentros, mis primeros meses de casada. 
¿Suponías que tenía una vida al margen de mi 
matrimonio y no preguntabas nada? 

Esto que te cuento es para llenar esas lagunas y 
desprenderme de todo lo que me habitaba. En 
el umbral de esas “habitaciones” fue que se 
produjo el encuentro tuyo con Florencia, cuando 
a través de los años nos seguimos viendo. 
(BARRANDÉGUY, 2002, p.49) 

Este pasaje es crucial de cara al final de la novela. Asimismo, 

resulta atrayente al observar que a partir de los relatos, producto de 

la comunicación con su amigo Alfredo, van tomando consistencia las 

experiencias con otras amantes, sobre todo su relación con Florencia, 

su joven amante. De este modo, se pone de manifiesto el deseo y los 

afectos ambiguos-bisexuales-lesbianos de la protagonista, donde las 

relaciones heteropatriacales se dislocan asumiendo otros modos de 

relaciones eróticas y amorosas. Estas experiencias y los pensamientos 

de E., aunque silenciados en un contexto de época, afloran en los 

intersticios o las grietas de lo normado. En el relato de estas 

experiencias que la memoria trae y se narran, emerge la conciencia 

de la búsqueda de libertad. Esta ficción expresa las (im)posibilidades 

de (in)subordinación del género así como también en un amplio 

sentido político. 
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En Argentina de los años 1950, un amplio sector de la 

intelectualidad y de la militancia, sobre todo de “izquierda”, se había 

convertido en una de las más importantes receptoras del 

existencialismo ateo y, en particular, de la literatura y la filosofía de 

Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Las traducciones castellanas 

elaboradas en este país de un cúmulo de artículos y libros de 

Beauvoir editados hasta esos años, fueron fundamentales en la 

amplificación de las posibilidades de su difusión, transmisión y 

recepción para un extenso público hispanohablante (CAGNOLATI, 

FEMENÍAS y SMALDONE, 2015). 

 La producción literario-ensayística de muchas escritoras 

particularmente rioplatenses (argentinas-uruguayas), pone en 

evidencia el impacto del pensamiento beauvoiriano al Sur de 

América. Como se verá, Habitaciones de Emma Barrandéguy es una 

de esas producciones que recupera y dialoga con las ideas de la 

filósofa francesa. Precisamente, en este diálogo abierto se revén 

críticamente las representaciones cisheteropatriarcales, en especial el 

constructo “ser mujer”. En este aspecto, literatura, filosofía y 

experiencias se entrecruzan y dan forma a una escritura-experiencia 

desde la cual se despliega un movimiento de (de)construcción de las 

representaciones “femeninas”. 

Como se señaló en la Introducción, con representaciones 

“femeninas” se hace referencia a determinadas caracterizaciones y 

descripciones de los modos de vivir la corporalidad, generalmente en 

torno a aquello que se configura como “ser mujer”. Esta definición 
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surge, principalmente, del abordaje de aquellas producciones 

literarias y filosóficas –también sus entrelazamientos– que presentan 

algunas ideas o imágenes sobre la figura de “ser mujer”, ya sea a 

través de ficciones o testimonios, al mismo tiempo que desentrañan 

su carácter de constructo. 

En efecto, para este análisis, por un lado, se tiene en cuenta 

que, en su definición general, el término “representación” refiere al 

efecto de hacer presente algo con figuras, tratándose de la idea o 

imagen que sustituye a una “realidad”. Si se piensa en las 

representaciones sociales, más específicamente, encontramos una 

vinculación con los estereotipos (AMOSSY y HERSCHBERG PIERROT, 

2001, p.54 y ss.). Según la definición de la RAE, un estereotipo 

consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las 

personas como representativa de un determinado colectivo. Esta 

imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las 

características generalizadas de los miembros de esa comunidad. 

Dicha definición se amplía sobre la base de los estudios de Amossy y 

Herschberg Pierrot para quienes los estereotipos son “preconceptos”. 

Esto es, son creencias sobre las clases de individuo y de grupos, por 

ejemplo, que no responden a una apreciación nueva de cada 

fenómeno, sino a hábitos de pensamientos y expectativas habituales. 

Concretamente, en coincidencia con Amossy y Herschberg Pierrot, un 

estereotipo es una creencia considerada, de manera entera o 

parcialmente equivocada, como un hecho dado (2001, p.32). 

Esto resulta de interés al pesar en los preconceptos vinculados 

a la concepción de “ser mujer” históricamente y, en simultáneo, al 

reflexionar acerca de la construcción de las representaciones 

“femeninas” en estrecha relación con los estereotipos definidos como 

cishetereopatriacales. Al comprender la función de los estereotipos 

sociales –aquellas imágenes que se forman a partir de una 

concepción estática sobre las características generalizadas en este 

caso de las “mujeres”–, se observa el carácter representacional que 
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se construye simbólica y discursivamente sobre la base de aquellos. 

En este sentido, tales representaciones pueden respaldarse y 

fortalecer los estereotipos cisheteropatriarcales; por el contrario, 

pueden plantear disidencias o poner en evidencia sus fisuras.  

Por otro lado, es importante complejizar aquí la noción de 

“representación femenina” al tener en cuenta el pensamiento de 

Simone de Beauvoir, en específico acerca del constructo “ser mujer”, 

que se halla principalmente, en su obra Le deuxième sexe. 

Precisamente, en esta obra, publicada en Francia en 1949, la filósofa 

presenta las descripciones y su análisis sobre la “femineidad” o el 

constructo “ser mujer” y, simultáneamente, formula una serie de 

nociones y categorías clave en dicho tratamiento –tales como 

“situación”, la mujer como “lo otro” (2007, p.18) o “nosotras” (2007, 

p.21) –. Las representaciones “femeninas” se recortan, en términos 

generales, según las diferencias etarias de las mujeres –la niñez, la 

juventud, la adultez y la vejez–, también por las marcas de clase –las 

proletarias y las burguesas–, étnico-raciales –hallamos la distinción 

entre las mujeres “orientales” y las “occidentales”, aunque esto 

acarrea una discusión–71 y, sobre todo, por el modo de experimentar 

la sexualidad. En simultáneo, resulta notable que la “femineidad” o 

“lo femenino” se construye vinculado al rol de la mujer casada, la 

maternidad, el trabajo doméstico y, en particular, a la 

heterosexualidad. En sus análisis, Beauvoir pone en evidencia la 

jerarquización de situaciones y los límites de la situación. En 

específico, se refiere a la situación de opresión que viven las mujeres, 

en particular en el ámbito de la pareja, atendiendo al entramado 

“familia, clase, medio y raza” (2007, p.514). Concretamente, Beauvoir 

                                                           
71

Dicho brevemente, la distinción que formula Beauvoir entre mujeres “occidentales” 
y las “orientales” resulta materia de discusión sobre la base del análisis y las críticas 
de los estudios poscoloniales, por ejemplo, al tener en cuenta el modo en que opera 
la mediación de algunas representaciones culturales y políticas en el contexto del 
colonialismo francés y eurocéntrico (SAID, 2004). 



303 
 

explicita que “la situación no depende del cuerpo, es éste el que 

depende de aquélla” (2007, p.692). Así, la filósofa francesa define la 

situación como el condicionante de los rasgos biológicos y, en todo 

caso, el cuerpo o, dicho en otros términos, los modos de vivir la 

corporalidad dependen de ella.  

Ahora bien, a partir de las representaciones “femeninas” que 

se reconfiguran en las descripciones y el análisis que realiza Beauvoir, 

se leen algunas tensiones o fisuras. Precisamente, estas fisuras 

conducen a pensar las vías posibles para la independencia, la 

autonomía y la liberación de las mujeres –en términos del 

reconocimiento del “sujeto mujer” –, pero también respecto al modo 

de experimentar la sexualidad vinculado a la disidencia sexual –como 

el lesbianismo y el travestismo, tal como lo expresa Beauvoir en el 

capítulo “La lesbienne” –. Vale señalar aquí que, así como se focaliza 

críticamente en las representaciones “femeninas” y, al mismo tiempo, 

en las tensiones o fisuras que las mismas revelan, las descripciones y 

análisis en la filosofía de Beauvoir, también su obra literaria en 

general, brindan herramientas para reflexionar sobre los estereotipos 

y las representaciones “masculinas”. Si bien no se aborda este 

aspecto aquí, resulta importante tener en cuenta esa otra cara del 

constructo que, justamente, hacia los años de 1970 comienza a 

pensarse en términos de la construcción de los géneros. 

Al indagar sobre la trayectoria de Simone de Beauvoir, su vida y 

su producción intelectual, resulta interesante mencionar dos dilemas 

que se abren respecto de su (auto)definición como escritora-filósofa. 

Por un lado, se tiene en cuenta los debates que se han suscitado en 

torno a considerarla sólo escritora o, también, filósofa. Por otro lado, 

si de ser nombrada y reconocida como filósofa –posición que aquí se 
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asume–, surge la pregunta en qué medida su producción, sobre todo 

filosófica, no queda a la sombra de Jean-Paul Sartre (HERRERA, 2010). 

Respecto a este último dilema, vale recordar que, durante muchos 

años, se ha expandido la opinión de que Beauvoir reproduce gran 

parte lo que su compañero de vida pensaba, desarrollaba y 

publicaba. Estos dos dilemas se encuentran emparentados, puesto 

que Beauvoir pareciera quedar relegada a la figura de escritora 

cuando Sartre es “El filósofo”, en una suerte de distribución de 

trabajo intelectual factible de análisis desde la crítica feminista. En 

este caso, toma valor la expresión de Beauvoir, cuando sostiene 

“Sartre es un filósofo, yo no” –en una entrevista que se le realiza y es 

publicada en 1979 por la revista Feminist Studies –.72 

La interpretación y la toma de posición ante estos dilemas se 

dan en clave feminista. En efecto, si la filosofía ha sido dominio de 

unos pocos varones, que desestimaron las contribuciones de las 

mujeres, entonces no puede Beauvoir hacerse cómplice del 

patriarcado sosteniendo el mismo discurso, pretendidamente 

verdadero, objetivo y neutro. Entonces, los temas de la filosofía 

deben escribirse, por ejemplo, a través de la novela o del teatro 

(FEMENÍAS, 2008, p.42), así como también recuperando testimonios, 

relatos y mitos. Una forma de escribir-filosofar, de pensar, relatar y 

crear conciencia, a partir de las palabras abiertas que llevamos con 

nosotras y nosotros.  

Al reconocer y llamar a Simone de Beauvoir “filósofa”, queda 

pendiente hacer algunas precisiones respecto del interrogante sobre 

cuánto le debe al pensamiento sartreano. Si bien no corresponde 

                                                           
72

 No obstante, es importante tener presente que, en el año 1982, es decir hacia sus 
últimos años de vida, Simone de Beauvoir se declara “filósofa” en una entrevista que 
le realizara la feminista Alice Schwarzer (1942) –periodista, ensayista y editora 
alemana–. Asimismo, en esta misma entrevista, Beauvoir se asume además discípula 
de Sartre. Este dato lo hallamos en el libro Simone de Beauvoir aujourd'hui. Six 
entretiens, 1984 (Citado por LÓPEZ PARDINA, 2011, p.10).  
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aquí realizar un análisis en este aspecto puesto que superaría el 

propósito del presente trabajo, vale afirmar que hay varios rasgos 

propios de la filosofía de Simone de Beauvoir que muestran no solo 

su originalidad y un distanciamiento sino también un pre-

anunciamiento respecto de la filosofía de Sartre, según su posición 

intelectual y política. En efecto, como se especificó, el tratamiento de 

cuestiones tales como la libertad y las posibilidades de proyectar –

desde la moral existencialista, el marxismo y la fenomenología– en 

particular, en torno a las condiciones y la situación de las mujeres 

como “lo otro” del sujeto varón, resulta clave para un nuevo 

horizonte en las producciones filosóficas –incluso las existencialistas-

sartreanas– y la praxis feministas.  

Notoriamente, la obra de Simone de Beauvoir y en específico 

Le deuxième sexe a partir de sus críticas al feminismo coetáneo, ha 

contribuido en la transformación de las corrientes feministas que se 

inician en la segunda mitad del siglo XX. Esta obra, conjuntamente a 

la de otras pensadoras –como The Feminine Mystique (1963) de Betty 

Friedan y Sexual Politics (tesis doctoral de 1969 y publicada en 1970) 

de Kate Millett–, resulta fundamental en la construcción del 

pensamiento y el proyecto emancipatorio de las mujeres en el 

surgimiento de la “Segunda Ola Feminista”.73  

No obstante, al Sur de América, se halla una recepción muy 

próxima a las primeras publicaciones de Simone de Beauvoir en 

Francia. En efecto, previo a los años de 1960, en Argentina se 
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 Se hace referencia aquí al desarrollo inicial de los grandes movimientos decisivos 
para la lucha feminista a partir de la década del sesenta: Women´s Liberation 
Movement en Estados Unidos y el Mouvement de libération des femmes (MLF) que 
aparece en Francia hacia 1970. Precisamente, Le deuxième sexe es una obra 
“bisagra” entre la Primera Ola del feminismo, ubicándose aquí su publicación 
conjuntamente con la repercusión de las críticas a las sufragistas, y la Segunda Ola, 
momento de auge de su recepción por parte de las feministas en distintos países, 
como es el caso de Latinoamérica y de Argentina en particular (RODRÍGUEZ AGÜERO, 
2010; BORGES VIEIRA, 2013). 
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difunden las obras de la filósofa francesa, al cumplir una función 

primordial la tarea de la traducción. Así, con el título El segundo sexo, 

esta obra aparece publicada en castellano por primera vez en el año 

1954 por la editorial argentina Psique. Asimismo, su primera novela 

L’invitée (1943) la traduce la escritora Silvina Bullrich por encargo de 

la editorial Emecé y, en 1953, se publica con el título La invitada. Dos 

obras que, como se verá, son fundamentales en la recepción de 

autoras como Emma Barrandéguy que, además, leía en francés. Vale 

observar que estas traducciones no son una excepción puesto que, 

entre las décadas de 1950 y 1970, gran parte de las obras de 

Beauvoir, son traducidas y editadas en Argentina para un amplio 

público de lectoras y lectores hispanohablantes. Además de Psique y 

Emecé, antes mencionadas, otras editoriales argentinas como 

Schapire, Ariadna, Sur, Siglo Veinte, Compañía General Fabril Editora 

(serie Los libros del mirasol), Sudamericana y Losada, llevan adelante 

estrategias que favorecieron la difusión en lengua castellana de las 

obras existencialistas en general y de las de Beauvoir en particular. 

Asimismo, se registra como antecedente un artículo de Beauvoir que 

en la década de 1940 publica la revista Sur.74 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, Le deuxième sexe 

empieza una brillante carrera entre millones de lectores y sobre todo 

lectoras, muchas de ellas también escritoras, filósofas y feministas 

latinoamericanas (CHAPERON, 1995, p.60). De este modo, se 

distingue, por un lado, aquellas traductoras-escritoras, tales como: las 

argentinas María Rosa Oliver, Silvina Bullrich, ambas antes 

mencionada, y Aurora Bernárdez, también la poeta y ensayista 

uruguaya Ida Vitale. Por otro lado, tenemos presente a aquellas 

                                                           
74

 Se trata del artículo “Literatura y metafísica”, una de las primeras producciones 
beauvoirianas que se traduce y se publica en castellano, en el año 1947. Dicho 
artículo se publica en la revista argentina Sur y su traductora es María Rosa Oliver, 
escritora argentina, quien junto a Victoria Ocampo funda este medio literario-cultural 
de difusión de diversas producciones intelectuales nacionales y extranjeras.  
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filósofas y escritoras que reciben la obra de Beauvoir, ya sea en la 

lengua original o traducida al castellano. Precisamente algunas de 

ellas son, además de Emma Barrandéguy, Beatriz Guido, Alejandra 

Pizarnik y Aurora Venturini, entre otras. Asimismo, se reconoce la 

recepción filosófica, por ejemplo en la argentina Lucía Piossek 

Prebisch, hacia la década del 60, en especial el tratamiento que 

despliega en su ensayo “La mujer y la filosofía”, publicado en la 

revista Sur. En concreto, algunas producciones intelectuales de estas 

autoras, ponen de manifiesto que las obras literario-filosófica de 

Simone de Beauvoir, sobre todo desde sus primeras traducciones al 

castellano a principios de la década del 50, introdujeron, no solo una 

perspectiva teórico-conceptual, sino también principios estéticos y 

constructivos.  

Ahora bien, al retomar y considerar la estrategia de 

(auto)definición de Beauvoir como escritora y no como filósofa en 

gran parte de su trayectoria de vida e intelectual, se observa que esto 

no es menor en un contexto de producción para las escritoras y 

pensadoras latinoamericanas. Precisamente, muchas de estas 

autoras, quienes reciben, recuperan y dialogan con la obra de 

Beauvoir, transmiten sus ideas a partir de la creación literaria, sobre 

todo mediante las formas del ensayo y las memorias. En particular, 

Habitaciones es un libro de memorias con la singularidad de que está 

hecho desde “abajo”, esto es, desde las experiencias de una vida que 

transcurre en una provincia argentina –a distancias de la ciudad de 

Buenos Aires–, el género “femenino” y la desobediencia a la 

heterosexualidad obligatoria (MORENO, 2012). Efectivamente, la 

producción de Emma Barrandéguy se sitúa en un escenario de 

búsquedas de otras formas de narrar-decir, de redes intelectuales, 

afectivas y políticas, así como también en la conformación del 

horizonte de la recepción de la obra y la filosofía beauvoirianas. 
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Ante lo desarrollado hasta aquí, resulta importante hacer 

algunas precisiones sobre el antecedente beauvoiriano en la obra de 

Emma Barrandéguy y, además, respecto de otras interpretaciones de 

Habitaciones acorde con algunas perspectivas filosóficas actuales.  

En primer lugar, por un lado, se destacan las menciones que 

hallamos en Habitaciones acerca de algunas lecturas como dato 

relevante que da cuenta de un contexto, en particular intelectual y 

cultural. Como señala Irene Weiss, “el desarrollo de la obra no sólo le 

permite al lector completar el subtexto de experiencias de la 

protagonista, sino también rescatar, en toda su fuerza generadora, las 

lecturas de las que se ha nutrido” (2007. S/d). Precisamente, desde el 

primer capítulo, “Querido Alfredo, te cuento” y a lo largo de la obra, 

la protagonista da cuenta de sus diferentes lecturas, entre ellas las 

correspondientes al existencialismo ateo francés –en particular Jean-

Paul Sartre y, de algún modo, también Albert Camus– 

(BARRANDÉGUY, 2002, p.17, 53, 88, 119, 179-181, 205).  

Conjuntamente a estas lecturas que se explicitan, se hallan 

aquellas que constituyen partes fundamentales del estilo narrativo. 

En este caso, resulta de interés el estudio de María Moreno quien 

precisa en el prólogo a Habitaciones una referencia a una obra 

literaria de Beauvoir. Para esta estudiosa, el final de dicha obra es una 

cita del final de La invitada de Simone de Beauvoir. No obstante, 

Moreno destaca que en la obra argentina “los personajes no están en 

los mismos lugares, el triángulo no es equilátero: la mujer más joven 

privilegia su vínculo con la otra mujer y el rival es el hombre” (2002, 

p.12). 

Precisamente, esta obra de Beauvoir trata de la relación de la 

pareja que conforman Françoise y Pierre Labrousse, hasta su 

transformación con la aparición de Xavière, una joven estudiante 
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quien ha llegado de una provincia francesa para vivir en París. Dicho 

resumidamente, Françoise intenta recuperar su relación con Pierre 

quien a su vez ha estrechado un vínculo afectivo con la joven. En el 

final de esta historia, cuando se narra el momento en que Françoise 

intenta deshacerse de Xavière, se hace referencia a la decisión que 

toma esta primera mujer: 

Nadie podría condenarla ni absorberla. Su acto 
sólo le pertenecía a ella. “Soy yo quien lo 
quiere.” Era su voluntad lo que estaba 
cumpliendo, ya nada la separaba de sí misma. 
Había elegido por fin. Se había elegido. 
(BEAUVOIR, 1972, p.419) 

La muerte de Xavière puede suponerse, no obstante el final de 

la novela es “abierto”. Vale señalar además que esta historia se narra 

en el contexto de entreguerras y describe la ciudad de París de la 

época, así como Habitaciones recorre diferentes escenarios de la 

ciudad de Buenos Aires y algunos hechos políticos relevantes. En el 

capítulo “Versión final de Alfredo” de esta obra argentina, se relata el 

episodio de disparo que la misma Florencia se ocasiona 

accidentalmente a sí misma, en una disputa con Alfredo. En esta 

disputa –en la cual interviene el uso de un arma–, está en juego el 

amor a E. Este relato es producto del recuerdo de Alfredo. El último 

capítulo, “Vivir después de Florencia” recupera retazos de diálogos y, 

también, una reflexión introspectiva sobre las relaciones personales, 

la vejez y la soledad, al conformar un final “abierto”. Si bien no es el 

interés aquí de realizar una indagación mayor respecto de este 

elemento de intertextualidad Habitaciones/L’invitée, vale rescatar 

dicha vía de lectura sobre la recepción de la obra y el pensamiento 

beauvoirianos.  

Además de estas referencias de lecturas, por otro lado, resulta 

importante considerar como parte de dicha recepción la relevancia 

de las indagaciones beauvoirianas como trasfondo de la cuestión de 
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“ser mujer” y el proyecto de libertad. Esto mismo se vincula no solo a 

la obra Le deuxième sexe en general sino especialmente al capítulo 

“La lesbienne” donde Beauvoir afirma que “ser lesbiana” es una 

actitud auténtica, en la cual la mujer se asume libremente 

(BEAUVOIR, 2007, p.247 y 365). Precisamente, desde esta 

perspectiva, la filósofa francesa despliega su análisis y recorre una 

serie de caracterizaciones y representaciones de “ser lesbiana” o 

“travesti-e” –este último término del francés–. En Habitaciones, como 

se abordó, el deseo, el erotismo y el amor “lesbiano” se vive 

ambiguamente y habilita un modo de búsqueda de libertad, sin la 

necesidad de (auto)definición. Dicho en otros términos, la expresión 

“yo soy lesbiana” no es el lema ni constituye la tesis literaria 

fundamental de la obra argentina. En todo caso, el relato y las 

descripciones de la (des)orientación lesbiana-bisexual y la 

ambigüedad de los modos de vivir el deseo, el erotismo y la 

corporalidad, son parte de un movimiento de desplazamientos y 

(de)construcción de representaciones y sentidos. Esta obra 

barrandeguiana condensa el malestar de las (im)posibilidades de 

(in)subordinación en pos de un proyecto de libertad.  

Nótese que en esta singular recepción beauvoiriana en la obra 

de Barrandéguy se establece una aproximación entre el movimiento 

de la (de)construcción de las representaciones “femeninas” y la 

perspectiva de desnaturalización de “ser mujer” propio del análisis de 

la filósofa francesa. Como se señaló, por una parte, “lo femenino” en 

tanto constructo deviene, generalmente, vinculado al rol de la mujer 

casada, la maternidad, el trabajo doméstico y la heterosexualidad –tal 

como pudo observarse en relación con las descripciones y el análisis 

de Simone de Beauvoir–. Por otra parte, en la construcción de otras 

representaciones (la lesbiana, la bisexual, la travesti-e), “lo femenino” 

revela determinadas tensiones o fisuras, tanto en la obra y la filosofía 

de Beauvoir así como también en Habitaciones de Barrandéguy. En 

dicha obra argentina estas fisuras o “grietas” dan voz a la sensibilidad, 
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los afectos y los modos de vivir el deseo, el erotismo, y la 

corporalidad disidentes. De esta manera, la obra y el pensamiento 

beauvoirianos cohabita en la producción de Emma Barrandéguy no 

solo como parte de un contexto intelectual y cultural sino como 

expresión de su búsqueda en la forma que entrelaza literatura, 

filosofía y experiencias. 

No obstante, a diferencia de la obra de Beauvoir –en especial 

Le deuxième sexe y L’invitée– Habitaciones presenta en su forma 

ficcional los relatos sobre las situaciones que se corporizan en E., de 

manera tal que rehúsa una posibilidad de subjetivizar los modos de 

vivir la disidencia. Esto es, el modo de vivir (en) “la grieta” –por 

donde se muestra, como explicita la protagonista, “una estructura 

interior tan incompleta y defectuosa como la mía” (BARRANDÉGUY, 

2002, p.183) – rechaza, por ejemplo, la noción misma de “identidad” 

que cae en el movimiento de la (de)construcción de las 

representaciones de género. En este sentido, las reflexiones 

ensayísticas de Habitaciones no solo recuperan y dialogan con la obra 

y la filosofía de Simone de Beauvoir –en específico en su perspectiva 

más disidente y ambigua de los (des)valores morales– sino que 

amplifica aquellos desplazamientos hacia las grietas o los intersticios 

de las identidades que, posteriormente se reconocerán como 

“generizadas”.  

En este sentido, en segundo lugar, vale hacer algunas 

precisiones teórico-conceptuales respecto de estas otras 

interpretaciones de Habitaciones acorde con algunas perspectivas 

filosóficas actuales. Precisamente, al hacer referencia a las 

identidades de género se corre el riesgo de continuar aceptado 

aquellos rasgos o características sobre una base biológica o, en su 

extremo, esencialista. En todo caso, corresponde aquí hablar en 

términos de “identidades generizadas”, al entender de este modo 

que se trata del “etiquetamiento” (mujer/ varón) de una persona 
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como resultado de las prácticas discursivas que regulan las 

expresiones de género en función de la heterosexualidad coercitiva.  

En esta redefinición de la noción de “identidad”, se parte por 

un lado, de una definición tradicional que reúne las nociones de 

“género” e “identidad”, entendiendo como tal la asignación social y 

cultural de un conjunto de características y atributos –categorizadas 

binariamente y jerarquizadas como “lo masculino” y “lo femenino”– a 

las personas en general, al pretender determinada correlación con el 

“dato” biológico. Precisamente, esta definición que sostiene la idea 

del dato biológico se asocia a la teorización feminista del denominado 

“sistema sexo/género”.75 De esta forma, la categoría de género es un 

punto clave para comprender el proceso social y cultural de 

asignación identitaria.  

No obstante, por otro lado, al recuperar el análisis y la posición 

crítica de algunas perspectivas filosóficas actuales, estas nociones 

vinculadas al sistema sexo/género son criticadas y en muchos casos 

descartadas. En efecto, al tomar el análisis de la filósofa 

estadounidense Judith Butler, se plantea que la noción de “identidad 

generizada”, tal como se prefiere llamarla aquí, refiere al resultado de 

un proceso de regulación de la coherencia de género a partir de las 

prácticas discursivas que operan en función de la heterosexualidad 

coercitiva (BUTLER, 2000, 2007). Siguiendo esta perspectiva, se 

rechaza las concepciones biologicista y esencializante tanto del sexo 

como del género. En este sentido, al trazar algunos puentes de 

lectura, se comprende esta ficción lesbiana barrandeguiana por su 

movimiento de desplazamientos y de (de)construcción que 

condensan la ambigüedad del deseo y el erotismo. Desde aquí, toma 

                                                           
75

 En términos generales, en el denominado “sistema sexo-género” y su perspectiva 
de la teorización feminista (RUBIN, 1984), se distingue la construcción de los géneros 
(femenino/masculino) del sexo biológico, de modo similar a la distinción de la cultura 
respecto de la naturaleza. 
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valor la escritura-experiencia de algunos modos de vivir en la grieta 

de las prácticas reguladoras de la coherencia de género. 

Al volver sobre la obra y las palabras de Emma Barrandéguy, 

que son también sus pasos y su praxis política, se comprueba que la 

escritura le dio voz no solo a sus pensamientos sino a los modos de 

vivir sus deseos, el erotismo y la corporalidad disidentes, vinculados 

además en una red de afectividades.  

En tal caso, la (de)construcción de las representaciones de 

género, a partir de esta ficción lesbiana y en diálogo con la obra 

literaria-filosófica de Simone de Beauvoir, brinda la posibilidad de 

pensar otras representaciones no cisheteropatriarcales desde las 

disidencias sexuales y políticas. Hoy, Habitaciones de Emma 

Barrandéguy se recibe desde diversos proyectos y caminos 

transitados en pos de la emancipación de las personas feminizadas. 

AMOSSY, Ruth; HERSCHBERG PIERROT, Anne (2001). Estereotipos y clichés. 

Buenos Aires: Eudeba. 

ARNÉS, Laura (2016). Ficciones lesbianas. Literatura y afectos en la cultura 

argentina. Buenos Aires: Madreselva. 

BARRANDÉGUY, Emma (1997). Salvadora, una mujer de Crítica. Buenos 

Aires: Vinciguerra. 

______. (2002). Habitaciones. Buenos Aires: Catálogos.  

BEAUVOIR, Simone de (1943). L’Invitée. Paris: Gallimard. Traducción 

castellana (1972): La invitada. Buenos Aires: Sudamericana. Tradução: Silvina 

Bullrich. 

______. *1949 (2011/2010)+. Le deuxième sexe. Paris : Gallimard. (Vol. I-II). 



314 
 

______. (2007). El segundo sexo. Buenos Aires: Sudamericana.  

BORGES VIEIRA, Joana (2013). Trajetórias e leituras no Brasil e na Argentina 

(1960-1980). Tese de Doutorado – Universidade Federal de Santa Catarina, 

UFSC. Florianópolis. 

BUTLER, Judith (2000). “Imitación e insubordinación de género”. Revista de 

Occidente, (nº235). p.85-109. 

______. (2007). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la 

identidad. Buenos Aires: Paidós. 

CAGNOLATI, Beatriz; FEMENÍAS, María Luisa; SMALDONE, Mariana (2015). 

“Le deuxième sexe: des marques épocales dans la traduction de ‘travestie’ ”. 

In: CORBÍ SÁEZ, M. I. y LLORCA TONDA, M. A. (Eds.). Simone de Beauvoir. 

Lectures actuelles et regards sur l'avenir, Suiza: Ed. Peter Lang. p.67-81. 

CHAPERON, Sylvie (1995). “El Segundo sexo (1949-1999): 50 años de lectura 

y debate”. Travesías, 8 (6), 55-63. 

DERRIDA, Jacques (1998). “La Différance”. En Márgenes de la filosofía. 

Madrid: Cátedra. “Emma Barrandeguy”. Biblioteca Provincial de Entre Ríos. 

In: http://www.entrerios.gov.ar/biper/barrandeguy.html. Acceso el 

03.Marzo.2016. 

“Emma Barrandeguy” (Fondo), en Centro de la Documentación e 

Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina (CeDInCI). In: 

http://archivos.cedinci.org/index.php/emma-barrandeguy-fondo. Acceso el 

03.Junio.2017. 

FEMENÍAS, María Luisa (2008). “Simone de Beauvoir: hacer triunfar el reino 

de la libertad”. Oficios Terrestres, Revista de la FPyCS-UNLP, (nº21). p.32-45. 

FIGARI, María Rosa; HOVHANNESSIAN, María Marta; SACCHETTI, Laura 

(2010). “De Anarquistas y Feministas; mujeres latinoamericanas a principio 

del siglo XX”. PoSIbles, (nº6). In: 

http://www.elagora.org.ar/site/posibles/Articulos%20PDF/P6SerieBicentena

rio.pdf. Acceso el 14. Enero.2018. 



315 
 

HERRERA, María Marta (2010). “Simone de Beauvoir, filósofa: algunas 

consideraciones”. In: CAGNOLATI, B.; FEMENÍAS, ML. (Org.). Las encrucijadas 

de “el otro sexo”. La Plata: Edulp. 

LÓPEZ PARDINA, María Teresa (2011). Pról. a El segundo sexo. Madrid, 

Cátedra. 

MORENO, María (2002). Pról. a Habitaciones. Buenos Aires: Catálogos. 

______. (2003). “Emma, la cautiva”. Radar Libros, Página /12, 12 de enero 

de 2003. En: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-

432-2003-01-12.html. Acceso el 04.Febrero.2018. 

______. (2012). “Emma, la del gremio”. Soy, Página /12, 9 de marzo. En 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2347-2012-03-

09.html Acceso 04. Marzo. 2016.  

RODRÍGUEZ AGÜERO, Eva (2010). Sobre la recepción de ideas feministas en 

el campo político-cultural de los ‘70: intervenir desde los márgenes. Tesis 

Doctoral – Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

Argentina. 

RUBIN, Gayle (1984). “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics 

of Sexuality”. En: VANCE, Carole (Ed.). Pleasure and Danger. London: 

Routledge & Kegan Paul.  

SAID, Edward (1978). Orientalism: Western Representations of the Orient. 

London: Routledge and Kegan Paul. Tradução castellana (2004): 

Orientalismo, Barcelona: Sudamericana. 

WEISS, Irene M. (2007). “Emma Barrandéguy o la reversibilidad de literatura 

y vida”. Hablar de poesía (Revista On-Line), (nº17). En: 

http://hablardepoesia.com.ar/numero-17/emma-barrandeguy-o-la-

reversibilidad-de-literatura-y-vida/. Acceso el 03. Febrero.2015. 

  



316 
 

Teresa Fernández Ulloa 

Desde el levantamiento de los zapatistas en Chiapas, México, 

en 1994, y después de diversos acontecimientos que han sucedido en 

los últimos 45 años, se ha ido formando una subjetividad indígena, 

bien descrita en una serie de obras, debidas en parte, consideramos, 

a la influencia del discurso del Subcomandante Marcos76, modelo 

para presentar una serie de temas (sobre todo los de la identidad, la 

dignidad y el problema de la usurpación/desplazamiento, que se 

repetirán en estos y otros autores), y para “traducir” el mundo 

indígena. 

Estas obras forman parte de una práctica cultural, literaria en 

este caso, que describe aspectos étnicos, políticos y religiosos de 

unas comunidades convertidas en personaje. Hay una tensión entre 

modernidad/globalización y tradición, entre el indígena y el hombre 

blanco, en un discurso con personajes reales y ficticios, referencias 

literarias europeas y mitología indígena. Analizaremos aquí cómo se 

perfila la identidad indígena en estos relatos, a partir de la 

descripción de su territorio, usurpado, y de su cultura, desplazada. 

Las obras analizadas son: Tierna memoria. La voz de un niño tzetzal 

insurgente, de Carlos Ímaz (México, Debate/Random House 

Mondadori, 2006), y Nudo de serpientes, de Alejandro Aldana 

(México, Ediciones de El Animal, 200477). 
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 De esto hemos tratado en algunos trabajos que citamos en bibliografía, y de los 
que se mencionarán partes en este capítulo. 
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 Disponible en 
https://ia800609.us.archive.org/20/items/NudoDeSerpientesAlejandroAldanaSellsch
copp/Nudo%20de%20Serpientes-%20Alejandro%20Aldana%20Sellschcopp.pdf 
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En la obra de Ímaz, según su texto de contraportada, el 

“pequeño encarna, sin artificios ni sensiblerías, el sorprendente 

mundo de fantasía e inocencia de su comunidad, que vive en Chiapas, 

así como la cruda realidad de opresión y ansias de libertad que 

salieron a la luz en enero de 1994, pero que venían gestándose desde 

mucho antes”. 

La obra de Aldana se define, en la presentación, como “la 

representación de las fuerzas sociales en Chiapas: el indígena que 

recorre la orfandad, el poderoso enfrentado con su alter ego *Bernal 

Díaz del Castillo+ *…+. El conquistador reflexiona su quehacer y 

reclama al poderoso *…+” (i). Se trata de la serpiente del poder, que se 

reproduce, que asfixia. Es la historia de un joven tojolabal que 

comienza sirviendo a un cacique y que después, por un proceso de 

toma de conciencia, pasa a formar parte del ejército zapatista y 

levantarse en armas. Esta lucha, y la historia de la explotación de las 

tierras y del indio, son lo que da forma a la novela, dividida en tres 

partes (la primera centrada en el proceso de toma de conciencia del 

niño explotado por el cacique, el General, hasta ser el guerrillero que 

tiene apresado a aquel; la segunda, con Bernal Díaz del Castillo como 

protagonista, apareciéndose al preso y exponiendo el punto de vista 

del blanco conquistador, y una tercera, en la que todo aparece más 

mezclado y se alude a Wolonchan78). 
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 El 30 de mayo de 1980, aproximadamente 1.000 indígenas tzeltales que ocuparon 
la finca del cacique Gustavo Flores, en Wolonchán, Chiapas, fueron desalojados 
violentamente por el ejército, resultando varias personas muertas y otras más 
heridas. http://www.proceso.com.mx/128845/a-tiros-la-tropa-evacua-la-finca-
invadida-en-wolonchan-hubo-muertos y 
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/05/index.php?section=opinion&article=002a
1edi 
Según Nudo de serpientes: “*…+ en Wolonchán se habló de doce muertos en 
documentos oficiales; la gente del lugar de cientos, nadie sabe cuánta muerte nació 
esa noche” (p.214). “El silencio que cubrió la masacre de Wolonchán también se 
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El “problema indígena” viene desde la conquista, pero el origen 

cercano de los levantamientos que se dejan ver en las obras 

analizadas se remontaría solo a los años 70 del siglo XX. Según Ruiz 

Méndez, en esta época 

Chiapas experimentaba un momento de 
movilización social, especialmente indígena y 
campesino, de gran fuerza política y social. La 
presencia de la Iglesia Católica progresista 
impulsada por la llegada del recién nombrado 
obispo de la diócesis de Chiapas tuvo un gran 
impacto en la organización y movilización social 
de los indígenas. (2010, p.30) 

Se da el Primer Congreso Indígena de Chiapas Bartolomé de las 

Casas de 1974, con representantes de las cuatro etnias con más 

presencia en la zona. 

Para este autor, el proyecto de aculturación y homogeneización 

del indigenismo oficial no había ofrecido espacios independientes 

para que los indígenas reflexionaran sobre sus problemas. Los 

gobiernos postrevolucionarios creían que la participación indígena 

significaba la incorporación al PRI. Los beneficiarios de la reforma 

agraria se convertían en miembros de la Confederación Nacional 

Campesina (CNC), afiliada al sector campesino del partido 

gubernamental. Eso ya significaba un grado de aculturación, al 

definirse como campesinos por encima de su pertenencia étnica. En 

el fondo, el PRI lo que buscaba era el voto. 

Por otra parte, las organizaciones campesinas no 

gubernamentales que existieron entre 1950 y 1970 concentraban sus 

exigencias en temas como la corrupción, los monopolios comerciales 

                                                                                                                             
olvidó: los periódicos hablaron de la fiesta, las radiodifusoras del estado 
transmitieron con gran animosidad y lujo de atención el evento del año” (p.235). 
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y cuestiones relacionadas a la reforma agraria, sin cuestionar la 

naturaleza de las políticas indigenistas. No obstante, contaban con el 

apoyo en masa de campesinos indígenas y no indígenas (RUIZ 

MÉNDEZ, 2010, p.31). 

El Congreso indígena reivindica la lucha por la auto-

representación social y política indígena, y tiene importancia 

simbólica como signo de la paulatina consolidación de una 

subjetividad indígena que venía manifestándose desde tiempo atrás. 

En palabras del obispo Samuel Ruiz, los indios optaron por ser 

“sujetos de la historia y no objetos de esta79”. Curiosamente, en la 

novela de Nudo de serpientes se menciona al obispo: “*…+ se 

equivocan y con ellos el obispo Samuel Ruiz, debemos seguir 

insistiendo en la lucha armada” (p.6080). La confluencia de cuatro 

etnias y sus respectivas lenguas, sin usar el castellano, a modo de 

reivindicación, evidencia una nueva relación interétnica. En el 

Congreso Indígena, las demandas se centraron en problemática 

agraria, comercialización, educación y salud. A partir de ahí, la 

participación indígena crece en los movimientos campesinos, lo que 

aumenta su presencia política. En la década de los 80, la movilización 

indígena adquirió características exclusivamente étnicas. Del discurso 

de la tierra se pasó al discurso de ciudadanía. Los líderes de 

organizaciones independientes articulan un discurso en el que la 

etnicidad y la resistencia cultural se defienden como componentes 
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 “The pursuit of justice from the perspective of the poor”. Conferencia. Burke 
Lecture, Universidad de California, San Diego, 28 de octubre de 2002. (Cita de Ruiz 
Méndez, p.32). 
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 Esta obra sigue: “pinches curas, se la pasan chingando por querer seguir 
controlando las comunidades, pero ¿qué capacidad de soluciones reales tienen?, casi 
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por la tierra cambiarán la situación de raíz *…+” (p.71). La opinión de los catequistas, 
sin embargo, es buena, y, de hecho, el primer artículo que escribe Moisés, el 
protagonista, habla “del papel de los catequistas como base del EZ” (p.81). 
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básicos en la lucha por los derechos sociales, cívicos y políticos 

(MÉNDEZ, 2010, p.32). 

Desde 1980 las reformas neoliberales han traído una profunda 

transformación del estado mexicano. La privatización de los servicios 

sociales y la transferencia de responsabilidades del estado a actores 

no estatales han sido algunas de ellas. Este tipo de estado incita a los 

ciudadanos a que participen en el mercado y creó el programa 

Oportunidades de asistencia social. Se habla de empoderar a los 

individuos para que atiendan sus necesidades sociales, pero esto está 

divorciado de cualquier iniciativa de redistribución de recursos, y aún 

más del análisis de las persistentes desigualdades sociales. 

Estos mecanismos neoliberales que incitan a la responsabilidad 

de los individuos parecen coincidir con los esfuerzos zapatistas de 

hacer las cosas sin la responsabilidad del estado; sin embargo, la 

autonomía zapatista también presenta una crítica a estas 

condiciones, porque cuestionan la separación entre autogestión y 

distribución de recursos. La autogestión se ha llevado a cabo desde 

las municipalidades rebeldes autónomas, 37 en total. Las palabras 

indígena y autónomo se van asociando a rebelde, a resistencia. Por 

eso los indígenas decían que no iban a aceptar el programa 

Oportunidades, ni los programas de agricultura; ellos tienen sus 

propias comisiones y pueden responder a sus necesidades. 

Se hacen entonces las juntas del buen gobierno, dentro de 

cinco caracoles (regiones organizativas de las comunidades 

autónomas zapatistas, creados en 2003), que coordinan lo que tiene 

que ver con salud, educación y agricultura. Muchos de los que se 

retiraron del apoyo zapatista lo hicieron por eso, porque buscaban 

otros recursos y decían que renunciar a todo lo que ofrece el 

gobierno reduce la capacidad indígena de acceder a ellos. 

Hay varios momentos en este proceso de autonomía. Primero 

el movimiento es concebido como agrario, pasa luego a ser asociado 

a la autodeterminación y distribución de recursos, y después va a 
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construir políticas culturales, y, por último, hay un intento de asociar 

los procesos locales a otros esfuerzos a través del país. 

El reconocimiento constitucional, al añadirse el artículo cuarto 

en 1992, no supone una victoria del movimiento indígena; “no son el 

producto directo de los movimientos indios y proindios del país, que 

ya apuntaban en esa dirección; sino de las condiciones políticas 

favorables de un gobierno, cuya característica ha sido y es la 

modernización del país en todos los órdenes81”. 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se alza en 

armas en 1994, justificando la guerra en la propia constitución 

mexicana, artículo 39, según el cual el pueblo tiene derecho a 

modificar su forma de gobierno. Se introduce “un nuevo sujeto de la 

argumentación política: el pueblo indio, junto con su memoria, su 

cosmovisión cultural, su poética y sus metáforas, sus narraciones y 

sus lenguas” (Reygadas, Apud AGUSTÍN, 2007, p.39182). 

El levantamiento, liderado por el Subcomandante Marcos, 

toma seis cabeceras municipales del estado mexicano de Chiapas, 

situado al sur del país. Partiendo de una ideología maoísta se une 

Marcos a las comunidades indígenas, transformando sus ideas y 

acercándose a teorías postmodernas y postmarxistas83, con 
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 Pedro Reygadas (2005). “Declaración de la selva Lacandona: argumentación de una 
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 Véase: Jorge Fuentes Morúa: “Raíces del pensamiento Zapatista o la crítica al 
neoliberalismo”, en Nueva antropología. Revista de ciencias sociales, 55, UNAM, 
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influencias de los escritos libertarios magonistas84, las ideas 

antiimperialistas de Vasconcelos, la unión de revolución socialista con 

indianismo de José Carlos Mariátegui, el agrarismo mexicano y la 

teología de la liberación (de ahí el uso de metáforas bíblicas y 

palabras como “hermano”). 

En el 96 se anuncia el nuevo frente civil, el Frente Zapatista de 

Liberación Nacional. 

El discurso del EZNL no es belicista ni se basa en el concepto de 

la clase campesina, sino que se centra en reivindicaciones étnicas y 

en derechos de minorías. 

No es extraño que el movimiento estallara en Chiapas, porque 

es el lugar que ocupa el primer lugar en marginalidad a nivel nacional, 

donde la riqueza de recursos naturales contrasta con la pobreza de 

sus pobladores, unos 3.2 millones, que consumen unas 500 calorías al 

día frente a las 2.400 necesarias, con una dieta de maíz y frijoles, 

como recuerda Marcos en el documental Caminantes (2001) dirigido 

por Fernando León de Aranoa. El zapatismo surge en 1994 en San 

Cristóbal de las Casas, durante mucho tiempo capital del estado, que, 

junto a otras como Ciudad Real, son símbolo de la explotación de los 

recursos y del indígena. 

                                                                                                                             
Martha Nohemí Guzmán Rocha: “El imaginario socio-político del movimiento 
zapatista”, El Cotidiano, 20/131, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 
2005, p.72-77, http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/325/32513109.pdf 
Francis Mestries Benquet: “Antecedentes y motivos del movimiento indígena 
zapatista”, Estudios agrarios, p.118-147, 
http://www.pa.gob.mx/publica/pdf/pa071607.pdf 
Véase la explicación de la teología de la liberación por Leonardo Boff, uno de sus más 
destacados defensores, en http://www.webislam.com/?idv=868 y una entrevista con 
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salvación de una teología de liberación, 
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autonomía municipal, criticó el régimen porfirista y fue uno de los grandes 
pensadores de la revolución mexicana (1910-1917). 
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En general las facciones que pertenecían a la 
vieja oligarquía, a las viejas familias finqueras, 
no aceptaron una relación de iguales en el trato 
con quienes antes habían sido sus peones 
acasillados, lo cual se convirtió en un problema 
ideológico muy fuerte en el estado [...] de haber 
seguido bajo su control, los campesinos 
seguirían en estado de niños, de inferiores, de 
que necesitaban protección de la autoridad

85
”. 

Los indígenas, muchos de ellos niños, trabajaban en sus 

propiedades, en las de los patrones, y construían caminos y lo que 

hiciera falta. Los mestizos se consideran herederos de la tradición 

española, son los llamados “auténticos coletos”, con algún poder 

socioeconómico, pues tienen comercios y tierras: 

Bienvenido a San Cristóbal de Las Casas “Ciudad 
Colonial” dicen los coletos, pero la mayoría de la 
población es indígena. Bienvenido al gran 
mercado que Pronasol embellece. Aquí todo se 
compra y se vende, menos la dignidad indígena. 
Aquí todo es caro, menos la muerte. (MARCOS, 
2001a, p.28) 

Un millón de indígenas habitan estas tierras y 
comparten con mestizos y ladinos una 
desequilibrada pesadilla: aquí su opción, 
después de 500 años del “encuentro de dos 
mundos”, es morir de miseria o represión. 
(MARCOS, 2001a, p.27) 

Aquí, hace 500 años el indígena era mayoritario, 
amo y señor de tierras y aguas. Ahora sólo es 
mayoritario en número y pobreza. *…+ San 
Cristóbal de las Casas *…+ hace 100 años era la 
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capital del estado pero las pugnas 
interburguesas le quitaron el dudoso honor de 
ser capital del estado más pobre de México. 
(MARCOS, 2001a, p.27-28) 

En los acuerdos de San Andrés, en 1996, entre zapatistas, la 

Cocopa, en representación del gobierno, y la Conai, como parte de la 

sociedad civil, se establece que “el indígena, de objeto venga a ser 

sujeto (hasta de derecho público), actor de las transformaciones 

necesarias, instaurando así un nuevo pacto social, un nuevo 

federalismo” (Aubry, Apud AGUSTÍN, 2007, p.39186). 

Desencuentros posteriores han hecho que los acuerdos no se 

concreten. 

Según Mariana Mora (2007), la otra campaña busca articular 

unas prácticas locales autónomas con otras luchas que hay en 

México, en un esfuerzo de dar fuerza a las iniciativas indígenas. Se 

busca una política nacional que sea colectiva. Los zapatistas juntan 

diferentes formas de conocimiento cultural y experiencias de aquellos 

que históricamente han sido actores políticos marginados. La 

izquierda no había entendido la importancia de los indígenas en la 

lucha contra el capitalismo. Marcos se dirige “a los hombres y 

mujeres que en lenguas y caminos diferentes, creen en un futuro más 

humano y luchan por conseguirlo hoy” (MARCOS, 2001b, p.269). 

Se trata de alterar las posiciones jerárquicas según etnia en la 

sociedad. Para articular estos movimientos sociales lo que se hace es 

concentrarse en la crítica del capitalismo (la globalización), término 

que estaba ausente en los discursos zapatistas antes de 1994: 

Y entonces ellos dijeron “Globalización” y 
entonces nosotros supimos ya que así le 
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llamaban ya a este orden absurdo en que el 
dinero es la única patria a la que sirve y las 
fronteras se diluyen, no por la hermandad, sino 
por el desangre que engorda a los poderosos sin 
nacionalidad. (MARCOS, 2001b, p.270) 

esta tierra sigue pagando su tributo a los 
imperios *…+. Materias primas *…+ con el mismo 
destino: el imperio. La cuota que impone el 
capitalismo al sureste de este país rezuma, 
como desde su nacimiento, sangre y lodo. 
(MARCOS, 2001, p.24) 

Es importante lo que señala J. Torres Farés87: 

el expansionismo de la ganadería y (de) la 
destrucción ecológica atentan contra la cultura y 
la identidad misma de las comunidades de 
indios. Los campesinos se convierten en 
‘excedentes’ humanos y se ven condenados a su 
desarraigo. La desposesión de tierras y la 
destrucción de su entorno natural hace inútiles 
su sabiduría y sus habilidades productivas, es 
decir, viven la negación de su existencia como 
indígenas y como campesinos. 

El EZLN nace entonces con una concepción campesinista-

clasista, y surge el movimiento indio, cuestionado por muchos, ya que 

se cuestiona incluso que sean capaces una rebelión. No ayuda el 

hecho de que sus voceros, como Marcos, sean blancos. Se les sigue 

viendo como un grupo de blancos o mestizos, que se comunican con 

un lenguaje blanco (el de Marcos), aunque lo cierto es que el EZLN 

usó las formas tradicionales de organización social indígena para 

estructurar a su ejército. A la vez, la moda y el eco que ha tenido el 
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indigenismo de Marcos hace que sectores mestizos también se 

quejen de su situación de pobreza. 

En la consulta nacional del 27 de agosto de 1995, el EZLN 

planteó a la sociedad civil unas preguntas para decidir el rumbo del 

movimiento. A partir del desgaste de este, se crea en 1996 una nueva 

fuerza política civil, el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), 

que pretendía aunar a obreros, trabajadores del campo, mujeres, 

jóvenes *…+ que quisieran democracia, justicia y libertad. 

Según Mora (2007, p.71-74), las reformas constitucionales del 

2001, que tenían que ver con los derechos y la cultura indígenas, no 

siguieron los acuerdos de San Andrés. Eliminaron el derecho legal al 

uso colectivo de los recursos naturales y no reconocían a la 

comunidad indígena como parte de la estructura federal. El gobierno 

reconocía los derechos indígenas en términos culturalistas, con 

disociación entre los derechos culturales y los políticos y territoriales. 

La administración de Fox se caracterizó por un neo-indigenismo; pero, 

en realidad, ya desde los 50 se promovía la asimilación cultural. Se 

crearon las universidades interculturales, la primera en 2004, para 

facilitar la integración de culturas. El problema es que la definición de 

cultura que se está usando es algo sin poder, separado del contexto 

político y económico. 

Los zapatistas dicen que se está ignorando el orden social que 

tiene que ver con la etnia. El mestizaje como ideología surge en 1890 

con el porfiriato, y los intelectuales hablan de la mejora de razas a 

través de mezclas (Vasconcelos). Se está ignorando, según muchos, el 

pasado colonial genocida. Entonces se cambia la raza por cultura, con 

identificadores como ropa, lengua, localización geográfica. Al definir 

al indígena en términos de culturales es más fácil moverse a la 

categoría de mestizo. Se enmascaran, pues, los rasgos biológicos con 

los culturales. 

Los discursos indianistas desde los 70 dan estos rasgos 

culturales unidos a elementos inherentes como la conexión a la 
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tierra, un entendimiento holístico del universo... Serían los indígenas 

quienes representan al verdadero México, no los mestizos. Estos 

discursos valorizan el papel de los indígenas en la nación, pero 

deshistorizan un poco la formación de la identidad, al situarla fuera 

de las relaciones materiales, y definen los rasgos culturales como si 

fueran inherentes, enmascarando lo biológico. La lucha reciente trae 

el rescate de danzas y ceremonias, educación bilingüe y bicultural, y 

el rechazar la asistencia social. 

Dentro de esto, y como veremos en estas obras, las mujeres 

indígenas zapatistas tienen un papel muy importante porque 

enfatizan el rescate de estas costumbres, criticando a la vez aquellas 

que mantienen a las mujeres en sumisión, desestabilizando nociones 

fijas de identidad. Hay, por tanto, tradiciones que hay que cambiar: 

asamblea, escuela... 

Esta nueva política de izquierdas, en lugar de enfatizar en la 

identidad cultural, quiere reconocer las diferencias étnicas y de 

género (así lo hacen el EZLN y también Hugo Chávez y Evo Morales, 

por ejemplo), que van a decir que no se puede separar lo cultural de 

lo económico, como también se repite en los discursos literarios que 

analizamos. 

En cuanto a Marcos y el zapatismo, el 1 de enero de 2006, el 

subcomandante inició una gira por los estados mexicanos para 

promover “la otra campaña” (como “delegado Zero”), dirigida a los 

que desde abajo y desde la izquierda quieren cambiar la sociedad, 

pero el 3 de mayo de 2006, tras la expulsión de los vendedores de 

flores del mercado Belisario Domínguez y la violencia surgida (dos 

muertos, múltiples heridos, mujeres violadas, cientos de detenidos y 

varios desaparecidos), Marcos suspendió su recorrido. El 26 de mayo 

de 2014, Marcos dice que deja de ser subcomandante Marcos para 

pasar a ser subcomandante insurgente Galeano, en homenaje a un 

zapatista asesinado poco antes. Al parecer, ahora pasa sus días 

escribiendo. 
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La identidad, algo que todos los humanos tienen, es una 

dimensión subjetiva de la cultura. Los humanos transmiten sus 

conocimientos para que se dé una relación exitosa con el medio. 

la necesidad de ubicarse en el espacio, el tiempo 
y el movimiento del universo mediante los 
diferentes sistemas de interpretación del 
mundo, es una necesidad ontológica exclusiva y 
esencial para el homo-sapiens que le orienta en 
su corta odisea a través del “planeta azul”. 
(Dieterich, Apud SULCA, 2012, p.1-2

88
) 

Con el signo y el símbolo establecemos relaciones con el medio 

exterior. Ya que signos y símbolos son arbitrarios y fruto de una 

convención, también lo es la identidad. Según la situación, hay que 

adecuar la identidad, por lo cual estas están en cambio permanente, 

“de modo que la identidad se encuentra en constante renovación y 

selección de sus componentes, proceso que se realiza siempre a 

partir de los conocimientos previos” (SULCA, p.3). Así pues, el decir 

que estamos perdiendo la identidad, como tanto se oye en estos 

tiempos de miedo a la globalización, parece no tener sentido. 

Refiriéndose a Chiapas, Sulca indica: 

la diferencia cultural se encuentra en 
permanente transformación. No está inscrita en 
la pugna dicotómica entre tradición y 
modernidad, porque la estructura local cambia y 
también el capitalismo toma diversas 
modalidades *…+ la diversidad es actual, ya que 
no está representada por la oposición antiguo-
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nuevo, puesto que ambos son antiguos en su 
matriz y ambos son contemporáneos. 

Según este autor, “la apropiación de la cultura se da en un 

ámbito del ejercicio del poder, en una sociedad altamente 

jerarquizada por las relaciones capitalistas” (p.4). Los indígenas han 

entendido que pueden usar el ser indígena, debido a ese interés 

folklorista en ellos. Se llega así a algo que es común en muchas 

culturas, la creación del mito de la etnicidad, y por ende de la cultura. 

El indígena es el buen salvaje, en armonía con la naturaleza, 

preservador de todas las buenas cualidades y riqueza cultural que 

destruyó el español cuando llegó. En realidad, los indígenas son 

destructores de la naturaleza, señala; lo cual no extraña, pues la 

necesitan para sobrevivir. La visión idealizada suele venir dada por 

agentes externos que ven lo indígena, lo indio, con un halo que no es 

real. Hombres como el Che Guevara, el subcomandante Marcos, o 

escritores como los que estudiamos aquí, son hombres blancos. Ellos 

están creando y definiendo la identidad indígena. En estas novelas, 

en concreto, esa identidad se define por su lengua, costumbres *…+, 

que en realidad el indígena parece descubrir al unirse al ejército 

zapatista (novelas militantes, por lo tanto). Así lo manifiesta el 

protagonista de Nudo de serpientes: “Pedro le habla de ética e 

historia, entre bromas le descubrió su propia cultura, se reencontró 

como tzeltal y tojolabal, como campesino, como mexicano, y como 

ser humano” (p.75). Puede estarse más o menos de acuerdo con las 

afirmaciones de Sulca, y quizá vienen bien para recordar que hay 

otras opiniones, no solo las expresadas en las novelas; pero no se 

puede negar la expropiación y explotación que las comunidades 

indígenas han sufrido, y el olvido en el que aún siguen. 

Según Sulca, las facciones emprendedoras han orientado sus 

actividades fuera de Chiapas, dejando el pequeño comercio, el 

transporte y la administración, “acentuándose la intervención de los 

grupos indígenas principalmente en la periferia” (p.5). Los indígenas 
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se han ido a la ciudad también, y allí residen, junto a extranjeros, 

turistas y los coletos y los fuereños (mexicanos de otras partes del 

país). Así, la ciudad es donde se encuentra más diversidad: lenguas, 

religiones, comidas*…+. Tanto el campo como la ciudad, según este 

autor, experimentan una eclosión de organizaciones, colectivos, que 

suponen clasificaciones identitarias, curiosamente impulsadas por la 

reestructuración del sistema capitalista a nivel global y en su forma 

neoliberal. 

En estas novelas, como ya sucedía en el discurso de Marcos, 

vemos aparecer nuevos sujetos sociales que van más allá de los 

paradigmas tradicionales y que son negados. La diferencia 

socioeconómica y física trae consigo el racismo al que han estado 

expuestos los indígenas desde que llegó el hombre blanco. Pero 1994 

marca el nacimiento de los indígenas como nuevo sujeto social en el 

discurso, pues no solo reclaman necesidades básicas, sino también la 

dignidad. 

En la base de la relación entre las minorías y el resto de la 

sociedad está el concepto de raza, de tipo biológico, aunque 

confundido con etnia, pueblo, religión, nación e idioma, como 

recuerdan J. Arellano y M. Santoyo (1997, p.147). Según estos autores 

(p.151-152), tras los españoles, los mestizos han establecido la misma 

relación con los indígenas, manifestando un racismo abierto, sobre 

todo en áreas rurales como Chiapas; o más sutil, como en las 

ciudades. El color, los rasgos físicos y la lengua sirven para concretar 

lo indígena, en asimetría socioeconómica, y también en una peculiar 

situación geográfica (vecino de Estados Unidos, que presenta 

modelos culturales que contribuyen al racismo – además de ser causa 

de la ruptura familiar, como se ve en el documental de León de 

Aranoa sobre Marcos). 

El nuevo sujeto social, el EZLN, está constituido por diferentes 

organizaciones y grupos indígenas, a los que se suman otros actores 

sociales, como las mujeres (Asociación de Mujeres de San Cristóbal 
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de las Casas), la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del 

Soconusco, el Frente Independiente de Pueblos Indígenas etc. 

El discurso del ejercicio zapatista presenta una nueva forma de 

discurso político. Involucra a la sociedad civil ya en el momento en 

que los llama a reuniones y procesos electorales, y además plasma la 

realidad de indígenas, pero también de otros actores de la nación. La 

audiencia del EZLN, y de Marcos como portavoz y escritor, es el 

marginado, la clase media y la élite nacional e internacional. La 

mayoría de sus textos tienen un lenguaje y un discurso peculiar. El 

subcomandante narra la lucha que tiene lugar en la selva Lacandona, 

en un universo literario caracterizado por el frío, la lluvia, la amenaza 

del gobierno, y unos personajes como el Sup, los niños zapatistas, los 

hombres que luchan, el viejo Antonio. Se insiste en la historia 

milenaria y aparecen las cosmogonías mayas. Estos textos llaman la 

atención de un público amplio con sus ironías, el humor y las figuras 

retóricas que van junto a un lenguaje llano. Las novelas estudiadas 

incluyen menos referencias y figuras que las obras de Marcos, menos 

ironías, pero sí hay algo de humor en Tierna memoria, sobre todo al 

narrar el mundo del niño y cómo ve las nuevas cosas al llegar a la 

ciudad (la ducha, la televisión *…+). Incluso la figura de Marcos se 

trata con humor en ambas novelas. En Nudo de serpientes 

encontramos muchas menciones literarias: “por esos años leyó El 

Capital, el Manifiesto Comunista *…+ novelas como la Madre de Gorki, 

el Tábano, el Gatopardo. Y un chingo más, materialismo dialéctico, 

materialismo histórico” (p.85), “Puede haber poesía sin ideología, 

pero no ideología sin poesía *…+. Por eso yo no dejo mi León Felipe, ni 

a Neruda *…+” (p.87). Esta última obra es marcadamente política, con 

muchas menciones a partidos, sindicatos *…+ y también listados de 

los tipos de armas que se poseen (quizá porque, como dice un 

personaje, “necesitamos más hombres y armas, no vamos a mandar 

gente desarmada” (p.101). Las citas literarias son siempre políticas; 

cuando nombran mayor a Moisés, dentro de los zapatistas, le dicen: 
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“no serás ya dueño ni de tus propios sueños, y reconocerás, como 

dijo el poeta León Felipe ‘De Caín a Hitler, un solo río de sangre’” 

(p.94). 

También en ambas novelas aparece el Che, al que lee, por 

ejemplo, la zapatista Tania en Nudo de serpientes (p.56), y sobre el 

que lee el protagonista de la novela de Ímaz: “había ganado antes, 

junto con otros barbones, una guerra muy justa en un lugar llamado 

Cuba y que era un hombre bueno y valiente” (Tierna memoria, p.70). 

Encontramos en estos autores, como en Marcos, las menciones 

a la tierra, los nombres de diferentes pueblos, la cultura propia del 

indígena (lengua, vestido, danza, canto…). 

antes de irse solos hay que aprender todos sus 
sonidos [de la montaña], hasta su respiración, 
hay que saber ver lo que el ojo que no sabe no 
ve, hay que sentirla hasta en la piel, pues. La 
montaña es noble, y tiene su vida, como 
nosotros, pero es mucha, mucha, su fuerza, 
tiene una grande energía, hay que conocerla y 
respetarla y nunca se debe hacer confianza, 
pues el Jou

89
 nos puede llevar por el camino 

malo”. (Tierna memoria, p.22) 

También fabricaba su pech’ (mecapal) que sirve 
para cargar cosas y poder caminar con las 
manos libres, como con la leña, pues el peso del 
bulto, detenido desde la frente, se lleva en la 
espalda. Además hacía sus chojac, unas redes 
como costales abiertos que sirven para amarrar 
y llevar el maíz y hacía sus mochic (canastas de 
carrizo silvestre) que se usan para lavar el maíz y 
el frijol o para acarrear fruta. (Tierna memoria, 
p.26) 

                                                           
89

 Ser invisible que extravía a gente en la montaña. 
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Por cierto que ahí, en esa recámara, se hace una 
vez al año una ceremonia de agradecimiento y 
regalo a la montaña, donde se entierra un pollo 
y se le deja una vasija con agua al lado de una 
cruz de madera que está clavada al suelo. 
(Tierna memoria, p.28) 

Las muchachas se ponen rete bonitas, con sus 
trenzas recién peinadas, sus ropas llenas de 
listones de colores, su alegría en su cara y sus 
ojos traviesos... son irresistibles. Se canta, se 
baila y se come, todos juntos. En verdad que es 
mucha alegría para nuestros corazones. La fiesta 
es la vida misma ¿si no, imagínate, qué sería la 
vida sin fiesta? No seríamos humanos, pues no 
conozco ningún otro ser vivo que haga fiestas. 
*…+ Poco después vino el Carnaval, que empieza 
el 18 de febrero y dura cuatro días. Es una fiesta 
muy bonita, se hacen concursos de jinetes que 
tienen que agarrar la cabeza de una gallina 
colgada de un lazo”. (Tierna memoria, p.93) 

Pero no todo era trabajo, también hacíamos 
muchas fiestas, por fechas históricas del país o 
de la organización y hasta por cumpleaños de 
alguien o por boda. En esas fiestas nos 
conocíamos entre todos, se bailaba, se cantaba, 
se hacía poesía y teatro. Yo sigo pensando que 
la vida sin fiesta no es vida humana. (Tierna 
memoria, p.127) 

aquí traemos las actas del proceso de votación, 
casi sesenta y cinco mil indígenas tsotsiles, 
tojolabales, tzeltales, mames y choles avalan la 
posición por las armas *…+. (Nudo de serpientes, 
p.102) 
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La fiesta es también una forma de esconder u olvidar las penas 

del resto del año, y son propias de un pueblo ritual, como diría 

Octavio Paz en su ensayo “Todos santos, día de muertos”. En Nudo de 

serpientes aparece la mención a la fiesta, cuando Moisés piensa en 

entregar al General explotador: 

será otra fiesta, trescientos periodistas viajarán 
ese dieciséis de febrero, en un recorrido de ocho 
horas, en cuarenta microbuses, todo es fiesta en 
este país, las masacres, el hambre, los 
cumpleaños y tu propia entrega pública. La 
vergüenza es una fiesta de mierda”. (p.238) 

Los indígenas, parte del nosotros del discurso zapatista, que 

han pasado de ser objetos a sujetos, son considerados aún por 

muchos un inconveniente para el desarrollo del país; se ha pasado de 

discutir si son seres humanos o no/seres con razón o no, a discutir si 

son objeto de democracia o no (ARELLANO; SANTOYO, 1997, p.159). 

Margarita de Jesús Gutiérrez (2014) estudia la identidad y el racismo 

en San Cristóbal de las Casas, donde hay una clara oposición entre 

mestizos (coletos) e indígenas. El idioma español crea una diferencia 

fundamental entre ellos. 

Pero indio es la manera ignorante en que los 
blancos, que vinieron de Europa, le llamaron a 
los habitantes de estas tierras porque creían que 
habían llegado a la India y luego que supieron su 
error no lo corrigieron e hicieron de esa palabra, 
indio, algo igual a seres que no tienen alma. 
(Tierna memoria, p.58) 

El mismo protagonista, que oye como le dicen los demás 

“avanza el indio” (p.115), cuando aprende cosas, se llega a sentir 
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orgulloso de eso: “Muy bien, ¡avanzamos!” (p.116). También en la 

escuela otro muchacho exclama “¡Avanza el gigante indio!” (p.57). 

El protagonista reflexiona cuando está en la ciudad (México D. 

F.): 

Tampoco me gustó de la ciudad que hay 
personas que usan como si fuera grosería la 
palabra indio. “¡Pinche indio!”, dicen para 
insultarse. No nos conocen, pero nos 
desprecian. Me di cuenta de que para esa gente 
nosotros los indios somos tontos, taimados, 
flojos y malditos por naturaleza y por eso nos 
odian. Cómo me gustaría que nos conocieran de 
veras, que vieran cuán alegres son nuestros 
niños, qué parlanchines y bromistas somos casi 
todos, cuánto se trabaja a diario para sobrevivir 
y desde qué temprana edad se empieza a 
trabajar. (p.108) 

Y se pregunta “¿Es tan difícil de entender que lo diferente no es 

malo por definición, sino simplemente distinto?” (p.108). 

En México hay un antagonismo claro entre nosotros y los otros, 

dependiendo de quién hable. En Chiapas hay diversas etnias, y en la 

ciudad de San Cristóbal predominan los tsotsiles y tseltales, grupos 

mayas emparentados entre sí. La novela Tierna memoria nos habla de 

los últimos, al noreste y sureste de la ciudad de San Cristóbal (a partir 

de los 50, estos dos grupos de Los Altos empezaron a colonizar la 

selva Lacandona, expandiendo su territorio), y la de Nudo de 

serpientes, también en Chiapas, nos presenta a los tojolabales, grupo 

también maya que se sitúa en la zona centro oriental del estado de 

Chiapas. Para los coletos (los mestizos de San Cristóbal), por ejemplo, 

el nosotros son ellos, los mestizos, con orgullosa herencia noble 

española, un pasado colonial, que hablan español y que presentan 

otros elementos distintivos como el vestido, la gastronomía, 

tradiciones, distintas a las de los indígenas. El espacio geográfico de la 
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ciudad pertenece al mestizo, así lo siente, al igual que el indígena 

posee el campo. Ambos sienten su espacio invadido, por lo tanto. Se 

acentúan las diferencias entre los unos y los otros, para definir la 

propia identidad por oposición al otro. 

El presente es visto siempre en los discursos actuales como un 

momento de pérdida de las esencias. Si se ve desde los mestizos, los 

llamados coletos (no todos, pero sí aquellos que se hacen llamar “los 

auténticos coletos”), el desastre empieza cuando llegan los indígenas 

a la ciudad, pues estos son quienes traen delincuencia, alcoholismo, 

drogas, prostitución (NARVÁEZ, 2014). Para los indígenas, o para el 

discurso de herencia zapatista que es el que analizamos aquí, la 

pérdida de las esencias comenzó con la conquista, y ahora es un 

momento de luchar, de recuperar el pasado glorioso, a pesar del 

miedo. 

Me decía mi tat que tener xivel (miedo) está 
bien, pues es parte de nosotros y sirve para 
estar alerta, pero que no hay que dejarlo que te 
gobierne sino que hay que gobernarlo, hay que 
domarlo como a un caballo, pues si no no te 
sirve y al contrario, te puede hacer daño. (Tierna 
memoria, p.14) 

Dentro de la pérdida de las esencias, se culpa a los 

conquistadores: 

Ahora sé que la borrachera fue otra de las 
enfermedades que trajeron los conquistadores, 
pues antes de eso sólo se usaban las bebidas 
fermentadas en ceremonias religiosas y para 
algunas curaciones del alma, no para la 
borrachera, no para volver estúpidas a las 
personas”. (Tierna memoria, p.46) 

Punto nodal de este discurso es la dignidad, algo en lo que 

insiste también Marcos, como hemos visto en otros trabajos citados 
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en bibliografía. Se habla mucho de ella y de otros valores y 

posesiones propios del indígena, como la tierra y las costumbres, 

pero también en el derecho a la sanidad, por ejemplo. Todo esto es 

muy repetido por Marcos en sus escritos también (y puede verse, por 

ejemplo, en la entrevista del documental Caminantes. En él alude a la 

mala alimentación de los indígenas y la falta de médicos, que hacen 

que los niños mueran sin haber aparecido en el censo si quiera. Es 

como si el indígena no existiera). 

La lucha tendrá sufrimiento, pero no será más 
sufrimiento que ver morir en silencio a los hijos 
y a la montaña. Los que nos han robado y 
humillado van a conocer que eso no está bien y 
que somos personas, no bestias. *…+ Es con 
esperanza como se crece bien la dignidad. Dios, 
que conoce nuestro sufrimiento, tampoco ha de 
estar conforme. (Tierna memoria, p.72) 

Creo que los que estamos aquí presentes hemos 
aprendido muchas lecciones, uno y otros, lo 
principal es que todos queremos que haya una 
paz digna, para los hombres, las mujeres, los 
niños, de aquí de Chiapas y de México. ¡Viva 
México! (Nudo de serpientes, p.243). Este es el 
momento en que los zapatistas llegan a 
Guadalupe Tepeyac y las palabras son dichas por 
un miembro del PRI, por lo que, en este caso, 
son difíciles de creer. Como reflexiona Moisés: 
“Todo se olvidará *…+ sólo quedará en la 
memoria el grito ¡Viva México!, olvidándose que 
cuando ellos hablan de México, es el suyo, el 
país de los señores del poder, de la pobreza, el 
México de las masacres eternas”. (p.243) 

Insistiremos un poco más en el tema de la muerte de los niños 

por falta de médicos y medicinas, una reivindicación hecha por 
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Marcos también en el documental Caminantes, cuando alude al caso 

concreto de una niña. Al igual que nombrar los diferentes grupos 

indígenas parece hacerlos más reales, también dar nombres e 

historias concretas (aunque sean noveladas) hace el drama más 

auténtico que dando solo números y datos generales: 

En la novela de Carlos Ímaz, cuando muere el hermano del 

Mongo, mientras intentan llevarlo a Ocosingo a que lo vea un médico, 

Tito dice que tiene que irse (con los zapatistas): 

tengo que hacer lo que me dice mi corazón. 

˗¿Y qué te dice, pues? 

˗Pues que la muerte de tu hermanito no debía 
ser. (p.114) 

Alguien dice en la misma novela: 

Al protagonista, Tito, ya se le han muerto otros hermanos, y su 

dolor es desgarrador cuando otra más muere al final: 

Si todavía no se me quita el dolor de mi otra 
hermana, ni siquiera el de mi hermano. Pero 
éste me duele demasiado, tengo ganas de gritar 
y de matar a alguien, de pasarle el dolor a 
quienes nos miran como si fuéramos animales. 
*…+ Somos personas, de buenos pensamientos, 
no merecemos esto y mi hermanita menos que 
nadie. (p.171) 

Siempre se resalta la dignidad por encima de todo, como 

también hace Marcos: “Todos en San Jacinto se estaban portando con 

una enorme dignidad” (Tierna memoria, p.157). 

Cuando al final de la novela al protagonista, Tito, se le muere la 

hermana (otra muerte de niño inocente que podría haberse evitado 

de haber un médico), dice: “Gracias a nuestros mayores no hemos 

olvidado esa herencia, a veces guardada, de nuestros antepasados. 

Esa que no pretende venganzas personales que nos envilezcan sino 
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remedios colectivos que nos dignifiquen” (p.172). Esta oración 

resume muy bien la actitud indígena, resaltada por muchos 

ensayistas, escritores, y también por Marcos; la colectividad indígena 

y su sentido de la dignidad. Ya no quieren venganzas personales 

“gracias a que había renacido nuestro espíritu colectivo de lucha en el 

Ejército Zapatista; entre otras cosas, para evitar que la muerte nos 

visitara tan seguido y nos encontrara tan estúpidamente indefensos” 

(p.172). 

En Nudo de serpientes, el protagonista reflexiona sobre la 

eternidad, sobre lo que significa uno mismo en la “inmensidad de la 

creación” (p.76): “Pero también tenemos que conocernos a nosotros 

mismos para derrotarnos en la victoria, para ganar en la derrota, para 

morir con dignidad *…+” (p.77). 

La identidad cultural viene definida por rasgos espirituales y 

materiales, es decir, los modos de vida, los valores, creencias y 

actitudes, la lengua y los modos de expresarse, la ropa, gastronomía, 

juegos, artesanía, música, religión, historias orales… Se mencionan 

muchos de estos elementos, y se describen. 

Dentro de la importancia de la lengua, en estas obras se 

incluyen muchas palabras en lenguas indígenas, como el mismo 

protagonista de Tierna memoria decía, ya que un elemento muy 

importante de la identidad indígena es su lengua. Se abre aquí una 

brecha entre jóvenes y mayores, pues aquellos no dominan o no usan 

de igual modo la lengua, lo que trae consigo la pérdida de la 

identidad, al condicionar la lengua la percepción de uno mismo y lo 

que le rodea. Para los tzotziles y tzeltales, al igual que para otros 

grupos mayas, las palabras “son mucho más que un vehículo de 

expresión y un marcador de etnicidad, son un signo de humanidad en 

el más amplio sentido del término” (BOYER, 2015, p.77-78). 

El respeto (expresado en gratitud, obediencia y con 

repeticiones rituales) es parte del habla competente, señal de 

humanidad. En este sentido, sostiene por ello Neila Boyer que las 
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nuevas generaciones son diferentes en términos de identidad y 

subjetividad, y “otro tiempo es presente” (p.78). Los jóvenes se 

expresan como castellanos o mestizos (caxlanes), lo cual erosiona la 

identidad étnica y cultural; es el “nuevo vivir” (p.79). Según esta 

autora, ya que las palabras son substancia en estas culturas, 

modifican el estado y cambian la condición del organismo. En el 

fondo esto enlaza con la idea general de que la identidad no es algo 

estático, y, de hecho, tampoco lo es la de los blancos (como se ve en 

la novela Tierna memoria; hay un cambio también en el profesor que 

da clases en la escuela durante un tiempo). Según la autora 

mencionada, para estos pueblos las palabras “deben estar 

desprovistas de cualquier emoción y aderezo gestual y, por ende, 

quien las emite ha de ser una persona real y metafóricamente 

cerrada” (p.81). Esa es el habla de los adultos; los jóvenes pueden 

hablar manera informal o de broma, y los niños pueden usar palabras 

en castellano e insultos. Es decir, la construcción de la persona corre a 

la par que la adquisición del lenguaje y de las normas que lo rigen. 

Junto con la lengua van la corrección de gesto y atuendo y la 

etiqueta social. No se admiten la altivez, la arrogancia, y han de 

vigilarse el tono, el timbre y la cadencia. No se debe hablar con el 

corazón, con la emoción, con los sentimientos. 

Quizá esta expresión de sentimientos no es mala; de hecho, 

muchas organizaciones ayudan a hombres y mujeres (quizá las 

mujeres están más abiertas a esto) a expresar sus sentimientos, lo 

que trae un “nuevo tiempo”, sobre todo debido al contacto mayor 

con el castellano (aunque el cambio de identidad se daría no por 

hablar castellano, sino por hablar sin humildad, prudencia ni respeto; 

sin humildad y con carga emotiva90). 

                                                           
90

 La autora trata en su artículo también del habla del discurso amoroso, que ya no 
sigue las normas de antes y aleja a los jóvenes del ideal social de persona cabal e 
indígena tradicional, construyéndose así nuevas subjetividades indígenas en la 
modernidad. 
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En el fondo, como también indica esta autora, estamos ante un 

uso de “discursos de la modernidad”, una apertura comunicativa que 

trae hablar de los derechos humanos, los de las mujeres, los neo-

indigenistas… (p.86). 

Como hemos dicho, son muchos los sujetos insertos en el 

nosotros (los compas, los indígenas, las mujeres…). Estas adquieren 

aquí un papel importante, un tanto alejado de las costumbres que no 

la beneficiaban en la cultura indígena, como hemos comentado más 

arriba: 

Es cierto que entre los insurgentes la división del 
trabajo entre hombres y mujeres es muy distinta 
a la que existe en nuestras comunidades *…+. 

Las mujeres en nuestras comunidades, en 
general, están casi todo el día en la cocina, el 
huertito, el acarreo del agua, la leña y el cuidado 
de los hijos y el marido. Tienen muy poco 
tiempo libre. *…+ la jornada de trabajo de las 
mujeres solo termina cuando se van a dormir, si 
no es que su descanso es interrumpido por 
alguno de los hijos *…+. 

En el Ejército Zapatista las cosas son diferentes y 
se le da oportunidad a las mujeres de escoger su 
rama de actividad y la posibilidad de tener 
nuevas y mayores responsabilidades, como 
cualquier insurgente. Pero es cierto también 
que a más de un insurgente no le gustaba tener 
de mando a una mujer”. (Tierna memoria, 
p.129-130) 

En Nudo de serpientes tenemos el personaje de Tania, que llega 

incluso a dirigir una columna del ejército zapatista (p.109). Es una 

mujer hermosa, culta y valiente, “pues de hombres y mujeres es el 
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dolor, y serán hombres y mujeres quienes trabajen para terminar con 

él” (p.110), que muere como una heroína (p.110-111). 

En primer lugar, están los zapatistas, que han tenido que 

aprender de los indios, escuchándolos (como insiste Marcos en el 

documental Caminantes): 

Eran casi siempre diez los hombres que se 
reunían a hablar. Tenían además una libreta 
donde apuntaban algunas de las cosas que 
decían y también leían en voz alta algunos 
papeles. [...] No entendía muy bien de qué iba 
su plática, pero varias veces hablaron de unos 
tales compas que vivían en la montaña y de 
proteger nuestra vida. Nunca había oído esa 
palabra ni menos hablar de esos tales compas. 
Me dio miedo, me imaginé algo así como que el 
temido Jou, ese ser invisible que anda 
extraviando gente en la montaña, tenía unos 
primos que habían llegado, pues nadie más 
puede vivir sin casa y sin pueblo en la selva 
aparte de los animales”. (Tierna memoria, p.17) 

Está describiendo a los zapatistas que llegan a la aldea de Tito, 

que “quieren hablar su pensamiento con nosotros” (p.17), y decir “su 

palabra de su boca y no sólo de su papel” (p.18), los compas que 

viven en la montaña, que son “muy pálidos” (p.43), y “con sus barbas 

largas se miran requete algo feos” (p.43). 

— Son gentes — dijo mi tat —respetan nuestro 
modo, es justo que los ayudemos. Vinieron 
hasta acá a ofrecernos su palabra y pasan 
muchas penas por lo que creen verdadero. No 
obligan a nada y saben escuchar. Lo que sí, es 
que hay mucho de su palabra de ellos que no 
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entiendo, a veces hasta pienso que se me olvidó 
la castillla, pues usan palabras muy otras. 
(Tierna memoria, p.44) 

Son respetuosos de los modos nuestros y con 
esa ayuda mutua ellos pueden realizar su ideal 
de vivir luchando y los pueblos podemos tener 
una fuerza para defendernos, como ves, pues, 
podemos ayudarnos muy bien y está en 
nosotros hacerlo posible. (Tierna memoria, p.75) 

La verdad, me llevé una grande sorpresa, pues 
donde antes había sólo ocho locos, ahora eran 
más de cien y además había otros campamentos 
igual de llenos. Venían de pueblos diferentes 
*…+. Es verdad que la fuerza iba creciendo. Los 
pueblos estaban levantándose. (Tierna 
memoria, p.124) 

la organización va más allá de las células de la 
selva, *…+ el movimiento es nacional, y las 
decisiones conllevan una enorme 
responsabilidad, el movimiento insurgente no es 
contra finqueros, sino para combatir el gobierno 
federal *…+. (Nudo de serpientes, p.104) 

Tanto en los capítulos narrados en Tierna memoria por Tito, 

como algunos narrados por un subteniente de un campamento 

zapatista, se retrata a Marcos como alguien cercano, con humor (en 

el narrador o en el mismo Marcos), pero también insistiendo en su 

coraje: 

Encontré al barbón-cara-muy pálida escribiendo 
algo sobre una mesa, sentado en un banco, 
fumando lo que luego supe que se llama pipa y 
entendí de qué se reían los chamacos. (p.84) 
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Marcos ya tenía el grado de subcomandante. 
*…+ como él pone los rangos, pues ni modo que 
se lo baje, ¿no? (p.137) 

― ¿Y si matan a alguien o violan a alguna mujer 
*los del ejército+? ― preguntó una voz desde la 
tropa. 

― Si hacen alguna chingadera de ésas, no 
regresa uno vivo-respondió sin alzar la voz el 
subcomandante Marcos. (p.139) 

Lo mismo sucede en Nudo de serpientes: 

Marcos ríe, no desprecia los vasos de café; a 
pesar de una gastritis que lo obligó a salir de la 
selva y atenderse en ciudad de México *…+. 
(p.90) 

Moisés se sorprende de la capacidad analítica de 
su interlocutor, la claridad de sus argumentos 
siempre contrastados con ejemplos prácticos de 
la vida cotidiana de las comunidades *…+. (p.98-
99) 

Cuando se apuesta la pipa con Moisés y la pierde, “el 

subcomandante ríe: Cabrón, a ver que chingados haces con la 

cachimba *…+, el subcomandante ríe a carcajadas” (p.99). Y cuando se 

están preparando para la insurrección, “el subcomandante Marcos se 

ve cansado, tenso, el estómago le arde” (p.104). 

Resulta interesante ver cómo en Tierna memoria se le dedica 

un espacio a la escuela, donde podría “ayudarse” a los indígenas 

(como estos mismos insisten en el citado documental), que 

generalmente es un lugar que no enseña en lengua indígena por la 

falta de preparación de los maestros. Hay hasta un capítulo escrito 

desde la perspectiva del maestro, quien indica “eran muy sanos y 

avispados. No tenían la malicia de los de la ciudad. *…+ El problema 
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mayor estaba en la barrera del idioma. Pues una cosa es aprender 

otro idioma y una muy distinta es aprender en otro idioma” (p.55). 

Les daría clases a todos los niños de la 
comunidad, sí, al mismo tiempo, sin importar su 
edad ni el año escolar al que fueran. Así es aquí, 
los que menos tienen no sólo tienen que 
ponerle más, sino que para acabarla de fregar 
les tocan menos maestros. Las llaman 
pomposamente “escuelas unitarias”, que quiere 
decir simple y llanamente que tienen un solo 
maestro para todos los grados. 

— Eso sin contar que los niños apenas 
entienden español y yo no sé ni una palabra de 
tzetzal — pensé con enojo. (p.32) 

Se hace así una crítica a la situación propia de las zonas 

indígenas. Como indica V. J. Llorent García (2002), a raíz de las 

insurrecciones del EZLN el gobierno mexicano “aseguró que los 

grupos étnicos indígenas tendrían una educación basada en su lengua 

nativa y en los centros escolares se proporcionaría su propia cultura” 

(p.109); sin embargo, esta no es la realidad, ya que los maestros 

(como los que se mencionan en la novela), no conocen la lengua 

indígena de sus alumnos (al menos uno trata de aprender algo, y de 

utilizar el “espíritu colectivo y de colaboración” – p.55) indígenas y 

hacer que los mayores ayuden a los pequeños, y él mismo aprender 

palabras indígenas (el problema es que pronto ha de irse). 

El desplazamiento cultural en las escuelas, donde profesores 

blancos, ajenos a la cultura indígena y sin interés por ella, enseñan en 

español, es algo común. F. Santis Gómez (2011) habla de sus 

experiencias como profesor en dos comunidades indígenas tzeltales, 

donde los niños han adoptado costumbres de la cultura occidental, lo 

que crea conflictos de identidad. 
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La escuela pierde en estas comunidades su función de 

transmisora de cultura (la propia), ya que la cultura indígena se 

considera una cultura inferior, lo que genera ciertos sentimientos, 

acrecentados en aquellos indígenas que han salido de su comunidad 

y son maltratados, física y psicológicamente. Hay un racismo que lleva 

el propio indígena interiorizado, que no le permite relacionarse con 

otros grupos culturales. Este rechazo de lo indio es también motivado 

por los padres de familia, que quieren que sus hijos mejoren en la 

vida, como indica F. Santis Gómez (p.7); esto se da en muchos países 

con lenguas minoritarias, en casos de situaciones diglósicas. La 

escuela debería incluir la cultura, la lengua (aunque solo sea de modo 

oral, pues es cierto que los indígenas suelen comunicarse únicamente 

de modo oral en ella), la cosmovisión indígena. 

El protagonista del libro Tierna memoria explica lo que puede 

ser una situación real clásica en estas escuelas: 

Para mí la escuela era un mundo sin sentido. Al 
principio no entendía nada de lo que decían los 
maestros. No me gustaban y por lo que se podía 
ver a ellos tampoco les agradaba estar con 
nosotros. Los tres primeros años tuvimos cuatro 
maestros distintos, todos eran caxlanes

91
. 

Incluso, por no hacer la tarea, uno de ellos nos 
ponía de rodillas, frente a todos los demás, a 
detener piedras con las manos extendidas. Por 
suerte ese maestro duró muy poco, pues 
además que desde que llegó se quería ir, sus 
modos no le gustaron nada a la comunidad. 
(p.61) 

La escuela no me había enseñado mucho. *…+ 
Pero eso cambió con la llegada del maestro 
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Rolando. *…+ Cuando lo vi pensé que era otro 
caxlán y que no me iba a dejar de él, pero desde 
el primer día de clases me di cuenta que era 
diferente a los otros. No gritaba y le gustaba 
estar con nosotros, incluso quiso aprender 
nuestro idioma. Pero, sobre todo, me respetaba. 
(p.62) 

Más adelante viene otro maestro que sigue la tónica general: 

“El de ahora es mucho lo que habla y más poco lo que le 

entendemos. Aunque no pone castigos se mira muy enojado” (p.113). 

Y uno del ejército le dice a otro (mestizo): *…+ estos indios no 

saben ni hablar, son como animales. Tú, aunque sea a tamborazos, 

pero ya te bajaron del cerro, ya te civilizaste” (p.168). 

También en Nudo de serpientes se trata el tema del 

analfabetismo, pues Moisés no sabe leer y tiene que aprender con 

sus compañeros revolucionarios (p.62). En realidad, tampoco domina 

el español, pues siente vergüenza al principio, cuando ha de hablar al 

General siendo niño, “porque se le ha acalambrado la lengua y casi 

no sabe el castilla” (p.5). 

Siguiendo con el tema de la lengua, en la última página de 

Tierna memoria alude el protagonista a por qué usa la lengua 

indígena a veces, y aprovecha para hacer la necesaria reivindicación 

lingüística: “Se los conté, en algunas partecitas, en uno de nuestros 

idiomas (‘dialectos’ les han llamado para hacerlos menos a otras 

lenguas), el tzeltal, para que aunque sea un poquito lo conozcan, 

pues es parte importante de nuestro ser” (p.175). 

En Nudo de serpientes también el General le dice a Moisés 

cuando discute con él en español: “Tú no eres indio, no hablas como 

indio, no piensas como indio”, a lo que Moi le contesta: “Carajo mi 

amigo, qué te hace pensar que los indios no podemos hablar así, 

nuestra liberación es completa, y el lenguaje es otra trinchera, claro 
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que sabemos su lengua *…+ No se crea que somos tan pendejos” 

(p.150). 

La integración que querían la educación y la política indigenista 

no se ha logrado. La política de asimilación, en cambio, quiere una 

integración global, hablando de una nueva “interculturalidad”. Esta es 

lo normal, desde la perspectiva antropológica, ya que la humanidad 

está en contacto en la diversidad. Las contradicciones surgen con lo 

neoliberal. La diferencia y la cultura son objetos de consumo; folklore, 

en definitiva. Se trata de una interculturalidad oficial que persigue la 

dominación; no busca las causas de las diferencias sociales y 

culturales, como sí lo haría una interculturalidad crítica, atendiendo a 

la estructura colonial y capitalista. 

Como señala Sulca: 

el sistema educativo en Chiapas fundamenta su 
acción a partir de la modernización. *…+ se 
importan e implementan los modelos 
educativos de las grandes transnacionales *…+. 
Esta acción es la causa fundamental del fracaso 
en materia educativa; las carreras y los 
contenidos que se imparten poco o nada tienen 
que ver con los requerimientos de la población 
chiapaneca en su conjunto. *…+ centran su 
acción en la asimilación de los indígenas al 
modelo homogeneizador y no hay acciones 
efectivas hacia el cambio de perspectiva racista 
de los no indígenas”. Por otro lado, “la 
segmentación de la interculturalidad orientada 
sólo al ámbito escolar es un gran error”. (p.10-
11) 

Los antagonistas en estas obras son los blancos, los rancheros, 

el ejército, los judiciales, los hombres de negocios... Y en última 
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instancia, los imperios, la globalización y el capitalismo, todos estos 

desplazando y apropiándose de las tierras del indígena. 

Ya Carlos Mariátegui, en sus clásicos ensayos “El problema de 

la tierra” y “El problema del indio”, reivindicaba el derecho a la tierra, 

manifestándose en contra del criollo que reduce el problema 

indígena a algo administrativo, pedagógico, étnico o moral. Es un 

problema económico-social y requiere terminar con la feudalidad y 

sus males (latifundio y servidumbre). Los indígenas son una raza de 

campesinos (agricultores, sobre todo, y pastores), y terminar con eso 

supone eliminar parte de su identidad. Su estrecha relación con la 

tierra hace que cualquier agresión contra esta suponga también una 

agresión contra ello; de ahí que en Marcos y en escritores como los 

vistos aquí, se critique la tala de árboles y otras prácticas que 

destruyen la tierra. 

Hemos mencionado el espíritu colectivo indígena, y este se 

expresa, sobre todo, en el “comunismo agrario”, la propiedad 

colectiva de la tierra cultivable, aniquilado o al menos desorganizado 

por el régimen colonial. Quitarle la tierra al indio supone quitarle sus 

costumbres, su identidad. El despojo de tierras se hizo a través de las 

encomiendas (establecidas ya por Cristóbal Colón), es decir, por 

medio de un encomendero o señor feudal que reunía en sus manos 

múltiples propiedades, fuese feudalidad española o criolla, incluso 

más dura que la anterior, (más tarde también hicieron lo mismo los 

caudillos militares). Como indica Mariátegui, el individualismo podría 

prosperar si el indio fuera libre, pero no es el caso. La única defensa 

es el comunismo agrario, la propiedad comunal92. 

En la obra Tierna memoria hay varias referencias a esta 

explotación de la tierra por parte de los blancos: 
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 Véase también Gabriel Ascencio Franco, Ma. del Carmen García Aguilar, Miguel 
Lisbona Guillén, Salvador Meza Díaz, J. Morales Bermúdez, Carolina Rivera Farfán y 
Daniel Villafuente Solís (1999). La tierra en Chiapas, viejos problemas nuevos. 
Universidad de Ciencias y Artes del estado de Chiapas. 
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si no se respeta a la montaña se daña el suelo, 
no crece la planta y se disminuye la lluvia y sin 
lluvia se muere la montaña y entonces pues nos 
morimos todos. *…+ Sacaron sólo para la madera 
que se necesitaba para construir el pueblo, no 
para hacer negocio *…+. Para la leña se usa árbol 
caído, no se ocupa tumbar árboles. Hay mucho 
cedro y caoba que mucho les gusta llevarse a los 
caxlanes (forasteros blancos o mestizos), 
aunque de mi pueblo no han podido, a pesar de 
ofrecer buen dinero, pues no se les ha 
permitido. (p.24) 

la guerra la han estado haciendo contra 
nosotros desde hace mucho y nuestra paz es a 
su favor. Nos quitan nuestras mejores tierras y 
las hacen potrero y pues nos obligan a 
cambiarnos de lugar. Toman a las mujeres 
cuando se les antoja, destruyen la montaña y 
todo porque somos pacíficos. Nos compran 
nuestro frijol, café y maíz y luego lo venden 
mucho más caro. Hay mucho sufrimiento, 
mucha pobreza, mucha humillación y desprecio 
de los que mandan, hasta se nos mueren los 
hijos por no tener la medicina ni el doctor. 
(p.71) 

no creo *…+ que Dios quiera que nos roben las 
mejores tierras y las hagan ranchos para 
potreros que matan la tierra, ni que sea su 
voluntad que destruyan la montaña con 
tantísimo árbol que matan para sacar madera, ni 
que tengan que morir de calentura nuestros 
hijos. (p.74) 

Alude a una lucha del año 1970, en que se quiso recuperar 

unas tierras: 
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en el valle de San Quintín se dio una lucha muy 
valiente de nuestros hermanos por recuperar su 
tierra, dijeron que no se volverían a migrar y que 
defenderían su derecho. Una familia de nombre 
Aguilera fue robando las mejores tierras y ya 
tenían un grande latifundio y pues se corrió la 
voz de que estaban organizando y se juntaron 
los pueblos, desde Ocosingo hasta la laguna de 
Miramar. *…+ llegó el ejército para regresarle la 
tierra robada por los Aguilera. *…+ Hubo varios 
hermanos presos y varios fueron asesinados por 
guardias armadas por los caciques y protegidos 
por el ejército, les llaman ‘guardias blancas’ *…+. 
Entonces hicimos fuerza y nos dieron el 
reconocimiento oficial de nuestro pueblo, pero 
como sabemos, porque así han hecho muchas 
veces, el papel no vale nada si no tienes la 
fuerza para defenderlo

93
. (p.76) 

En Nudo de serpientes se ve sobre todo el problema de la tala 

de árboles: 

Diez mil hectáreas de la finca El Momón se 
extienden en pequeñas colinas de un verdor que 
se transforma en valles, brechas lodosas y el 
omnipresente cerco de púas confundiéndose 
con frondosos árboles de mango y alcornoques, 
el horizonte de alambres divisorios es la 
metálica presencia del patrón. (p.8) 

la familia Bulnes ha explotado nuestra selva 
indiscriminadamente *…+ hasta en burla dicen 
que a mediados de mil ochocientos dejaron 
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 Véase la “Resolución sobre primera ampliación de ejido, solicitada por vecinos del 
poblado denominado San Quintín, ubicado en el Municipio de Ocosingo, Chis (Reg.-
4670)” de 3.Out.1984. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4691380&fecha=03/10/1984 
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España para venirse a joder a los campesinos, 
quitándoles sus árboles y tierras, y no sólo aquí, 
no hombre, ¡todo el Golfo de México! (p.20) 

los españoles comenzaron a cortar la madera de 
sus tierras, asentaron casas y aserraderos sin 
importar la opinión de los zoques

94
, de ahí 

mandaban árboles talados a Cuba, donde 
construían navíos para España; después llegaron 
las compañías extranjeras con el plan de 
construir el canal transoceánico, que finalmente 
se trasladó a Panamá. La vida de sus abuelos y 
tatarabuelos no ha cambiado para ellos. Ahora 
son simples sirvientes de los talamontes. (p.36) 

la guerra entre finqueros y campesinos se vivía 
en todas partes de Chiapas *…+. (p.48) 

la tala de bosques en toda la selva chiapaneca, 
que durante años ha saqueado miles de árboles, 
perjudicando así el medio ecológico. (p.240-241) 

En esta novela, al final de la primera parte, cuando Moisés 

captura al general, dueño de las tierras y las explotaciones madereras 

en las que su padre, y él de pequeño, trabajaron, y este le pregunta 

que por qué se ha dejado manipular, le dice: “*…+ ya no quiero ser 

peón acasillado, quiero convertirme en ser humano, con todas mis 

potencialidades desarrolladas, bajo el yugo de los burgueses no 

pasamos de ser animales de tiro, de carga, con ustedes estamos más 

cerca de las mulas que del hombre *…+” (p.129-130). 

También recrimina al cacique: 

el problema de ustedes es que si se les quita una 
milésima de lo que tienen, se sienten invadidos, 
y a nosotros no se nos permite nada, ni la milpa 
que trabajamos es nuestra, ni el surco donde 
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dejamos la vida, ni el cafetal tragándose a 
nuestros padres y a nuestros hijos. (p.146) 

En Tierna memoria se intercalan varios capítulos narrados 

desde la perspectiva del ejército, que con la excusa de que van a 

tomar un pueblo porque hay “coca” (p.133-136, 141-143, 151-155, 

161-164) registran el pueblo, “casa por casa y particularmente buscar 

armas” (p.142). 

El capitán Godínez expresa su opinión acerca de las indígenas: 

“Pinches indias, ninguna quiere *cocinar+, aunque les enseñamos el 

dinero, como que no hablan español, pero bien que supieron para 

querer cobrarnos unas putas gallinas que agarramos fuera del corral” 

(p.143). 

En el ejército zapatista, el subteniente Rodrigo también expresa 

su opinión acerca del ejército y los judiciales, y sobre la ley: 

La ley protege a las personas y sus casas, pero 
para ellos, los pobres y peor aún si son indios, 
no tienen derechos, nos aplican la Ley de sus 
Güevos. *…+ Ellos hacen lo que les mandan 
hacer, pero ellos también son responsables por 
aplicar la Ley de sus Güevos y usar la 
Constitución para limpiarse las nalgas. Si 
respetaran a las personas como ordenan las 
leyes, yo no estaría aquí, pero en mi pueblo han 
hecho chingadera y media y al que se les pone al 
pedo le aplican su segunda ley, la Ley del Plomo. 
*…+ de por sí nunca presentan ninguna orden de 
juez, los judiciales entran donde se les da la 
gana y como se les da la gana, y pues los 
militares igual. *…+ Están ciegos de poder y de 
riqueza, tienen mucho y siempre quieren más, 
igual que animales carroñeros, que, o comen 
hasta lo podrido, o atacan siempre a la presa 
más débil, pues además de poderosos son 
cobardes, aunque a diferencia de los animales 
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estos desgraciados no lo hacen por naturaleza 
sino por ambición. A los indios nos miran muy 
débiles y pues siempre regresan a por más. 
(p.148) 

También sobre la ley se expresa el líder zapatista Moisés, en 

Nudo de serpientes: 

quién va a creer en las leyes, las cárceles están 
llenas de indios e inocentes, este es un país 
leguleyo, no de leyes; mire qué pasó en 
Wolonchán, hasta tenían papeles firmados por 
el gobernador *…+ en su gobierno se 
encarcelaron a líderes campesinos, indígenas, 
profesores y hasta periodistas. (p.130) 

En esta novela el General representa al otro, con sus 

argumentos: “Ustedes solo ven lo malo, lo negativo de las cosas, no 

se dan cuenta de todos los avances que hay, tienen carreteras y 

hospitales, se les trata bien” (p.132). “Por eso no avanzan, por eso se 

mueren de hambre, lo quieren todo en las manos, que el patrón 

resuelva sus problemas” (p.134). A lo que Moisés responde: “No 

amigo, tus argumentos no valen nada, he sufrido el hambre y la 

persecución, mis mejores camaradas están muertos *…+” (p.134). 

En la segunda parte de esta obra aparecen aún más claramente 

las opiniones del “otro” por excelencia, el conquistador, el cacique 

blanco, en la voz de Bernal Díaz del Castillo, que increpa al General, 

representación del criollo o mestizo95, suponemos: 

ustedes y nadie más que ustedes son los 
culpables de esta anarquía, dejaron crecer los 
brotes de rebeldía en los naturales, los armaron 
para ser derrotados por ellos, les dieron tierras, 
aguas, ¡escuelas y trato de iguales!, nos 
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traicionaron de mil formas; desde que pisé 
tierra mexicana he profesado en las filas de la 
razón y la civilización, no tienen ningún derecho 
a estropear el esfuerzo de los hombres que 
dimos vidas y familias por la evangelización de 
los salvajes. (p.144) 

¡Perdieron el control del poder!; dejaron que los 
salvajes ocuparan lugares exclusivos para 
nosotros. El día que concedieron escuelas a los 
indios firmaron nuestra derrota. (p.145) 

La novela termina cuando se perdona la vida al General y 

Moisés insiste (a pesar de haber trabajado para él de pequeño) en la 

separación entre unos y otros, y así acaba la novela: “yo le diré y le 

digo No fui uno de los suyos *…+, No fui uno de los suyos, aunque la 

voz del siempre me obligara a recorrer muchos de los laberintos para 

encontrar el camino de la conciencia. No fui uno de los suyos96” 

(p.245). 

La identidad es algo grupal, tiene que ver con costumbres, 

ritos, interacciones que se realizan con otros; en este sentido, no es 

fija, de ahí que los jóvenes son los que más cambios de identidad 

presenten, y los que mayores conflictos internos sean capaces de 

articular, como los personajes de estos Bildungsroman. En Tierna 

memoria, vemos cómo el protagonista tiene contacto con los 
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 La novela empezaba con el General diciéndole: “Serás uno de los míos” (p.5). En un 
flashback en el que se vuelve a la niñez de Moisés, el narrador (con un estilo que 
predomina a veces, en el que la prosa fluye libre y un tanto caótica transmitiendo 
angustia) sigue: “esa extraña profecía le acompañó en su arduo trabajo para el 
patrón, Serás uno de los míos, fue la única voz que logró reconfortarlo cuando la 
tuberculosis fue matando a Manuel *su padre+, día a día, entre escupitajos de sangre 
y fiebres delirantes” (p.5). 
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zapatistas, con la ciudad; sale de su comunidad y adquiere rasgos que 

son de la cultura dominante. En Nudo de serpientes, Moisés sirve al 

patrón, también como traductor; después, se hace zapatista, y 

entonces aprende de su propia cultura, pero también de la cultura 

occidental blanca, de los grandes pensadores de izquierdas. Si esto lo 

vemos como un enriquecimiento de la cultura (al recibir aportes de 

otra más grande, pero suya en el fondo, la mexicana), o un 

desplazamiento de la propia, queda a juicio de cada uno, y 

probablemente pueda ser ambas cosas. Todas las culturas, como 

parte de las identidades, y como estas mismas, son cambiantes, 

flexibles, pero no podemos negar que hay un predominio de lo 

“blanco”, de lo español, incluso ya de lo norteamericano *…+ En 

realidad, cuando se habla de la crisis o el principio del fin del periodo 

de esplendor de lo indígena en América en 1492, estamos 

situándonos en una crisis mayor. En el Renacimiento empieza la 

mentalidad moderna (con una Europa en crisis, con la contra-reforma 

en el sur, y el protestantismo luterano en el norte). A estas crisis hay 

que añadir el hecho del descubrimiento de América, que hace que los 

europeos traten de definir qué es la civilización (por oposición a lo 

salvaje), y comiencen así a intentar definir la identidad propia (por 

oposición a la del otro97). 

La educación intercultural puede parecer una moda, pero es 

una necesidad. Es una riqueza, una visión del mundo; pero, sobre 

todo, es necesaria para evitar las crisis de identidad y los 

sentimientos de inferioridad por parte de los jóvenes, especialmente. 

Estas novelas incluyen unos discursos, unos sujetos y unas 

demandas que han sido personificadas en el subcomandante Marcos, 
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como atractiva figura revolucionaria, con un potente discurso 

político-literario. Las voces de Carlos Ímaz y Alejandro Aldana no 

hacen sino sumarse a un estilo que hace de los indígenas sujetos de 

su propia historia y necesidades, resaltando la colectividad y el 

sentido de la dignidad que los caracteriza. El libro Tierna memoria 

termina: “En fin, te regalo estos recuerdos con un sentimiento de 

urgencia, para que no gane de nuevo ese olvido que quiere tener 

nuestra dignidad acorralada, lo hago con sinceridad, de esa que se 

nace de abrir nuestro corazón al viento antes de que se marchite la, 

todavía, tierna memoria” (p.172). Incluye después una posdata que 

nos insta a conocer al indígena “para que también otros sean tocados 

por los recuerdos, acariciados por la alegría de conocernos, aunque 

sea tan sólo un poco más” (p.174), y a recordar que su sufrimiento no 

es algo pasado y que de ahí puede surgir la esperanza “aunque el 

dolor siga siendo el mismo hay quienes, necia y estúpidamente, 

quieren negar su existencia, hacerlo cosa del pasado, olvidarlo, para 

evitar que el pensamiento lo pueda convertir en esperanza, pues así 

se nace el quehacer para alcanzarla” (p.175). 

Con una atractiva historia y un estilo literario personal (sencillo, 

propio de un niño-joven en la de Ímaz, e intercalando narradores 

para ofrecernos otros puntos de vista; y con más análisis político y un 

discurso un tanto caótico a veces, que nos remite a la angustia y 

hasta a la alucinación de los personajes, en el caso de la de Aldana, 

también con una historia vista desde diferentes ángulos), no hacen 

estos autores sino recordarnos el desplazamiento y expropiación 

territorial de estos grupos humanos, sus luchas, y darnos un atisbo de 

sus ricas expresiones culturales, y, por ende, identitarias. 
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Márcia de Almeida 

Este trabalho propõe uma discussão sobre o modo como 

Marina Colasanti aborda a colonização italiana na África, em Minha 

guerra alheia, livro de memórias que narra a sua infância, passada 

nas então colônias de Asmara e de Trípoli, comparando o relato de 

suas lembranças com as denúncias sobre os abusos cometidos pelos 

colonizadores italianos, presentes no romance Regina di fiori e di 

perle (Rainha de flores e de pérolas)98 e no ensaio Roma negata: 

percorsi postcoloniali nella città (Roma negada: percursos pós-

coloniais na cidade), respectivamente, de Gabriella Ghermandi e 

Igiaba Scego, duas de uma série de publicações dos últimos anos, na 

Itália, que retomam criticamente a campanha imperialista italiana na 

África sob o ponto de vista dos/das colonizados/colonizadas. 

Esses livros, escritos principalmente por mulheres que têm 

suas histórias familiares ligadas àquele período, como Ghermandi e 

Scego, insistem na necessidade de um reexame do colonialismo, que 

difundiu estereótipos que visavam a reforçar, junto aos colonizadores 

italianos, a crença de sua superioridade, enquanto que inferiorizavam 

os colonizados, sobretudo as nativas africanas. 

Gabriella Ghermandi nasceu na Etiópia, em 1965. Filha de pai 

italiano e de mãe ítalo-eritreia, a autora estudou em escolas italianas 

em Adis Abeba e transferiu-se definitivamente para Bolonha, na 

Itália, em 1979, onde se dedica, entre outras atividades culturais, à 

composição de performances teatrais e a oficinas de escrita criativa 
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em escolas. Conhecida, também, como autora de contos, em 2007 

publicou seu primeiro romance, Regina di fiori e di perle, fruto de um 

longo trabalho de pesquisa e registro de depoimentos, que tematiza 

as guerras de conquista e os anos de ocupação italiana na Etiópia. 

Igiaba Scego, escritora profícua, nasceu em 1974 e se formou 

em Roma, para onde migraram seus pais, após o golpe de estado do 

ditador Siad Barre na Somália. Além dos romances Rhoda, de 2004, 

Oltre Babilonia (Para além de Babilônia), de 2008, e Adua, de 2015, 

em 2010 publicou La mia casa è dove sono (A minha casa é onde 

estou), que recupera as memórias de sua família, e, em 2014, trouxe 

a público Roma negata: percorsi postcoloniali nella città, em parceria 

com o fotógrafo Rino Bianchi. 

Marina Colasanti, por sua vez – jornalista, artista plástica, 

autora de obras de poesia, contos, crônicas e livros infantojuvenis, 

sete vezes vencedora, em diferentes categorias, do Prêmio Jabuti99 –, 

dispensaria apresentação no Brasil, exceto pelo fato, menos 

conhecido entre seus leitores, de ter nascido em 1937, na cidade de 

Asmara, capital da Eritreia, colônia italiana de 1882 a 1941, e ter 

vivido posteriormente em Trípoli, na Líbia, outra ex-colônia italiana, 

para onde a família se mudou, acompanhando o pai, voluntário nas 

guerras de conquista e, mais tarde, funcionário da Confindustria 

(Confederação Fascista dos Industriais). Com o término da 

experiência colonial, a escritora passou alguns anos na Itália, terra de 

seus pais, antes de transferir-se definitivamente para o Brasil, em 

1948. 

Esses dados biográficos indicam que a autora teve uma infância 

marcada por frequentes deslocamentos, que estão, de certa forma, 

assim como as experiências de Scego e Ghermandi, ligados ao 

estabelecimento do Império Colonial Italiano na África, que, 

proclamado oficialmente em 9 de maio de 1936, com o anúncio da 
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vitória das tropas italianas na Etiópia – última região a ser 

conquistada, após a ocupação da Líbia, da Eritreia e da Somália –, 

chegou ao fim com a derrota da Itália na Segunda Guerra Mundial, o 

que resultou na perda das colônias. 

Parte dessa história é recuperada em Minha guerra alheia, 

livro publicado em 2010, no qual a autora resgata a vida de sua 

família no período que vai do casamento dos pais, em 1935, até a 

chegada ao Brasil, treze anos depois, incluindo, portanto, o dia a dia 

nas colônias, os deslocamentos entre os continentes e a vivência da 

Segunda Guerra Mundial. 

Assim, já na primeira página, que apresenta o casamento de 

Manfredo e Lisetta, pais da narradora, evidencia-se, na ausência de 

uma cerimônia tradicional, a influência da campanha colonial italiana 

desde a formação daquela família, tendo em vista a necessidade da 

partida iminente do noivo, como colonizador, para o continente 

africano: 

Meus pais casaram sob a mira das 
metralhadoras. Ele fardado, cartucheiras na 
cintura, ela tão delgada, de tailleur claro e 
chapéu de menina. A tropa toda formada ao 
redor. [...] Não estavam sendo obrigados, 
obedeciam às circunstâncias. Voluntário mais 
uma vez, Manfredo só dispunha de poucos dias 
de licença antes de partir para a África. Não 
havia tempo para um casamento tradicional. 
(COLASANTI, 2010, p.9) 

Também em outros momentos, há referência ao engajamento 

paterno no projeto colonial e ao seu alto cargo na Confindustria, 

como membro do Partito Nazionale Fascista (Partido Nacional 

Fascista), ao qual foi leal até o fuzilamento de Benito Mussolini, no 

fim da Guerra, como revela a narrativa: 
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Manfredo, fiel até o último momento, havia 
programado juntar-se ao comboio de Mussolini, 
para defender seu líder. [...] As dificuldades 
absolutas de locomoção fizeram com que se 
atrasasse. Já não haveria tempo para defender 
ninguém. (COLASANTI, 2010, p.167) 

Já a mãe, do início ao fim do livro, é descrita como uma mulher 

elegante, independente, com muitos amigos e sempre entusiasmada 

com as frequentes viagens que o trabalho e os planos do marido 

propiciavam à família, sendo sua caracterização muitas vezes apoiada 

por fotos, que a narradora diz conservar, apesar das constantes 

mudanças. 

Uma foto significativa para definir a figura da mãe é a do 

passaporte que Lisetta e os filhos usaram para vir encontrar 

Manfredo no Brasil e que mostra “*uma+ jovem mulher de 35 anos, 

foulard no pescoço, olhar confiante, mais uma vez pronta para pisar 

outro chão.” (2010, p.283 – grifos da autora). 

Outra foto a ativar o mecanismo de memória da narradora é a 

que retrata a mãe de partida para a colônia, onde nascerá a filha, e 

que detalha sua expectativa positiva em relação ao deslocamento 

próximo, como vemos na citação: 

Tinha 23 anos Lisetta [...]. Um bebê no colo, um 
outro a caminho, um marido eventual, nenhuma 
casa que fosse sua, um projeto de mudança. 
Parece apenas uma situação, era, mais do que 
isso, o estabelecer-se do modelo familiar. Seria 
sempre assim, a vida em suspenso, a caminho, 
nômade. E, como na foto da minha mãe ainda 
em Roma e já de partida para a Eritreia onde 
meu pai escolhera viver, aberta em sorriso para 
o futuro, expectante. (2010, p.14 – grifos da 
autora) 
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Contudo, embora entre alguns italianos ainda perdure a 

imagem, divulgada pela propaganda oficial, da campanha colonial 

como uma aventura civilizatória, quando não pitoresca, em terras 

exóticas, um enfoque atento do que foi o processo de colonização da 

África revela que muito sangue foi derramado nas batalhas de 

conquista e que, findas essas, a convivência entre colonizadores e 

colonizados(as) foi pautada numa postura racista e sexista dos 

conquistadores, que se consideravam superiores. 

De fato, em um estudo sobre a revista Italia d'Oltremare (Itália 

de Além-mar), financiada pelo Ministério das colônias, entre os anos 

de 1936 e 1943, Sara Kapelj comenta que a publicação quinzenal 

conseguiu [...] difundir estereótipos e lugares-
comuns sobre os habitantes da África passíveis 
de incrementar sentimentos racistas [...] e 
contribuiu para difundir uma imagem 
degradante dos habitantes das colônias, 
construída em oposição àquela do novo homem 
fascista e voltada para consolidar nos italianos a 
certeza da própria superioridade racial. (2013)

xlv
 

Cientes das heranças dessa mentalidade nos dias de hoje, as 

escritoras com origens em ex-colônias italianas na África defendem, 

explicitamente ou nas entrelinhas de suas obras, uma aprofundada 

revisão histórica do período colonial que contemple a versão dos 

povos que foram subjugados. 

Assim, na abordagem de alguns episódios da empreitada 

italiana na África que aparecem nas obras das três escritoras referidas 

neste estudo, percebe-se que Ghermandi e Scego demonstram um 

compromisso ideológico de denunciar as atrocidades cometidas pelos 

italianos sobre a população local, sobre seus antepassados, os 

colonizados de então, enquanto que, no livro de Colasanti, uma 

memória afetiva relativiza a atuação do pai, italiano e fascista, como 

colonizador. 
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Em determinada passagem de Minha guerra alheia, a própria 

autora reconhece que absteve-se de pontuar a lógica opressora 

daquele momento histórico, quando diz, por exemplo, sobre a 

ideologia fascista: “Só hoje consigo ver as intenções sinistras que de 

uma ou outra maneira veria replicadas mais tarde em outros regimes, 

naquela época só via a sedução.” (COLASANTI, 2010, p.96 – grifos da 

autora). 

Ainda assim, embora a proposta do livro de Colasanti não seja 

a de uma análise engajada e revisionista dos abusos praticados pelas 

tropas e colonizadores italianos, configurando-se mais como um 

resgate das lembranças da narradora e das influências dos 

acontecimentos históricos daquele período sobre o cotidiano da sua 

família, certa crítica se efetiva, seja por meio da ironia, seja em 

passagens que recuperam as atitudes e opiniões da mãe da 

narradora, como será demonstrado a seguir. 

As três escritoras, por exemplo, tratam de um tema – o uso de 

gases tóxicos para submeter os nativos das colônias – que desfaz o 

estereótipo, cultivado por muito tempo, do colonizador italiano como 

cordial, como “brava gente”. No romance de Ghermandi, a 

personagem Yacob, que lutou na resistência etíope contra os 

italianos, narra sua experiência da seguinte maneira:“Os 

bombardeios. Os gases. O assovio das bombas que caíam no chão e 

se abriam, liberando aquela nuvem que incendiava os pulmões por 

dentro. Os nossos homens gritavam, rasgando a pele da garganta com 

as unhas.” (2007, p.28)xlvi. 

É ainda mais enfática a denúncia dos efeitos da utilização de 

gases tóxicos, proibidos pela Convenção de Genebra de 1925, no 

ensaio de Igiaba Scego, como se lê a seguir: 

Pensei [...] nas vítimas do gás mostarda na 
Etiópia. Nas vítimas daquela guerra horrenda 
desejada por Benito Mussolini. Pobres corpos 
dilacerados pela química. Peles negras 
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transformadas em brancas por uma morte 
covarde. Uma morte que não tinha sido capaz 
de lutar de peito aberto, mas que tinha 
eliminado as populações como se fossem 
insetos, com gases que a convenção de Genebra 
havia proibido. (2014, p.18)

xlvii
 

Já nas memórias de Marina Colasanti, destaca-se um 

fragmento no qual há justamente o tom irônico com que recorre a 

uma declaração de Mussolini, autorizador do uso de gases e lança-

chamas, que irá dar força à crítica da escritora, como vemos na 

citação: 

Em outubro, as tropas italianas partindo da 
Eritreia e da Somália penetraram na Etiópia, 
dando início a mais uma etapa das Guerras de 
Conquista. Quinhentos mil soldados apoiados 
por artilharia pesada enfrentavam tribos locais 
mal armadas. Em dezembro, [...] Mussolini dava 
autorização para o uso de gases tóxicos e lança-
chamas. [...] No dia 9 de maio de 1936, 
Mussolini anunciava: “A Itália finalmente tem 
seu próprio império. Um império fascista, um 
império pacífico, um império de civilização e 
humanidade.” (2010, p.10 – grifos da autora) 

Nota-se que a autora utiliza a mesma estratégia, a ironia, 

quando narra a ausência do pai no seu nascimento, em Asmara, uma 

oportunidade para explicitar a vida luxuosa dos conquistadores nas 

colônias, que distribuíam seu tempo entre caçadas, jantares e outras 

atividades sociais, como se percebe no excerto: 

Fim de tarde, Lisetta entra em trabalho de 
parto, amigos a levam ao hospital. Manfredo 
está assistindo a uma luta de boxe. Graças a 
essa ausência involuntária, sei que, além das 
festas, das recepções do governador, das 
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caçadas, dos espetáculos, havia lutas de boxe na 
colônia. Trabalhava-se, também, mas pelo 
menos lá em casa não era nada tão palpitante 
que merecesse relatos a serem conservados 
pela descendência. (2010, p.15) 

Sobre o trabalho dos italianos nas colônias, as autoras com 

ascendência africana rechaçam o senso comum de que os 

colonizadores teriam generosamente assumido “o fardo do homem 

branco” – recordando o poema, de 1898, do autor Rudyard Kipling – 

de levar a civilização aos “povos sem cultura”, como poderia sugerir a 

construção, nas colônias, de escolas, hospitais, pontes, estradas, 

ferrovias e habitações que imitavam a arquitetura europeia. 

O texto de Colasanti, além daquele referido, também traz à 

tona outro senso comum: o imaginário que reduz a África a um 

cenário de safáris. A autora assim se expressa: 

Quando, em conversas, digo que nasci na África, 
sei que o interlocutor me vê quase entre 
choupanas, elefantes ao longe, [...] o sol 
abrasador recortando a silhueta da savana. [...] 
A minha África era uma cidade vibrante, 
divertida, que se modificava a cada dia, à 
medida que engenheiros e arquitetos erguiam 
os prédios encomendados por Mussolini para 
transformar Asmara na Pequena Roma. Uma 
catedral católica que parece ter vindo inteira da 
Itália, [...] um cinema de 1.800 lugares, [...] os 
bares, os cafés, [...] as avenidas e ruas 
bordejadas de palmeiras e flamboyants. 

A Rainha de Sabá, que nessa região deu à luz 
Menelik I, filho do rei Salomão, não haveria de 
gostar da invasão italiana, mas sem dúvida se 
renderia à beleza da arquitetura, à harmonia do 
conjunto urbano que aos poucos crescia. (2010, 
p.18 – grifos da autora) 
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Já no romance de Ghermandi, a recorrente menção aos 

avanços que os colonizadores teriam levado às colônias é examinada 

mais duramente – sem a ironia de Colasanti e sem nenhum 

entusiasmo – pela protagonista Mahlet, que diz a seu pai: 

Na Itália estão convencidos de que [...] 
embelezaram e modernizaram o nosso país 
piolhento com estradas, casas, escolas. Você 
não imagina quantas vezes eu escutei isso. [...] 
Nunca respondi, porque não sabia como 
contestar, mas hoje sei o que diria. Nós 
pagamos tudo aquilo que construíram. Ou 
melhor, nós pagamos até as construções dos 
próximos três séculos. Contando todos aqueles 
que eles mataram, deveriam até nos indenizar! 
[...] Isso é passado, mas não tanto que justifique 
seu esquecimento. Seria necessário lhes dar a 
nossa versão dos fatos. (GHERMANDI, 2007, 
p.198 – grifos da autora)

xlviii
 

De fato, a protagonista assumirá a responsabilidade de contar a 

história sob o ponto de vista dos etíopes, sendo incentivada em sua 

missão por todas as outras personagens, que querem ver 

contemplada a versão dos colonizados. 

Também em Roma negata, de Igiaba Scego, a crença difundida 

de que os colonizadores levavam civilização às colônias retorna, 

atualizada, e provoca a indignação da autora, como se pode notar no 

fragmento seguinte: 

Italianos brava gente. Muitos ainda acreditavam 
nisso. 

“Fomos melhores do que os franceses com as 
nossas colônias”, me disse uma senhora *...+ no 
ponto de ônibus alguns dias atrás, “construímos 
um monte de coisas para vocês. Escolas, pontes, 
hospitais, estradas. Foram vocês, com suas 
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guerras, que não conservaram bem o que lhes 
demos”. O quê? Queria gritar. Mas como ousa? 
Mas a senhora tinha um tom pacato. Dizia tudo 
com leveza. Estava convencida de cada palavra 
pronunciada, convencida e orgulhosa. “Meu pai 
trabalhou como mecânico em Asmara e em 
Mogadíscio. Sempre cantava para mim uma 
canção que fala de vocês, mulheres negras”. 
(SCEGO, 2014, p.19)

xlix
 

Mais adiante, teremos a oportunidade de voltar a essa citação, 

no que diz respeito às canções veiculadas na época colonial. Mas, 

antes, ainda em relação às obras de modernização, cabe esclarecer 

que o imperialismo italiano na África, mais do que uma feição 

comercial, tinha uma motivação demográfica. Com efeito, no artigo 

“La letteratura postcoloniale italiana” (A literatura pós-colonial 

italiana), o estudioso Daniele Comberiati afirma que “ao invés de 

‘desperdiçar’ a massa de emigrantes no exterior, a Itália pensou em 

reempregá-los dentro da ‘nação alargada’” (2016, p.2)l, ou seja, nas 

colônias. Pode-se entender, portanto, que o grande empenho para 

desenvolver certa infraestrutura nas colônias visava, na verdade, ao 

estabelecimento dos italianos naquelas terras. 

Em Minha guerra alheia, Marina Colasanti relata, algumas 

vezes, a completa adesão do pai ao projeto demográfico da 

campanha colonial e a sua intenção de residir definitivamente nas 

colônias. Eis um exemplo: 

Em Asmara morávamos em apartamento, opção 
mais moderna. Meu pai, aliando entusiasmo e 
confiança no regime, que estimulava 
investimentos italianos na colônia, havia 
comprado dois de uma vez, um deles a ser 
alugado. [...] Nas duas únicas fotos que tenho é 
noite, minha mãe [...] está sentada em um 
quarto de dormir, na ponta da cama. [...] É um 
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quarto perfeitamente europeu, cuja janela 
poderia se abrir sobre qualquer rua medieval ou 
renascentista da Itália. (2010, p.17) 

Relendo, pois, a citação de Comberiati e analisando a descrição 

do quarto de Lisetta no apartamento de Asmara, não é difícil 

confirmar que, em última instância, os verdadeiros beneficiários das 

obras nas colônias seriam os próprios italianos e não a população 

local. 

Com relação às canções que acompanharam a campanha 

colonial italiana na África, sua presença numerosa, tanto na obra de 

Colasanti quanto nas de Scego e Ghermandi, atesta a força de seu 

papel ideológico na época, ainda que o recorte proposto aqui, 

congênere às questões que instigam os Estudos de Gênero e a Crítica 

Feminista, abarque apenas aquelas canções cujas letras tratam 

especificamente do encontro/desencontro dos colonizadores 

(homens, italianos, brancos) com as nativas (mulheres, africanas, 

negras). 

Retomando, pois, a última citação de Igiaba Scego, a canção à 

qual se refere a “senhora no ponto de ônibus”, como “uma canção 

que fala de vocês, mulheres negras”, é Banane Gialle (Bananas 

amarelas), de 1934, que, implicitamente, incentivava o contato 

colonizador/colonizada, sugerindo a receptividade das africanas e sua 

disposição para o amor, como vemos na transcrição presente no livro: 

A morena vendedora de bananas 
mogadiscianas, mogadiscianas./ Escuta aquele 
rapaz e fica contente./ Porque gosta dele, 
porque gosta dele./ Se pudesse dizer alguma 
coisa naquela língua caprichosa,/ Diria: 
marinheiro de além-mar, quero te amar, quero 
te amar. (2014, p.20)

li
 

Na sequência, a escritora lamenta que, enquanto a lembrança 

das canções permanece viva, os episódios que assinalaram a 
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truculência dos conquistadores, como, por exemplo, os inúmeros 

casos de estupro das nativas, tenham sido apagados da memória 

histórica, ou, comodamente ignorados. Em sua reflexão, ela diz: 

Imaginei quantos italianos compartilhavam as 
mesmas histórias da senhora [...]. Pensei nela 
[...] e no seu orgulho patriótico. [...] Quão pouco 
de verdade tinha sido contado aos italianos... 
[...] Os italianos preferiam esquecer, apagar... 
Era mais fácil. [...] Pensei em quanto o 
dispositivo colonial havia penetrado no tecido 
da vida cotidiana da península. Mais tarde, com 
o fim do fascismo, toda aquela história foi 
colocada em uma gaveta. Esquecida. (2014, 
p.20-21)

lii
 

Outra música citada pelas autoras, e sem dúvida a que está 

mais presente no imaginário italiano contemporâneo, é Faccetta Nera 

(Rostinho negro), de 1935, que, embora não tenha sido criada com 

esse objetivo, foi amplamente utilizada pela propaganda fascista, em 

sua última e definitiva investida na África, para convencer os italianos 

da necessidade de intervenção militar na Etiópia, onde um quarto da 

população vivia em escravidão, para “libertá-la”. 

Faccetta Nera tem algumas partes traduzidas, em Minha 

guerra alheia, da seguinte maneira: 

Se agora, do altiplano olhar o mar, bela morena 
escrava entre as escravas, verá, como em um 
sonho, muitos navios e uma bandeira tricolor 
agitada ao vento para você. — Rostinho preto, 
linda abissínia, aguarde e confie, que a Itália se 
aproxima. Quando estivermos perto de você, 
nós lhe daremos uma outra lei e um outro Rei. 
(COLASANTI, 2010, p.18-19) 
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Comentando sobre Faccetta Nera, Colasanti diz: “A segunda 

estrofe da canção explicitava que lei era essa que os italianos trariam 

quando chegassem junto à morena ‘La nostra legge è schiavitù 

d’amore...’ (A nossa lei é a escravidão de amor...)” (2010, p.19), 

preferindo deixar uma visão romântica do contato entre o 

colonizador e a nativa a interpretar que a proposta de libertação 

dos(as) etíopes compreendia, na verdade, a sua submissão aos 

conquistadores italianos. 

Além disso, tanto a referência à canção quanto a sua tradução 

se interrompem antes da menção, na mesma estrofe, aos camisas 

negras, grupo, organizado por Benito Mussolini, que usava de 

violência, intimidação e mesmo assassinatos contra seus opositores 

políticos. 

Para comprovar, segue a tradução do restante da letra da 

canção: 

A nossa lei é a escravidão do amor/ o nosso 
lema é LIBERDADE e DEVER/ vingaremos nós, 
CAMISAS NEGRAS,/ os heróis que caíram 
libertando você.// Rostinho negro, pequena 
abissínia,/ te levaremos para Roma, libertada./ 
Pelo nosso sol você será beijada,/ Vestirá camisa 
negra você também.// Rostinho negro, você 
será romana/ A sua bandeira será somente a 
italiana!/ Nós marcharemos junto com você/ E 
desfilaremos diante do Duce e diante do Rei! 
(MICHELI; RUCCIONE, grifos da autora)

liii100
 

Pode-se notar, além disso, que a escritora omite também a 

promessa à abissínia de desfile diante do Duce, ou seja, de Mussolini, 

que aparece na última estrofe, evitando, dessa forma, recordar tanto 

                                                           
100

 Nas referências, serão indicados os links de acesso às letras dessa e da próxima 
canção. 
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temas espinhosos quanto nomes e grupos do passado que a 

atualidade condena. 

Um último exemplo, também do livro de Colasanti, é a canção 

Ziki-Paki, Ziki-Pu, de 1929, que ela diz, justificando-se, que cantava 

“porque a letra parecia brincadeira de criança” (2010, p.19), e para a 

qual apresenta a seguinte tradução: “Ah, Zighipaghi Zighipú, o italiano 

nem parou para pensar./ Pegou ela pela mão,/ e a levou longe,/ lá 

longe debaixo de uma árvore./ Zighipaghi Zighipú” (2010, p.20). 

Mais uma vez, se comparadas com a canção original, a 

referência e a tradução da autora apresentam-se fragmentadas, com 

a supressão, entre o penúltimo e o último verso, do seguinte trecho: 

“‘Diga-me o seu nome, ó bela hindu’./ ‘Sou Ziki-Paki e não se esqueça 

mais!’/ E, para melhor lembrar,/ Ele logo se pôs a fazer/ ‘Ziki-Paki, 

Ziki-Paki, Ziki-Pu!’”liv 

Infere-se, portanto, que o colonizador poderia ter dificuldade 

para lembrar o nome dessa colonizada, entre outras, que levou para 

“lá longe debaixo de uma árvore” e, como recurso mnemônico, teria 

passado a “fazer ‘Ziki-Paki, Ziki-Paki, Ziki-Pu’”, uma sequência que 

alude aos movimentos e ritmos do ato sexual. É interessante observar 

que, se os versos omitidos estivessem disponíveis ao leitor, ele 

entenderia melhor como a canção banaliza o contato sexual entre 

colonizadores e colonizadas, que foi, na verdade, muitas vezes 

acompanhado de violência. Além disso, a consideração da jovem Ziki-

Paki como insignificante fica clara também na confusão sobre sua 

origem, visto que recebe, erroneamente, o vocativo “bela hindu”, 

mas esse trecho da canção não apareceu em Minha guerra alheia. 

Nos três casos apontados, as letras vinham acompanhadas de 

melodias alegres, em um ritmo de marcha ou rumba, bem ao gosto 

da época, que eram facilmente aprendidas. Para Colasanti, essas 

canções “representavam bem o espírito ‘italiani brava gente’, com 

que os italianos gostavam de se ver como colonizadores” (2010, 

p.20). 



375 
 

Porém, o que estava implícito nessas canções não era 

nenhuma “brincadeira de criança”, mas uma ótica etnocêntrica, 

racista e sexista, com alto grau de erotismo, que supunha que 

mulheres, e até meninas, africanas se apaixonavam imediatamente 

pelos colonizadores belos, galanteadores e “superiores”. 

Em Minha guerra alheia, Marina Colasanti diz: “prefiro não 

pesquisar, e conservar essas músicas assim como as cantei, não pelas 

letras, não pelo que diziam, mas pelo que me devolvem do passado” 

(2010, p.58), mas, ao excluir do leitor a tradução e a menção a 

trechos das canções desfavoráveis à versão edulcorada do 

colonialismo italiano, acaba de certa forma reforçando o que criticara 

em outros momentos: o senso comum da cordialidade do colonizador 

italiano. 

Para entender melhor essa postura desviante da crítica, pode-

se argumentar que, do ponto de vista doutrinário, a propaganda 

fascista logrou sucesso até mesmo entre os colonizados, como alerta 

Igiaba Scego ao recuperar o relato de seu pai, que, ainda criança, 

aprendeu La canzone del balilla (A canção dos meninos balilla), 

quando estudava em uma escola italiana na Somália, e que, mesmo 

depois de adulto, continuou a cantá-la, porque não conseguiu apagá-

la de sua memória, como justifica à filha: 

Sei que é uma canção terrível. Como também 
era terrível fazer a saudação romana cada vez 
que entrava o professor. Uma humilhação. Mas, 
enfim... entrou de tal forma na minha cabeça 
que não sei mais como me livrar dela, minha 
cara. E, além disso, você se lembra de tudo 
aquilo que passou quando era criança. Mesmo 
se é uma coisa negativa, faz parte de você, 
aquilo, de algum modo, é você também. Você 
não gosta, mas tem que aceitar [...]. (2014, 
p.102-103)

lv
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Em Minha guerra alheia, também se faz referência aos balilla, e 

se explica como a ideologia fascista se introduzia nas mentes desde a 

infância, como uma lavagem cerebral. Contudo, Colasanti deixa 

transparecer que, na sua formação e na do irmão, Arduino, o 

fascismo do pai era contrabalançado pela personalidade da mãe, 

como podemos ver a seguir: 

Fundada pelo partido fascista em 1930 [...], a 
Opera Balilla era movida pela ideia, tão cara aos 
regimes totalitários, de criar a partir da infância 
o novo cidadão. [...] O aprendizado fascista 
começava cedo e seguia sem esmorecer. [...] 
Exigia-se que os professores estivessem inscritos 
no partido, e as crianças deviam ser 
automaticamente registradas como “Figli della 
Lupa” ao ingressar na escola primária. *...+ Mas 
em casa demos sorte. Graças ao discernimento 
da minha mãe ou à nossa vida de giróvagos que 
nos poupou de escolas regulares, eu fiz parte 
dos 50% de pequenos e jovens que nunca se 
inscreveram, e Arduino, inscrito por meu pai 
como Balilla, não chegou sequer a ter uniforme. 
(2010, p.94-97 – grifos da autora) 

No entanto, mesmo para uma mulher à frente de seu tempo, 

como Lisetta – que gostava de se bronzear sem sutiã, era sofisticada e 

“Tão oposta ao modelo feminino preconizado pelo fascismo, rosto 

lavado, berço e fogão” (COLASANTI, 2010, p.106) – era difícil competir 

com o aparato de propaganda do regime, com seus uniformes, 

medalhas, motes, publicações, filmes e hinos, como se pode 

interpretar a partir da próxima citação: 

Várias canções de guerra fizeram parte do nosso 
repertório infantil. Sincopadas, concebidas para 
despertar o entusiasmo sem exigir grande 
reflexão, eram facilmente assimiladas pelas 
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crianças. Decorávamos o refrão sem que fosse 
preciso nos ensinar ‒ e minha mãe não 
permitiria que ninguém o fizesse, apesar do 
fascismo do meu pai. (COLASANTI, 2010, p.57 – 
grifos da autora) 

Contudo, ainda que na época fascista as canções tenham sido 

assimiladas sem nenhuma reflexão, a permanência, no presente, dos 

estereótipos propagandeados no passado, justifica o questionamento 

dos efeitos de sua popularização. 

Igiaba Scego, por exemplo, afirma que as africanas pagaram 

caro por aquela estranha visão de amor que se divulgava, e que 

permanece atuante nos estereótipos sobreviventes, como se lê a 

seguir: 

De fato, o paralelismo entre a terra a ser 
penetrada e a mulher a ser possuída foi posto 
em ação quase que imediatamente. As mulheres 
eram terra conquistada. Eram o botim de guerra 
que o Estado [...] havia prometido aos soldados 
dilapidados de uma Italiazinha que se imaginava 
império. Foi assim que as mulheres nativas 
sucumbiram a essa lei patriarcal e brutal. E 
ainda hoje mulheres originárias do Chifre da 
África [...] sofrem com os estereótipos que a 
Itália de então acionou e nunca mais desligou. 
Eu que o diga, importunada na rua milhares de 
vezes, sendo chamada de faccetta nera, 
bombonzinho, negrinha, cafezinho. (2014, 
p.105-106)

lvi
 

Já Daniele Comberiati traz uma interessante contribuição para 

essa análise, quando, tomando os Estudos de Gênero como chave de 

leitura para as interações nas colônias, explica de que modo o 

colonialismo italiano se tornou funcional para a redefinição da 

identidade masculina nacional, cujos padrões de virilidade estavam 
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abalados desde o fim da Primeira Guerra Mundial, devido às 

transformações dos papéis sociais de gênero, decorrentes também da 

crise econômica de 1929 e do processo de industrialização na Itália, 

que propiciaram às mulheres italianas outras perspectivas de vida, 

diferentes do destino do casamento e da maternidade. Para ele, 

a guerra se colocava como “terapia masculina”, 
ou seja, como meio catalisador capaz de 
transportar os desejos e as frustrações dos 
italianos. Para esse fim havia sido especialmente 
criado um modelo cultural sob medida para o 
macho italiano: a figura do combatente [...] 
[que] constituiu, para o fascismo, o exemplo 
mais adequado para reafirmar uma identidade 
masculina que se apresentava em crise. 
(COMBERIATI, 2009, p.110)

lvii
 

Dessa maneira, para os jovens combatentes, que recebiam o 

“estímulo” das fotos de africanas seminuas distribuídas na época, a 

África era apresentada como paraíso dos sentidos, e as guerras de 

conquista, como uma oportunidade de saldar seu sentimento de 

inferioridade. 

Comberiati nos esclarece, porém, que 

se, até 1936, a conquista da mulher local tinha 
representado a vanguarda da ocupação militar, 
a seguir o regime optou por uma propaganda de 
segregação e discriminação, na tentativa (na 
verdade, inútil) de impedir as relações entre 
colonizadores e indígenas. (2009, p.110)

lviii
 

A partir de então, passam a ser aplicadas diversas sanções, sob 

forma de decretos, que preparam a promulgação das Leis Raciais de 

1938, e que são narradas do seguinte modo por Colasanti, que 

retorna à crítica, com a ironia que lhe é peculiar: 
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Temendo que levada pelo entusiasmo musical e 
pelo impulso dos sentidos a África Oriental 
Italiana se transformasse em “um império de 
mulatos”, o regime desenfornou novas leis. 
Vetaram-se “relações conjugais” entre italianos 
e nativos, anularam-se casamentos já 
existentes, e proibiu-se ao pai italiano 
reconhecer, adotar, ou dar seu sobrenome a 
filhos mestiços. (2010, p.20 – grifos da autora) 

A intolerância instaurada a partir da entrada em vigor de uma 

dessas sanções, o Decreto-lei n. 880, também está presente no 

romance de Gabriella Ghermandi. A denúncia, contudo, ao invés de 

partir, como esperado, de uma voz africana, surge, de modo inovador, 

na fala da personagem Daniel, um soldado italiano que se vê 

ameaçado de repatriação e pena de cinco anos a ser cumprida na 

Itália pelo seu envolvimento com uma nativa. Em suas palavras: 

Eu sabia, [...] sabia que tinha aquele maldito 
decreto, mas não achava que fosse realmente 
aplicado. Vi muitos soldados que ficavam com 
mulheres daqui, e todos no Forte tinham 
conhecimento do fato. Achava que o decreto 
tinha sido promulgado apenas para deixar 
contentes os fascistas na Itália. Mas não. Você 
pode ficar com as mulheres daqui, mas tem que 
tratá-las como prostitutas. Não pode amá-las, 
ter filhos com elas, sonhar com uma família. Se 
fizer algo do tipo, eles aplicam o decreto. [...] A 
grande Itália civilizatória. Eis seu verdadeiro 
rosto. (GHERMANDI, 2007, p.44 – grifo da 
autora)

lix
 

 Mais uma vez, portanto, as autoras desacreditam no mito dos 

italianos como colonizadores de face humana, como “brava gente”, 

sendo o colonialismo italiano, como qualquer outro, caracterizado 
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pela opressão e pela discriminação, que fazem parte de toda 

conquista colonial. 

Assim, Colasanti, Scego e Ghermandi – seja a partir da vivência, 

pessoal ou familiar, seja por meio de pesquisa de depoimentos, seja 

de modo ficcional, enfaticamente ou por meio da ironia – promovem 

a recuperação da memória sobre a colonização italiana da África 

Oriental. E, quando denunciam e criticam os estereótipos ligados aos 

colonizadores e aos(às) colonizados(as), constroem uma nova versão, 

no feminino, diferente daquela registrada pela história oficial sobre o 

período. 
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Vanessa Massoni da Rocha  

Por isso prossigo, 
persigo acalentando 
nessa escrevivência 

não a efígie de brancos brasões, 
sim o secular senso de invisíveis 

e negros queloides, selo originário, 
de um perdido  

e sempre reinventado clã 
(EVARISTO, 2017, p.106) 

Partindo-se da citação de Conceição Evaristo na obra Olhos 

d’água, finalista na categoria Contos e Crônicas do prêmio Jabuti de 

2015, para quem “Escrever é uma maneira de sangrar. Acrescento: e 

de sangrar, muito e muito...” (2015, p.109) este artigo estuda as 

tessituras literárias da identidade pós-colonial no feminino em obras 

de duas autoras contemporâneas: Conceição Evaristo e Simone 

Schwarz-Bart. Da primeira privilegiamos o romance Becos da 

memória (2013), o livro de contos Olhos d’água (2015) e a coletânea 

de poemas Poemas da recordação e outros movimentos (2017). 

Dessa última, escritora do arquipélago caribenho de Guadalupe, 

analisamos romances do projeto ciclo antilhano (1967, 2015 e 2017) 

e a obra A ilha da chuva e do vento (1986), tradução brasileira de 

Pluie et vent sur Télumée Miracle (1972). Ambas as escritoras 

colocam em cena a voz feminina e os diálogos entre memória, escrita 

e história para compreender o mosaico identitário americano, no 

intuito de mostrar os diálogos e enlaces entre as escritas ficcional e 
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historiográfica no que tange ao pós-abolição e aos seus 

desdobramentos na contemporaneidade, assim como o valor da 

ancestralidade e as heranças da escravidão na vida quotidiana de 

negros e negras nas Américas. 

Nesse sentido, nossas reflexões se organizam em três 

momentos: Conceição Evaristo e Simone Schwarz-Bart: diálogos 

latinoamericanos, Da conjuração dos versos, e Vozes-mulheres. A 

primeira parte faz alusão a passarelas históricas e culturais que 

aproximam experiências brasileiras e antilhanas. No delineamento 

desses diálogos, as obras produzidas pela mineira Conceição Evaristo 

e pela guadalupense Simone Schwarz-Bart apontam para temáticas 

em comum que privilegiam deslocamentos, identidade e gênero 

feminino. A segunda parte se atém ao contexto de escrita de 

mulheres negras no Brasil e em Guadalupe versando sobre a 

representativa negra e sobre questões tais como a raça social e o 

embranquecimento. Por fim, a última parte demonstra brevemente 

alguns aspectos das vozes femininas que ocupam a mais baixa 

hierarquia de legitimidade pós-colonial para assumirem a escrita e o 

protagonismo de seus caminhos e escritos. 

Espaços caracterizados pelo massacre de suas populações 

nativas, o Brasil e as Antilhas francesas conheceram três séculos de 

colonização nos quais as relações sociais foram marcadas pelas 

culturas agrárias, sobretudo pelos engenhos de cana-de-açúcar e pela 

dinâmica hierárquica da casa-grande e da senzala (FREYRE, 2006). 

Trata-se de territórios que foram pilhados e que descobriram, nas 

facetas do encontro com a alteridade, as experiências da 

miscigenação e da crioulização (GLISSANT, 1996, p.15), práticas 

capazes de irradiar uma cultura plural, marcada pela diáspora, pelo 
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sincretismo, pela complexidade e por inúmeras vozes, cores, cantos e 

artes. 

Nessa perspectiva, Édouard Glissant, crítico e escritor 

martinicano, explica que 

a Nova-América – tanto no Brasil, quanto no 
Caribe [...] faz a experiência real da crioulização 
através da escravidão, da opressão, da 
desapropriação pelos diversos sistemas 
escravagistas [...] e através destas 
desapropriações e destes crimes realiza uma 
verdadeira conversão do “ser”. (1996, p.15) 

O continente americano experienciou a colonização em todas 

as suas facetas: tráfico negreiro, diásporas negras, escravidão, 

violências reiteradas e frequentes ataques à dignidade e às 

manifestações culturais dos oprimidos. Nesse contexto de forte 

opressão e de atentados às liberdades individuais, as histórias do 

Brasil e das Antilhas francesas se imbricam: o Brasil foi colônia do 

império ultramarino português entre XVI e XIX, mais precisamente 

entre 1500 e 1815. Já as ilhas caribenhas de Martinica e de 

Guadalupe foram colônias francesas de 1635 até 1946, ano da 

departamentalização. 

A experiência traumática de séculos de escravidão e de 

processos de abolição desastrosos, à medida que ocorreram sem 

políticas públicas de inclusão social dos escravizados tampouco 

reparações aos danos cometidos, aproximam esses espaços sob o 

prisma de lutos a serem feitos e das fraturas identitárias a serem 

assumidas, ressignificadas e incorporadas ao mosaico cultural. No 

que concerne ao campo literário, muitas obras brasileiras e antilhanas 

privilegiam as intempéries (pós)coloniais e promovem cotejamentos 

entre ficção e historiografia capazes de questionar as heranças da 

colonização, uma vez que “a ficção, quando se mistura fortemente à 

história, é extremamente saudável para a história, pois a protege do 
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determinismo liberando possibilidades que não se concretizaram, 

abordando um passado que poderia ter sido” (REIS, 2010, p.81). 

A partir do paradigma de ficção-historiográfica, a escritora 

mineira, radicada no Rio de Janeiro, Conceição Evaristo acolheu em 

suas obras literárias – poemas, contos e romances – a vida precária 

dos moradores de comunidades cujos quotidianos refletem as 

mazelas infligidas aos pobres, negros e favelizados, sobretudo às 

mulheres nessas condições. Seus personagens sobrevivem às duras 

penas e conhecem uma existência amarga, desconcertante, muitas 

vezes trágica: são lavadeiras, prostitutas, mendigas, moradores de 

rua, mulheres de bandidos, empregados domésticos, vendedores de 

sinal de trânsito, seres à margem da sociedade brasileira que sofrem 

“debaixo do negro de sua pele” (EVARISTO, 2015, p.97). 

Por sua vez, Simone Schwarz-Bart, escritora do arquipélago 

caribenho de Guadalupe, considerada uma grande matriarca da 

literatura antilhana de expressão francesa, constrói uma obra 

centrada na escravidão e nas intempéries que se abatem sobre a vida 

de mulheres. Schwarz-Bart descreve em seus romances, novelas e em 

uma peça de teatro diversas violências quotidianas e traz à tona a 

resistência feminina entoada em provérbios, em vínculos familiares 

sólidos e na resiliência das jornadas diárias. Dentre suas obras 

destacam-se duas sagas: Pluie et vent sur Télumée Miracle, de 1972, 

que acompanha quatro gerações da linhagem Lougandor – Minerve, 

Toussine, Victoire e Télumée – e o “Ciclo antilhano”, empreitada 

literária desenvolvida a quatro mãos com o marido André Schwarz-

Bart em torno da escrava Solitude e de suas herdeiras, percurso 

desenvolvido nas obras Un plat de porc aux bananes vertes (1967), 

L’ancêtre en Solitude (2015) e Adieu Bogota (2017) em torno das 

personagens Bayangumay, Solitude, Louise, Hortensia e Mariotte. 

Respeitadas as particularidades das escritas de Evaristo e 

Schwarz-Bart, saltam aos olhos traços que apontam para numerosas 

convergências de suas práticas: ambas promovem uma escrita 
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literária centrada em fatos históricos, sobretudo na escravidão; suas 

protagonistas são mulheres negras, humildes e periféricas que 

experimentam situações de racismo, de pobreza, de loucura e das 

mais diversas violências; as duas escritoras elegem a resistência 

feminina e os revezes aos quais as mulheres são submetidas como 

tema central de seus escritos; elas valorizam as genealogias, 

ressaltando o papel da ancestralidade, da diáspora, da africanidade, 

da negritude e do sincretismo religioso; Evaristo e Schwarz-Bart 

colocam em cena as hierarquias sociais e espaciais, versando sobre o 

campo, as cidades, as favelas, os cortiços e as casas luxuosas dos 

patrões. Por fim, ambas valorizam a importância dos oprimidos, 

valorizando em seus textos a voz e a versão das negras subalternas, 

alçando-as ao protagonismo que lhes fora negado e tirando-lhes da 

invisibilidade que lhes foram impostas ao longo do sistema colonial e 

escravocrata. 

Outros pontos de contato merecem igualmente nossa atenção. 

Conceição festejou seus 70 anos em 2016 com a reedição de toda a 

sua obra e Simone comemora seus 80 anos em 2018. As duas foram 

laureadas com importantes prêmios: Simone recebeu o Grand Prix 

des Lectrice de Elle pelo romance Pluie et vent sur Télumée Miracle 

em 1973 e o prêmio Littérature Monde pelo romance L’Ancêtre en 

Solitude em 2015. Conceição foi finalista do prêmio Jabuti de 

Literatura em 2015 pelo livro Olhos d’água. Recebeu igualmente os 

prêmios Faz a Diferença - Categoria Prosa 2017 e Prêmio Cláudia - 

Categoria Cultura 2017. Ambas possuem livros traduzidos em várias 

línguas. A brasileira teve textos traduzidos para inglês, francês, 

espanhol, alemão e italiano. A antilhana viu o romance Pluie et vent 

sur Télumée Miracle ser traduzido em doze línguas, dentre as quais o 

português. A tradução brasileira intitulada de A ilha da chuva e do 

vento, de Estela dos Santos Abreu, foi publicada em 1986. Obras de 

Evaristo e Schwarz-Bart são adotadas em cursos acadêmicos em 

universidades de diferentes países e se tornaram objetos de estudo 
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em teses, dissertações, livros e artigos cada vez mais numerosos, o 

que compõe uma fortuna crítica de grande vigor. 

Em plena ascensão no espaço literário brasileiro, a literatura 

produzida por mulheres negras que conheceram a vida nas favelas e 

a pobreza aproxima lirismo e testemunho ficcional para oferecer 

novas versões acerca da colonização, da escravidão e de seus 

desdobramentos na sociedade. Trata-se de textos centrados na 

relação com a alteridade, nas penúrias quotidianas e na reação à 

tentativa de apagamento identitário imposto aos herdeiros de 

escravos. Essas produções, cada vez mais abundantes em quantidade 

de publicações assim como em estudos acadêmicos e debates 

travados nas esferas literária e cultural brasileiras, promovem uma 

revisão do fato colonial e da escravidão, denunciando os revezes do 

pós-abolição tal como aconteceu no Brasil e nas Antilhas e 

permitindo aos negros romper o anonimato e reivindicar o 

protagonismo que lhes fora negado há mais de um século no seio da 

sociedade. Lázaro Ramos esclarece, no livro Na minha pele, que: 

viver num mundo onde raramente ou nunca se 
é o protagonista tira muito de nossas almas. 
Imagine o que é viver sempre à margem. [...] 
Tanto é que o que se diz ao falar da luta negra é 
da necessidade de resistir. Ter de resistir sem 
existir é simplesmente mais uma crueldade sem 
tamanho. (2017, p.140) 

Cabe ressaltar que no âmbito antilhano, de população 

majoritariamente negra e mestiça, não é possível se referir à 

literatura negra como um viés da literatura caribenha. Contudo, ao 

privilegiar a negritude em todas as suas facetas, as ilhas de Martinica 

e de Guadalupe assumem suas especificidades e se distanciam dos 

parâmetros e horizontes da literatura produzida na metrópole 

francesa. Cientes de todos os imaginários que envolvem as 

nomenclaturas e etiquetas literárias, questionamos a literatura de 
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autoria negra e feminina como subgrupo de uma literatura maior, 

reconhecidamente de autoria branca e masculina. Temos receio de 

que as produções inscritas nessa rubrica ganhem contornos de obras 

de caráter apenas militante e testemunhal e que não mereçam ser 

avaliadas por seu inegável valor literário e por sua grande 

contribuição para o palimpsesto cultural brasileiro. Rechaçamos 

guetos e polos díspares que se furtam ao diálogo e percebemos que a 

literatura de autoria negra e feminina, apesar de todas as ressalvas a 

serem feitas a esses nomes, coloca um holofote indispensável à 

produção em franca ascensão de mulheres negras e periféricas, ou 

que experimentaram em dado momento de seus percursos a vida na 

periferia. Essa crescente produção literária contribui para a existência 

de um debate mais democrático e rico acerca do quotidiano e das 

sequelas da colonização (SCHOELCHER, 2008, p.191) e da escravidão 

na contemporaneidade, rediscutindo noções de gênero e de 

identidade. 

Fazendo jus ao diálogo contínuo que se estabelece nas tramas 

literárias, Lázaro Ramos menciona duas vezes Conceição Evaristo em 

seu livro. A primeira consiste em uma ressalva que também nos 

parece pertinente fazer, a de que a presença negra em espaços 

anteriormente ocupados exclusivamente por brancos, tais como o 

literário ou o acadêmico, merece ser analisada em profundidade para 

não dar a impressão de conquista atrelada à meritocracia. Ramos faz 

dele as palavras de Evaristo ao ponderar que as conquistas desses 

negros 

são histórias exemplares, mas também 
perigosas. Devemos fazer uma leitura de que 
somos exceção. Quando nos prendemos muito a 
esse elogio da história pessoal (“ela veio da 
favela e conseguiu”), corremos o risco de dizer 
que o outro não conseguiu porque não quis, e 
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isso não é verdade. A exceção simplesmente 
confirma a regra. (RAMOS, 2017, p.63) 

A segunda menção a Evaristo diz respeito à diversidade e à 

representatividade negras entoadas pela escritora em entrevista para 

um jornal. Naquela oportunidade, em junho de 2016, no âmbito da 

Feira Literária de Paraty, ela afirmou que “negro cantor ou atleta é 

lugar-comum. Nós queremos ver os negros aceitos como intelectuais, 

professores ou escritores. Uma pessoa negra não representa toda a 

nossa diversidade. Somos muitos” (Evaristo, Apud RAMOS, 2017, 

p.79). Nesse sentido, através de sua escrita, Conceição Evaristo 

denuncia os caminhos tortuosos da representatividade negra na 

grande mídia e no senso comum que parecem aceitar (ou apenas 

tolerar) os negros em algumas categorias e rechaçá-los com 

veemência de outras. Esse olhar depreciativo que busca exercer 

controle sobre a atuação e a relevância dos negros no cenário 

brasileiro nos remete ao processo colonial e à escravidão nos quais 

cabiam aos brancos determinar as ações, punições e condições de 

sobrevida dos demais. Logo, os estigmas de exceção e de 

representação tolerada em alguns âmbitos depõem acerca da 

importância da escrita para sangrar – e muito – uma sociedade que 

ainda não compreendeu tampouco reivindicou a riqueza identitária 

de sua formação. 

Em seu estudo Nem preto, nem branco, muito pelo contrário: 

cor e sociabilidade na sociedade brasileira, de 2012, Lilia Schwarcz se 

dispõe a enumerar algumas dessas sequelas identificadas nas malhas 

culturais brasileiras: 

sobrevivia como legado histórico um sistema 
enraizado de hierarquização social que 
introduzia gradações de prestígio com base em 
critérios como classe social, educação formal, 
localização regional, gênero e origem familiar e 
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em todo um Carrefour de cores e tons. 
(SCHWARCZ, 2012, p.72) 

No romance L’ancêtre en Solitude, a personagem Man Louise 

reitera o senso comum ao defender o casamento intrarracial como 

ritual de embranquecimento e de purificação da mulher negra: “Ela 

tem razão de ir com um branco, é preciso se aproximar da luz; de 

qualquer maneira o branco é uma boa coisa, até em sonho: se você 

sonha com um branco você tem certeza de alcançar alguma coisa” 

(SCHWARZ-BART, 2015b, p.86). Por certo, em sociedades marcadas 

pela “raça social” (SCHWARCZ, 2012, p.106), pela dissimulação do 

racismo, pelo prestígio atrelado à cor branca e pela crença no poder 

social do embranquecimento, personagens negras e autoras negras 

buscam trazer para a cena artística questionamentos acerca das 

estratificações raciais. Busca-se analisá-la em seus perversos jogos 

sociais e culturais nos quais a negritude foi por muito tempo 

silenciada e abafada, tal como um pecado (FANON, 1971, p.152) que 

deveria ser expurgado em prol da beleza e da limpidez das histórias e 

personagens brancos. 

Se, no passado, muitos foram os negros que ensejavam possuir 

peles cada vez mais brancas, num claro movimento de fazer pele 

nova para com ela poder desbravar caminhos nunca dantes 

navegados de aceitação social e de conquista de privilégios, 

atualmente os caminhos tendem a ser outros. Ao invés da 

autonegação e da vontade de espelhamento do outro – do modelo 

europeu –, os negros reivindicam suas matrizes africanas (afro-

brasileiras, afro-antilhanas) para poderem assumir plenamente suas 

identidades, seus fazeres, suas pluralidades num movimento de 

romper “a invisibilidade do negro na nossa história, nunca tratado 

como protagonista” (RAMOS, 2017, p.34). 

No romance L’ancêtre en Solitude, ao apresentar a mãe 

Hortensia, Mariotte declara que “ela sabia, ela conhecia seu lugar na 

terra, ela usa sua cor tão corajosamente quanto qualquer outra” 
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(SCHWARZ-BART, 2015b, p.110). Eis a exaltação da negritude da 

personagem, movimento que ocorre de maneira emblemática na 

obra de Schwarz-Bart. No romance A ilha da chuva e do vento, a 

personagem guadalupense Télumée Milagre reabilita a cor negra e 

deflagra um momento fundamental de tomada de consciência da 

beleza da negritude, das histórias que ela acolhe e evoca e da 

importância de se ruir o paradigma da raça social e do 

embranquecimento como únicas maneiras de ascensão social e de 

bem-estar no mundo ocidental. 

Debruçada para a minha imagem, pensei que 
Deus me pusera sobre a terra sem me perguntar 
se eu queria ser mulher, nem que cor eu 
gostaria de ter. Não era culpa minha se ele havia 
me dado uma pele negra, quase azul, um rosto 
que não primava pela beleza. Eu estava, porém, 
bem contente e, talvez, se me dessem a 
escolher, agora, neste exato momento, 
escolheria esta mesma pele azulada, este 
mesmo rosto sem beleza evidente. (SCHWARZ-
BART, 1986, p.109) 

Eis que, quando diante de uma escolha, Télumée considera 

optar por possuir seus mesmos traços, os mesmos que a diferenciam 

dos fiéis católicos quando vende amendoim no parvis da igreja aos 

domingos, os mesmos que a distinguem dos padrões na casa onde 

trabalha como doméstica e os mesmos que a aproximam dos bisavós 

escravizados e da história das mulheres da família Lougandor. Assim, 

ela elege a afirmação da sua diferença, a resistência que se filia à 

necessidade de ser quem ela é, em sua inteireza, em seus dilemas, 

em sua beleza digna de ser afirmada, reivindicada, entoada em suas 

histórias, nas histórias de negros queloides e de seus clãs, sempre 

perdidos e reinventados. 
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E não há mais 
quem morda a nossa língua 

o nosso verbo solto 
conjugou antes 

o tempo de todas as dores 
E o silêncio escapou 

Ferindo a ordenança 
E hoje o anverso 

Da mudez é a nudez 
do nosso gritante verso 

que se quer livre. 
(EVARISTO, 2017, p.85) 

Ao ocuparem o cenário literário contemporâneo, escritoras e 

suas personagens negras rompem paradigmas estabelecidos no 

passado e inauguram novos tempos dignos de serem declamados por 

Evaristo no poema Da conjuração dos versos (2017, p.84-85), cujas 

duas últimas estrofes estão reproduzidas na epígrafe desse capítulo. 

São tempos de fazeres criativos, de se ferir a ordem estabelecida para 

romper o silêncio e gritar a liberdade do verso. Transformar a mudez 

em nudez, a exclusão em protagonismo, o silêncio em voz pungente 

capaz de ocupar os mais diversos espaços. Os opressores são 

desafiados e a fala não mais fica presa na garganta dos oprimidos, 

quer seja por receio quer seja falta de oportunidade. O verbo perdeu 

suas amarras e se soltou em um caminho sem voltas de tomada de 

consciência, de reivindicações e de resistência. 

Como salientam pesquisadores da obra de Evaristo, sua 

obra literária é voltada para a ressignificação 
das identidades e enunciações negras. Em seus 
textos, os afrodescendentes são o centro de sua 
letra contestatória, palavras reminiscências de 
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memórias que nos permitem repensar os 
lugares de representação aos quais os sujeitos 
negros são e estão relegados em nossas 
sociedades. (ALEXANDRE, 2016) 

Fazendo eco a essa nova cartografia identitária, Simone Pereira 

Schmidt reitera a importância do trabalho literário de Conceição 

Evaristo para os leitores na apresentação do romance Becos da 

memória, escrito nos anos oitenta e publicado apenas em 2006: 

Dar corpo à memória dos moradores da favela, 
caminhando em sentido contrário ao dos 
estereótipos que se colam à pele dos 
subalternos em nossa sociedade, é, portanto 
uma estratégia de grande impacto político e 
cultural, já que permite ao leitor brasileiro, 
desamparado de uma tradição de representação 
das diferenças sociais e raciais em nossa cultura, 
aprender, como sugere Regina Dalcastagnè 
(2008), “um pouco do que é ser negro no 
Brasil”, e do que “significa ser branco em uma 
sociedade racista”. (SCHIMDT, 2013, p.17) 

Percebem-se nesse movimento de conjuração do verso negro 

caminhos plurais. Por um lado, escritores tomam para si a liberdade 

criativa do fazer literário para inserir suas versões acerca do 

quotidiano negro, destacando histórias e fazeres por muito tempo 

desconhecidos e silenciados. Diante desse acervo literário, o negro 

pode melhor interagir com sua história, valorizando-a, questionando-

a, chamando-a de sua em um movimento indispensável de 

reabilitação. Essa dinâmica de representação, e aqui se ressalta outra 

perspectiva, permite ao público leitor – sobretudo ao leitor branco – 

tomar consciência da complexidade de sua identidade, perceber os 

jogos de força inerentes a determinadas tonalidades de pele, 

questionar as prerrogativas, os preconceitos e a maneira desigual 

como a sociedade percebe e trata seus cidadãos a partir, sobretudo, 
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de determinados fenótipos. Nesse sentido, ao escancarar as portas 

das favelas e ao nomear seres por séculos escondidos no anonimato, 

os escritores desnudam as heranças coloniais, problematizam a 

parcialidade crônica de tratamento em nossa sociedade e chamam 

atenção para traços de comoção seletiva e para a clivagem que insiste 

em se impor entre os direitos de uns e as violências impostas a 

outros. 

Ao se dedicar a estudos para seus projetos teatrais, Ramos 

alerta para o fato de que 

a história negra é repleta de lutas e que eu não 
deveria chamar meus ancestrais de escravos, e 
sim de africanos escravizados; que a liberdade 
não veio de uma canetada da princesa imperial, 
mas após muita luta. Esse foi mais um salto na 
compreensão sobre de onde vim e para onde 
podia ir. (RAMOS, 2017, p.34) 

Ele acaba por chamar a atenção para o que considera ser o 

envernizamento da escravidão nas aulas de história (2017, p.18), 

envernizamento que conduz a leituras parciais, incompletas e nada 

ingênuas do processo (pós)colonial sob a ótica imperativa dos 

colonizadores europeus e de seus olhares autocentrados para os 

fenômenos históricos. Ao denunciarmos a necessidade de se 

“decentralizar o olhar” (VERGES, 2001, p.102) e de promover novas 

versões sobre os fatos ligados ao período colonial e à diáspora negra, 

caminhamos em direção às revisões do passado dos negros, 

retomada capaz de lhes atribuir a dimensão, a grandeza, a resistência 

e o papel principal que lhes foi usurpado no registro da história 

oficial. Trata-se de tirar do anonimato personagens e histórias que 

compõem a plenitude do mosaico cultural brasileiro em todas as suas 

contradições: “de um lado, a descoberta de um país profundamente 

mestiçado em suas crenças e costumes; de outro, o local de um 
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racismo invisível e de uma hierarquia arraigada na intimidade” 

(SCHWARCZ, 2012, p.116). 

Ao se debruçar sobre a representatividade negra na literatura 

brasileira atual, a professora e pesquisadora Regina Dalcastagnè 

explica que 

a literatura contemporânea reflete, nas suas 
ausências, talvez ainda mais do que naquilo que 
expressa, algumas das características centrais da 
sociedade brasileira. É o caso da população 
negra, que séculos de racismo estrutural 
afastam dos espaços de poder e de produção de 
discurso. Na literatura, não é diferente. São 
poucos os autores negros e poucas, também, as 
personagens – uma ampla pesquisa com 
romances das principais editoras do país 
publicados nos últimos 15 anos identificou 
quase 80% de personagens brancas, proporção 
que aumenta quando se isolam protagonistas ou 
narradores. Isto sugere uma outra ausência, 
desta vez temática, em nossa literatura: o 
racismo. (DALCASTAGNÈ, 2008, p.2) 

Em seu livro sobre a literatura brasileira contemporânea, 

Dalcastagnè enfatiza que “o silêncio dos marginalizados é coberto por 

vozes que se sobrepõem a eles, vozes que buscam falar em nome 

deles, mas também, por vezes, é quebrado pela produção literária de 

seus próprios integrantes” (2012, p.17 – grifo da autora). Nesse 

sentido, a ficção de Evaristo e Schwarz-Bart se apresenta como 

espaço privilegiado de manifestação identitária de grupos sociais e 

vozes completamente invisibilizados para os quais o campo literário 

acena como espaço para o grito e a liberdade. Seus textos rompem a 

parcialidade dos discursos e práticos, subvertendo a ordem pós-

colonial e liberando os versos reprimidos. Como conclama Jurema 

Werneck, 
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são histórias duras de derrota, de morte, 
machucados. São histórias que insistem em 
dizer o que tantos não querem dizer. O mundo 
que é dito existe. Suas regras, explícitas. O lugar 
de mero ouvinte é desautorizado. Nesta 
literatura/cultura, a palavra que é dita reivindica 
o corpo presente. O que quer dizer ação. (2016, 
p.14) 

No âmbito antilhano, críticos como Malu-Meert assinalam que 

Simone Schwarz-Bart “ultrapassa o exotismo *...+ e consegue com 

uma sensibilidade poética e uma simplicidade rara traduzir a 

esperança do povo guadalupense em busca de uma identidade 

profunda” (MALU-MEERT, 1985, p.9). Para Mariella Aïta, Schwarz-Bart 

contribuiu para renovar o tema antilhano da 
busca das origens autóctones que dão origem à 
sua identidade. Com efeito, os valores da 
narrativa da fundação de uma linhagem que 
começa com a abolição da escravidão vão tecer 
novos vínculos sociais e espirituais que 
conduzirão a uma sociedade livre. (2015, p.3) 

Em entrevista concedida para Marcos Alexandre e Simone 

Schmidt, Conceição Evaristo responde à pergunta: “O que levaria 

determinadas mulheres, nascidas e criadas em ambientes não 

letrados, e quando muito, semialfabetizadas, a romperem com a 

passividade da leitura e buscarem o movimento da escrita?” 

(Evaristo, Apud ALEXANDRE, 2007, p.20). Em sua resposta 

transparecem paradigmas de tomada de consciência e de descoberta 

de liberdade que se mostram vigorosos em personagens como Maria-

Nova, do romance Becos da memória, como veremos mais adiante. 

Eis sua resposta: 

Tento responder. Talvez, estas mulheres (como 
eu) tenham percebido que se o ato de ler 
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oferece a apreensão do mundo, o de escrever 
ultrapassa os limites de uma percepção da vida. 
Escrever pressupõe um dinamismo próprio do 
sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua 
auto inscrição no interior do mundo. E, em se 
tratando de um ato empreendido por mulheres 
negras, que historicamente transitam por 
espaços culturais diferenciados dos lugares 
ocupados pela cultura das elites, escrever 
adquire um sentido de insubordinação. 
Insubordinação que se pode evidenciar, muitas 
vezes, desde uma escrita que fere “as normas 
cultas” da língua, caso exemplar o de Carolina 
Maria de Jesus, como também pela escolha da 
matéria narrada. (Evaristo, Apud ALEXANDRE, 
2007, p.20-21) 

Essa cultura da insubordinação que povoa o imaginário 

ficcional tece ainda mais fios entre Evaristo e Schwarz-Bart. Diva 

Damato, professora que integra o grupo de pesquisadores 

precursores dos estudos antilhanos no Brasil, afirma em sua tese de 

doutorado sobre o escritor martinicano Edouard Glissant que 

a literatura dos povos emergentes teria então 
sua função política enfatizada. Permitir que as 
histórias dos povos dominados se estabeleçam, 
adquiram cidadania, dar-lhes condições de 
instaurarem relações transversais com outras 
culturas, ser o espaço onde a voz de um povo se 
articula. (DAMATO, 1996, p.192) 

Como salienta Evaristo, “Cremos, / O anunciado milagre/ está 

acontecendo. / E na escritura grafada da pré-anunciação,/ de um 

novo tempo, / novos parágrafos / se abrirão” (2017, p.63). É preciso 

enfatizar, todavia, que esse milagre não se faz na espera passiva de 

dádivas divinas ou advindas de mãos outras, ele se opera no fazer 
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diário de luta, de resistência, de resiliência, de trabalho intenso de 

escrita insubordinada, afinal “se cuidado a gente não toma, até a 

dignidade da nossa gente os do lado de lá podem roubar” (EVARISTO, 

2013, p.96). 

Em 1989, o linguista Jean Bernabé e os escritores Patrick 

Chamoiseau e Raphaël Confiant publicam um manifesto de grande 

relevância nos universos martinicano e antilhano, o Elogio da 

crioulidade. No capítulo referente à crioulidade, os autores versam 

sobre a importância do enraizamento na oralidade, da valorização da 

memória verdadeira, na temática da existência, na irrupção da 

modernidade e na escolha do discurso. Não se trata, contudo, de um 

manifesto capaz de irradiar modos de fazeres literários, uma vez que 

receitas sobre procedimentos ferem a capacidade artística em sua 

essência criadora e nenhum escritor se disporia a segui-lo. Não se 

trata tampouco de antecipação de condutas literárias, uma espécie 

de vanguarda intelectual, uma vez que reconhecemos no universo 

ficcional do martinicano Joseph Zobel e da guadalupense Simone 

Schwarz-Bart, para citar apenas dois exemplos, linhas de conduta 

vislumbradas no manifesto décadas antes de sua publicação. Assim, 

não sobressaem no manifesto nem o ineditismo de temas nem o tom 

professoral. Sua importância consiste em visibilizar procedimentos e 

caminhos literários que exaltaram a plenitude da crioulidade nas 

Antilhas, crioulidade que questiona a matriz europeia como núcleo 

cultural antilhano e que se observa na riqueza de identidades em 

contato e na fricção positiva de fazeres, povos, línguas e seus 

costumes. 

No manifesto, publicado em edição bilíngue francês-inglês, 

lemos acerca do imperativo de “revisitar e reavaliar toda a nossa 

produção escrita” (BERNABÉ, 1993, p.39) e encontramos diretrizes 

que exaltam a plenitude crioula e a valorização de suas artes e fazeres 

ignorados pelas crônicas e pelos olhares dos colonizadores. Trechos 

como “nos queremos, em verdadeira crioulidade, nomear cada coisa 
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e dizer que ela é bonita. *...+ Explorar nossas origens (*...+ Entrar em 

todos esses assuntos de velhos-negros a priori vulgares” (1993, p.39-

40). O inventário prossegue: “nossa escrita deve aceitar sem divisões 

nossas crenças populares *...+. Buscar nossas verdades. Afirmar que 

uma das missões desta escrita é de revelar os heróis insignificantes, 

os heróis anônimos, os esquecidos da Crônica colonial, os que 

fizeram uma resistência toda em atalhos e em paciência” (1993, 

p.40). 

Neste contexto, a situação de Mariotte, protagonista do 

romance Un plat de porc aux bananes vertes (romance ainda sem 

tradução para o português), merece nossa atenção. A martinicana 

Mariotte, de 72 anos, bisneta da personagem histórica Solitude – 

escrava líder no processo de resistência, está internada em um 

hospício parisiense. Ser a única negra, a única francesa não-

metropolitana e a única a falar francês e o crioulo martinicano são 

condições que a fazem ser reiteradamente menosprezada pelos 

demais internos. Os trechos a seguir ilustram o apequenamento, 

quiçá a desumanização sofrida por Mariotte por causa de suas 

diferenças: “Jeanne demonstrou, não sem uma doce violência, o 

quão cruel era, afinal, me fazer morrer completamente cega, 

enlouquecida, embora eu fosse uma negrinha” (SCHWARZ-BART, 

2015a, p.24); “Aturdida, assustada, assisti a antiga professora usar 

pela primeira vez esta onomatopeia, que, na menor discussão, alguns 

pensionistas já sem argumentos lançavam ao nada que eu era 

enquanto negrinha” (2015a, p.58). Ora, no espaço de exceção que o 

hospício constitui, espaço de seres privados da liberdade, cerceados 

da relação com a sociedade, espaço que suspende a dinâmica 

temporal, lugar de sobrevida, de compasso de espera para a morte. 

Mesmo nesse espaço tão precário no qual a lucidez se mantém sobre 

fios tênues, a subalternidade de Mariotte se faz constantemente 

alardear entre os pensionários. Mesmo ali, o jogo de forças sociais 

não cessa de apontar a antilhanidade da personagem, sua tez negra e 
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sua pretensa fome exacerbada denunciada na onomatopeia “miam-

miam”, definida pela narradora como “vocábulo canibalesco” (2015a, 

p.58) que seria típico dos negros esfomeados. Mesmo em situações 

limite que costumam fomentar a empatia e a amizade, se impõe o 

embate do valor social dos negros e brancos na dinâmica pós-

colonial, se faz notar a “inferioridade” de uma antilhana diante dos 

franceses da metrópole, mulher humilhada que se define como 

alguém “sem desejos, sem lembranças, sem pensamentos de 

qualquer tipo, perdida para sempre no meio do mundo escuro e frio 

dos brancos” (2015a, p.39). 

Obra de estreia de Simone Schwarz-Bart e primeira do projeto 

do ciclo antilhano, a obra se organiza em torno de sete cadernos 

escritos por Mariotte ao longo de suas penúrias no asilo, o que 

reforça a importância da Conjuração do verso para romper os 

entraves sociais (físicos, até, no caso da personagem Mariotte) que 

subjugam culturalmente aqueles cujos ancestrais sofreram os revezes 

da escravidão, afinal “não há limites para a palavra, não há rede para 

encerrá-la, ela avança, recua como os ponteiros de um relógio 

enfeitiçado” (SCHWARZ-BART, 2015b, p.174). 

Ao término dessa breve Conjuração do verso, nos ateremos 

brevemente à relação que Evaristo e Schwarz-Bart desenvolvem entre 

o testemunho e a fabulação em suas escritas. Ambas valorizam a 

espontaneidade e fazem muitas referências a verbos como “lembrar”, 

“rememorar”, “contar”, colocando-se no lugar de colecionadoras de 

histórias verídicas, contadoras que transcrevem o que ouviram, 

presenciaram. Assim nos é apresentada a personagem-escritora de 

Becos da memória: “Maria-Nova queria sempre histórias e mais 

histórias para sua coleção. Um sentimento, às vezes lhe vinha. Ela 

haveria de recontá-las um dia, ainda não se sabia como. Era muita 

coisa para se guardar dentro de um só peito” (EVARISTO, 2013, p.56). 

A tomada de consciência da personagem enquanto escritora e porta-

voz de um povo silenciado nas favelas se solidifica ao longo da intriga: 
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Um dia, agora ela já sabia qual seria a sua 
ferramenta, a escrita. Um dia, ela haveria de 
narrar, de fazer soar, de soltar as vozes, os 
murmúrios, os silêncios, o grito abafado que 
existia, que era de cada um e de todos. Maria-
Nova um dia escreveria a fala de seu povo. 
(EVARISTO, 2013, p.247) 

A título de curiosidade, as duas escritoras privilegiadas nesse 

estudo elegem o nome de Maria para suas protagonistas: Mariotte é 

em francês o diminutivo de Marie. Em alguns momentos da narrativa, 

ela deixa de ser chamada pelo apelido e assume seu nome. Em 

Evaristo, Maria-Nova carrega em seu nome a missão que a levaria a 

escrever, levar a boa-nova aos negros excluídos, romper a 

engrenagem viciada dos que impõem aos negros a margem social, 

encarnar uma nova Maria em contrapartida à sua mãe, Maria-Velha. 

Para além do universo romanesco, Evaristo, por sua vez, se chama 

Maria da Conceição. É o elogio dos novos tempos e do sincretismo 

religioso na adoção do incontornável nome bíblico para negras que 

personificam as heranças afro-brasileiras e afro-antilhanas. 

Evaristo cunhou o conceito de escrevivência que, resumido de 

maneira simples, aglutina as artes de ver, viver e escrever, 

indissociando-as. Ela defende que 

nossa escrevivência não é para adormecer os da 
Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus 
sonos injustos. Este termo nasce fundamentado 
no imaginário histórico que eu quero borrar, 
rasurar. Esse imaginário traz a figura da “mãe 
preta” contando histórias para adormecer a 
prole da Casa Grande. E é uma figura que a 
literatura brasileira, principalmente no período 
Romântico, destaca muito. Quero rasurar essa 
imagem da “mãe preta” contando história. A 
nossa “escrevivência” conta as nossas histórias a 
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partir das nossas perspectivas, é uma escrita 
que se dá colada à nossa vivência, seja particular 
ou coletiva, justamente para acordar os da Casa 
Grande. [A escrevivência] seria escrever a 
escrita dessa vivência de mulher negra na 
sociedade. (Evaristo, Apud LIMA, 2017) 

Embaralhando a recepção dos que tentam reduzir a produção 

de Evaristo à categoria de testemunho, a escritora alude ao caráter 

fabulatório dos seus escritos, afinal “inventamos a nossa 

sobrevivência”: 

Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. 
Então as histórias não são inventadas? Mesmo 
as reais, quando são contadas. Desafio alguém a 
relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o 
acontecimento e a narração do fato, alguma 
coisa se perde e por isso se acrescenta. O real 
vivido fica comprometido. (EVARISTO, 2011, p.9) 

Por sua vez, Nancy Huston preconiza que “real-real: isso não 

existe para os humanos. Real-ficção somente, em qualquer lugar, 

sempre” (2008, p.17), uma vez que “falar, não é somente nomear, dar 

conta do real; é também sempre moldá-lo, interpretá-lo e inventá-lo” 

(2008, p.18). Logo, Evaristo encena no espaço literário o que nomeia 

de “ficções de memórias” (2013, p.13), dialogando sua aptidão pela 

“escrevivência” à necessidade de uma escrita de cunho 

historiográfico. Ela explica o termo “ficções de memórias” no prefácio 

do romance Becos da memória, apresentada por ela como “criação 

que pode ser lida como ficções de memória ao narrar a ambiência de 

uma favela que não existe mais” (2013, p.13). 

À guisa de conclusão, como ensina o personagem Moïse, líder 

da resistência que contribuiu para a fuga de muitos escravos, evocado 

nas linhas traçadas por Mariotte no romance L’Ancêtre en Solitude, “a 

única magia a perdurar é a dos brancos, o alfabeto, as pequenas 
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letras... é isso a verdadeira magia... Vá e roube-a deles” (SCHWARZ-

BART, 2015b, p.155). E acrescentamos, vá, roube-a, ressignifique-a, se 

aproprie dela, subverta-a e transforme a magia das letras no “gritante 

verso que se quer livre”, livre para sangrar e para entoar os negros 

queloides, “selos de um perdido e reinventado clã”. 

Durante toda a sua vida tentará continuar esta linhagem de mulheres 
talentosas, negras de fato, decididas a não se deixar embaraçar pela 

vida. (SCHWARZ-BART, 1986, p.61) 

Eis como é definida a personagem Télumée Milagres, 

protagonista e narradora do romance A ilha da chuva e do vento. 

Desde o início, Télumée é aquela que busca perpetuar sua origem, 

continuar a trajetória de resiliência e resistência de sua linhagem. O 

mesmo ocorre com Mariotte ao versar sobre a avó Louise, filha da 

escrava Solitude: “cada uma de suas palavras, cada um de seus 

olhares, cada uma de suas expressões entra em mim e se instala de 

maneira definitiva” (SCHWARZ-BART, 2015b, p.176). Na mesma 

perspectiva contemplada pela escritora antilhana, Evaristo relata em 

Olhos d’água a importância das ancestrais femininas: 

Mas eu nunca esquecera a minha mãe. 
Reconhecia a importância dela na minha vida, 
não só dela, mas de minhas tias e de todas as 
mulheres da minha família. E também, já 
naquela época, eu entoava cantos de louvor a 
todas nossas ancestrais, que desde a África 
vinham arando a terra da vida com suas próprias 
mãos, palavras e sangue. (2016, p.18) 

Neste sentido, reitera-se a ideia de que as mulheres podem ser 

verdadeiros palimpsestos de histórias, nomes, lutas e caminhos 

trilhados. A mulher, assim, nunca estaria só, nunca lutaria apenas 
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com suas armas. Ela personificaria a união, a identidade compósita 

(GLISSANT, 1996, p.59) à maneira de matrioskas que, sendo únicas, 

carregam junto a si a imagem de tantas outras mulheres que lhe dão 

conteúdo, lhe preenchem as entranhas, lhe habitam em todas as suas 

riquezas e complexidades. 

Evaristo confidencia em entrevista a Nicolas Quirion durante o 

Salão do livro de Paris de 2015: “o que eu desejo, não é uma 

visibilidade para mim, mas para as mulheres negras” (EVARISTO, 

2015), reiterando o engajamento de sua escrita. Diante deste projeto 

compartilhado por Evaristo e Schwarz-Bart, uma série de perguntas 

se imbrica e remete uma à outra. Muito se indaga se o colonizado 

pode falar, se o subalterno pode falar (SPIVAK, 2014), o que permite a 

Eduardo de Assis Duarte questionar: “Pode o negro falar? Expressar 

seu ser e existir negros em prosa ou verso? Publicar?” (2011, p.11). E 

assim, logo se insurge a pergunta se a mulher pode falar. No âmbito 

dessas exclusões, Spivak afirma que “se, no contexto da produção 

colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o 

sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na 

obscuridade” (2014, p.85). Nessa série de indagações se insere a 

hierarquia que questiona a legitimidade da fala de uns diante da 

suprema e da legítima vocação de outros. Não ouvimos perguntas 

que coloquem em dúvida a fala de colonizadores, de brancos e de 

homens: a esses eleitos tudo se sagra permitido, os caminhos 

sinalizados, as portas abertas, a pluma ao alcance das mãos. 

Em movimento de insurreição feminina, nada parece ter forças 

para deter os diálogos, a empatia e a capacidade de evocar a união 

de mulheres de variados lugares, e épocas: “Pigmeia, Edmea e 

Macabéa/ rimas pobres/ pigméias áfricas, / negras edmeas, / 

nordestinas macabeas. / Rimas mulheres desafiando o macho 

cancioneiro / organizador dos sons disrítmicos do mundo” (EVARISTO, 

2017, p.97). No poema, Evaristo elenca mulheres que destacaram por 

sua força e capacidade de resistência. Mulheres cujo discurso 
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questiona e desafia a naturalidade com que se pergunta, com 

desconfiança, se elas podem falar. 

Mas, “o que é uma mulher?” (SCHWARZ-BART, 1986, p.25), se 

pergunta Télumée Milagres para em seguida explicar que “um nada, 

diziam, ao passo que Toussine era um pedaço de mundo, todo um 

país, um fulgor de negra, o barco, a vela e o vento, por não ter ela 

sucumbido à infelicidade” (1986, p.25-26). Toussine, avó de Télumée 

e responsável por sua criação quando a mãe abandonou a ilha e 

partiu com um amor pescador, simboliza a força que ajudaria a neta a 

perseverar diante da chuva e do vento que lhe afligem, quer seja 

como fenômenos naturais que assolam frequentemente as ilhas 

caribenhas, quer seja como metáforas das incontáveis intempéries 

que lhe pendiam sobre a cabeça. Mulheres: nadas que podem ser 

tudo, que subvertem, que preenchem o nada com muitos tudo. 

No poema Vozes-mulheres, que empresta seu nome à última 

parte desse estudo, Evaristo compõe uma ode que aproxima gerações 

de mulheres, da bisavó à filha do eu-lírico que entoa os versos. O 

poema só pode ser reproduzido na íntegra: 

A voz de minha bisavó 

Ecoou criança 

nos porões do navio. 

Ecoou lamentos 

De uma infância perdida. 

A voz de minha avó 

ecoou obediência 

aos brancos-donos de tudo. 

A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 
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No fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas 

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo à favela. 

A minha voz ainda 

ecoa versos perplexos 

com rimas de sangue 

e 

fome. 

A voz de minha filha 

recorre todas as nossas vozes 

recolhe em si 

as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 

A voz de minha filha 

recolhe em si 

a fala e o ato. 

O ontem - o hoje - o agora. 

Na voz de minha filha 

se fará ouvir a ressonância 

o eco da vida-liberdade. 

(EVARISTO, 2017, p.24-25) 

As vozes se somam, se acumulam, se esbarram, se aglutinam 

retomam as linhagens femininas de Simone Schwarz-Bart: o quarteto 
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Lougandor de A ilha da chuva e do vento: Minerve, Toussine, Victoire 

e Télumée e o quarteto Bayangumay, Solitude, Louise, Hortensia e 

Mariotte, do Ciclo antilhano. Tanto neles quanto em Vozes-mulheres 

desfilam mulheres cujas histórias se imbricam à história do país, 

desde a escravidão até a sonhada liberdade. Neles, cada geração 

feminina contribui de sua maneira para a construção de uma vida-

liberdade capaz de unir as lutas de ontem e de hoje. Palavras-chave 

como “lamentos”, “obediência”, “revolta”, “perplexidade” e 

“ressonância” esmiúçam os caminhos do protagonismo feminino e a 

construção de um discurso-identidade em palimpsesto, caminhos de 

insubordinação, de denúncia, de vozes que romperam os silêncios e 

se forjaram em fala e ato. Do tempo de vista temporal, verbos no 

tempo passado nas três primeiras estrofes são seguidos por estrofes 

no presente antes de passarem ao tempo futuro no qual a voz se fará 

ouvir. A resistência percorre largas distâncias e se torna mais e mais 

robusta; movimento de criação de protagonismo que desconhece a 

possibilidade de recuar. Assim, as vozes engasgadas e caladas na 

garganta rompem os entraves históricos e culturais para nomearem 

seres invisibilizados – sobretudo mulheres – que ocuparam por muito 

tempo a margem e os não-ditos das identidades brasileira e 

antilhana. Somam-se vozes em um tecer coletivo que encontra nas 

malhas literárias espaço próspero e criativo para a consolidação do 

testemunho, da ficção historiográfica e da fabulação capazes de 

contemplar os deslocamentos, as identidades e os gêneros na 

literatura latino-americana contemporânea. Vozes-mulheres que 

alardeiam a conjuração dos versos em diálogos latinoamericanos 

dispostos a pôr o dedo na ferida e reivindicar a identidade negra e 

seus ecos em toda a sua plenitude, como o faz Maria-Nova ao 

descobrir as benesses e a importância da escrita como mecanismo de 

se fazer sangrar: 

Já de jovem, adquirira a certeza de que muita 
coisa estava para ser feita, e não podia esperar, 
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