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APRESENTAÇÃO

O Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea - Gelbc
(UnB/CNPq), em seus debates sobre a relação entre literatura e sociedade, tem
privilegiado as questões de gênero e da diversidade sexual, que constitui uma das suas
linhas de pesquisa. Nesse contexto, nos dias 26 e 27 de junho de 2017, realizou-se, na
Universidade de Brasília, a III Jornada de Gênero que, visando dar continuidade aos
eventos realizados nos anos de 2006 e de 2010, recebeu pesquisadoras e pesquisadores
da área dos estudos de gênero que trabalham com múltiplas perspectivas teóricas e
temáticas em diálogo com o campo literário contemporâneo.
A III Jornada de Gênero foi a culminância das reflexões de estudantes,
pesquisadoras e pesquisadores que, no primeiro semestre de 2017, cursaram, no âmbito
do Programa de Pós-Graduação em Literatura (Pós-Lit/UnB), a disciplina Estudos de
gênero e teorias literárias feministas, ministrada pela professora Virgínia Maria
Vasconcelos Leal. As discussões realizadas nas aulas reverberaram na apresentação de
resultados de pesquisas consolidadas e em andamento articuladas com a crítica literária
feminista, os estudos étnico-raciais, a perspectiva queer, a representação dos corpos, a
violência, a diversidade sexual, as relações familiares e as masculinidades. Além disso,
foram apresentadas pesquisas em andamento realizadas por estudantes e por
pesquisadoras e pesquisadores vinculados ao Gelbc e a outras instituições de ensino.
Espera-se, portanto, que esta publicação contribua para divulgar as pesquisas em
andamento e, assim como a III Jornada de Gênero, constitua-se como mais um espaço
para ampliar a discussão sobre os estudos de gênero e os feminismos articulados com a
produção literária brasileira contemporânea.
Desejo a todas e a todos boas leituras!
Pollianna Freire
Organizadora
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REPRESENTAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NOS CONTOS
“OS NEGROS OLHOS DE VIVALMA”, DE MIA COUTO, E “A
CABELEIREIRA”, DE INÊS PEDROSA

Aline Teixeira da Silva Lima*
Uma esposa não é um vaso...
e não se quebra se a gente bater nela dez vezes.1

Resumo: O objetivo deste artigo é problematizar a representação da violência contra a mulher na literatura
contemporânea, por meio da análise dos contos “Os negros olhos de Vivalma”, do escritor moçambicano
Mia Couto e “A cabeleireira”, da escritora portuguesa Inês Pedrosa. Pretende-se comparar, sob o viés dos
estudos de gênero, tanto na autoria feminina quanto masculina, a representação da “mulher agredida” e o
posicionamento das mesmas diante das situações de violência doméstica nas narrativas em questão.
Palavras-chave: representação; violência contra a mulher; contos; Mia Couto; Inês Pedrosa

Introdução

A violência contra a mulher é um fenômeno antigo, o qual foi silenciado ao longo
da história. Entretanto, há aproximadamente 20 anos, o tema tem atraído o interesse tanto
na esfera acadêmica, já que este é objeto atual de debates entre intelectuais, quanto na
cultural, na medida em que se constitui uma fonte de preocupação para a sociedade como
um todo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, “(...) a violência contra a
mulher no âmbito doméstico tem sido documentada em todos os países e ambientes
socioeconômicos e as evidências existentes indicam que seu alcance é muito maior do
que se supunha” (OMS/OPAS, 1998). Ainda segundo a OMS/APAS (2013), a violência
de gênero afeta 35% da população mundial e deve ser considerada uma questão de saúde
pública global.
A violência doméstica contra a mulher recebe esta denominação por ocorrer
dentro do lar, e o agressor ser, geralmente, alguém que já manteve, ou ainda mantém, uma
relação íntima com a vítima. Pode caracterizar-se de diversos modos, desde marcas

*Mestranda em literatura na Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil. E-mail:
alinetslima@hotmail.com
1

Provérbio russo.

Anais da III Jornada de Gênero e Literatura - ISSN 2236-0786

P á g i n a 2 | 153

III Jornada de Gênero e Literatura
[Brasília, Universidade de Brasília, 26 e 27 de junho de 2017]

visíveis no corpo, designando a violência física, até formas mais sutis, porém não menos
importantes, como a violência psicológica, que traz danos significativos à estrutura
emocional da mulher. Conforme a Lei n.º 11.340/2006 (conhecida como Lei Maria da
Penha), configura-se como violência doméstica contra a mulher “qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial”, criminalizando, assim, tais abusos inaceitáveis.
Independentemente da sua roupagem, a violência de gênero expõe o desequilíbrio social
da nossa sociedade, demonstrando a relação de poder de dominação do homem e de
submissão da mulher. Esses papéis impostos de maneira tão arbitrária a ambos os sexos
são consolidados ao longo da história e reforçados pela ideologia, como atenta Pierre
Bourdieu ao afirmar que as estruturas de dominação são

Produto de um trabalho incessante (e, como tal, histórico) de reprodução, para
o qual contribuem agentes específicos (entre os quais os homens, com suas
armas como a violência física e a violência simbólica) e instituições, famílias,
a Igreja, a Escola e o Estado (BOURDIEU, 2014, p.55).

E como “a cultura é a categoria que proporciona a matéria-prima para a construção
das representações e é, também, a cultura que constitui o espaço onde circulam as
representações sociais” (JODELET, 2001, p. 14), consequentemente, as produções
literárias representam o tema aqui em consideração, estimuladas pelas ações violentas
contra a mulher encontradas na ordem social. Dessa forma, a fim de refletirmos a respeito
de como a personagem “esposa espancada” é representada nas narrativas
contemporâneas, analisar-se-á, de maneira comparativa, a representação dessas mulheres
em dois contos, cujos autores apresentam gêneros 2 distintos: “Os negros olhos de
Vivalma”, de Mia Couto, e “A cabeleireira”, de Inês Pedrosa. Além disso, observar-se-á
como ambos escritores retratam a violência doméstica em suas produções e se, ao abordar
essa temática, instigam questionamentos e ponderações sobre as estruturas de dominação,
explicitadas no parágrafo anterior, as quais ainda vigoram em nossa sociedade, e que,
geralmente, legitimam uma naturalização da violência contra a mulher.

2

Neste estudo, o gênero é entendido como construção simbólica que abrange os aspectos sociais e culturais
inerentes a uma identidade biológica.
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A “mulher espancada” na autoria masculina
O narrador de “Os negros olhos de Vivalma” já inicia o texto sugerindo que o
relacionamento entre homem e mulher é devastador para a mesma, tendo em vista que “a
maior parte [das mulheres] (...) acaba se unindo a alguém que lhes tira o mundo”
(COUTO, 2014, p. 151), isto é, alguém que lhes faz sofrer, ratificando os dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS), os quais indicam que, em 2005, no mundo, pelo
menos 29% das mulheres já sofreram algum tipo de violência pelo menos uma vez na
vida.
O conto, em terceira pessoa, tem Vivalma como protagonista, nome contraditório
para a personagem, haja vista que, de acordo com uma de suas amigas, “não era nem viva
nem alma” (COUTO, 2014, p. 152), ou seja, não estava morta, mas também não podia
ser caracterizada como viva, tamanha era sua letargia perante a vida. Esta era casada com
o latoeiro Kidakwa, “homem zangadiço e com nervo florindo na pele” (COUTO, 2014,
p. 151). Percebe-se, portanto, que se trata de uma esposa passiva e um marido agressivo.
Quanto à dinâmica do casamento, não são mencionados filhos. Está explícito no texto que
o casal trabalhava fora, mas infere-se que Vivalma ganhava pouco como vendedora.
Assim, era Kidakwa, com seu trabalho de latoeiro 3 , o provedor dessa relação. Essa
informação é bastante reveladora, pois é possível que seja um dos porquês de Vivalma
continuar casada, mesmo sendo espancada, como veremos mais adiante.
A dependência econômica da mulher em relação ao marido é um fator que
influencia no não rompimento do ciclo de violência. Contudo, vale ressaltar que “não é
apenas a pobreza absoluta, mas, principalmente, a existência de profundas desigualdades
sociais que podem gerar um campo propício para a violência” (ZALUAR &
ABRANCHES, 1995, p. 90), isto é, a violência doméstica não está restrita às classes mais
baixas, pois o fantasma da violência assombra mulheres de todos os níveis sociais.
Segundo Betina Bernardes (1998), a maioria das mulheres que sofrem violência
doméstica não tem emprego nem trabalho fixo. A afirmação da jornalista evidencia o
fator econômico como elemento presente na relação entre agressor e vítima, em que,

3

Latoeiro é um fabricante ou vendedor de objetos de lata ou latão.
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devido a inúmeras circunstâncias, as mulheres se sujeitam aos diversos tipos de violência
que as acometem. Dessa forma, para a mulher,

Ter um emprego significa, embora isso nem sempre se eleve a nível de
consciência, muito mais do que receber um salário. Ter um emprego significa
participar da vida comum, ser capaz de construí-la, sair da natureza para fazer
a cultura, sentir-se menos insegura na vida. Uma atividade ocupacional
constitui, portanto, uma fonte de equilíbrio (SAFFIOTI, 1979, p. 58).

Vivalma, apesar de manter um emprego fixo, este não era rentável, assim,
continua a depender economicamente de seu esposo. Entretanto, seu vínculo empregatício
a possibilitava ter contato com outras pessoas e a construir amizades. Suas amigas de
trabalho, no princípio, não se intrometiam no relacionamento alheio, mas sentiam pena
da colega, pois sabiam que ela apanhava frequentemente do parceiro, já que estava sempre
com o mesmo olho constantemente ferido. Tanto que o narrador afirma que a vendedora
é (re)conhecida pelo seu olho machucado pelo marido. Daí vem o significado do título do
conto, “Os negros olhos de Vivalma”. Antes da leitura do texto, poder-se-ia imaginar que
o título fora dado por conta da cor da íris de Vivalma, a qual poderia ser negra. Mas não
é o caso. Após a leitura da narrativa, fica claro que o título faz menção à negritude dos
olhos espancados da personagem.
Vivalma apanhava sem motivo, já que, para o companheiro, “o murro era a língua
dele” (COUTO, 2014, p. 152). Incialmente, as pessoas estranham essa atitude de
Kidakwa, pois este “até que parecia tranquilinho, sonholento, incapaz de violência. Mas
os hematombos no rosto da mulher, o sangue pisado lhe enchendo a quotidiana pálpebra
dela, eram provas indesmentíveis. (...) Ela é que sabia. Kidakwa, seu marido, enganava
era nas aparências” (COUTO, 2014, p. 152). O homem autor de violência contra a mulher,
muitas vezes, apresenta justamente este perfil de alguém carismático no seu círculo social,
mas, na verdade, é altamente dissimulado, pois ele consegue esconder o seu
comportamento agressivo quando fora de casa. Ou seja, ele usa diversas máscaras, de
acordo com o ambiente em que está inserido. Tanto é que diferentes pessoas podem ter
imagens totalmente distintas do homem agressor. Assim, seu comportamento se
caracteriza por um forte disfarce de amizade e sociabilidade, ocultando suas tendências
violentas para com a mulher e, muitas vezes, para com os filhos. É bastante interessante
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observar, no primeiro trecho transcrito neste parágrafo, o neologismo criado pelo autor
para designar os ferimentos de Vivalma: hematombos. Usualmente, as mulheres que
sofrem agressões por parte do cônjuge costumam mentir para terceiros sobre suas lesões.
Mentem por vergonha ou para proteger os parceiros. E uma das desculpas comuns usadas
é que levaram um tombo, por isso a palavra criada por Mia Couto 4 , hematombos
(hematomas causados por tombos), é tão significativa no contexto da narrativa.
Sabe-se que para a mulher é muito difícil romper com o ciclo de violência sem
ajuda externa. Como já explicado anteriormente, as amigas de Vivalma não interferiam,
no começo, na vida amorosa da personagem. Apenas sugeriam que pedisse ao marido
que, pelo menos, variasse de olho na hora de bater, “cada vez num lado, cada vez noutro”
(COUTO, 2014, p. 152). Mas a vendedora não reagia, sua resposta para o espancamento
era comer, pois pensava que quanto “mais se engorda, menos se sofre” (COUTO, 2014,
p. 152). O narrador descreve Vivalma como muito gorda. Se levarmos em consideração
seu pensamento aqui transcrito, deduz-se que sua gordura é consequência do seu
sofrimento, além de ser proporcional ao mesmo. Relatos da Organização Mundial de
Saúde (OMS), referentes a uma pesquisa realizada em 2003, informam que as pessoas as
quais vivem em um ambiente violento correm maior risco de sofrerem desordens
alimentares, alcoolismo, depressão, ansiedades, fobias, pânico, baixa autoestima e de
fazerem uso de drogas. Monteiro e Souza (2007) ratificam os dados da OMS, pois
afirmam que os maus-tratos sofridos pela mulher geram perdas significativas em sua
saúde física e mental.
As amigas de Vivalma, as quais não costumavam se meter entre o casal, passaram
a aconselhá-la que ela o deixasse. Contudo, Vivalma era “como o nariz: toda a vida no
meio, sem nunca fazer escolha” (COUTO, 2014, p. 153). Para ela, não havia decisão a
tomar, tendo em vista que acreditava ser aquela “a ordem do mundo, estavam-se
cumprindo destinos. (...) Ela não tinha querer nem ser. E quem não tem vontade, não tem
lamento” (COUTO, 2014, p. 153). Isso significa que a personagem regia sua vida de
acordo com os moldes patriarcais. Segundo Ribeiro e Coutinho (2011), as características
culturais do gênero é uma construção social a qual tem colocado o homem em uma

Os neologismos são muito comuns na obra de Mia Couto. São “brincriações vocabulares”, expressão
cunhada por Fernanda Cavacas.
4
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situação de dominação sobre a mulher ao longo da história. Corroborando com este ponto
de vista, Dantas e Oliveira (2005) afirmam que uma ordem social de tradição patriarcal,
por muito tempo, “consentiu” um certo padrão de violência contra as mulheres,
designando ao homem o papel ativo na relação, ao mesmo tempo em que restringiu a
mulher à passividade, demonstrando, assim, construções sociais que ancoram a
representação da “mulher espancada” neste conto.
Conforme o narrador, todos os dias a vendedora demorava bastante,
propositalmente, em regressar a sua casa. O fato de seu lar ser um ambiente hostil é a
causa provável desse retardo do tempo. Em seu caminho, sempre colhia uma flor branca,
a qual colocava sobre o chão de seu quintal antes de adentrar-se em casa, formando, desse
modo, um lençol de pétalas brancas. Essa imagem é uma metáfora dos sentimentos da
própria Vivalma. As mulheres, em geral, sempre tiveram suas figuras comparadas às das
flores, mantendo, assim, uma relação simbólica com as mesmas, ou seja, a cultura
convencionou que o atributo em questão, flor, é um símbolo de seu sujeito ou vice-versa.
Dessa forma, as características bela, delicada, perfumada, suave das flores são
transferidas à mulher. Já a cor branca sempre foi o símbolo universal da paz. Vivalma é
uma flor a qual deseja ser branca, porém, no instante em que chega em casa, lugar
insalubre, onde apanha do marido, ela não consegue ficar em paz, além de ficar física e
mentalmente despedaçada, como as flores ficam no pátio de sua casa. Quando o marido
a deixou por outra5, ela passou a varrer o pátio, não se avistando mais ali as flores brancas
despedaçadas, afinal ela, Vivalma, se encontrava inteira e em paz na ausência do marido.
De acordo com Heleieth Saffioti (2001), e já explicitado anteriormente, “a rigor,
não é fácil, para uma mulher, romper com a relação amorosa sem auxílio externo”
(SAFFIOTI, 2001, p. 120). No conto, não se dá de maneira diferente. As amigas de
Vivalma sabiam que de nada adiantava instruir a mesma a deixar o esposo, assim, quando
a vendedora apareceu com o olho mais machucado do que de costume, elas “(...) se
conluiaram para desafiar o marido violento. Sem que Vivalma suspeitasse, umas delas lá
foram à casa de Kidakwa” (COUTO, 2014, p. 153). E para a surpresa destas, o marido já
a havia deixado há um certo tempo por outra mulher. Então, por que Vivalma continuava
a exibir um rosto ferido? Ela mesma se machucava! A princípio pode parecer bem
5

O narrador não dá mais detalhes sobre o fim do relacionamento do casal.
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inverossímil, já que Vivalma se apresentava mais disposta com a ausência do marido,
logo, mais feliz, tanto que passara a varrer o seu quintal, o qual estava sempre cheio das
flores brancas que trazia para a casa. Entretanto, costuma-se notar nas vítimas de violência
de gênero um certo sentimento de vergonha. É assustador como o sistema patriarcal
distorce os princípios e valores na relação de gênero, tendo em vista que, de acordo com
estes moldes, para a mulher, ser separada é uma condição pior do que ser abusada pelo
marido, pois a ação de ser rejeitada, mesmo tudo tolerando por parte do parceiro, é uma
afronta à dignidade da mulher. Vale lembrar também que, até pouco tempo (mas com
resquícios ainda hoje), a mulher separada enfrentava preconceitos sociais enormes.
Passado algum tempo, a atual mulher de Kidakwa suspeitou que ele ainda
estivesse se encontrando com Vivalma, pois a mesma ainda apresentava as peculiares
marcas do espancamento. Dessa forma, abandonou o latoeiro e este voltou para casa,
culpando a esposa (e a espancando) por seu relacionamento extraconjugal não ter dado
certo. Na manhã seguinte, Vivalma foi vista a catar novamente as flores brancas com um
olhar, ainda que enegrecido, de satisfação. O narrador finaliza o conto, explicando a
reação contraditória da protagonista, a qual se apresentava feliz com a volta de seu algoz:
“a água corre com saudade do que nunca teve: o total, imenso mar” (COUTO, 2014, p.
154), ou seja, não tem como Vivalma gostar de um mundo que desconhece. Ela sempre
viveu em um contexto violento, não sabendo, portanto, viver de outra forma. E, assim,
ela volta a recorrer às suas habituais flores brancas, das quais, “só ela, a matinal
vendedeira sabe do valor dessas minusculinhas naturezas em seus dedos decepadas”
(COUTO, 2014, p. 154).

A “mulher espancada” na autoria feminina
O conto de Inês Pedrosa, “A cabeleireira”, tem início com a narradora, em
primeira pessoa, a qual não é nomeada no texto, descrevendo alguns acontecimentos de
sua infância, os quais irão repercutir em sua vida adulta. Nesses relatos, percebe-se logo
que essa mulher tivera uma criação rigidamente baseada nos ditames da sociedade
patriarcal, em que
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La mujer buena es encantadora, educada y discreta. Las mujeres buenas
trabajan, pero se conforman con ganar el 77 por ciento de lo que ganan los
hombres o, dependiendo de a quién preguntes, las mujeres buenas tienen hijos
y se quedan en casa a criarlos sin rechistar. Las mujeres buenas son modestas,
castas, sumisas. Las mujeres que no adhieren a estos cánones son las
desgraciadas, las indeseables; son malas mujeres (GAY, 2016, pp. 303-304).

A mãe, complementando a lista de Roxane Gay, lhe dizia que para ser uma boa
mulher, “a delicadeza é a coisa mais importante da vida” (PEDROSA, 2007, p. 42), além
da completa abnegação, pois, ainda de acordo com a mãe, “se fizeres felizes os outros,
serás feliz também” (PEDROSA, 2007, p. 42). Para Rita Terezinha Schmidt, a “origem
histórica da subordinação das mulheres foi a família patriarcal (...) [e esta] é definida
ainda hoje como o sustentáculo da ordem moral e política” (SCHMIDT, 2006, p. 777). E
foi a partir desse modelo de família que se deu a formação da narradora, ensinada a ser
completamente submissa, como dita a tradição patriarcal. E a consequência de tamanha
sujeição já aparece logo na infância:

(...) Quando o meu tio começou a dar-me beijinhos na boca às escondidas, eu
deixei. Das primeiras vezes virei a cara, disse que não queria, mas ele chamoume de má, “menina má, pões triste o tio que tanto gosta de ti”, e então eu deixei,
para não ser malcriada. Ele tinha uma boca grande, molhada e pegajosa como
um polvo. Eu tinha quatro ou cinco anos. Depois começou a mexer-me no
corpo, subia com os dedos por dentro das minhas cuecas e eu dizia “não gosto,
tio, desculpe, não gosto, desculpe” e ele ria-se e dizia que não desculpava nada,
que eu não tinha que gostar ou não gostar, que as meninas pequenas não têm
opinião. A minha mãe dizia-me isto muitas vezes, que as meninas não têm
opinião. (...) Por isso, quando o meu tio começou a fazer-me doer eu não me
revoltei. Queixei-me um bocadinho, chorei sem fazer barulho. Devia ir nos
meus oito anos, nessa altura (PEDROSA, 2007, pp. 42-43).

Percebe-se que o abuso sexual contra a narradora foi progressivo ao longo dos
anos e só cessou no início de sua adolescência, quando aprendeu a se esquivar
(PEDROSA, 2007, p. 53). Logo, tal violência sexual perdurou por aproximadamente uma
década e ela não fez uso da palavra para interrompê-la, já que, pela sua criação, ela não
deveria desagradar ao próximo. Ela apenas conseguiu se livrar de seu molestador quando
desenvolveu a capacidade de evitá-lo. Observa-se também, no trecho acima transcrito, os
vários pedidos de desculpas feitos pela narradora, simplesmente (e por razões óbvias),
porque aquilo lhe desagradava. Nessa cena, é gritante seu caráter de subserviência e
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também o sentimento de culpa, o qual é comumente partilhado entre as vítimas de
violência. A narradora, já mulher, refletindo sobre a situação, diz: “(...) tinha a ideia de
que devia ter alguma maldade em mim para acender aqueles instintos dele” (PEDROSA,
2007, p. 53). Nota-se que ao invés de atribuir a maldade a ele, já que o tio era o
molestador, ela acredita que o mal estava nela mesma, e, ao tio, cabe apenas obedecer aos
instintos masculinos, como se esses fossem irreprimíveis “por fazerem parte da genética
do homem”.
Tais relatos sobre sua infância são imprescindíveis para entender os
acontecimentos que estão por vir. Segundo Langley e Levy, “a infância é uma fase crítica.
Algumas mulheres são literalmente treinadas pelos pais para se tornarem mais tarde
esposas espancadas” (LANGLEY e LEVY, 1980, p. 144), como a narradora, que foi
criada de acordo com o modelo de família patriarcal, o qual foca nos “papéis atribuídos a
elas [mulheres], como a dedicação prioritária à vida doméstica e aos familiares, [os quais]
colaboraram para que a domesticidade feminina fosse vista como algo natural e distintivo,
mas também um valor a partir do qual outros comportamentos seriam caracterizados
como desvios” (MIGUEL e BIROLI, 2014, p. 32). Além disso, outra reverberação de sua
infância é que, ainda de acordo com Langley e Levy, o testemunho de atitudes violentas,
como as quais a narradora sofreu na pele por parte de seu tio, faz com que as crianças
naturalizem inconscientemente diferentes formas de agressão, dessa maneira, “as
mulheres que foram criadas em lares violentos têm maior probabilidade de se casarem
com homens com tendência a usar a força” (LANGLEY e LEVY, 1980, p. 144).
A prospectiva acima citada se concretiza, pois ela se casa com um homem
agressor. Ela o conheceu no trabalho, um estúdio de televisão, em um tenso episódio,
enquanto este, na condição de chefe, gritava com um de seus subordinados. Por conta da
situação, ela conta:

Atrapalhei-me, deixei cair as pastas que trazia na mão, ele desatou a gritar
comigo também. Que não aguentava mais incompetentes, desastrados, moles,
preguiçosos, que o país estava cheio de gente assim. Invejosa e cinzenta. Os
papéis espalharam-se-me todos no chão, ajoelhei-me para os apanhar, e ele
continuou a descarregar sobre mim: “Vá grite, você também. Diga que sou um
grosseirão, que tenho a mania!” Levantei-me a cabeça, olhei para ele e disse:
“Eu nunca gritei com ninguém.” Depois apanhei o resto dos papéis e fui-me
embora a chorar (PEDROSA, 2007, p. 44).
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Lenore Walker (1999), psicóloga americana, realizou uma pesquisa6, na década
de 80, sobre o comportamento de mulheres vítimas de violência doméstica e constatou
alguns padrões comportamentais comuns a essas mulheres, um deles é a crença na
incapacidade de reagir à situação. Dessa forma, para enfrentar tal inabilidade, elas
desenvolvem estratégias de sobrevivência, como o silêncio. E também, como é o caso de
nossa protagonista, o choro. Do ponto de vista psicológico, ao evitar discussões, por
exemplo, elas estão se esquivando de agressões e se mantendo vivas nesse ambiente
adverso, sobre o qual elas não têm controle, nem que para isso precisem deixar de opinar,
abrir mão de suas vontades, aderir ao isolamento e/ou ao mutismo.
O marido, o qual já demonstrou ser alguém rude, autoritário, ríspido,
características totalmente contrárias às da narradora, sentiu-se atraído por ela, apesar de
ele estar acostumado a sair com mulheres esplendorosas, enquanto ela não se descreve
como uma mulher atraente, tanto que recebera na escola o apelido de “cara de cavalo”7.
Seu interesse por ela surgiu, provavelmente, devido à resignação demonstrada pela
mesma, em relação a ele, na última cena aqui transcrita, pois, para esse homem, a situação
deixou clara que ela se encaixava no nicho de mulheres ideais para casar, ou seja, aquelas
que seguem os moldes patriarcais. Segundo Heleieth Saffioti (1980), essas mulheres
seriam aquelas, cujos destinos

É cumprir suas funções sociais sem jamais reclamar. Na alegria ou na dor, ela
deve sempre considerar-se ser secundário e, portanto, viver como sombra do
marido. Trata-se, enfim, da mulher que compreende seu lugar na sociedade e
nada reivindica. Aceita o destino que a ideologia oficial lhe promete,
enxergando seus papéis através do crivo machista (SAFFIOTI, 1980, p. 14).

Além do exposto por Saffioti, conforme Miguel e Biroli, a instituição do
casamento legitima o controle interno das mulheres numa estrutura patriarcal e autoritária
(MIGUEL; BIROLI, 2014, p. 54). Assim, a fim de conquistá-la, lhe mandou flores,

6

Foram observadas aproximadamente 1500 mulheres.
Vale ressaltar que essa visão que a narradora expõe de si evidencia uma autoestima baixa, se considerando,
desse modo, inferior ao marido, um homem caracterizado no texto como demasiado bonito. Para a
pesquisadora Elizabeth Truninger, uma autoimagem fraca também é uma das razões pelas quais as mulheres
se submetem aos abusos dos maridos (LANGLEY e LEVY, 1980, p. 146).
7
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acompanhadas de um convite para jantar. Aqui já é perceptível que, como Kidakwa, do
conto “Os negros olhos de Vivalma”, ele sabia conter a sua agressividade e dissimular.
Certo dia, já casados, ela o encontrou em casa traindo-a com uma colega do
estúdio de TV. Ele não se deu ao trabalho de se explicar, disse apenas: “Pronto, agora já
sabes que sou eu” (PEDROSA, 2007, p. 47). Essas poucas palavras comprovam o que foi
dito no parágrafo anterior que ele sabe ser dissimulado e, provavelmente, vinha agindo
dessa maneira até esse momento, ocultando seu verdadeiro eu. Diferentemente do que se
esperaria de uma mulher criada a partir dos ditames da sociedade patriarcal, em que, por
amor, “tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta” 8 , ela rompe com os padrões
estabelecidos para as mulheres e o abandona. Essa é segunda vez durante a narrativa que
ela demonstra transgressão9. Mas ela diz que “dois dias depois foi-me buscar a casa dos
meus pais. Disse que estava bêbado, pediu-me desculpa. Quase chorou” (PEDROSA,
2007, p. 47). O acesso de pena por parte do marido é bastante questionável, pois além de
atribuir seu comportamento infiel à bebida alcoólica, insinuando, assim, que não estava
em pleno gozo de suas faculdades mentais, também não há indícios de arrependimento
ao longo da narrativa. Tal trecho demonstra um ciclo de violência10. Este é explicitado
por Schwab e Meireles: “inicialmente há a fase de agressão11, seguida da fase de desculpas
e, por fim, de reconciliação” (SCHWAB; MEIRELES, 2014, p. 26). É um jogo relacional
entre vítima e agressor, que inclui um padrão de relacionamento contraditório e permeado
por grande investimento afetivo, ambivalência de sentimentos, retirada de queixas após o
acionamento dos órgãos protetores, retomada do relacionamento com a esperança de que
possa ser diferente, recomeçando, assim, o ciclo de violência.
Esse recomeço do relacionamento (e do ciclo de violência) foi tão cheio de
expectativas para a narradora que ela decidiu que era o momento certo para ter um filho.
Porém, quando o marido descobre a gravidez, a qual não tinha o seu consentimento, além

8

1 Coríntios 13:7.
A primeira vez foi quando cortou o próprio cabelo, contrariando, assim, o pai, o qual, de acordo, com ela,
“ficou um mês inteiro sem me dirigir a palavra, a dar-me desprezo” (PEDROSA, 2007, p. 41) e os homens
em geral, já que aprendeu que “as mulheres têm medo de cortar os cabelos por causa dos homens”
(PEDROSA, 2007, p. 41), ou seja, segundo o senso comum, os homens preferem mulheres de cabelos
compridos, os quais manifestam feminilidade. Cortá-los seria, então, uma maneira de desagradar aos
homens em geral.
10
Apesar da traição não ser um tipo de violência física, ela pode ser considerada violência psicológica.
11
Neste caso, a traição.
9
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de sugerir o aborto, ele a chama de presunçosa e diz: “Julgas-te tão importante que tens
que ser eternizada. És tão parva que te arrogas o direito de deixar descendência? Essa
criança é capaz de nascer atrasada mental, já pensaste?” (PEDROSA, 2007, p. 48). Como
a ideia da retirada do bebê não foi acatada por ela, aos cinco meses de gravidez, ele a
atirou “ao chão e desatou aos pontapés nessa barriga que o afrontava” (PEDROSA, 2007,
p. 49). Ela aborta. Enquanto ela se consome pelo remorso de não ter podido proteger sua
criança, ele não sente culpa alguma por ter batido na mulher até ela perder a consciência,
nem por ter assassinado o próprio filho, por isso, ele não se desculpa, já que, na mente
dos agressores, não estão cometendo nenhum equívoco, estão sempre corretos e a culpa
é sempre do outro, neste caso, da própria mulher, por ter engravidado sem o seu
deferimento. Ressalto ainda o comportamento extremamente machista do marido, ao
afirmar que se seu filho nascesse com alguma deficiência, esta seria herança da mãe,
tendo em vista que a ela é atribuída um status de parva, de incapaz e inferior, sendo
também esse ato uma forma de maltratar a mulher psicologicamente. Com a repressão
psicológica e física, o agressor exerce poder absoluto sobre o que a mulher faz, sente e
pensa, mesmo no mais íntimo de seu ser. Assim, ele consegue virar os papéis e fazer com
que a vítima atribua a ela mesma toda a culpa sem mesmo entender o porquê. A narradora
chega a refletir a respeito, questionamento a si mesma o que dera errado em sua vida, já
que sempre foi tão subserviente como lhe foi ensinado pelos pais:

Eu era acima de tudo uma boa rapariga; fazia o que me mandava, dizia se faz
favor e muito obrigada, escolhia a última fatia de bolo, aquela que já não tinha
cobertura de chocolate, no cinema era a última a sentar-me para dar os lugares
melhores aos outros, no trabalho estava sempre disposta a trocar de turno com
alguém que precisasse da ponte de um feriado para ir recarregar as baterias.
Nunca sofri de stress, era como se não tivesse tempo para pensar nisso
(PEDROSA, 2007, p. 51).

Ao acordar no hospital, devido ao “incidente” com o bebê, o marido, ao seu lado,
enquanto alisava seu cabelo, simulando “bem querer” a possíveis expectadores, a
ameaçou: “Tu caíste da escada, se dizes outra coisa, estraga-me a carreira mas eu lixo-te
a vida” (PEDROSA, 2007, p. 51), ou seja, ela tinha um hematombo. É interessante
observar, no que foi até agora narrado, a predominância das leis patriarcais inculcadas na
cabeça da mulher, causando, desse modo, um paradoxo de valores, como o princípio de
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que “ser infiel faz parte integrante do caráter de macho” (SAFFIOTI, 1980, p. 14), por
isso, apesar de ela ter se chateado pela traição do marido, ela não o responsabiliza pelo
ato de infidelidade, afinal, ele “era muito bonito, [assim] a culpa não era dele”
(PEDROSA, 2007, p. 43). Outro exemplo dessa contradição de valores é a o fato de ela
não o penalizar pela agressão sofrida e o consequente aborto, tratando, dessa forma, essa
barbárie, que é a violência doméstica, com normalidade. Ela não reconhece essa situação
“como uma transgressão de direitos e um contexto instaurador de danos à saúde”
(SCHRAIBER et al., 2005, p. 35). Da mesma forma que nunca denunciou o tio pelos
abusos sexuais na infância, ela também não o fez com o esposo. Para ela,
Quem é que ia acreditar que o mais brilhante dos pivots de televisão batia na
mulher, essas histórias só aconteciam ao povo, aos que dormem em camadas
sobrepostas em caves suburbanas (...). Ninguém ia acreditar, tão
desnecessárias as ameaças dele, se aquilo se soubesse na televisão seria eu a
despedida (...) (PEDROSA, 2007, pp. 51-52).

Este trecho levanta três questões importantes, a primeira delas é que é comum,
como já mencionado, a dissimulação dos agressores, os quais possuem um
comportamento agradável e simpático em seu círculo social, não levantando suspeitas de
sua conduta repugnante no convívio íntimo familiar. A segunda questão, já abordada na
análise do conto de Mia Couto, é que em qualquer classe social há violência contra a
mulher. E, de acordo com Schraiber, “cada mulher compartilha com todas as demais esse
estatuto (...) de menor valor social: poder de expressar-se e/ou agir” (SCHRAIBER et al.,
2005, p. 35). E aí está o terceiro ponto, ou seja, o não reconhecimento da mulher como
sujeito da sociedade foi o motivo pelo qual ela não ousou denunciá-lo, e não a ameaça,
acreditando que sua palavra não seria legitimada, acarretando, assim, como punição pela
“falsa denúncia”, a sua demissão, já que o marido, homem de prestígio, detinha o poder
simbólico.
Além da violência física que continuou a fazer parte da dinâmica do casamento,
a narradora conta que

Já estava habituada a que ele me chamasse de estúpida, e repetisse que eu
nunca havia de ir longe. Estava habituada a que ele desprezasse o meu trabalho
e me achasse ignorante. Estava habituada a que ele guardasse o ordenado dele
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para trocar de carro, comprar um jeep, ou, talvez oferecer uma joia a uma nova
cara bonita. Estava habituada a pagar sozinha as contas de casa: comida, água,
luz, telefone (PEDROSA, 2007, p. 58).

No trecho acima há uma descrição do que é a violência psicológica. Nota-se que
a intenção do marido era apoderar, diminuir e anular sua mulher e isso, para ela, já tinha
se tornado um hábito. Apesar de essas agressões não deixarem marcas na parte externa
do corpo, elas podem ser tão destrutivas quanto à agressão física. E, pelo fato de estar
impregnada da cultura machista, que lhe foi inculcada durante toda sua criação, ela
aceitava, em silêncio, todas as estratégias abusivas utilizadas pelo seu agressor.
É apenas ao final do conto que o leitor toma ciência de que a narradora está em
uma prisão, sendo assim, uma penitenciária feminina é o local de fala dessa mulher. E
que toda a história está sendo narrada para uma outra presa, enquanto esta lhe faz a vez
de “cliente”, já que a narradora está a cortar o seu cabelo. A esta interlocutora a, agora,
cabeleireira12 (profissão a qual sempre teve vocação, mas que não foi possível exercer
devido à obediência aos pais em fazer um curso superior) conta que a razão de sua prisão
foi o assassinato 13 , a tesouradas 14 , do próprio marido. E a justificativa, a princípio
simplista, foi o fato de ele ter desgostado da textura do purê de batata que ela havia feito
para o jantar e, por esse motivo, ter avançado contra ela com uma colher de pau. É típico
dos agressores de mulheres o temperamento difícil, sendo qualquer situação motivo para
o agressor. Na verdade, motivos são desnecessários para eles, pois o egocentrismo é outra
característica peculiar desses indivíduos, ou seja, o mundo sempre tem que girar em torno
deles, caso contrário, ele se irrita. A mulher é um simples “satélite” que tem que circular
ao seu redor, sempre dependente do que ele quer dela em cada situação. Tudo tem que
estar sob seu controle. Dessa forma, a mulher tem que se comportar exatamente de acordo
com a vontade do homem.
Realmente, se o contexto desse casamento não nos tivesse sido apresentado pela
mesma, poderíamos julgar a sua ação como torpe, assim como fez a justiça, já que, ao
invés de absolvê-la por legítima defesa, a considerou culpada e ainda atribuiu agravantes
12

Daí o título do conto.
Seu terceiro e último ato transgressor na narrativa.
14
A tesoura, no contexto da narrativa, tem um valor bastante simbólico, pois, além de ser o instrumento
base de uma cabeleireira, identidade que ela queria para si, a narradora diz que a tesoura tem o poder de
mudar as coisas e que cortar era um de seus maiores prazeres (PEDROSA, 2007, p. 55).
13
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à sua pena pela quantidade de tesouradas deferida no marido. O fato de que essa mulher
vinha sendo abusada desde a infância física e psicologicamente e agindo de maneira
passiva durante todo esse tempo não foi levado em conta. Da mesma maneira que
Vivalma, a narradora desenvolveu certo distúrbio psicológico devido à violência que
sofria. De acordo com Schraiber et al, “a violência (...) perpetua doenças e sofrimentos
vários (...) e coloca a vida efetivamente em risco” (SCHRAIBER et al, 2005, p. 150). O
assassinato do marido foi uma consequência do trauma que possuía, tanto que ela não
narra o assassinato em si, porque ela não se lembra de como se deu. Como narrar o
inenarrável? Segundo Charlotte Delbo, o trauma seria não-representável, pelo fato de
não fazer parte da ordem do simbólico e da linguagem. Dessa maneira, seria um conteúdo
impossível de materializar-se em formas tradicionais de narrativas (DELBO, 1990).
Com a morte do marido, ela finalmente se viu livre da violência a qual a afligia.
É estranho dizer que a narradora está livre, sendo que a mesma se encontra encarcerada.
Entretanto, para as mulheres vítimas de violência doméstica, a pior prisão muitas vezes
não é a física, e sim a psicológica, onde seus companheiros as agridem constantemente.

Considerações finais

Os dois contos analisados neste trabalho colocam em foco a violência contra a
mulher, denunciando, especialmente, as violências física e psicológica, as quais são
pautadas nos sentimentos de poder, superioridade e/ou desprezo em que o marido tem
pela esposa. As representações dessa violência são naturalizadas tanto pelas personagens
masculinas, quanto pelas femininas, evidenciando as relações de gênero, as quais para
Pierre Bourdieu (2014) e Elaine Showalter são, na verdade, relações de poder, tendo em
vista que

Gênero não é apenas uma questão de diferença, o que presume que os sexos
sejam distintos e iguais; mas de poder, já que observando a história das relações
de gênero, encontramos assimetria sexual, desigualdade e dominação
masculina em qualquer sociedade (SHOWALTER, 1989. p. 4).
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Percebe-se, portanto, que a prática da violência de gênero está, de alguma maneira,
arraigada no âmbito das relações humanas, sendo encarada como se fizesse parte da
natureza do próprio ser humano. A sociedade legitima tais condutas violentas,
dificultando a denúncia e a implantação de processos preventivos que poderão erradicar
a prática da violência de gênero.
Sabe-se que a maioria das mulheres manifesta como reações, pela violência
sofrida, passividade, vergonha, decepção e sofrimento. Assim se dá na narrativa de Mia
Couto. Nesta, o narrador em terceira pessoa, praticamente, não dá voz à personagem
feminina, pois Vivalma fala apenas uma vez e para evocar o nome de Deus, visando a
uma possível ajuda divina quanto a sua situação. E não há final feliz, isto é, não há uma
idealização da situação, tendo em vista que a vendedora não se liberta das agressões, e,
pior ainda, em nenhum momento, ela ao menos questiona o contexto de violência em que
está inserida, agindo com extrema naturalidade quanto ao mesmo. Essa mulher vive no
silêncio, é invisível, tal como seu sofrimento, mesmo que a violência a qual a acomete
não seja, já que a mesma está estampada em seu corpo. O autor leva o leitor a refletir o
quanto a vida dessa personagem é desumanizada, sem valor algum, justamente como é
pregado pela ideologia patriarcal, em que se impõe o poder masculino em detrimento dos
direitos e vontades das mulheres, subordinando-as às necessidades pessoais dos homens.
Entretanto, o discurso sobre a mulher vítima de violência doméstica de Mia Couto não
desconstrói o estigma de que a esposa agredida tenha que se manter na passividade. Além
disso, representa essa mulher a partir de duas identidades apenas: a de vendedora e a da
mulher abusada, dessa forma, não consegue desvencilhar as mulheres do estereótipo do
comportamento feminino construído cultural e historicamente.
Na obra de Inês Pedrosa, a mulher torna-se sujeito, deixando de ser apenas objeto
de representação de outrem. E, apesar do conto também não apresentar uma idealização
de final feliz, já que a mulher agredida tem como destino final a prisão, pode-se afirmar
que ela, por conta própria, conseguiu reagir e mudar a sua situação, rompendo, desse
modo, com o ciclo de violência. Assim, para essa personagem, contraditoriamente, a
prisão tem uma acepção de liberdade e esperança. De acordo com Miguel e Biroli, o
direito à privacidade é fundamental para garantir a autonomia dos indivíduos, porém,
muitas vezes, “a privacidade no domínio familiar e doméstico é vista (...) como uma

Anais da III Jornada de Gênero e Literatura - ISSN 2236-0786

P á g i n a 17 | 153

III Jornada de Gênero e Literatura
[Brasília, Universidade de Brasília, 26 e 27 de junho de 2017]

ferramenta para a manutenção da dominação masculina” (MIGUEL; BIROLI, 2013, p.
15), por isso, para a mulher agredida o direito a essa privacidade é complexo, pois, se por
um lado o Estado lhe garante, por outro, o marido altamente controlador não. Desse modo,
reitero que, para a narradora, tal privacidade lhe está mais ao alcance na prisão.
Obviamente, o intuito do texto não é legitimar a justiça com as próprias mãos, mas
demonstrar que “o mundo dos afetos é também aquele em que muitos abusos puderam
ser perpetuados em nome da privacidade e da autonomia da entidade familiar em relação
às normas aplicáveis ao espaço público” (MIGUEL; BIROLI, 2014, p. 34), havendo,
assim, a necessidade da intervenção do Estado para garantir a saúde física e mental dessas
mulheres, além de evidenciar a imprescindibilidade da denúncia às autoridades, por parte
das vítimas, e a consequente punição dos agressores, para que haja justiça também na
esfera privada. Além disso, a representação da mulher em “A cabeleireira” se aproxima
do sujeito social defendido por Teresa de Lauretis, em que este deve ser “múltiplo em vez
de único, e contraditório em vez de simplesmente dividido” (LAURETIS, 1994, p. 208),
tendo em vista que, por meio da própria narradora, o leitor tem acesso às várias
identidades que ela possui, além daquelas que ela ainda deseja assumir. A obra de Inês
Pedrosa também evidencia que a produção literária feminina pode consumar-se
independentemente do tema a ser abordado, descontruindo, dessa forma, o preceito de
que as mulheres deveriam se dedicar apenas a temáticas amenas e/ou confessionais.
Sabe-se que a literatura não tem o poder de resolver os problemas sociais que
identifica, entretanto, é um ativo meio de denúncia, além de provocar reflexões
pertinentes sobre o assunto, atuando, consequentemente, de maneira conscientizadora,
visando à mudança na ordem objetiva. Percebe-se, assim, a importância da literatura e
das artes em geral, pois são espaços de circulação de ideias e representações sociais, as
quais podem possibilitar novas perspectivas e ponderações que favoreçam as mulheres
vítimas de violência doméstica, já que chama a atenção para o fenômeno, além de gerar
novos estudos e ações de combate à violência de gênero, pois mais difícil que mudar a lei
é mudar mentalidades. Além de que a proposição de uma reflexão sobre a violência
doméstica e sua análise a partir de uma perspectiva de gênero contribui não apenas para
dar visibilidade à temática, como também para discutir os aspectos literários de obras
escritas por mulheres numa perspectiva, portanto, feminina.
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NO CENTRO DA MARGEM: UMA ANÁLISE SOBRE A CRÍTICA
LITERÁRIA DE AUTORIA FEMININA
Amanda Maria Garcia Holgado de Oliveira*15
Resumo: Através de uma pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira
Contemporânea (GELBC) com periódicos acadêmicos sobre literatura, levantaram-se dados sobre o que se
tem pesquisado na academia brasileira. A partir desses dados, teve-se que a maioria dos artigos lidos foi
produzida por mulheres em contraposição à minoria de autoras citadas no corpus. Tendo isso como base,
nesse artigo pretende-se analisar sob quais perspectivas teóricas e críticas quatro artigos selecionados da
pesquisa estudam as obras de autoras. Os artigos foram selecionados a partir do quadro da pesquisa da
quantidade de artigos sobre cada autor/a por revista. Estes são das quatro primeiras autoras presentes nessa
lista, em meio a grande quantidade de autores homens.
Palavras-chave: crítica literária; literatura brasileira contemporânea; autoria feminina.

A pesquisa de dados realizada pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira
Contemporânea (GELBC), sob orientação da professora doutora Regina Delcastagnè
(UnB), a partir do projeto “A crítica literária em periódicos brasileiros contemporâneos”
teve como objetivo entender as conformações da crítica literária acadêmica no Brasil nos
últimos quinze anos, em que se foi feita análise de artigos publicados em periódicos
reconhecidos e representativos da área.
A seleção dos periódicos foi feita pelo ranking de classificação acadêmico
brasileiro, o Qualis da CAPES, segundo sua última atualização, em 2012. Devido ao
grande número de revistas da área de Letras, foram selecionadas as que obtiveram nota
A1. O recorte buscou também as publicações cujo interesse fosse, de fato, a literatura
(mesmo algumas alternando seus números entre literatura e linguística). Além do mais, o
foco da pesquisa se voltou para literatura brasileira, evitando, assim, revistas centradas
em literatura estrangeira.
Pensou-se inicialmente em abarcar periódicos de todas as regiões do país, porém,
Norte e Nordeste ainda não possuem nenhuma revista classificada como A1 no Qualis
Capes. Sendo assim, optou-se por incluir as duas revistas das Associações da área
(ABRALIC e ANPOLL) em seu lugar, compreendendo que elas reúnem,

*
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necessariamente, produções das diferentes regiões. Um outro quesito foi considerar
periódicos que já estivessem em atuação desde antes de 2000.
A revistas selecionadas foram:
Do Sudeste:


Minas Gerais: O Eixo e a Roda (UFMG) e Ipotesi (UFJF)



Rio de Janeiro: Gragoatá (UFF)



São Paulo: Literatura e Sociedade (USP) e Itinerários (UnespAraraquara)

Do Sul:


Rio Grande do Sul: Letras de Hoje (PUC-RS)

Do Centro-Oeste:


Distrito Federal: Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea (UnB)

Das Associações:


Revista da ANPOLL e Revista Brasileira de Literatura Comparada
(ABRALIC)

Foram cerca de 200 edições de revistas e computados 3085 artigos.
O levantamento de dados foi feito com suporte no preenchimento de uma ficha e
os artigos eram analisados e averiguados em duplas. A ficha incluiu a identificação do
artigo, dados sobre os autores (instituição, sexo 16 , geração, área disciplinar), sobre a
temática (se é literatura ou não, ou somente teoria), se é brasileira, em qual momento
temporal se localiza (se contemporânea ou não), a abrangência (se monográfica,
comparativa ou panorâmica) e a bibliografia citada. Indicou ainda o tipo de enfoque
(exclusivo no objeto, mais histórico ou mais sociológico, filosófico, voltado para estudos
da Psicologia, ou ainda, relação com outras artes e mídias). Constou-se também a coleta

16

No questionário de preenchimento sobre autores/as dos artigos utiliza-se o termo sexo para marcação
biológica (feminino / masculino). Leva-se em consideração o nome do/a autor/a e as informações
pertinentes encontradas através de pesquisa no Currículo Lattes na Plataforma Lattes – CNPq. No restante
do artigo, considero feminino / masculino segundo as considerações das tecnologias do gênero de
Lauretis(1987), as quais se fundamentam na essencialização da diferença e na oposição de conceito entre o
masculino e o feminino, base do sistema sexo-gênero, sendo construídas socioculturalmente e mecanismo
para as assimetrias através de tecnologias que garantem a sua reprodução.
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dos resumos e palavras-chave, e os autores citados na bibliografia de todos os artigos.
Todos esses dados foram lançados no software estatístico Sphinx Lexica.
A partir desse levantamento estatístico pôde-se fazer um recorte sobre literatura e
gênero, dentre tantos outros possíveis. Os resultados são, sobretudo, reflexos culturais e
sociais, que compõem a crítica no meio acadêmico e o reconhecimento do campo literário
brasileiro.
Com base nessa análise verificou-se que as mulheres são a maioria entre as autoras
publicadas nas revistas, porém isto não se dá igual no número de escritoras analisadas nos
textos, quanto menos no número de críticas ou teóricas citadas nas referências
bibliográficas dos artigos. Predominantemente, nos dois casos, são mais citados os
autores.
Nas tabelas abaixo, é possível identificar tais valores:
Tabela 1: Quantidade de pesquisadores/as autores/as dos artigos por sexo (2000-2014)
Feminino
Masculino
Total

1779
1306
3085

57,67%
42,33%
100%

Fonte: Pesquisa “A crítica literária em periódicos brasileiros contemporâneos”.

Tabela 2: Quantidade de autores/as citados nos artigos por sexo (2000 – 2014)
Sem resposta
/ Nenhum17
Feminino
Masculino
Ambos
Total

974

31,57%

285
1648
178
3085

9,24%
53,42%
5,77%
100%

Fonte: Pesquisa “A crítica literária em periódicos brasileiros contemporâneos”.

Para além dos números, a primeira observação que se faz é em relação à
estabilidade e à manutenção do cânone literário, pois aparecem nas primeiras posições
nomes de escritores como Machado de Assis e Graciliano Ramos, teoricamente Antonio
Candido e Walter Benjamim. O caso aqui não é de desqualificar a obra e a importância
desses autores, mas atentar para o fato de que existe literatura sendo produzida, mas por
questões que reafirmam mecanismos do campo literário, como ou por consequência de
17

Sem resposta / nenhum corresponde aos artigos analisados de maneira panorâmica, que muitas vezes
pela grande quantidade de autores listava-se na ficha de preenchimento como “diversos”.
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questões sociais do âmbito público e privado são silenciadas, preteridas, como é o caso,
estatisticamente comprovado na pesquisa dos periódicos, da literatura de autorias
feminina, negra, transgênero e outras, e no âmbito teórico, a crítica sob perspectivas
feminista ou pós-colonial, por exemplo. Segundo Terry Ealgeton (2006):
Trata-se, por fim, de uma questão de relações de poder entre a instituição
acadêmico-literária, onde tudo isto ocorre, e os interesses da sociedade em
geral, cujas necessidades ideológicas serão servidas, e cujo pessoal será
reproduzido pela preservação e ampliação controlada do discurso em
questão. (EAGLETON, Terry. 2006, p. 307)

Identificando tais questões, remete-se, aqui enquanto foco principal, à história e
às construções hierárquicas sociais que suprimiram das mulheres voz, participação no
espaço público e direitos, consequentemente o espaço literário também foi vetado, passa,
portanto, a ganhar visibilidade através do “empenho da crítica literária feminista – fruto
direto do feminismo enquanto movimento social e político”, conforme expõe Virgínia
Leal (2008).
No Brasil, essa articulação entre mulheres, que objetivavam intervir nas práticas
sociais sendo reconhecidas, teve seu início ainda cedo quando se pensa na mentalidade
escravocrata e patriarcal instaurada no país.
Conforme um levantamento de autoras com trabalhos publicados de crítica na área
das letras e das artes, feito por Heloisa Buarque de Hollanda e Lucia Nascimento Araújo,
em 1993, intitulado Ensaístas Brasileiras, em 1897, Inês Sabino Maia publica Mulheres
ilustres do Brasil. O livro reúne autoras mulheres e teve sua importante contribuição para
o debate que se fazia presente à época sobre os novos papéis da mulher na sociedade e a
possibilidade efetiva de entrada na vida pública. Neste levantamento aponta-se ainda
outras publicações listadas, que permeiam os primeiros anos na nova década, e nas
décadas seguintes 20, 50, 60, 70, 80.
Segundo as autoras, nessas obras pioneiras da prática da crítica feminina “o eixo
central da preocupação era com a lógica do ‘silenciamento’ na construção da série literária
marcando uma tendência, de claro acento político, em denunciar e tentar romper com a
estigmatização da presença feminina da literatura” (HOLLANDA e ARAÚJO, 1993, p.
15).
Esses trabalhos, organizações de dicionários, coletâneas bibliográficas, teses,
publicações se esforçaram para tirar as mulheres desse limbo, fazendo com que se
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evidencie a forma marginalizada que se realizou o pensamento crítico feminino, porém
há aí um questionamento: por que as autoras e críticas literárias continuam à margem nas
estatísticas sobre o campo literário?
Em “Refutações ao feminismo”, Rita Terezinha Schimidt apresenta argumentos
que justificam o fato que dá nome ao seu artigo, ou seja, o porquê de os avanços do
feminismo acadêmico serem ignorados, um deles é que pode se considerar “uma
estratégia para evitar trazer ao pensamento a opressão das mulheres e a contribuição
epistemológica do feminismo para a redefinição da subjetividade e da socialidade”
(SCHMIDT, 2006, p. 767-768) e o que seus ideais suscitam. Outro argumento de Schmidt
é que certas matérias e artigos se
sustentam sob as mesmas bases ideológicas na medida em que
produzem efeitos discursivos derivados de uma mesma matriz
hegemônica que é a misoginia, cujo intento sempre foi o de
normatizar, regular e controlar o espaço, os papéis e as
intervenções das mulheres na vida social. (SCHMIDT, 2006, p.
770)
Pode-se tirar daí a convergência das ideias supracitadas de Eagleton, Heloisa
Buarque e Lucia Nascimento, Rita Terezinha Schimidt e os resultados da pesquisa “A
crítica literária em periódicos brasileiros contemporâneos”.
Partindo desses princípios, apresento abaixo a quantidade de artigos escritos sobre
as quatro primeiras autoras que aparecem na lista dos/as autores/as do corpus, de
abordagem monográfica – artigos que trabalham com apenas um/a autor/a.
Tabela 3: Quantidade de artigos por revista das autoras citadas no corpus – abordagem monográfica

Autoras

Estudos

Gragoatá

Ipotesi

Itinerários

Letras de
Hoje

Literatura e
Sociedade

O Eixo e a
Roda

Revista da
ABRALIC

Revista da
ANPOLL

TOTAL

6

2

3

2

3

1

3

5

1

26

4

0

2

1

0

0

0

0

0

7

0

0

0

1

5

0

1

0

0

7

4

0

0

1

0

0

0

1

0

6

Revistas
Clarice
Lispector
Carolina Maria
de Jesus
Cecília
Meireles
Hilda Hilst
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Selecionei somente as quatro primeiras autoras que aparecem nesse recorte, e
somente um artigo sobre cada uma delas, cada um de uma revista, e na tentativa de buscar
características comuns à época de escrita deles, foram selecionados os artigos mais
recentes publicados sobre cada autora, pelo recorte da pesquisa, então entre os anos 2011
e 2014.
Um conjunto de análise muito pequeno, diante de tantos artigos, mas possível para
apontar características que reforçam essa condição de apagamento da literatura de autoria
feminina e as “refutações ao feminismo”.
Da primeira autora, Clarice Lispector, o artigo analisado “O diabo provavelmente:
luto e cisão comunitária em A hora da estrela, de Clarice Lispector”, escrito por Emílio
Maciel da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, foi publicado pela revista O
eixo e a roda, v. 22, n. 1, dossiê “Leituras do Romance Brasileiro”, no ano de 2013.
O artigo aborda as “estratégias intrusivas e autodesqualificadoras” (MACIEL,
2013) do narrador Rodrigo S.M. no livro A hora da estrela, em que narra a história de
Macabéa, uma jovem nordestina vivendo em uma “cidade feita toda contra ela”, palavras
de seu narrador. Emílio Maciel, portanto, dimensiona as insensibilidades desse narrador
que em nenhum momento do romance dá voz à sua protagonista, mesmo que o autor do
artigo reconheça essa característica do narrador, a questão do gênero aí não é abordada.
O autor do artigo questiona as posições do narrador em relação a sua personagem,
considerando uma arrogância e prepotência em Rodrigo S.M., mas também uma confusão
mental presente nele em relação à Macabéa:
Capaz de contrair e dilatar a seu bel-prazer a velocidade da história, num
registro que conhece talvez seu momento mais forte na longa suspensão que
assinala a morte de Macabéa, trata-se de uma voz que – com sua compulsão a
interromper o curso dos fatos para comentá-los – não faz qualquer esforço em
disfarçar sua falta de gentileza com a protagonista, tratada por vezes como um
carretel a ser arremessado e puxado de volta ao sabor dos instáveis humores de
seu demiurgo. Em não poucas passagens do livro, aliás, é um demiurgo que
mal consegue segurar a vontade de livrar-se em definitivo do seu brinquedo
incômodo. (MACIEL, Emílio. 2013, p.134)

Considerando ainda o propósito investigativo desse trabalho, o aporte teórico do
artigo citado é composto por teóricos ligados aos problemas de classe, como Adorno,
Roberto Schwarz, e ligados à psicologia e à filosofia, como Freud e Deleuze,
respectivamente.
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Passando para a segunda autora, Carolina Maria de Jesus, o artigo analisado “A
censura ao direito de sonhar em Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus”, por
Luciana Paiva Coronel da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, foi publicado
pela revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n. 44, dossiê “Literatura e
Estudos Culturais”, no ano de 2014.
O artigo de Luciana Paiva Coronel trata de uma autora que teve maior visibilidade
crítica recentemente, pois seu trabalho vem sendo resgatado. No artigo em questão há
questionamentos sobre a visibilidade da autora na época de lançamento de seu livro
atendendo às demandas mercadológicas, mas posteriormente sendo novamente apagada.
São tratadas as questões de alteridade, desigualdade, racismo, violência, questões ligadas
aos estudos pós-coloniais e de representação.
Considera diversos aspectos referentes ao papel da mulher, negra e catadora de
papel enquanto escritora, considerando a pluralidade da identidade de Carolina Maria de
Jesus, porém segundo Coronel (2014), a autora citada no artigo não possuía essa
consciência de gênero, segundo Coronel, Carolina:
Sempre se viu como autora, desdobrando, a partir desse papel, seu perfil
identitário feminino mais essencial, um perfil que cabe ainda ser mais bem
delineado.[...] As palavras sempre foram a única arma de que dispunha,
porque constatou desde a infância que eram “afônicos” os negros (Jesus,
2007b, p. 40) e os pobres (Jesus, 2007b, p. 248) que conhecia. As mulheres
poderiam ser agregadas ao grupo dos “sem voz” por ela identificado, mas
essa consciência de gênero ela não possuía. (CORONEL, Lucina Paiva.
2014, p. 285)

Nesse ponto, descordo de Luciana Paiva ao dizer que Carolina não possuía essa
consciência de gênero, por pensar, historicamente, que sendo ela negra e pobre, o fato de
ser mulher é uma afonia a mais.
A autora Cecília Meireles, cujo artigo sobre ela se intitula “ A memória dos Açores
na escrita de Cecília Meireles”, escrito por Ana Maria Lisboa de Mello, da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, publicado pela revista Letras de
Hoje, v. 47, n. 4, dossiê “Brasil e Portugal”, no ano de 2012.
O artigo de Ana Maria Lisboa de Mello, trata da ligação de Cecília Meireles com
Portugal, devido à sua criação com a avó portuguesa, menciona alguns poemas de Cecília

Anais da III Jornada de Gênero e Literatura - ISSN 2236-0786

P á g i n a 28 | 153

III Jornada de Gênero e Literatura
[Brasília, Universidade de Brasília, 26 e 27 de junho de 2017]

que tratam dessa temática, ligado ao imaginário, à presença do mar, metaforizando
mistério, profundidade, representando o tom metafísico da poeta.
O artigo não faz nenhuma alusão ao gênero da autora ou ao fato de ser uma
literatura de autoria feminina. O embasamento teórico é voltado para os conceitos
poéticos.
Em Hilda Hilst, o artigo se intitula “Hilda Hilst e a (im)possibilidade de (se)
dizer”, de Nilze Maria de Azeredo Reguera, da Universidade Estadual Paulista – UNESP
Araraquara, publicado pela revista Itinerários, n. 32, dossiê “Literatura Contemporânea”,
no ano de 2011.
O artigo trabalha o primeiro livro em prosa da autora, Fluxo-floema, que, assim
como em A hora da estrela, tem como narrador um homem, “Osmo”, a diferença é que
aqui é em primeira pessoa. E seu artigo também vai focar no narrador, este que se mostra,
mas que não cumpre com as expectativas, frustra o leitor. Também são levantadas as
questões sobre o que se deve narrar, suscitando o famoso trabalho de Walter Benjamin
sobre o tópico.
O livro é lançado no contexto da ditadura militar, e para Nilze Maria de Azeredo
Reguera
no contexto sociopolítico da ditadura militar (1964-1985), Hilda elaborou,
assim, um conjunto de textos que, em sua oscilação, tematizam e
incorporam tanto a impossibilidade quanto a necessidade de se narrar ou
de se manifestar, deixando ver o próprio narrar ou o verbalizar de uma
perspectiva falaciosa, por vezes irônica, e, por ir se acirrando ou se
radicalizando, destoante do que era a tendência dominante. Ao ter o
paradoxo em sua estruturação e em sua tematização — o narrar como
(im)possibilidade —, e ao focalizar o papel do escritor e o do leitor de uma
perspectiva problematizada, o texto de Hilda desestabiliza, inclusive, o
papel e a voz autorais. (REGUERA, 2011, p.40)

No presente artigo, as questões relacionadas a autoria ou teorias ligadas ao
feminismo também não estão presentes.
Considerando, em síntese, as questões gerais levantadas de cada um dos artigos
selecionados, coloco que também se constrói um centro dentro das margens, pois o fato
de autoras como Clarice Lispector, Cecília Meireles e Hilda Hilst, já estarem em uma
posição mais consagrada dentro da instituição literária implica uma neutralização crítica
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de questões diversas, analisa-se a obra pela obra, sem necessidade de evidenciar um
pertencimento das autoras, o local de onde vem.
Como no caso de Carolina Maria de Jesus, que ao ser abordada precisa ser
identificada dentro de um locus específico, ressaltando a ideia de uma condição inferior,
no caso diferentemente da análise feita em Cecília Meireles, como herdeira saudosa dos
ares e mares portugueses. Pensando ainda na relação de Carolina de Jesus com a literatura,
segundo Regina Dalcastagné (2007), a autora já possuía uma consciência de suas
desvantagens histórico-sociais para ser reconhecida como escritora, e diz que
Essa consciência a que me refiro não aparece, é obvio, de forma explícita
– vincula-se àquele sentimento cruel de “saber do seu devido lugar”, que
subsiste mesmo entre os que se recusam a aceitar tais limites –, mas está
presente em determinados constrangimentos impostos ao próprio discurso.
Constrangimentos que não caberiam em obras de autores como Clarice
Lispector ou Rubem Fonseca, por exemplo, que não têm porque justificar,
ao menos não de forma imediata, sua escrita, e tampouco precisam recorrer
a gêneros como “diários” ou “testemunho” para respaldar suas narrativas.
(DALCASTAGNÉ, 2007, p. 23)

Diante disso, chega-se a um ponto de valoração da literatura, reconhecendo que
há um lugar específico de onde se ouve, controla e legitima o processo de reafirmação
das tradições literárias.
Reitera-se, aqui, que mesmo ocorrendo uma distinção dentro do campo da
literatura de autoria feminina, o fato de ser feita por mulheres continua sendo de maneira
geral um obstáculo como reconhecimento dentro do cânone, como afirma Rita Terezinha:
Pela lógica da exclusão, há uma internalização do valor canônico no pleito
de um cânone paralelo, menor porque estará sempre à sombra do cânone
oficial, um lugar guetizado que ratifica a exclusão e, portanto, sem força
de intervenção crítica, pois nele o valor não é tensionado mas absolutizado
na essencialização da diferença. (SCHIMDT, 2012, p.68)

Sendo assim, e considerando a literatura um meio de fortalecimento de práticas
sociais, poder, emancipação de si e de ideias, destaca-se a importância do questionamento
diante das narrativas eliminadas do campo da investigação histórica e literária.
Tratar dessa questão no presente significa a possibilidade de uma
intervenção transformadora nos discursos nacionais da cultura com
implicações sobre as maneiras pelas quais entendemos como os
imaginários sociais foram produzidos e como as identidades e tradições
nacionais foram estabelecidas. (SCHMIDT, 2012, p.64-65)
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Em consonância com Schmidt, considera-se necessária contestação ao
estabelecimento de discursos excludentes ou que nunca ponderaram possibilidades de
alteridade no campo literário.
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DAS MÃES E DOS MONSTROS: MULHERES E VIOLÊNCIA POLÍTICA NO
REGIME MILITAR DE 1964 PELA LITERATURA BRASILEIRA

Brunna Bozzi Feijó*18

Resumo: Por meio de teorias feministas das Relações Internacionais, analiso as formas de representação
de mulheres associadas à violência política em obras literárias brasileiras ambientadas no regime militar de
1964. Argumento que há uma tendência observável de representação feminina em cenários de violência
armada conforme um tipo-ideal de pacifismo atávico e de sacrifício maternal. A análise é dividida em duas
partes: i) da representação da mãe; e ii) da representação da militante e da guerrilheira, as quais, ao
transgredir este tipo-ideal de feminilidade, tendem a ter sua autonomia decisória questionada sob narrativas
que, no limite, as desmoralizam e/ou desumanizam. Concluo que para compreender o fenômeno da
violência política, e da violência de gênero que a constitui, é preciso questionar as narrativas que
particularizam a violência política feminina ao reduzi-la à contingência, à exceção ou à perversão
individual.
Palavras-chave: ditadura militar; violência política; feminismo; maternidade

1. Introdução

As narrativas tradicionais sobre guerras e conflitos armados costumam associar a
noção de masculinidade ao protagonismo da violência política e a noção de feminilidade
ao alvo civil dessa violência ou então ao pacifismo. De fato, muitos estudos feministas
enfatizam os elementos de cooperação, em oposição à rivalidade e à competição, como
cruciais para os avanços de direitos sociais e políticos das mulheres nos últimos séculos
(GILMORE, 2008). Além disso, vários trabalhos históricos no campo das teorias
feminista e de gênero, como o seminal Three Guineas, de Virginia Woolf (1938),
surgiram como crítica às diferenças sociais entre homens e mulheres que, em tempos de
paz, condicionam perspectivas igualmente distintas acerca da eclosão das guerras.
Segundo Luis Felipe Miguel (2015), ainda, uma das composições teóricas que melhor
representa o rechaço à violência política, característica das guerras e genocídios do século
XX, é a da filósofa e jornalista Hannah Arendt, na obra Da Violência. Há, portanto,

*
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variadas e sucessivas oposições de autoria feminina à velha máxima de Carl Von
Clausewitz, segundo a qual a guerra nada mais é que “a política por outros meios”.
Por outro lado, assim como alguns trabalhos teóricos feministas no campo das
Relações Internacionais (RI) têm frisado, é importante que a identificação da cooperação
como elemento da prática e da teoria feministas não contribua, ainda que de forma não
intencional, para enrijecer pressupostos sociais essencialistas que concedem às mulheres
um papel “naturalmente” pacífico e maternal. Pacífico porque passivo, maternal porque
às mulheres competiria somente “criar a vida” e não “tirá-la”. Estes predicativos
essencialistas, enraizados em discursos acadêmicos, artísticos e midiáticos, dificultam a
identificação das mulheres como legítimas perpetradoras e/ou agentes autônomas de
ações de violência política. Em consequência disso, quando uma mulher é publicamente
identificada como a autora da violência política, é frequente a sua associação ao campo
do “antinatural”, do “monstruoso”, do “passional” (SJOBERG, GENTRY, 2007).
Identificar e analisar as formas de construção de sujeitos femininos e de representações
femininas associados à violência política, nas múltiplas narrativas sociais e culturais, indo
além das fronteiras dos discursos acadêmicos produzidos nos campos dos estudos de
guerra e de defesa, tornou-se um tema da agenda de pesquisadoras feministas das
Relações Internacionais, às quais este artigo se associa.
Utilizo romances brasileiros ambientados na ditadura de 1964, ou que a retomam
de forma episódica, para interpretar as formas com que os sujeitos femininos associados
à insurgência civil, modalidade de violência política, são construídas. De forma geral,
meu trabalho se sustenta nas análises de Laura Sjoberg e Caron Gentry (2007; 2015), que
investigam as formas com que se reproduzem narrativas de incredulidade ou de
excepcionalidade às evidências de violências políticas perpetradas por mulheres. Por
meio da observação da produção cultural das diferenças de gênero na forma com que a
academia e a mídia recepcionam e reproduzem as ações de mulheres que participam de
violência política, as autoras elaboraram uma tríade, ou arquétipos constantes, que
figuram nessas narrativas: as mães, os monstros e as putas. 19 Essas categorias são
instrumentais à análise que faço da representação de sujeitos femininos em romances
nacionais que versam sobre a violência política característica do regime militar de 1964.
19

“Mothers, monsters and whores” no título original em inglês.
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Nas obras literárias que serão exploradas, têm destaque duas figuras femininas
que antagonizaram o regime militar brasileiro, cada uma à sua maneira: a mãe e a
guerrilheira e/ou a militante política. A mãe tem um papel coadjuvante na ação da
violência dado que não a comete pessoalmente, mas se vincula ao desvio da norma
política por associação ao protagonista, geralmente um filho ou marido “desaparecidos”
pelo aparato de contra-insurgência do regime militar. Seu papel “natural” não chega a ser
questionado. Em realidade, como argumentarei adiante, a ideia de “martírio materno”,
sobretudo em episódios de conflitos armados, era (como ainda é) compartilhada, e até
mesmo prestigiada, pelo pensamento militar, no qual se inclui o pensamento militar
brasileiro. Em contrapartida, a ação da mulher associada à violência em outro papel que
não o materno, ou da mulher que pessoalmente protagoniza e gerencia a violência, como
a guerrilheira ou a militante, é comumente projetada no domínio do monstruoso ou do
hipersexualizado. Isto é, são mulheres, como argumenta Laura Sjoberg (2013), que
falharam como mulheres, pois transgrediram o tipo-ideal e os padrões socialmente
construídos de mulher e de feminilidade ao assumir um comportamento compreendido
como “alheio” ao seu gênero.
A violência política é um objeto de estudo por excelência das tradições
acadêmicas voltadas ao estudo das guerras, como as RI. Segundo as tradições epistêmicas
das várias correntes teóricas das RI, diferentemente de outras disciplinas (como a Ciência
Política, a Geopolítica ou a História), a violência política não é analisada de forma
exclusivamente positiva, como também prescritiva e normativa, dado que suas origens
epistêmicas associam-se às burocracias e às Forças Armadas nacionais (HALLIDAY,
2007). Além disso, assim como diversas autoras da área têm apontado, diferentemente de
outras ciências voltadas à análise e à história das guerras e dos conflitos armados, as RI
se destacam por serem notoriamente refratárias ao emprego de teorias feministas e/ou de
gênero como ferramentas de análise (TICKNER, 1997), o que igualmente se explica pelas
origens burocráticas dessas disciplinas. Embora as narrativas de guerra sejam constituídas
por claros marcadores sociais de masculinidade e de “virilidade”, aqueles que prescrevem
e normatizam as guerras o fazem sob a pretensão da perfeita objetividade e racionalidade
técnicas, o que dificulta a inserção dos pressupostos dos estudos de gênero em suas

Anais da III Jornada de Gênero e Literatura - ISSN 2236-0786

P á g i n a 35 | 153

III Jornada de Gênero e Literatura
[Brasília, Universidade de Brasília, 26 e 27 de junho de 2017]

análises, interpretados como meramente complementares, senão triviais (TICKNER,
1997; COHN, 1987).
Como aponta Laura Sjoberg (2013) as guerras e os conflitos armados são
fenômenos vastamente estudados em seus variados aspectos e sob diversos paradigmas
teóricos: são um imenso “quebra-cabeça” histórico e sociológico, em que ignorar a
construção de papéis de gênero como variável legítima é negligenciar uma peça
potencialmente geradora de análises mais amplas e completas destes fenômenos. A
incapacidade de atribuir protagonismo e capacidade de agência a mulheres em ações de
violência política é tanto uma consequência quanto uma causa da deficiência de
discussões quanto aos papéis de gênero nos estudos da violência política. É por isso que
a desnaturalização dos rígidos pressupostos de distinção de gênero, inclusive os que
interpretam toda ação violenta como “antinatural” quando articulada ou protagonizada
por mulheres, tornou-se parte constitutiva da agenda das teorias feministas de RI.
Pesquisadoras no campo das RI têm se voltado à identificação da produção social de
distinções de gênero, sobretudo no que diz respeito à naturalização do papel da mulher
como “naturalmente” pacifista 20 . Suas análises são voltadas às narrativas midiáticas,
principalmente no jornalismo e no jornalismo de guerra, às manifestações culturais e
artísticas, ao campo do Direito Criminal e Penal, além de aos próprios discursos voltados
aos estudos estratégicos e de defesa nacional.
A próxima seção do artigo se encarrega de aspectos teóricos em que esclareço: o
significado de violência política empregado; a questão da representação feminina na
agenda das teorias feministas das RI; a possibilidade de intersecção das RI com a
literatura brasileira; por fim, as obras literárias escolhidas como corpus documental de
análise. Na seção subsequente, analiso a associação entre maternidade e violência política
por intermédio da análise das figuras maternas em obras literárias brasileiras sobre a
ditadura de 1964. Emprego o conceito de “Bela Alma”, de Jean Elshtain (1995), referente
à associação entre feminilidade, maternidade e martírio materno nas narrativas

20

É preciso qualificar estas pesquisas: em sua maioria, não são produzidas no Brasil, onde a construção
teórica em Relações Internacionais, de forma geral, é bastante incipiente e majoritariamente associada às
tradições teóricas clássicas do Realismo e do Liberalismo (BARASUOL, SILVA, 2016). Portanto, a
associação entre feminismo e RI, na academia brasileira, figura como um apêndice, frequentemente
ignorado, nos raros livros didáticos e nos manuais em que o tema aparece.
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tradicionais das guerras e dos conflitos armados. Argumento que estas modalidades de
representação da agência feminina são comuns tanto em romances abertamente críticos à
repressão do regime militar quanto aos próprios discursos oficiais do Exército Brasileiro
que se referem ao papel social da mulher.
A seguir, analiso a forma com que são representadas as personagens que,
diferentemente das mães de guerrilheiros e/ou de insurgentes, protagonizam elas próprias
a violência política: destaco a dúvida e o descrédito que paira sobre as ações e a
capacidade das militantes e guerrilheiras brasileiras. Por meio das categorias criadas por
Sjoberg e Gentry (2007), argumento que a transgressão da mulher violenta não é apenas
política, mas também moral e/ou natural — é uma dupla transgressão. A partir da análise
de militantes e guerrilheiras que figuram na literatura brasileira sobre o regime militar,
argumento que sua representação é feita sob dois silogismos falhos: uma (boa) mulher
não é violenta, por isso a dúvida de seus pares de militância e de seus familiares sobre a
sua capacidade e autonomia decisórias; por outro lado, uma mulher violenta já não é (ou
nunca foi) uma (boa) mulher, por isso, também, a tendência à sexualização e a
desproporcionalidade da violência empregada pelos agentes da contra-insurgência, dado
que as interpretam como não mulheres — são os “monstros” e as “putas” do dizer de
Sjoberg e de Gentry (2007). Concluo o artigo com o argumento de que a desnaturalização
da ideia de pacifismo atávico feminino é essencial para uma compreensão mais
abrangente do fenômeno da violência política, assim como das origens culturais e sociais
da violência de gênero em contextos de conflito armado.

2. Aspectos Teóricos

Ao analisar a participação de mulheres em grupos separatistas islâmicos na
Chechênia, Laura Sjoberg e Caron Gentry (2007) constatam que há uma lacuna entre a
forma com que as militantes expressam suas motivações e a forma com que são
representadas pelas narrativas jornalísticas. Enquanto as militantes relatam suas
motivações com predicativos políticos e/ou religiosos, boa parte da mídia (não apenas a
russa, como a internacional) escolhe um nexo familiar para referenciá-las: são “as viúvas
negras da Chechênia”, ou seja, suas motivações políticas são afuniladas ao papel de “mães
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e esposas vingativas” (SJOBERG, GENTRY, 2007). Em outro exemplo das
peculiaridades das narrativas jornalísticas sobre a participação feminina em ações de
violência política, as autoras trazem evidências empíricas de que a cobertura jornalística
a ataques suicidas cometidos por mulheres em regiões do Oriente Médio (Cisjordânia,
Jordânia, Gaza, Palestina e Israel) é muito desproporcional ao pequeno número de
mulheres que, de fato, participa destas ações (SJOBERG, GENTRY, 2007).
Em ambos os exemplos, as ações de violência feminina são particularizadas em
relação ao posicionamento geral dos grupos aos quais estão filiadas. Essa diferenciação é
tanto reveladora da visão etnocêntrica acerca dos movimentos políticos vinculados ao Islã
quanto da visão idealizada sobre as mulheres por parte dos autointitulados países
ocidentais. Como argumentam Sjoberg e Gentry (2007), nos exemplos da Chechênia e do
Oriente Médio, não se trata apenas de militantes e de terroristas, mas de mulheres
militantes e de mulheres terroristas, como se o fato de ser uma mulher qualificasse a ação
em curso, diferenciando-a como mais excepcional e reveladora do que a protagonizada
por homens. Além disso, as ações dessas mulheres são racionalizadas primariamente por
meio do nexo familiar. As “viúvas negras da Chechênia” tornaram-se violentas porque
são mães ou filhas de militantes e guerrilheiros e, enquanto essa explicação seja
verossímil, dificilmente a violência perpetrada por suas contrapartes masculinas seria
analisada sob lógica semelhante, pois a violência perpetrada por homens dificilmente é
particularizada ou excepcionalizada em razão de seu gênero.
Os dois exemplos demonstram uma visão orientalista da irracionalidade islâmica
por meio do pressuposto de sua inconciliável diferença com o “modelo ocidental de
civilização”, no qual as mulheres têm, dentro das narrativas das guerras e dos conflitos
armados, um lugar garantido e idealizado de inculpabilidade, inocência e necessidade
externa de segurança e de proteção (ELSHTAIN, 1995). Mulheres islâmicas que integram
grupos armados separatistas, como as “viúvas negras da Chechênia”, são caracterizáveis
como monstruosas e abjetas porque não cumprem as expectativas de seus papéis sociais
de pacifismo maternal — daí a metáfora com a conhecida espécie de aranhas, que inocula
veneno em seu par após a cópula. Simultaneamente, podem ser representadas como
vítimas da tirania de sua cultura e religião, que as coage em direção ao extremismo. De
uma forma ou de outra, elas têm sua autonomia política questionada, pois ou são
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interpretadas como manifestação de um trauma ou perversão individual (a “viúva negra”)
ou como desprovidas pelo seu meio da mínima capacidade de agência.
“Os leitores ficarão surpresos, com razão, pelo fato de uma mulher ousar escrever
um prefácio para uma obra como esta” (CLAUSEWITZ, 1984, p.65, tradução livre)
escreve Marie Von Clausewitz no prefácio Da Guerra, obra escrita por seu marido no
século XIX e que permanece referenciada, ao presente dia, como clássica no estudo sobre
o tema. A seguir, explica que a aparente ousadia de seu gesto resulta do respeito à vontade
do marido, recém-falecido, e, assim, espera que não a julguem presunçosa, pois “não é
preciso dizer que não tenho qualquer intenção de me considerar a verdadeira editora de
uma obra que está muito além do meu horizonte intelectual” (CLAUSEWITZ, 1984, p.66,
tradução livre). Nas principais narrativas contemporâneas sobre conflitos armados e
guerras nacionais, os estadistas, generais e diplomatas — ou seja, os “heróis” da
historiografia novecentista, das façanhas de ordem tática e estratégica — permanecem
com o duplo domínio sobre as questões de guerra e conflitos armados: o domínio da
representação e o da interlocução política. Do século XIX, de Marie Clausewitz, ao século
XXI, em que George W. Bush sugeriu que um dos motivos para a invasão ao Iraque era
a opressão da mulher iraquiana (GENTRY, SJOBERG, 2007), a aproximação entre
mulheres e violência política permanece orientada por narrativas que as projetam como
naturalmente predispostas ao pacifismo e apenas excepcionalmente vinculadas à
transgressão da expectativa social de passividade.
Como observam Sjoberg e Gentry (2007), as análises sociais sobre as causas e a
natureza da violência são múltiplas e permeiam vários campos do conhecimento — como
a literatura, a psicanálise e a psicologia social, além das ciências políticas e militares —,
porém, um traço que as aproxima e distingue é o da pretensa neutralidade de gênero das
suas premissas, a despeito de serem, ainda hoje, formuladas em instituições
majoritariamente ocupadas por homens. Participar da violência armada, assim como
ponderar e expressar ideias sobre as várias modalidades da violência política armada são
ações complicadas por diferenças sociais de gênero, que tornam alheias e anômalas a
estas questões as características vinculadas a papéis socialmente atribuídos à
feminilidade. Assim, as formas de representação feminina tornaram-se parte, também, da
agenda de pesquisadoras interessadas no estudo das guerras e dos conflitos armados. São
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análises que não se restringem aos discursos políticos oficiais ou à produção intelectual
dos estudos de defesa e das RI, pois observam a produção e a reprodução das diferenças
de gênero em episódios e contextos de violência nos vários meios sociais e culturais em
que se apresentam, como nas artes visuais e literárias (ÅHÄLL, 2012).
Conforme Hayden White, a literatura, assim como a história por seus diferentes
métodos, é um meio de produção e de reprodução de sínteses das experiências sociais,
dado que transforma eventos políticos pregressos em narrativas coletivamente
cognoscíveis (WHITE, 1994). Sob essa perspectiva, as narrativas literárias oferecem um
corpus documental propício para reconhecer e identificar a produção de diferenças de
gênero atreladas à interpretação coletiva e social da violência política — neste caso, da
violência política inscrita na ditadura brasileira iniciada em 1964. Ao todo, sete obras
foram analisadas com essa finalidade. Não é uma lista exaustiva, porém, em razão de seu
recorte temporal, pois reúne obras contemporâneas e posteriores à ditadura, e de autoria,
tanto feminina quanto masculina, cumpre o objetivo de suscitar reflexões sobre as
características da representação de mulheres envolvidas, direta ou indiretamente, nos
conflitos contra a repressão da ditadura militar. Três delas foram escritas e publicadas na
década de 1970: um conto, A Mãe, de Domingos Pellegrini, e os livros Sombra de reis
barbudos, de José J. Veiga, e As meninas, de Lygia Fagundes Telles. As restantes obras
são mais recentes, publicadas após o ano de 2010: K. Relato de uma busca, de Bernardo
Kucinski, Azul Corvo, de Adriana Lisboa, Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva, e
Volto semana que vem, de Maria Pilla.
A noção de violência política não é consensual, tampouco unitária, haja vista que
é possível desmembrá-la em múltiplos temas e focos de investigação — por exemplo: ao
aspecto simbólico da violência e não apenas ao domínio tradicional da violência pelas
armas; aos limites das hipóteses de legitimidade do uso da força, além das discussões
quanto à legalidade do recurso à violência pelo Estado (MIGUEL, 2015). Diante dessas
múltiplas possibilidades, ressalvo que o termo “violência” é empregado de forma
abrangente e semelhante ao utilizado por Ana Åhäll (2012): o uso da força ao ponto de
potencialmente ocasionar a morte alheia ou a sua própria. Adiciono à definição de Ahall,
entretanto, a pré-condição da participação de órgãos ou instituições do governo, por
definição, dotado de estatuto próprio de “legalidade”, ainda que não consensualmente
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dotado de “legitimidade” (e não é senão a percepção de desarmonia entre estes termos a
motivação para a insurgência civil). Em síntese, a violência mapeada nas obras literárias
consultadas é inscrita no rol das violências políticas porque se volta contra agentes do
Estado ou é por eles perpetrada.
Por fim, a análise é conduzida por meio da teorização de Elshtain (1995) e de
Gentry e Sjoberg (2007; 2015) acerca dos papéis atribuídos às mulheres em narrativas
tradicionais das guerras e dos conflitos armados. Por essa razão, a exposição se dá em
duas partes: a primeira é referente ao papel das mães, teorizado por Elshtain por
intermédio do conceito de “Bela Alma”, as quais se associam à guerra de forma
secundária, ou seja, por intermédio de relações de parentesco (sobretudo, de seus filhos
e/ou maridos). A segunda parte refere-se às guerrilheiras e às militantes, mulheres que se
vinculam à violência política de forma imediata, ou seja, protagonizando-a sem
mediadores — e, assim, segundo argumentam Gentry e Sjoberg, transgredindo não
apenas a norma política, mas as expectativas sociais relacionadas ao seu gênero.

3. Do martírio materno: a Bela Alma em tempos de violência política
Na obra “Women and War”, Jean Bethke Elshtain (1995) se apropria do termo
Bela Alma, cunhado por Hegel, para definir o papel idealizado concedido às mulheres
nas narrativas tradicionais das guerras e dos conflitos armados: “um ser definido por um
modo de consciência que lhe permite proteger ‘a aparência de pureza por cultivar
inocência sobre o curso histórico do mundo’” (HEGEL apud ELSHTAIN, 1995, p.4,
tradução nossa) 21 . Elshtain observa que o protagonismo da violência, realizado por
indivíduos caracterizados por elementos reconhecidos como masculinos, dá-se em
concomitância à idealização da inocência, da inculpabilidade e da pureza, associados aos
aspectos culturalmente associados à feminilidade. A guerra se torna cognoscível não
apenas pelo conflito aberto, mas, também, por intermédio desta dimensão vinculada à
inocência e à pureza, constituída pelo imaginário da vida doméstica em que habitam,
primariamente, as mulheres — que ou deverão ser protegidas, posto que não se defendem
de forma autônoma, ou, no pior cenário, transformadas em parte dos espólios de guerra.
21

Beautiful Soul, na versão original em inglês.
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Há, na experiência histórica da república brasileira, vários exemplos do
funcionamento do mito da Bela Alma, não tanto pela adesão a episódios de conflito
armado quanto pela influência do pensamento da caserna na política doméstica. Com a
queda da monarquia e o início da “República da Espada”, as instituições políticas
nacionais passaram a ter grande influência do pensamento positivista, cultuado pelos
militares (CARVALHO, 2005). A ideia do matrimônio, exortada pelo positivismo, tinha
como um de seus alicerces uma visão paternalista que pregava o “respeito cavalheiresco
à dignidade feminina” (MENDES, 1915), em que feminilidade era compreendida como
equivalente à fragilidade e à vulnerabilidade; assim, deve-se respeitar a mulher de forma
altruísta, dado que é um indivíduo carente de proteção externa. Esta ideia persiste nos
anos vindouros e emerge nas discussões a respeito do sufrágio feminino durante a
constituinte de 1934. Neste momento, a ideia de cidadania frequentemente associava-se
à capacidade de defesa territorial do país, razão pela qual, por exemplo, opositores ao
sufrágio feminino podiam argumentar que o alistamento militar era uma pré-condição ao
direito ao voto. (SOIHET, 2000).
A ideia de “soldado-cidadão”, influente na história republicana brasileira,
pressupõe que a participação política é condicionada à habilidade, real ou potencial, de
defesa do território. As Belas Almas, que são naturalmente maternais porque “doadoras
de vida” e não “tiradoras de vida”, são incapazes de atos de agressão, consequentemente,
tampouco são capazes de defender a si ou ao seu país. O alheamento das mulheres da vida
política não significa, porém, que não tenham função patriótica ou nacionalista a
desempenhar. Como argumenta Jean Elshtein (1995), historicamente, a maternidade tem
sido uma forma de acesso a espaços de prestígio público em sociedades ou em contextos
militarizados — por exemplo, por meio do que chama de ideal da “maternidade
espartana”. A mãe espartana, em síntese, concebe filhos homens e os exorta para a guerra
e o combate. Em exemplos extremos dessa lógica, mulheres que produzem muitos filhos
são publicamente premiadas, como na celebração da histórica derrota de 1389 da Sérvia
pelo Kosovo, no ano de 1993 (ÅHÄLL, 2012).
O ideal da mãe espartana pode ser interpretado como uma variação da Bela Alma,
pois ainda que não se apresente como manifestação de pacifismo, vincula mulher a
patriotismo (compreendido como responsabilidade de defesa territorial e, portanto, como
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potencial de beligerância) por meio da idealização da maternidade. Também o ideal da
mãe espartana encontra exemplos na experiência recente brasileira. No ano de 2016, por
meio da Lei n.º 12.705/2012, sancionada por Dilma Rousseff, a Escola Preparatória de
Cadetes do Exército (EsPCEx) recebeu a primeira turma de mulheres. Isto significa que
as mulheres passam a participar das linhas combatentes do Exército Brasileiro (EB) e, em
um futuro próximo, podem chegar ao ponto máximo de Generais de Exército. Neste
mesmo ano, em ato contínuo ou por coincidência, o EB tomou a decisão de prestigiar
uma mulher, consagrando-a ao panteão dos patronos militares22: Como consta no Boletim
de Informações do EB, de junho de 2016, a personalidade escolhida foi Rosa da Fonseca:
Quando eclodiu a Guerra da Tríplice Aliança, sete de seus filhos seguiram para
os campos de batalha. Ao receber Rosa o boletim com a notícia da morte do
filho caçula [...] não deixou de homenagear as tropas, estampando a Bandeira
Nacional em uma das janelas de sua casa. E quando pessoas amigas chegaram
para dar-lhe os pêsames, D. Rosa teria afirmado: “Sei o que houve, [...] Mas
hoje é dia de gala pela vitória; amanhã chorarei a morte deles”. E, de fato,
chorou por três dias, fechada em seu quarto. Dentre seus filhos que regressaram
vivos da Guerra da Tríplice Aliança, destacou-se [,,,] Deodoro da Fonseca,
Proclamador da República [...] o Exército Brasileiro presta a devida
homenagem à família, na figura de Rosa da Fonseca, reconhecendo a
importância do espírito de sacrifício e de luta. (BRASIL, 2016)

Rosa Fonseca é prestigiada pelo EB, primariamente, por ter gerado sete filhos
homens que participaram da Guerra do Paraguai, dentre os quais o primeiro presidente da
República. A evocação ao ideal da mãe espartana seria inequívoca mesmo se, segundo o
sítio virtual do EB, a batalha em que morreu um de seus filhos não fosse comparada à
Termópilas (célebre batalha dos “300 espartanos”, segundo a descrição de Heródoto sobre
as Guerras Médicas)23. A ressonância da Bela Alma na celebração de Rosa Fonseca como
“matriarca militar” dá-se pelo fato de que em um contexto em que as mulheres passam a
ser reconhecidas como combatentes em potencial, haja vista a adesão da primeira turma
de mulheres à EsPCEx, opta-se por “prestigiar” a relação entre mulher e patriotismo por
intermédio da idealização da mãe. Reitera-se a imagem da mulher como “doadora de

Segundo o sítio virtual do Exército Brasileiro, a definição de patrono militar é: “Chefe militar ou
personalidade civil escolhida como figura tutelar de uma força armada, de uma arma, de uma unidade, etc.,
cujo nome mantém vivas as tradições militares e o culto cívico dos Heróis”. (BRASIL, s.d.)
23
“Em 6 de dezembro de 1868, na célebre Batalha de Itororó, as ‘Termópilas paraguaias’, a primeira das
batalhas da ‘Dezembrada’, outro de seus filhos [filhos de Rosa da Fonseca] sucumbe ante o fogo inimigo,
o Major de Infantaria Eduardo Emiliano” (BRASIL, s.d.).
22
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vida”, não como “tiradora de vida”. Rosa Fonseca vincula-se à Bela Alma no sentido de
que sua relação com a guerra é caudatária do protagonismo de seus filhos e marido.
Assim, esta narrativa de celebração da matriarca corrobora com a essencialização da
inabilidade feminina para a violência política, ainda que não o faça por meio da crença
de que as mães são atavicamente pacifistas.
A representação das mulheres por intermédio do mito da Bela Alma é tão
exclusiva aos militares quanto o são as narrativas sobre as guerras e os conflitos armados
de forma geral. Elementos como os de martírio materno, domesticidade e inculpabilidade
ou inocência, constitutivos do mito da Bela Alma, ressoam, também, em narrativas
históricas, literárias e jornalísticas, por exemplo. A vinculação entre feminilidade e
pacifismo tampouco foi uma criação unilateral e outorgada às mulheres de cima para
baixo. Como argumenta Elshtein (1995), os primeiros movimentos de mulheres em prol
do sufrágio capitalizaram a crença na sua suposta essência pacifista para argumentar a
favor da potencial contribuição das “qualidades eminentemente femininas” para a vida
política.24
Ao dividirmos o mito da Bela Alma em seus componentes menores e formativos,
é possível notar a sua presença em várias obras literárias que versam sobre o tema do
conflito armado e da violência política. A ideia de martírio materno, isto é, da redução da
mulher, confinada ao espaço privado da família, ao papel de devoção, zelo e cuidado
maternal constitutiva de uma visão idealizada da Bela Alma, perpassa muitas obras
literárias do século XX. Se grande parte do prestígio social feminino era adquirido pela
via da devoção familiar, então, em um cenário de guerra, conflito e decadência, a devoção
completa à família torna-se substituível pela devoção completa ao luto 25 . Em “Volto
semana que vem”, de Maria Pilla (2015), a ideia de martírio materno está presente sob a

24

Na literatura do início do século XX, a relação de equivalência entre maternidade e pacifismo fica
evidente em “Herland”, obra publicada por Charlotte Perkins Gilman, em 1915, na qual retrata uma
sociedade utópica gerida exclusivamente por mulheres. Herland é uma nação que não conhece guerras,
ações de violência ou relações de subordinação, pois suas habitantes fizeram da maternidade uma ciência e
uma religião, assim como o seu ideal coletivo mais prestigiado.
25
Simone de Beauvoir sintetiza esta ideia de devoção integral e tirânica da mulher à família na personagem
Natasha Rostova, de “Guerra e Paz” de Tolstói. Na interpretação de Beauvoir, Natasha adquire prestígio
social somente quando abdica de suas aspirações pessoais e dissolve-se em uma relação de devoção
completa à célula familiar e aos êxitos públicos do marido. Ao tornar-se esposa e mãe, Natasha torna-se a
mãe e a esposa, isto é, alcança singularidade na entrega e no auto-sacrifício, despindo-se de quaisquer
pretensões individuais pregressas (BEAUVOIR, 1989, p. 526).
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forma da consumação física e subjetiva da mãe enlutada, representada na personagem
Dona Iracema. No livro, um representante da repressão militar bate à porta dela com a
notícia de que seu filho se suicidara. Em realidade, o jovem participava de ações
clandestinas contra o regime militar e a visita é um embuste para evitar questionamentos
futuros da mãe sobre as causas e circunstâncias reais de sua morte.
A mulher que atendeu a porta era uma senhora ainda jovem [...] Fazia poucos
dias que o filho saíra por aquela porta levado por policiais. Disseram que ele
voltaria logo, coisa de rotina. Dona Iracema esperara impacientemente pelo
filho, até o homem chegar com a notícia brutal (PILLA, 2015, pp. 20-21).

A partir da revelação do suposto suicídio, há a transição da “mulher ainda jovem”
em mãe perpetuamente enlutada, para quem o tempo e a juventude são consumidos sem
que o sentimento de perda possa ser superado,
Os cabelos da senhora ficaram brancos, seu corpo foi perdendo o prumo, e a
partir daquele dia, dona Iracema foi uma mãe brasileira em busca da justiça
que tarda. Nunca entendeu como é possível um jovem de vinte e três anos ser
morto por causa de seus ideais. (PILLA, 2015, pp. 21).

A consumação da mulher pelo sentimento de perda é composta por meio dos
elementos de isolamento e de clausura que contribuem para compor uma imagem de
sacrifício autoinfligido pela mãe. De forma semelhante à Rosa Fonseca, quem,
supostamente, “chorou por três dias, trancada em seu quarto”, após o fim da Guerra do
Paraguai, Marcelo Rubens Paiva descreve a reação de sua mãe diante do desaparecimento
do marido pela repressão do regime militar brasileiro. No livro “Ainda Estou Aqui
(2015)”, em capítulo intitulado O Sacrifício, Paiva escreve:
[...] minha mãe montou um quarto com cama de viúva. Trancava-se todas as
noites para acender velas e chorar. Nunca a vimos chorando. Trancava-se e
preferia sofrer sozinha. À luz de velas (PAIVA, 2015, p. 163)

O espaço da reclusão doméstica é um espaço de espera e de tempo em suspensão
— seja a espera pelo retorno daqueles que foram para o domínio das incertezas
características de um quadro de violência política, seja a espera por mensageiros que
tragam notícias deles. A imagem da espera ratifica o componente estático da casa, do
domínio da inocência e da ausência dos conflitos do mundo exterior, ou seja, o espaço
em que habita a Bela Alma, cultivando “a inocência sobre o curso histórico do mundo”.
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O contato da Bela Alma com o espaço externo do conflito dá-se de forma mediada — por
uma bandeira nacional na janela, como Rosa Fonseca, ou pela chegada de um mensageiro,
como no caso de Dona Iracema.
[...] mães, irmãs, mulheres prenhes de espera. Aguardam o momento com a
emoção antecipada de amantes de estrelas armados de lunetas à espera do
eclipse único do século. Armam-se, neste caso, de esperanças. O presidente
anunciara que, ao meio-dia em ponto, o ministro da Justiça Armando Falcão
revelaria o paradeiro dos desaparecidos (KUCINSKI, 2014, p.66)

Neste excerto de “K. Relato de uma busca”, Bernardo Kucinski (2014) descreve
o momento em que o governo brasileiro anunciaria uma lista com o nome dos
desaparecidos políticos na década de 1970 (o que acabou não acontecendo). Como
artifício para criar uma atmosfera de comoção e de expectativa, Kucinski cria um cenário
constituído por figuras femininas, grávidas de espera. O trecho é revelador da ressonância
do mito da Bela Alma pelo fato de que a obra é inteiramente narrada pela perspectiva de
um pai em busca das reais circunstâncias do desaparecimento da filha, que militava contra
o regime militar. A “busca” descrita no título do livro é eminentemente paterna, na qual
a mãe tem uma função apenas secundária, senão marginal. A alusão a figuras femininas
como forma de simbolizar a ideia da espera é possível porque preexiste à obra o mito
social que vincula espera e domesticidade a figuras femininas em cenários de violência
política. Adicionalmente, cabe a hipótese de que se ver obrigado a assumir um “papel de
mulher” é uma dentre as várias atribulações e angústias colocadas no périplo do pai em
busca da verdade.
A domesticidade e a reclusão maternas em um cenário de violência política
encontram o paroxismo em “Sombras de Reis Barbudos” (2015), de José J. Veiga,
considerado um expoente brasileiro do realismo fantástico. Publicada na década de 1970,
no contexto de agravamento da repressão política representada pelo AI-5, Veiga narra a
trajetória de instalação de uma misteriosa “Companhia de Melhoramentos”, a qual
gradualmente se torna uma força autoritária, em uma pequena cidade do interior. As ações
da Companhia fazem claras referências à repressão do contexto político brasileiro, em
que ocorriam desaparecimentos dos opositores do regime e o cerceamento de direitos
individuais, como de livre reunião e de manifestação em espaços públicos. A história é
contada na perspectiva de um menino, e sua mãe é central na narrativa, pois é o adulto
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que lhe garante relativa estabilidade diante de um mundo em rápida mudança, a caminho
de tornar-se uma distopia totalitária, e de um pai que se torna progressivamente agressivo
ao ser contratado como fiscal da Companhia.
A mãe retratada por Veiga é uma figura idealizada: pacífica e, no dizer do menino,
“mansa”. Aceita as intransigências do marido sem jamais alterar seu tom de voz. Com o
reforço do autoritarismo na cidade, por meio da instalação de muros que dificultam o
encontro entre seus habitantes, a domesticidade da mãe torna-se explícita, mas não de
toda forma inédita: “Minha mãe não sofria pessoalmente a prisão porque essa era mesmo
a vida dela havia muito tempo. Mas se preocupava com o meu desassossego” (VEIGA,
2015, p.79). O sofrimento da mãe, portanto, é potencializado em razão do sofrimento do
filho, dado que a chegada da Companhia de Melhoramentos apenas potencializa uma
situação preexistente para ela. Em breve, os únicos espaços disponíveis para a circulação
da mãe serão o seu quarto e o jardim da casa, pois já não sai às ruas, nem para ir à igreja.
Seu embotamento social ressoa o cenário criado pela escritora canadense Margaret
Atwood em “O conto da Aia”, obra distópica em que a reclusão doméstica e o alheamento
político da mulher é consequência do poder simultaneamente marital e estatal masculinos
em uma sociedade altamente militarizada.
O martírio materno e a sua domesticidade vinculam-se diretamente à ideia de
inocência, palavra polissêmica. Por um lado, inocência pode significar inculpabilidade,
pois se as mulheres não participam da violência política tornam-se automaticamente
isentas de qualquer culpa pelas agressões não cometidas, ou seja, são representadas como
potenciais alvos civis, e não como potenciais agressoras. Por outro lado, inocência remete,
também, às ideias de ingenuidade ou de ignorância sobre a arquitetura geral dos conflitos.
É válida a hipótese de que uma das explicações para uma “essência feminina” pacifista é
a sua incapacidade, igualmente inerente, de compreender as motivações políticas
subjacentes à belicosidade. Inocente e ingênua, a Bela Alma é infantilizada à luz dos
eventos correntes. No conto “A mãe”, de Domingos Pellegrini (1977), a relação entre
ingenuidade e embotamento da vida pública se dá pela forma com que uma mulher
racionaliza a escolha pela clandestinidade feita pelo filho, o qual militava contra o regime
militar brasileiro. “[M]eu filho vai sair fugido; são esses livros, essas companhias, essas
madrugadas misteriosas que perderam meu filho” (PELLEGRINI, 1977, p.27), diz ela,
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sem que em nenhum momento do conto, narrado na perspectiva materna, sejam
explicitados os ideais políticos do filho, cujas razões, como suas madrugadas, são
“misteriosas”. Objetivamente, o fato de sofrer a ausência do filho é o único elo aparente
entre a mãe e o cenário de exceção do regime militar, o que viabiliza a conjectura: se o
filho jamais tivesse optado pela insurgência e pela clandestinidade, a ditadura jamais teria
ocorrido no espaço onde habita esta mulher?
As narrativas sobre a Bela Alma feminina fundamentam-se na construção de uma
visão idealizada sobre as mulheres e sobre a maternidade, identificada com o pacifismo,
senão com a passividade. Sofrem, sim, a guerra e o conflito, mas de forma reflexa e
mediada. Como adverte Caron Gentry (2009), porém, nem toda maternidade em cenário
de violência política é pacifista ou passiva. Gentry distingue a “maternidade passiva” da
“maternidade ativa”: enquanto aquela se vincula a um padrão de domesticidade, esta se
relaciona ao ativismo político e à participação em ações coletivas, o que denota agência
e possibilidade de protagonismo. Esta ressalva é crucial para a análise da militância
feminina contrária às ditaduras militares latino-americanas, dado que organizações de
mulheres — como o Movimento Feminino pela Anistia no Brasil, criado em 1975, por
exemplo — desempenharam papéis de relevo na denúncia contra as práticas e políticas
de exceção26. Contudo, o sofrimento materno reflexo, isto é, em razão da violência
política praticada por terceiros, parece ser um código social de valor próprio.
A legitimidade que uma mãe possui para sofrer por sua prole, ou mesmo para
defendê-la publicamente, de certa forma independe da presunção de legitimidade ou de
legalidade dos atos cometidos por seus filhos e suas filhas — afinal, um conflito
pressupõe lados antagônicos, enquanto as ações cabíveis à Bela Alma independem deles.
Como sugere Nancy Caro Hollander (1996, p.72), o fenômeno da militância de mulheres
latino-americanas contra a prática de desaparecimento de presos políticos, iconizado
pelas Madres da Plaza de Mayo, tem uma explicação secundária, nem por isso ignorável:
a apreensão masculina de criticar e denunciar a repressão do governo em espaços

26

É sintomático da maternidade ativa que o Movimento Feminino pela Anistia, criado em 1975, tenha
escolhido Maria Quitéria para dar nome ao jornal que veicularia seus argumentos a favor da anistia e do
respeito aos direitos humanos no Brasil. Maria Quitéria é tida como a primeira combatente do Exército
Brasileiro, quem, trajando fardas masculinas, participou de batalhas pela independência contra tropas
portuguesas no estado da Bahia.
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públicos, seja porque isso seria um atestado da sua impotência paterna em defender sua
família, seja pelo receio de que a repressão militar e policial pesaria mais fortemente sobre
eles do que sobre suas contrapartes femininas. A relação da mulher com a violência
política por intermédio de seu papel maternal, ainda que em uma expressão de
“maternidade ativa”, não transgride as mesmas barreiras da mulher que se associa à
violência política protagonizando-a, ou seja, como militante, combatente e guerrilheira.
Estas não apenas divergem da Bela Alma, como lhe vão totalmente de encontro.

4. Das combatentes subestimadas, dos monstros e das putas: quando a bela alma
protagoniza a violência política

Segundo Sjoberg e Gentry (2007), são historicamente escassos os papéis sociais
vinculados à prática da violência atribuídos às mulheres, ao passo que são muitos e vários
os seus papéis vinculados ao acolhimento, aos afetos e ao cuidado, o que contribui com a
associação da mulher violenta a uma expressão de perversão individual, mais com do que
ao engajamento a uma ideologia ou ideal compartilhados. A violência política perpetrada
por mulheres torna-se, então, um fenômeno apartado da violência política “comum” e,
por isso, tende a ser retratada de forma menos politicamente autônoma, racional e
estratégica do que é o caso com suas contrapartes masculinas. As características
comportamentais constitutivas da noção eminentemente pacifista, quando não passiva, do
mito da Bela Alma, geram dois tipos de falso silogismo quando confrontadas por
evidências tangíveis da violência ou do potencial de violência feminina: i) a (boa) mulher
é incapaz de atos de violência, por isso, não pode ter feito, ao menos não de forma
completamente autônoma, o que alegadamente fez; ii) se é comprovado que é apta à
violência, então não se tratava, desde o início, de uma (boa) mulher, mas, em consonância
com Sjoberg e Gentry (2007; 2015), de uma “puta”, porque moralmente desviante, e/ou
de um “monstro”, cujo estatuto de humanidade é questionável.
Muitas mulheres escolheram participar de grupos de militância e de insurgência
armada contra a ditadura militar brasileira, movimento constitutivo do processo mais
abrangente de incursão feminina nos espaços políticos nas décadas de 1960 e de 1970.
Duas considerações, no mínimo, são válidas para pensar sobre a participação feminina
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em grupos de extrema-esquerda no Brasil durante a ditadura. Em primeiro lugar, o
feminismo dificilmente representava um projeto de urgência dentre as pautas possíveis
da militância armada brasileira da época, pelo contrário, era observado com restrições ou,
então, como obstáculo27. Em segundo lugar, a adesão de mulheres à luta armada não
condicionou uma relação imediatamente igualitária entre seus pares. Segundo Sjoberg e
Gentry (2007), mesmo dentro de organizações paramilitares de ultra-esquerda das
décadas de 1960 e de 1970, havia espaço para estipular tarefas de forma sexista.28
O que é que você veio fazer aqui, menina. Ele foi atrás dela se sentar no
terreiro, uma fogueira acesa para espantar os mosquitos.
O mesmo que você.
Você é tão novinha.
E você não é? (LISBOA, 2014, p. 113)

Este curto diálogo transcorre entre dois guerrilheiros da Guerrilha do Araguaia,
em “Azul Corvo” (2014), obra literária escrita por Adriana Lisboa. No livro, o
guerrilheiro é retratado como possuidor de grande aptidão e facilidade no manejo das
armas, além de ter recebido treinamento na Academia Militar de Pequim. Para além da
sua aptidão individual, inata e adquirida, entretanto, a naturalidade com que é
representado como guerrilheiro relaciona-se ao seu gênero, o que é deduzido pela forma
com que questiona as motivações de sua interlocutora ao utilizar qualificadores de gênero
específicos, como “menina” e “novinha”. O potencial de estranhamento causado pela
presença feminina em organizações paramilitares, no entanto, não difere muito do
enfrentado em organizações militares convencionais. Ao avaliar testemunhos de mulheres
do Exército Britânico e de grupos paramilitares da Irlanda, Gentry e Sjoberg (2015)
argumentam que as críticas e hostilidades partem da crença, muito arraigada, de que as
combatentes abandonaram seu papel primário materno e, por isso, foram confiscadas de
seu sentido original de inocência e de pureza.

Segundo Céli Pinto, em obra sobre a história dos feminismos no Brasil: “a esquerda exilada, marxista e
masculina, via no feminismo uma dupla ameaça: a unidade da luta do proletariado para derrotar o
capitalismo e ao próprio poder que os homens exerciam dentro dessas organizações e em suas relações
pessoais. Portanto, o feminismo, que no Brasil não era bem visto com bons olhos pelo regime militar
ultradireitista, também não tinha guarida entre os militantes de extrema esquerda” (PINTO, 2003, p. 53)
28
Discutem o caso específico da Weather Underground, movimento armado, organizado por jovens
estadunidensens contrários ao governo de Lyndon Johnson, à Guerra do Vietnã e à segregação racial.
27
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Os dois qualificadores da guerrilheira Manuela — “menina” e “novinha” —
evidenciam a tentativa de enquadrá-la em uma imagem tradicional de ingenuidade e de
inocência que contrasta com o ambiente da guerrilha. Essa imagem idealizada da mulher
torna inevitável a dúvida quanto a sua real capacidade de combate ou à autonomia
decisória da militante e/ou da guerrilheira. Se é uma (boa) mulher, logo, não é capaz de,
autonomamente, protagonizar a violência política. O silogismo torna-se evidente,
também, em “K. Relato de uma Busca”, de Bernardo Kucinski (2014). Neste livro, temse como figura central o pai de uma militante desaparecida pela opressão do regime
militar, por quem nutria uma imagem de fragilidade e de delicadeza remissiva de sua
infância. A visão idealizada do pai contrasta com a de uma militante em um contexto
notoriamente violento e de repressão. Assim, acaba racionalizando o paradoxo entre
fragilidade e militância ao conceder ao genro boa parte da responsabilidade pela adesão
da filha à sua trajetória política da vida adulta:
[...] a pergunta que realmente o afligiu era se a filha teria sido poupada caso o
marido não fosse um revolucionário. Um dilema moral: deveria odiá-lo, por
ter arrastado sua filha a uma morte estúpida, ou honrá-lo, por ter enriquecido
sua vida? E até que ponto ele de fato a envolveu na luta clandestina, ou, ao
contrário, tentou preservá-la, alertá-la dos riscos, mantê-la distante, mas ela
teria se recusado a não acompanhá-lo à luta, tão perigosa? Essas perguntas
ficarão para sempre sem respostas. (KUCINSKI, 2014, pg.43)

Nesse excerto, o nexo entre a filha e a insurgência política está colocado nas
relações de parentesco — no caso, nas relações conjugais entre a filha e o marido, ambos
desaparecidos. Segundo as hipóteses aventadas, a premissa é que o marido é o elo causal
entre a filha e a insurgência política, restando saber se ele a “arrastou” ou se tentou
demovê-la de “acompanhá-lo”. Nesta premissa, não podem ser colocadas as hipóteses de
o marido pouco ou nada ter interferido na decisão, tampouco de ter sido ele próprio
conduzido pela esposa. A racionalização da imagem idealizada da filha é realizada por
intermédio da transposição ou da diluição de sua autonomia decisória para a figura do
marido. A filha de K. é presumida inocente e vulnerável e, assim, como a aptidão da
guerrilheira no diálogo criado por Adriana Lisboa (uma menina, tão novinha, no
Araguaia?), a autenticidade de sua tomada decisória é questionada em razão de seu
gênero: a militante e desaparecida é representada, primariamente, como a filha frágil.

Anais da III Jornada de Gênero e Literatura - ISSN 2236-0786

P á g i n a 51 | 153

III Jornada de Gênero e Literatura
[Brasília, Universidade de Brasília, 26 e 27 de junho de 2017]

O segundo silogismo sentencia que uma mulher violenta não é uma (boa) mulher:
parte-se da evidência, consumada ou presumida, da violência política feminina, a partir
da qual ocorre a transformação da mulher em figura antinatural e/ou moralmente abjeta.
Se as premissas de feminilidade são a vulnerabilidade e a capacidade de acolhimento
maternal, então a mulher violenta não pode ser vista senão como falha biológica ou moral
desta “versão oficial” de mulher. Da Segunda Guerra retira-se um exemplo óbvio de como
a violência feminina pode ser apontada como resultado de “falha biológica”: segundo
uma ex-combatente soviética ouvida por Svetlana Alexijevich (2016), corria o boato,
inclusive entre os jornalistas de países aliados, de que as militares soviéticas eram, na
realidade, “hermafroditas”. A versão da “falha moral”, por sua vez, tem um exemplo na
Força Expedicionária Brasileira (FEB), mobilizada nesta mesma guerra. Uma enfermeira
que integrou a FEB revelou que as voluntárias “sofreram difamações horríveis. Até a
mulher de um militar de alta patente [...] tachou-nos de ‘prostitutas que queriam ir para a
guerra para fazer a vida’. A nossa guerra, na realidade, começou aqui mesmo”
(OLIVEIRA, 2017, p.691).
Segundo argumenta Jean Elshtain (1995), enquanto se presume que os homens
são qualificados para o exercício de cargos políticos até que sua masculinidade seja
questionada, as mulheres são excluídas até que provem sua capacidade para participar da
esfera política, eminentemente masculina. Em relação ao exercício da violência política,
este raciocínio se opera de forma análoga: enquanto o potencial da ação violenta ou da
agressão é vinculado a características psicossociais consideradas masculinas, a agressão
perpetrada por mulheres é comumente caracterizada como excepcional e/ou
circunstancial. Esta é uma das razões às quais se pode creditar a escassez de mulheres em
cargos públicos relacionados a questões de guerra e de defesa nacional no Brasil, cujo
governo jamais foi integrado por uma ministra de Relações Exteriores 29, tampouco uma
ministra da Defesa (ou da Guerra, segundo a nomenclatura extinta em 1999). No Senado
Federal, responsável por autorizar a Presidência da República a declarar a guerra e
aprovar o estado de defesa ou autorizar o estado de sítio30, cerca de 90% dos assentos são

29

E segundo dados levantados por Viviane Balbino (2011, p.78), no ano de 2005, 92,9% dos cargos de
Ministros de Primeira Classe (o ponto mais alto da hierarquia diplomática) eram ocupados por homens.
30
Segundo o Art.49, inciso II da CRFB/88.
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ocupados por parlamentares homens 31. No mesmo ano em que as mulheres passam a
ingressara na Escola Preparatória de Cadetes, o Exército Brasileiro recorre uma figura
materna como papel feminino a ser celebrado. Segundo Ana Åhäll (2012), em um artigo
que sugere uma crítica das formas com que as mulheres perpetradoras de violência são
inscritas como sujeitos e objetos nas várias práticas discursivas:
Precisamos focar nas representações de agência feminina na violência política
porque tais representações nos informam não apenas sobre como gênero,
agência e violência política são compreendidos, mas também sobre o que tais
entendimentos podem significar para a vida cotidiana em nossas sociedades
(ÅHÄLL, 2012, p. 104)

Para além dos cargos políticos, o processo de escolha dos temas para a
investigação social, que terminam por informar a formação de políticas públicas e de
Estado, é um segundo possível desdobramento dos sistemas de representação mencionado
por Åhäll. Apenas a título de exemplo, é revelador do viés de gênero das pesquisas
acadêmicas, assim como dos interesses das burocracias estatais nelas envolvidas, como,
após séculos de estudos meticulosos sobre os conflitos armados, a questão do estupro
tenha apenas muito recentemente sido inserida como fenômeno característico da
proliferação da violência armada, e não como casualidade ou eventualidade
(HIRSCHAUER, 2014). As narrativas literárias são um meio privilegiado de análise da
questão da representação feminina em sua relação com a violência política, já que têm o
potencial de explicitar fenômenos de outra forma silenciados ou inviabilizados em outros
meios discursivos — inclusive naqueles em que estudo do fenômeno da violência é um
objetivo primário, como nas RI ou nos estudos de defesa.
Nua, ela foi socada e chutada no meio de um círculo de uns trinta homens.
Quando estava prestes a desmaiar, foi levada ao rio, onde enfiaram sua cabeça
até quase afogá-la. Molhada, foi torturada com choques elétricos. Puta
comunista. Levaram-na ao rio de novo. E assim sucessivamente. Nos
intervalos, a jogavam dentro de um buraco, onde as dores e os sangramentos a
impediam de dormir. (LISBOA, 2014, p.218)

Quando a violência de gênero é analisada por uma perspectiva que enfatiza a
questão da representação, pode-se perceber, dentre outros aspectos, a forma com que a
tendência à sexualização e à desumanização da mulher é simultânea à suplantação da
expectativa de passividade pela evidência de seu protagonismo na violência política. O
31

Há 13 mulheres, em um universo de 81 cargos, na 55ª legislatura do Senado Federal (junho/2017).
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excerto de “Azul Corvo” de Adriana Lisboa (2014) evidencia esta transição: a guerrilheira
do trecho citado não é apenas uma combatente inimiga ou uma comunista, é uma puta,
localizada, portanto, em uma zona contígua entre política e sexualidade. A
desproporcionalidade da força empregada contra ela denota um possível efeito da falha
lógica que dispõe a mulher que se opõe ao marcador de gênero de pacifismo como
antinatural e, por isso, como menos do que humana.
Como salienta Nancy Caron Hollander (1996), em estudo sobre os aspectos
psicológicos e psicossociais da violência de gênero nas ditaduras latino-americanas, o
conflito armado não inaugura a violência contra a mulher, mas amplifica uma situação
preexistente e arraigada de desigualdade social e de gênero.
Sabem que a Silvinha da Flauta foi estuprada com uma espiga de milho, o tira
soube do episódio do romance do Faulkner, alguém contou e ele achou genial,
“Milho cru ou cozido?”, perguntou o outro e ele deu pormenores: “Milho
esturricado, aqueles grãos espinhudos!” (TELLES, 2009, p.32)

Neste excerto do livro As meninas de Lygia Fagundes Telles (2009), o estupro é
colocado como uma consequência em potencial colocada às presas políticas pegas pela
malha da contra-insurgêngia do regime militar. O trecho citado (única menção no livro à
violência a que uma militante poderia ser submetida) é um exemplo da tendência à
sexualização da mulher militante e não pacífica ou passiva, mas dificilmente pode ser
apartado do contexto social mais abrangente do período em que foi escrito e publicado.
Na década de 1970, o Brasil recém regularizava o divórcio (pela Lei n.º 6.515/1977) e os
primeiros movimentos feministas se organizavam contra as teses dos “crimes de honra”,
ou seja, a possibilidade de os julgamentos de assassinatos de mulheres pelos seus
cônjuges culminar em penas menores para os réus que argumentassem agir “por amor”
ou então “pela legítima defesa de sua honra” (MEDEIROS, 2011).
A guerrilheira, “puta comunista”, que figura na obra de Adriana Lisboa era,
naturalmente, uma representante de um grupo e de um ideal considerados ilegítimos pelos
seus trinta algozes, mas esta não é a única possibilidade de agressão a uma mulher em
cenário de conflito armado. Não é determinante para o perpetrador da violência de gênero
que a mulher protagonize uma ação considerada ilegítima e/ou ilegal. Ou seja, a
protagonista da violência não precisa estar “do lado oposto” das linhas inimigas para ser
suscetível a críticas e desdém quanto a sua aptidão e capacidade, ou, no pior dos casos, a
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agressões verbais, físicas e sexuais. Nos Estados Unidos, a título de exemplo, país cujas
três Forças Armadas possuem uma presença feminina mais numerosa e anterior do que
na experiência brasileira, a violência de gênero tornou-se uma questão premente, onde
cerca de 19.000 casos de agressão sexual são reportados anualmente32.
Em suma, a “puta comunista”, guerrilheira no Araguaia, e a “puta oportunista”,
voluntária da Força Expedicionária na Segunda Guerra, têm um denominador comum.
Em muitos aspectos, o lado certo para uma mulher, em cenários de violência política, é
estar fora da área de combate como um todo — exceto, e esta é uma premissa concessiva
de importância fundamental, se nos papéis tradicionais de inculpabilidade, domesticidade
e inocência, ou seja, segundo a prescrição da Bela Alma. As palavras de Yara Spadini,
sobrevivente de sessões de tortura durante a ditadura de 1964, revelam esta premissa de
forma clara: “o tom era de ‘por que você não está em casa, ao invés de estar aqui? Por
que você perde tempo com coisas que não lhe dizem respeito?’”. (MERLINO, OJEDA,
2010, p. 96). Outra sobrevivente, Dulce Maia, a quem tratavam como ‘puta’ e ‘ordinária’
durante sessões de tortura, que incluíam a prática de estupro, explica que “eles tiveram
muito ódio de mim porque diziam que eu era macho de aguentar” (MERLINO, OJEDA,
2010, p. 70). Estes relatos são uma presumível fração do universo que inclui os
depoimentos jamais concedidos nos quais violência de gênero e violência política são
fenômenos indissociáveis.
Na esteira da Comissão da Verdade, depoimentos, como os de Maia e Spadini, e
arquivos, que outrora ocultavam indícios das violências perpetradas, tornaram-se
acessíveis à população interessada. Ainda que possam ser feitas críticas ao escopo e à
extensão da Comissão da Verdade, seus resultados lançam nova luz à questão da violência
política e de gênero na história, ainda presente, da sociedade brasileira. Estes depoimentos
juntam-se a uma antologia maior, não restrita às fronteiras nacionais, das mulheres
abjetas, as putas e os monstros, da violência política armada. Publicá-los é fundamental,
mas a sua mera exposição será suficiente para se fazer compreender em uma cultura
eivada de estereótipos de pacifismo maternalista — nos quais a mulher que transgride
certas expectativas é considerada menos mulher e, não lhe cabendo outro estatuto

Os dados são ONG Protect Our Defenders (“Proteja Nossas(os) Defensoras(es)” em livre tradução para
o português), que podem ser acessados no sítio virtual da ONG: <http://www.protectourdefenders.com/>.
32
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possível, menos humana? Se, como Susan Sontag (2003), assentirmos que a mera
exposição ao sofrimento alheio não desencadeia respostas imediatas ou previsíveis por
parte do expectador, então concordaremos que a violência de gênero precisará de mais do
que suas provas físicas para ser compreendida. A percepção da violência prescinde de
experiências pregressas, enraizadas em um determinado meio e cultura do expectador.
Avaliar as formas de representação das mulheres em várias modalidades discursivas,
tarefa para a qual a narrativa literária é uma grande aliada, é um passo crucial para a
compreensão da violência política.

5. Considerações Finais

Jean Elshtein (1995) argumenta que as narrativas tradicionais sobre as guerras e
os conflitos armados costumam representar as mulheres pelo que, em empréstimo a um
termo cunhado por Hegel, chamou de Belas Almas: “um ser definido por um modo de
consciência que lhe permite proteger ‘a aparência de pureza por cultivar inocência sobre
o curso histórico do mundo’” (HEGEL apud ELSHTAIN, 1995, p.4, tradução nossa). O
mito do pacifismo e da passividade atávicas femininas, que concedem à mulher um papel
de ingenuidade e de inocência em um cenário de violência política, é observável em vários
meios discursivos, acadêmicos e não acadêmicos, que contribuem para reproduzir e
perpetuar esta imagem. Neste artigo, argumentei que o mito da Bela Alma é observável
tanto no discurso oficial militar brasileiro, quanto em obras literárias abertamente críticas
à violência perpetrada pela repressão do regime militar de 1964.
A partir da análise de uma seleção de obras literárias brasileiras acerca da ditadura
de 1964, demonstrei a tendência de representação feminina em contextos de violência
política por meio do papel secundário da mãe ou da esposa. Secundário porque mediado
pelos reais protagonistas da violência e da militância, geralmente seus cônjuges ou filhos.
A seguir, analisei as formas de representação das protagonistas da violência política, ou
seja, as militantes e as guerrilheiras, em obras literárias brasileiras. Na esteira dos
trabalhos de teóricas femininas do campo das Relações Internacionais, como Sjoberg e
Gentry (2007, 2015), busquei as formas de diferenciação de gênero na descrição e na
representação da agência feminina em cenários de violência política. Argumentei que a
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premissa de ingenuidade e passividade da Bela Alma é geradora de representações que
colocam em dúvida a autonomia decisória da militante e da guerrilheira e, no limite,
tendem a desumanizá-la ou desmoralizá-la.
Por fim, argumento que para compreender o fenômeno da violência política e das
instâncias de violência de gênero que a constituem, é preciso avaliar as narrativas que
particularizam a violência política feminina em relação à “violência política comum”,
inscrevendo-as no campo da exceção ou da perversão individual. Se a imagem do
pacifismo atávico e da inculpabilidade femininas tem, ainda, um grande domínio sobre
as representações de mulheres em contextos de violência política, então é preciso avaliar
essa modalidade de representação de forma geral e abrangente. Será preciso recorrer a
narrativas além daquelas tradicionalmente afetas ao estudo das guerras e da violência
armada (como as RI e os estudos estratégicos e de defesa, por exemplo), objetivo para o
qual, como demonstrado neste artigo, a literatura é uma aliada.
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“ISALTINA CAMPO BELO”: UM CORPO ESTRANHO EM LINHA DE
FUGA33

Bruno Cardoso*

Resumo: A emergência dos estudos culturais no campo das ciências humanas trouxe à baila uma gama de
conceitos cuja acepção guarda uma proximidade com categorizações advindas do campo da investigação
geográfica. Em consequência disso, decorre, nessa vertente dos estudos literários, a assunção de uma vasta
taxonomia de conotação espacial no afã de abarcar, amiúde, uma gama de fenômenos da atualidade cuja
ocorrência se tece sob a insígnia da mobilidade, das experiências de viagem e diáspora, do trânsito
incessante, das identidades à deriva. Com aporte teórico em Susan Stanford Friedman (1998), analiso a
figuração de um corpo feminino em viagem na ficção “Isaltina Campo Belo” da escritora Conceição
Evaristo. A investigação crítica focaliza os recursos narrativos mobilizados pela autora com o fito de
representar uma personagem feminina, lésbica e negra, cujo processo de subjetivação, ou descoberta de si,
se engendra sob a coerção de múltiplas opressões, ao passo que esse sujeito feminino vai acionando
diferentes posicionalidades à medida que se põe em trânsito, ou em linha de fuga.

Palavras-chave: Conceição Evaristo; literatura brasileira afrofeminina; literatura brasileira homoafetiva.

1. Apossar-se da escrita, assenhorar-se da voz

Começo com uma contundente assertiva de Conceição Evaristo em entrevista à
revista ‘‘Carta Capital’’, em edição digital de maio de 2017: ‘‘Nossa fala estilhaça a
máscara do silêncio’ 34 ’. Trata-se de uma declaração que nos inquieta, ao passo que

*Doutorando em Literatura e Práticas Sociais pela Universidade de Brasília. Possui Graduação em Língua
Portuguesa e Literaturas e Mestrado em Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Santa Catarina.
33

Linha de fuga é um conceito que aparece no aparato teórico-filosófico de Deleuze e Guattari(1996),
pensadores que se tornaram célebres principalmente pelo uso de conceitos de dimensão espacial
empregados no campo filosófico, tais como os conceitos de desterritorialização e reterritorialização. Linha
de fuga não chega a ser um conceito central, mas é pensado como um elemento-chave para entender outro
conceito nuclear para os pensadores: o rizoma, modelo de descrição dos sentidos que se opõe ao modelo
arbóreo, dominante nos estudos humanísticos. Pensar a construção do sentido com a imagem do rizoma em
mira é pensar no sentido que se espraia horizontalmente em múltiplas direções de forma polimorfa, através
de linhas de intensidade que não guardam relações hierárquicas. Dessa forma, o desejo só pode ser
vivenciado sob a forma do rizoma com suas linhas de fuga constitutivas e não sob a forma da árvore com
sua estrutura totalitária e fechada repleta de ramificações hierarquizadas e pré-estabelecidas: ‘’Deixarão
que vocês vivam e falem, com a condição de impedir qualquer saída. Quando um rizoma é fechado,
arborificado, acabou, do desejo nada mais passa; porque é sempre por rizoma que o desejo se move e
produz’’ (DELEUZE E GUATTARI, 1996). Um aprofundamento dessa questão fica para um artigo futuro.
34
Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/conceicao-evaristo-201cnossa-fala-estilhacaa-mascara-do-silencio201d. Acesso em: 25/06/2017
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desnuda o processo de exclusão de tantos sujeitos autores negros do campo literário
brasileiro, terreno marcado pela supremacia quantitativa de autores brancos e de classe
média. Mas não só isso: a fala contundente de Evaristo revela um projeto narrativo que
se pode visualizar numa ambição de duplo-desmascaramento. Dessa forma, para além do
protagonismo negro-feminino na posição de sujeito da enunciação literária, comparece
outro vetor de força do seu projeto discursivo: a representação de personagens negras
construída pela posse escritural de autoras negras. Decorre, com efeito, a pertinência de
um procedimento de escrita denominado pela autora de escrevivência, o qual vem sendo
utilizado como baliza de seus trabalhos artísticos:

Sendo as mulheres negras inviabilizadas, não só pelas páginas da história
oficial brasileira, mas também pela literatura, e quando se tornam objetos da
segunda, na maioria das vezes, surgem ficcionalizadas a partir de estereótipos
vários, para as escritoras negras cabem vários cuidados. Assenhorando-se da
pena, objeto representativo do poder falocêntrico branco, as escritoras negras
buscam inscrever no corpus literário brasileiro imagens de uma
autorrepresentação. Surge a fala de um corpo que não é apenas descrito, mas
antes de tudo vivido. A escre(vivência) das mulheres negras explicita as
aventuras e desventuras de quem conhece uma dupla condição, que a sociedade
teima em querer inferiorizada, mulher e negra (Evaristo, 2005, p. 205)

Esse procedimento, denominado pela autora, de escrevivência alimenta a
dimensão ética, política e estética de sua produção literária, inserindo-a no campo da
literatura afro-feminina, termo que, de acordo com Silva (2010), abarca:

Uma produção de autoria de mulheres negras que se constitui de temas
femininos/feministas negros comprometidos com estratégias políticas
emancipatórias e de alteridades, circunscrevendo narrações de negritudes
femininas/feministas por elementos e segmentos de memórias ancestrais, de
tradições e culturas africano-brasileiras, do passado histórico e de experiências
vividas, positiva e negativamente, como mulheres negras. Por esse projeto
literário, figuram-se discursos estéticos inovadores e diferenciadores em que
vozes literárias negras e femininas, destituídas de submissão, assenhoram-se
da escrita para forjar uma estética textual em que (re) inventam a si/nós e
cantam repertórios e eventos histórico-culturais negros. (SILVA, 2010, p.
178).
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Publicado em 2011 pela Editora Nandyala, o livro Insubmissas lágrimas de
mulheres é confeccionado a partir de treze narrativas cujos títulos são homônimos ao das
personagens protagonistas que, na condição de mulheres e negras, vivenciam uma gama
de experiências de opressão, de ordem racial, sexual, social, sem prescindir, entretanto,
da vivência positiva e redentora da superação. Assim, são contos que transitam entre as
vivências traumáticas da opressão e as vivências redentoras da superação, contos nos
quais o sujeito que enuncia se apresenta como um sujeito feminino que renuncia a um
regime discursivo hegemônico de ordem patriarcal.
A análise aqui empreendida restringe-se apenas ao conto “Isaltina Campo Belo”,
cuja composição impressiona pela beleza plástico-pictural bem como pela profundidade
e alcance de questões existencial-ideológicas nele suscitadas. Permitam-me retornar ao
projeto de escrevivência do qual lança mão a escritora Conceição Evaristo, visto que todo
o início do conto ‘‘Isaltina Campo Belo’’ é movido por um empreendimento/movimento
de coleta de vivências por parte de uma narradora-escritora cuja identidade se insinua
como alguém inquiridora de questões relacionadas a mulheres e a negritude: ‘‘E foi tudo
tão espontâneo, que me recordei de algo que li um dia sobre o porquê das mulheres negras
sorrirem tanto’’ (2011, p. 49). Esta narradora, porém, se inscreve com discrição na
materialidade textual da narrativa, ancorando-se numa performance que remete a uma
certa postura antropológica, num movimento de coleta e escuta de um dado informante.
Assim, a narradora se coloca numa posição passiva de escuta em relação a sua informante
Campo Belo, mulher de idade indefinida, descrita como tendo cabelos curtos à moda
Black-power com alguns chumaços brancos que denunciam “um bom tempo deixado para
trás” e que tem uma filha chamada Walkíria, de 35 anos, de cuja fotografia Campo Belo
não se afasta enquanto tece os fios de sua história.
Com esse movimento de coleta/escuta e narração de vivências, a narrativa de
Conceição Evaristo se desdobra em dois planos discursivos: o plano da enunciação e o
plano da vivência dos acontecimentos, forjados, ressalte-se, pelo aparato político-estético
de uma escritora mulher e negra que se apossa do protagonismo enunciativo enquanto
autora, conferindo, com isso, primazia a representações de mulheres negras através de
personagens protagonistas também mulheres e negras, de modo que, com esse gesto,
Evaristo afasta seu projeto literário de assertivas diagnósticas que viraram senso comum:
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‘‘a literatura tem dado voz a experiências de minorias e marginalizados’’. ‘‘Dar voz’’
implica sempre um gesto enunciativo de poder por parte de um sujeito elíptico, que se
pressupõe senhor da pena escritural, transmitindo esta pena a um outro, que se pressupõe
numa relação assimétrica de poder e inferioridade. Em “Isaltina Campo Belo”, o
movimento de escritura ocorre em outra chave, a da escrevivência, por cujo gesto autora
e personagem, negras e mulheres, assumem o protagonismo enunciativo. O trecho a
seguir comprova essa engrenagem operando na arquitetura do conto: ‘‘Eu tive a
impressão de que Campo Belo falava para a filha e não para mim. Não fiz uma
interferência, nenhuma pergunta. Guardei silêncio, o momento de fala não era meu’’.
(2011, p.49)
A partir desse momento, o uso ostensivo do pretérito imperfeito demarca o tempo
dos acontecimentos vividos em relação ao plano temporal do ato de enunciação: ‘‘Desde
menina — assim começou Campo Belo, com a foto de Walkíria nas mãos — eu me sentia
diferente’’ (2011, p. 49). O enunciado ‘‘eu me sentia diferente’’, como gesto inaugural
do relato da personagem Campo Belo, demarca e instaura os planos temporais ao passo
que insere, de pronto, uma subjetividade em conflito e em movimento. Dizendo de outra
forma, o uso do pretérito imperfeito na sentença ‘‘eu me sentia diferente’’ enuncia uma
identidade que não guarda lugar, mas que assume posições, uma identidade que se
configura entre o ‘‘eu era e/ou eu sou’’.

2. Posicionalidades: ou um eu em movimento

A emergência dos estudos culturais no campo das ciências humanas trouxe à baila
uma série de conceitos cuja acepção guarda uma proximidade com categorizações
advindas do campo da investigação geográfica (FRIEDMAN, 1998). Em consequência
disso, decorre, nessa vertente dos estudos literários, a assunção de uma vasta taxonomia
de conotação espacial no afã de abarcar, amiúde, uma gama de fenômenos da atualidade
cuja ocorrência se tece sob a insígnia da mobilidade, das experiências de viagem e
diáspora, do trânsito incessante, das identidades à deriva. Trata-se, dessa forma, de pensar
em consonância com as novas geografias da identidade, as quais segundo Friedman
(1998) são moventes e contraditórias, instalando-se para além de binarismos
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essencialistas, em região de fronteira, ou de limite. Assim, essas novas geografias
identitárias se revelam:
Como uma posicionalidade, uma localização, [...], um terreno, uma
intersecção, uma rede, uma encruzilhada de conhecimentos multiplamente
situados. Ela articula não a revelação orgânica da identidade, mas os
mapeamentos de territórios e limites, os terrenos dialéticos dentro/fora ou
centro/ margem, a intersecção axial de diferentes posicionalidades, e os
espaços de encontro dinâmico. (1998, p. 19)

Fronteiras unem e separam, são como pontes que servem ao movimento de
travessias, de avanços e retornos. Disso, decorre o discurso identitário pensado em chave
de posicionalidade, configurada, segundo Friedman (1998), em várias instâncias. São
elas: (i) múltiplas opressões, (ii) múltiplas posições de sujeito,

(iii) posições

contraditórias de sujeito, (iv) identidade relacional (v) situacionalidade e (vi) hibridismo.
Trata-se, portanto, de um pensamento que se opõe a epistemologia estrutural
calcada num rígido sistema essencialista de oposições binárias, cuja emblemática
imagem-símbolo, nos estudos humanísticos, é o tabuleiro de xadrez, apresentado no
‘‘Curso de Linguística Geral’’ (SAUSSURE, 2013[1913]), obra fundadora de Linguística
moderna. No tabuleiro de xadrez, os elementos linguísticos adquirem o seu valor
consoante a relação estabelecida com outras peças dispostas no tabuleiro. No texto de
Saussure, entretanto, o jogo de tabuleiro se apresenta como uma imagem estática, virtual,
dissociada do ato performativo do jogo, o qual possibilita que essas peças se movam no
tabuleiro assumindo diferentes nuances e estratagemas por parte do sujeito jogador, cujo
alvo capital é sempre o xeque-mate. Penso que alinhar-se com as novas geografias da
identidade não prescinde da imagem do tabuleiro de xadrez. Antes, redireciona o foco
para esse movimento posicional das peças no tabuleiro segundo as intenções de um sujeito
jogador, que visa sempre o xeque mate enunciativo num tabuleiro de disputas (des)
veladas de representações sociais e discursivas.
Nesse horizonte teórico, para o escopo deste artigo, alguns dos conceitos
formulados por Friedman se alinham com questões plasmadas ficcionalmente pela escrita
de Conceição Evaristo, sobretudo a noção de identidade posicional associada à mudança
de cenário ou ambiente, denominada, por Friedman, de situacionalidade e,
evidentemente, o conceito de múltiplas opressões. Trata-se de conceitos que se revelam
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salutares para pensar a representação de “Isaltina Campo Belo”, uma personagem
focalizada sob uma tríplice condição de opressão:35 (i) mulher, (ii) negra e (iii) lésbica;
embora, na narrativa, a sexualidade da personagem se insinue muito mais pela estetização
do desejo do que pela vinculação identitária a uma dada categoria.
Na visão de Friedman, figurar a identidade sob a via de múltiplas opressões
permite constatar a diferença entre mulheres, ou seja, no tipo específico de sofrimento
que muitas vezes o sujeito do feminismo tende a apagar. Assim, a pesquisadora expande
o conceito de opressão para além do gênero, mencionando outras formas de subjugação
que podem funcionar num eixo de articulação com as categorias de gênero: raça, classe,
religiosidade, origem nacional e tantos outros etc ainda não formulados. ‘‘Mover-se além
de gênero não significa esquecê-lo, mas sim retornar a ele de uma nova maneira,
espacializada’’ (1998, p. 18).
Na figuração da personagem “Isaltina Campo Belo”, Conceição Evaristo hipoteca
uma série de recursos narrativos que salientam as múltiplas formas de opressão
vivenciadas pela protagonista: dessa forma, enquanto negra, a personagem terá de lidar
com as exclusões e segregações de raça num país fortemente marcado pela figura do
senhor branco de terras36, como mulher, terá de lidar com a reificação e subjugação do
corpo feminino imposta pelos discursos e comportamentos de motivação patriarcal e
machista, já enquanto homossexual terá de lidar com os conflitos interiores advindos da
não vinculação de seus desejos à matriz de heterossexualidade compulsória, a qual,
segundo Butler (2003), consiste num movimento unidirecional e não dissonante entre
sexo biológico-gênero-desejo sexual- prática sexual.

3. O corpo estranho

35

Raul Antelo (1997), pesquisador do Núcleo de Estudos Culturais da Universidade Federal de Santa
Catarina, denomina protocolos de exclusão aos procedimentos discursivos que tratam de disciplinar a
raça/etnia, o gênero e a sexualidade, reservando um local ora de reclusão (casos das mulheres) ora de
exclusão ou um “não-lugar” (caso dos homossexuais e em certos contextos, dos ditos “indígenas”)
36
Conforme Schimit (2010), reconstrói-se constantemente, na sociedade brasileira, o intervalo tenso entre
os espaços da casa grande e da senzala. Herança dessa tensão, o corpo subalterno da mulher apresenta-se
como ‘’palco de conflitos onde se desdobram as tensões resultantes das relações desiguais de gênero, raça
e classe no Brasil, corpo colonizado e verdadeiro campo de batalha, em cujos movimentos se enfrentam a
casa grande e a senzala’’ (p. 23)
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Desde o início da narrativa, as origens afro-brasileiras da personagem “Isaltina
Campo Belo” são trazidas à tona pelo seu relato vivencial. De ancestralidade escrava,
Isaltina cresceu num ambiente onde as narrativas genealógicas conferiam alguma
dignidade à família, num país reduto de exclusão e de segmentação racial. Segue o trecho
de um momento no conto onde a opressão racial se coloca pontualmente mais saliente:
‘‘Entretanto seus pais, meus avós, à custa de muito trabalho em terras de fazendeiros, em
um dado momento, conseguiram comprar alguns alqueres de terra e iniciaram uma
lavoura própria. Era uma narrativa que alimentava também a nossa dignidade’’. (Evaristo,
2011, p 50).
Refiro-me a uma questão de saliência, pois, no desenrolar do conto, outras formas
de opressão de gênero tendem a ser focalizadas, sobretudo com a ênfase diegética no
estranhamento do desejo vivenciado por Isaltina, enunciado através de um trabalho
imagético que potencializa o estranhamento da não pertença ao casulo do corpo, ou da
dissonância entre desejo sentido e o desejo que se impõe como padrão a certo tipo de
corpo através de construções linguísticas performativas às quais somos expostos desde
criança: “não faça isso, é coisa de menina”. Ou “você é um menino”. Tais enunciados
performativos, cuja formulação conceitual é oriunda da teoria linguística de Austin,
simulam, segundo Judith Butler (1993), uma lógica de acordo com a qual o sexo é um
dado anterior à cultura, revestindo-se de um caráter imutável, a-histórico e binário.
Pensando o gênero como performance, Butler defende a proposição polêmica conforme
a qual o próprio corpo biológico já se apresenta encapsulado por uma série de aparatos
discursivos. Ou seja, nascemos num corpo já enredado por uma matriz discursiva de
heterossexualidade compulsória.
Na narrativa de Evaristo, o encadeamento de ações, os recursos lexicais e a
construção imagética hiperbolizam o traumático processo de descoberta de si vivenciada
pela protagonista bem como a percepção da dissonância de seu desejo em relação à matriz
de inteligibilidade de gênero pautada no que Butler(1993), retomo, denomina de
heterossexualidade compulsória: ‘‘Eu me sentia menino e me angustiava com o fato de
ninguém perceber. Tinham me dado um nome errado, me tratavam de modo errado, me
vestiam de maneira errada.... Estavam todos enganados. Eu era um menino’’. (Evaristo,
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2011, p. 50). Assim, a trinca de atribuições negativas com a repetição do adjetivo “errado”
realça essa nota dissonante que se arrolará num encadeamento de eventos que marcarão
profundamente a personagem. Ao narrar, na página 52, o episódio de cirurgia da
apendicite aos seis anos, e a expectativa da descoberta, pelo médico cirurgião, do menino
que carregava dentro de si, a escritora, põe em paralelo, duas imagens poderosamente
contrastantes: o menino que soltaria suas asas e voaria feliz e a dor da supuração da
apendicite. Imagens que sobrelevam a tensão interior entre liberdade e represa, entre
afirmação e recusa, entre fuga e masmorra.
Perseguindo essa tensão interior advinda da dissonância entre desejo e corpo, a
narradora-protagonista percorre também outros acontecimentos, que jamais se
apresentam de forma gratuita, cumprindo, de modo eficiente, alguma função no interior
do texto. Com efeito, o episódio, nada banal, da descoberta da menstruação levará a
protagonista a amplificar interiormente sua sensação de ‘‘estar fora do lugar’’, ou usando
um termo de Guacira Lopes (2004), de estar habitando um ‘‘corpo estranho’’ aos seus
desejos. O episódio da menstruação revela o ambiente da esfera familiar e privada como
um ambiente de interdição discursiva, no qual o sexo e as questões que dela pipocam são
postas na ordem do interdito, ou daquilo que não se pode dizer (FOUCAULT,
2015[1970]): ‘‘Sobre menstruação e outros assuntos relativos a sexo não sabíamos nada,
além do que descobríamos por conta própria. Esses assuntos e mais alguns eram
segredados entre as mulheres adultas da família’’ (Evaristo, 2011, p. 52).
Confinada no espaço privado da interdição, a personagem se rende à recusa dos
afetos possíveis, ou da vivência homoaefetiva, no afã de alinhar seus desejos com a
expectativa insuflada pela matriz de heterossexualidade compulsória. O fracasso desse
alinhamento no plano dos acontecimentos é representado, no plano da enunciação, como
um movimento de linha de fuga interior. Uma fuga-recusa, uma fuga-contenção, que se
tece no próprio espaço privado de interdição discursiva:

E, por isso, acabei de crescer, contida. Amarrava os meus desejos por outras
meninas e fugia dos meninos. Toda a minha adolescência, vivi um processo de
fuga. Recusava namorados, inventava explicações sobre o meu desinteresse
sobre os meninos e imaginava doces meninas sempre ao meu lado. Até que,
um dia, dolorosamente tudo mudou (Evaristo, 2011, p. 54)
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A partícula adverbial temporal ‘‘um dia’’ enceta, portanto, uma virada na história,
que lança a personagem numa nova situacionalidade: de um movimento de linha de fuga,
não mais de cunho apenas interior, associado ao confinamento do espaço familiar, para
outro tipo de linha de fuga, que se inscreve na horizontalidade do movimento espacial,
ou seja, a saída do espaço familiar para um novo cenário, onde a narradora pudesse
assumir uma nova posição de identidade. Relegando o espaço doméstico assentado na
matriz de heterossexualidade compulsória, a protagonista parte para outra cidade, outro
espaço, onde o eu fosse eu, onde, num novo cenário, uma nova posição de identidade
pudesse emergir, visto que, conforme postula Friedman (1998), cada ambiente diferente
de enunciação pode instigar determinada posição identitária.

Sem nada para contar, pois nada eu tinha vivido nesse terreno, estranha no
ninho, em que os pares são formados por um homem e uma mulher, resolvi
sair de casa, mudar de cidade, buscar um mundo que me coubesse. Mas que
me coubesse sozinha. E achei, ou melhor, acreditei, ter achado. Com um
diploma nas mãos e algum conhecimento de enfermagem, parti para a cidade,
buscando emprego e mais estudos. Ali fiz amigos e, por uns tempos, ninguém
me perguntou sobre nada, que eu não soubesse ou quisesse responder. Meus
dias seguiam tranqüilos. Eu era eu, a moça a esconder um rapaz, que eu
acreditava existir em mim. Tudo desconhecido, nada experimentado no campo
amoroso. Uma fuga que me garantia certa segurança (Evaristo, 2011, p. 55).

Os dois movimentos de fuga são, portanto, realçados por aproximação
contrastante, uma característica estilística que, opera, com vigor, no conto. Do espaço
familiar para o espaço urbano de uma cidade nova e estranha, a personagem encontra, no
movimento de linha de fuga espacial, um alento para jogo diário de performances que o
espaço familiar lhe impunha que encenasse. Com efeito, a experiência de viagem permite
aflorar, na personagem, um novo sentimento e uma nova atitude: não mais ser um eupara-os-outros, mas ser um eu-para-si. 37

37

O jogo dialógico e especular entre eu-para-o-outro e eu-para-si é descrito em profundidade por Bakhtin,
no seu clássico Estética da Criação Verbal (2011)
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4. Em linha de fuga

Essa jornada de descoberta interior metaforizada na experiência de viagem
inscreve a narrativa numa tendência estético-discursiva substancialmente produtiva na
virada do milênio, tendência caracterizada por modos de figurar o personagem
homossexual em experiências de deslocamento, em trânsito, ou à deriva, conforme
postulam Lopes (2002), Louro (2004) e Leal (2011)38. A abordagem dos autores sugere
que enquadrar a vivência homoafetiva em chave de viagem permite que tratemos a
experiência de deslocamento como uma imagem poderosa do ponto de vista estético e
político, visto que tal linha de fuga encenada por personagens homossexuais tende a ser
sublinhada como uma crítica ao ambiente hipocritamente hostil e opressor que o espaço
familiar engendra, ao posso que tais narrativas, por meio da figuração de experiências de
deslocamento, segundo Leal (2011), problematizam, a própria ressignificação do conceito
de gênero, um conceito aberto a constantes e inconstantes movimentos de linha de fuga.
No entanto, esse gesto de fuga espacial não resolve, de pronto, a angústia interior
da narradora em seu processo de descoberta de si, visto que, até chegar ao pleno
vivenciamento de seus desejos e à total satisfação interior com sua posição de sujeito, a
narradora ainda vivencia um episódio cuja lembrança jamais se fizera em discurso.
Entesourado na memória, assim ficara a experiência de violência sexual praticada por
cinco homens contra seu corpo impotente na cidade para qual se mudara e onde
encontrara um rapaz a quem não conseguira corresponder sexualmente. Violência cujas
marcas traumáticas se revelam, principalmente, na impotência de enunciá-la.

39

Ao

afirmar que se sentira como o ‘‘símbolo da insignificância’ ’e que sua filha fora gerada
por intermédio de um estupro coletivo “sob o signo da violência”, Isaltina realça a
situação de violência contra a mulher como uma experiência não somente de conotação
38

Almeida (2008) apresenta essa tendência, vinculando o feminismo a questões de ordem global. Penso
que tais questões de ordem geopolítica não comparecem no conto de Conceição Evaristo.
39
Leal (2010) arremata, de forma contundente, essa relação peri passu entre linguagem da representação
e a temática da violência contra o corpo feminino: ‘‘Certas violências – como o abuso sexual – solicitam
tal expressão diferenciada, que não simplesmente as narre, uma vez que toda representação direta pode
apenas sublinhar o referente central, e, mais uma vez, sujeitar a personagem a mais uma violência: a do
olhar voyeur do (a) leitor (a)’’ (p.81). Com isso em mira, pode-se aventar que Isaltina Campo Belo revive
a sua experiência sob o signo da violência, sem, contudo, franquear ao leitor (a) os contornos precisos do
referente, evitando, dessa forma, a violência de um olhar voyeur, ainda que imaginativo.
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física mas também de conotação discursiva, haja vista muitas agressões sexuais quase
sempre resultarem atravessadas por enunciados performativos: “vou te fazer mulher”.
Da abordagem do estupro e da crise existencial resultante do vivenciamento da
violência, deriva uma forma de representar a viagem como um empreendimento e
investimento pessoal sujeito a contradições e movimentos de avanço e recuo, de
contradições e interrogações, que podem vir a reboque, ainda mais em se tratando de
personagens que vivenciam experiências múltiplas de opressão. Nesse quadro, somos
compelidos a perceber, na narrativa de Evaristo, algumas das inúmeras contradições e
impasses que determinada experiência de viagem pode instalar, conforme postula Louro
(2004, p. 13):
Por certo também há, aqui, formação e transformação, mas num processo que,
ao invés de cumulativo e linear, caracteriza-se por constantes desvios e
retornos sobre si mesmos, um processo que provoca desarranjos e desajustes,
de modo tal que só o movimento é capaz de garantir estabilidade ao viajante’’

A violência sofrida na nova cidade para onde Isaltina fugira lança-a numa zona de
posição de sujeito bruxuleante:

Quem eu era? Quem era eu? Depois, apareceu a gravidez, uma possibilidade
na qual eu nunca pensara, nem como desejo e jamais como um risco. Tal era o
estado de alheamento em que eu me encontrava, que só fui me perceber grávida
sete meses depois quase com a criança nascendo (Evaristo, 2011, p. 56)

Assim, a saga de sofrimento e múltipla opressão da personagem Isaltina atinge o
ponto culminante. Alijada, aparentemente em definitivo, de uma posição de sujeito em
que se possa, por meio de um afeto possível, alinhar corpo biológico, desejo e prática
sexual, a personagem se lança numa zona total de negatividade, onde o eu não guarda
lugar, apenas se desloca sem encontrar qualquer posição, mesmo que seja
momentaneamente estável: ‘‘Quem eu era? Quem era eu?’’, interpela a personagem.
Apontando uma lupa para a materialidade linguística deste enunciado, constata-se que o
mesmo pronome-sujeito, eu, instancia-se em diferentes posições sintáticas, evocando,
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consecutivamente, uma posição de sujeito à deriva, inscrito numa zona de negatividade e
brumas: “tal era o estado de alheamento em que eu me encontrava”.
Açodada pela carga onerosa desses sentimentos, não resta outra saída para a
personagem, posto que temporária: voltar para casa. Todavia, o retorno para casa da
família, como defende Louro (2004), nem sempre se tece da forma como se deu a partida
e o sujeito que volta, entrementes, já não é mais o sujeito que foi. Ao retornar, Isaltina
revela uma indisposição para encenar performances por meio das quais, outrora,
inscrevia-se na matriz de heterossexualidade compulsória. Agora, de volta ao reduto
familiar, prefere guardar silêncio. Sua filha no colo importa, para a família, como um
valor simbólico sugestivo de um suposto envolvimento heterossexual, e isso basta.
O conto finaliza com a cena de uma nova partida, só que, dessa vez, Isaltina
acabará por encontrar um derradeiro ponto de chegada. Na nova cidade, Isaltina matricula
sua filha em um jardim de infância onde, na primeira reunião de pais, haverá de cruzar os
olhares com Miríades, professora de sua filha, de quem descobre o amor e de quem herda
a estabilidade de uma posição-sujeito. Com isso, o fenecimento da sensação de deriva
marca-se, na materialidade textual, com a mudança, nos usos verbais, para o aspecto
perfectivo — encerrando uma ideia de fechamento/acabamento de um evento ou ciclo —
bem como através de uma mudança significativa no emprego do campo lexical, cujo
estoque empregado na narrativa fora, até este momento do conto, eivado de adjetivações
e designações de coloração taciturna, engendrando no conto um tom constante de
infortúnio, o qual se rarefaz com a aproximação do desfecho: “E foi então que me entendi
mulher, igual a todas e diferentes de todas que ali estavam. Busquei novamente o olhar
daquela que seria a primeira professora minha filha e com quem eu aprenderia também a
me conhecer, a me aceitar feliz e em paz comigo mesma” (Evaristo, 2011, p.57) Tal avatar
— do infortúnio à felicidade redentora — é chancelado pela imagem luminosa que
encerra a trama: Miríades, agora já falecida, brinca de esconde-esconde em alguma outra
galáxia.
A linha de fuga cessa, portanto, com a narradora encontrando guarida no seu
próprio corpo e ressignificando, por seu turno, a matriz de gênero com a qual sua
orientação sexual não se alinhava. Ao inscrever-se em outra forma de ser mulher, Isaltina
estabiliza-se, finalmente, numa posição de sujeito que a deixe em paz consigo mesma.
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Assim, apesar das idas e vindas, das fugas e retornos, das múltiplas opressões vivenciadas
e da sensação constante de não pertença, o conto termina apresentando um ponto de
chegada, ao contrário do postulado teórico de Lopes (2002) para quem a imagem da
deriva é uma constante onipresente nas ficções de temática homoafetiva.
Talvez porque só um punhado de afeto se revele poderoso o bastante capaz de
suscitar “um chamamento à vida” e represar as vivências de múltiplas opressões. E quiçá,
por conta disso, a literatura brasileira contemporânea careça, menos de derivas ad
infinutum, e mais de chamamentos à vida, como estes vivenciados pela personagem
“Isaltina Campo Belo” sob a pena escritural de Conceição Evaristo.
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O “ARCO-ÍRIS À MEIA-NOITE”: VELHICE FEMININA, CORPO E MENTE
DEBILITADOS EM CÍNTIA MOSCOVICH

Flávia de Castro Souza*
Resumo: Em “O arco-íris à meia-noite”, conto da escritora contemporânea Cíntia Moscovich, a
personagem Dona Helena é diagnosticada com demência e a partir desse momento a narrativa mostra uma
mulher velha que, em meio à fragilidade e à decadência do corpo físico, tem que lidar ainda com a perda
do espaço social, da voz e da memória. Este artigo analisa o conto sob a perspectiva dos estudos de gênero
e das teorias feministas, em especial o pensamento de Judith Butler e o conceito de corpos abjetos.
Palavras-chave: feminismo; velhice; corpo; Cíntia Moscovich.

Pensei entrar na velhice
por inteiro
como um barco
ou um cavalo.
Mas me surpreendo
jovem velha e madura
ao mesmo tempo.
E ainda aprendo a viver
enquanto avanço
na rota em cujo fim
a vida
colide com a morte.
(Marina Colasanti)

Introdução
Em 2015 a diretora de cinema Petra Costa fez um discurso defendendo o direito
das mulheres sobre o seu próprio corpo ao ganhar o prêmio de Melhor Longa Metragem
Documentário por Olmo e a gaivota no Festival do Rio, porém seu discurso recebeu várias
críticas negativas. Em resposta a essas críticas, foi produzida uma campanha intitulada
“Meu corpo, minhas regras40” em que algumas atrizes/atores, vestidas/os com figurino da
personagem do filme, grávida e usando uma peruca azul, levantam questões a respeito da
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COLETIVO AS GAIVOTAS. “Meu Corpo, Minhas Regras - Olmo e a Gaivota” / My Body, My Rules
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autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo, machismo, representatividade da mulher,
aborto, luta contra o patriarcado, maternidade. O audiovisual de 2:38 minutos reafirma a
luta dos movimentos feministas sobre a necessidade de romper com os confinamentos
que os papéis de gênero estabelecem, sobre as definições e funções pré-estabelecidas aos
corpos, sobre as incumbências sexuais definidas pelo binarismo de gênero e sobre a
padronização dos corpos. Na nossa sociedade machista e capitalista, o corpo da mulher é
um objeto, a todo instante recebemos ordens de como devemos nos comportar, de como
devemos ser fisicamente e até como devemos reagir emocionalmente.
A campanha “Meu corpo, minhas regras” é altamente política e representativa ao
colocar corpos diversificados, homens e mulheres ostentando uma gravidez, maquiados
e penteados de forma similar, numa tentativa de ocultar uma representação exclusiva de
mulher e abarcar outras categorias de sujeito. O audiovisual me fez recordar temas
discutidos por Judith Butler em Problemas de gênero: feminismo e subversão da
identidade (2003) sobre a desconstrução do conceito binário de gênero que sustentaria
parte da teoria feminista. Judith Butler faz um exercício de repensar o conceito de
mulher(es) como uma identidade definida e questiona a dualidade sexo/gênero, um dos
pilares do feminismo. Ao problematizar o conceito de mulher(es), a filósofa objetiva
abarcar outras interseções com modalidades raciais, étnicas, sexuais e regionais,
reconhecendo que não se trata de eliminar o sujeito feminino, apenas se recusa a aceitar
a existência de um sujeito fixo ou pré-discursivo. Assim, afirma que

A identidade do sujeito feminista não deve ser o fundamento da política
feminista, pois a formação do sujeito ocorre no interior de um campo de poder
sistematicamente encoberto pela afirmação desse fundamento. Talvez,
paradoxalmente, a ideia de ‘representação’ só venha realmente fazer sentido
para o feminismo quando o sujeito ‘mulheres’ não for presumido em parte
alguma (BUTLER, 2003, p. 23-24).

Outro conceito importante apresentado por Judith Butler no livro Problemas de
gênero é o de performatividade de gênero. Para a filósofa, somos fruto do discurso que
formatam nossos corpos, esse discurso ocorre por meio da repetição de atos, gestos e
signos, e também pelo ambiente cultural no qual estamos inseridos, que reforçaria a
construção dos corpos masculinos e femininos, numa busca pela manutenção da
heteronormatividade compulsória. Enquanto isso, os corpos que não se encaixam nesse
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discurso, segundo Judith Butler, são considerados “corpos abjetos”, aqueles que não
deveriam existir dentro de determinada matriz cultural. Ao ampliar o conceito de corpos
abjetos, para além dos grupos LGBTsI 41 referenciados no livro, percebemos que esse
conceito pode abarcar outros grupos excluídos como, por exemplo, moradores de rua,
refugiados, deficientes físicos, idosos, já que podemos considerar que a abjeção e a
exclusão ocorrem pela ausência de reconhecimento e de legitimidade.
Ao discutir o corpo feminino, Judith Butler afirma que a política feminista se
utiliza da binariedade de sexo, da distinção dos gêneros e da sexualidade específica de
forma ostensiva para expressar os interesses e as perspectivas das mulheres. Judith Butler
questiona: “Será que ‘o corpo’ em si é modelado por forças políticas com interesses
estratégicos em mantê-lo limitado e construído pelos marcadores sexuais?” (BUTLER,
2003, p. 185). A filósofa afirma que o corpo em si preexistiria à aquisição de seu
significado sexuado e que as inscrições em relação a ele seriam fontes culturais externas.
Assim, para Judith Butler, o corpo, marcado pela performatividade de gênero, é um objeto
cultural construído por atos intencionais e repletos de significados.
Em outra perspectiva sobre a representação dos corpos femininos, a teórica
feminista Elódia Xavier em seus estudos sobre literatura de autoria feminina afirma que
várias concepções contemporâneas sobre o corpo tiveram origem no pensamento
filosófico ocidental cartesiano, no qual o corpo seria instrumento à disposição da
consciência, ou seja, a mente (imortal) seria abrigada temporariamente pelo corpo
(mortal). Para a estudiosa, o conceito de corpo através da história da humanidade é
reforçado pela dualidade mente/corpo, associada à dualidade macho/fêmea, assim a
feminilidade é vinculada ao corpo e a masculinidade à mente. Nesse sentido, as mulheres
“acabam confinadas às exigências biológicas da reprodução, deixando aos homens o
campo do conhecimento e do saber (XAVIER, 2003, p. 254)”. Para Elódia Xavier existe
uma relação entre esse pensamento misógino, no qual a posição secundária da mulher e
o controle do seu corpo estariam autojustificados e a restrição do campo de atuação das
mulheres na sociedade reforçada pelo discurso da fragilidade e da vulnerabilidade do
corpo feminino. Para Elódia Xavier os corpos devem ser analisados sob o viés histórico
e sociológico e relacionado aos processos de dominação da mulher.
41

Sigla para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e intersexos.
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O corpo e a voz da mulher velha

Algumas pesquisas que circulam no meio acadêmico englobam questões sobre a
sub-representatividade e a estigmatização dos corpos femininos nas artes, sejam elas
visuais

42

, cinematográficas

43

ou literárias

44

e são unânimes quanto à baixa

representatividade da mulher, seja como produtoras artísticas ou na forma de
representação de seus corpos e de suas vozes. Regina Dalcastangè em seu estudo sobre
as personagens dos romances brasileiros contemporâneos afirma que 72,7% dos autores
publicados por três das maiores e prestigiadas editoras do ramo literário no Brasil entre
1990 e 2004 são homens e que existe ainda uma predominância das personagens do sexo
masculino sendo representados nesses textos literários, com 62,1% contra 37,8% de
mulheres. Além das mulheres serem menos representadas, a pesquisa leva em
consideração a sua posição na narrativa: “as personagens femininas tendem a ocupar
menos tanto a posição de protagonistas quanto de narradoras” (DALCASTAGNÈ, 2005,
p.36). Dentro desse universo literário, entre as personagens do sexo feminino, outro fator
de relevância para este artigo são as representações da mulher na velhice, com apenas
8,5% dos casos, contra 33,8% de representações nas categorias juventude e 43,3% na
idade adulta, numa sociedade em que a população idosa está aumentando
exponencialmente45, conforme dados colhidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística no ano de 2016.
A historiadora Tânia Navarro Swain em seu ensaio Velha? Eu? Autorretrato de
uma feminista faz um desabafo sobre a condição da mulher velha em nossa sociedade,
afirma que a velhice é binariamente oposta à juventude, categoria hipervalorizada, e que
essa forma instituída polariza e hierarquiza os papéis sociais como formas de excluir,

42

GODINHO, Julia Moura. Mulheres artistas em revolução: museologia, feminismo e arte. 2014. 119 f.
Trabalho de Conclusão de Curso (Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Coordenadoria Especial de
Museologia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
43
Preconceito de gênero sem fronteiras: uma pesquisa sobre personagens femininos em filmes populares
em 11 países. Geena Davis Institute on Gender in Media, Organização das Nações Unidas (ONU Mulheres)
e Fundação Rockfeller. Disponível em https://seejane.org/wp-content/uploads/gender-bias-withoutborders-executive-summary.pdf. Acesso em 27 de junho de 2017.
44
DALCASTAGNÈ, Regina. “A personagem do romance brasileiro contemporâneo: 1990-2004”. Estudos
de Literatura Brasileira Contemporânea, n. 26. Brasília, julho-dezembro de 2005, pp. 13-71.
45
http://biblioteca.ibge.gov.br/pt/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=298579. Acesso em 29 de junho
de 2017.
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controlar e cindir as forças de resistência. Ao se colocar contra os discursos médicos,
estéticos e comportamentais que valoram o “corpo-em-mulher” a partir dos referenciais
da juventude, Tânia Navarro Swain rompe com o assujeitamento da imagem idealizada
da mulher e subverte os papéis sociais preestabelecidos para as velhas e as jovens: A
velhice, tanto quanto a juventude, é uma categoria social que cristalizam sobre os corpos
em transformação contínua, valores e significações com uma importância decisiva sobre
seu lugar nas relações humanas (SWAIN, 2003, p. 6).
Suas pontuações autobiográficas remetem também às diferenças etárias das
mulheres dentro do movimento feminista e, ao se colocar como uma velha feminista,
questiona: “É assim tão difícil perceber as linhas de poder que sustentam as oposições
binárias? ”, referindo-se aos grupos de jovens feministas em oposição às feministas
clássicas, tradicionais e velhas. O tom do ensaio revela disputas e separações que levam
à exclusão de determinados grupos dentro do próprio movimento. Nessa corrente de
pensamento, Tânia Navarro Swain cita Iris Young com o conceito de serialidade como
força positiva de ação política feminista, na qual se cria uma ilusão de essência para
possibilitar maior coesão dos grupos minoritários (incluídos pelas classificações de cor
de pele, força política, peso, idade, opção sexual) e questiona se “devemos
nós sofrer novas hierarquizações que enfraquecem nossas ações, nossas ‘precipitações’
políticas? ” (SWAIN, 2003, p. 4).
Ao perceber na teoria feminista e na prática político-social que nós mulheres
suportamos, além das hierarquizações de gênero, as hierarquizações etárias, com base nos
discursos generalizados sobre as mulheres e seus corpos, torna-se relevante a discussão
da representação da mulher velha na literatura brasileira, em especial na contemporânea,
que provavelmente deve revelar como está essa visão sobre a mulher velha nos dias de
hoje.
Susana Moreira de Lima, na tese O outono da vida: trajetórias do envelhecimento
feminino em narrativas brasileiras contemporâneas, defendida em 2008 na Universidade
de Brasília, faz uma vasta análise da representação das personagens velhas a partir de um
corpus de doze contos, uma novela e dois romances, escritos por variados autores e
autoras, entre os anos de 1964 a 2003. Dentre os quinze textos literários escolhidos por
Susana Moreira de Lima para a tese, apenas três deles são narrados pelas próprias
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personagens, mulheres e velhas, os demais são histórias narradas por outras vozes. A
pesquisadora constata que “nos textos narrativos que abordam a velhice a voz narrativa
quase nunca é do velho; quando se trata da voz feminina, o quadro agrava-se” (LIMA,
2008, p. 14) e ainda faz uma relação entre o avançar da idade, a diminuição da velocidade
dos passos e a perda do poder da voz.
A pesquisadora Susana Moreira de Lima apontou, em sua tese, dois enfoques
recorrentes nas análises dos contos: a inutilidade e a sabedoria. A inutilidade estaria
associada à debilidade física, à incapacidade de realizar algumas tarefas e de articular
palavras, por exemplo, que desencadearia um processo de deterioração moral; enquanto
a sabedoria seria uma qualidade atribuída ao velho, proveniente da sua experiência de
vida, que, associada à memória, atuaria como elemento desencadeador do processo de
reflexão, principalmente no que diz respeito às narrativas orais. Porém, a pesquisadora
constata que “no que diz respeito à sabedoria, encontram-se mais homens velhos, como
personagens, e, quanto à narração, destaca-se a velha voz masculina. A velhice feminina
é sub-representada nessa literatura” (LIMA, 2008, p. 17). Nos contos analisados, as
personagens, sejam elas velhas ou velhos, recuperam de certa forma o respeito e a
consideração do outro através das lembranças de histórias passadas que são contadas aos
seus. Mesmo quando não lhes restam mais nada ainda lhes restam a memória: “[...]
revivendo bons momentos trazidos da memória. É novamente pela memória do passado
que o idoso recupera um pouco de sua dignidade, pelo que fora” (LIMA, 2008, p. 43).
Assim, Susana Moreira de Lima afirma que corpo, solidão e memória configuram as
representações da velhice feminina nas narrativas brasileiras contemporâneas.
A velhice em “O arco-íris à meia-noite”

Cíntia Moscovich em seu livro Arquitetura do arco-íris (2004) traz um conto que
tem como temática a velhice feminina, intitulado “O arco-íris à meia-noite”. No caso
dessa narrativa brasileira contemporânea, a protagonista é uma velha senhora que é
diagnosticada com demência. Dona Helena, em meio à fragilidade e à decadência do
corpo físico, tem que lidar ainda com a perda do espaço social, da voz e da memória.
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A personagem de Cíntia Moscovich sente o agravamento da sua condição de
velha, não apenas pelo aspecto físico, mas principalmente mental, o que pode ser
verificado na narrativa quando a personagem é diagnosticada: “Demência, repetia-se, no
pavor do diagnóstico, um pavor maior do que experimentara anos atrás, ao saber que tinha
problemas de coração” (MOSCOVICH, 2004, p. 139). O estado de saúde vai se
agravando ao longo da narrativa, com o passar do tempo, marcado pela rotina repetitiva
da velha senhora, percebe-se a deterioração do corpo, mas, principalmente, da mente da
personagem.
O reconhecimento desse corpo que vai envelhecendo aos poucos em “O arco-íris
à meia-noite” é evidenciado na narrativa pelo estranhamento da própria personagem
quanto à sua aparência física e quanto à incerteza sobre seu estado de saúde mental, como
se pode comprovar na leitura dos trechos a seguir:

Dona Helena afligia-se toda em tortura: como saber o que era alucinação e o
que não era?
[...]
Até ali vivera como se vive, nem melhor nem pior, e de repente, sem mais quê
nem para quê, os anos se empilhavam todos pesados se suas costas – saber se
estava bem, mas como? (MOSCOVICH, 2004, p. 140)
[...] sentada frente ao espelho, penteava-se, penteava-se, penteava-se, a escova
enleando-se nos nós dos cabelos crespos, tufos arrancados à força, até que se
tinha pronta [...]. Depois da maquiagem, perdia-se olhando a figura de óculos
no espelho, espantada de se reconhecer (p. 143)
[...] espantava-se de reconhecimento muitas vezes. Por trás das lentes, os olhos
haviam sido azuis, e o azul cedera lugar a um véu branquicento, fato que lhe
desmaiava a expressão (p. 144)

Alguns objetos que aparecem de forma recorrente na narrativa também são
marcadores da repetição e da confusão mental da velha senhora, são eles os óculos, um
vestido e um broche. A recorrência da imagem dos óculos “então ela tirava os óculos,
limpando-os na barra da saia, e olhava fixamente o filho e a nora” (p. 145) ou “então
pegou os óculos no criado-mudo. Ao pôr as lentes, o cenário entrando em prumo”

(p.

147) pode ser um indício da diminuição da visão, causada pelo envelhecimento do corpo,
enquanto a presença constante das imagens do vestido branco com poás pretos (velho,
opaco e puído) e o broche de ouro, “presente de noivado (p.143) ”, podem remeter à
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sensação experimentada pela personagem na desordem da passagem do tempo e à
melancolia causada pelas reminiscências da juventude.
Cíntia Moscovich constrói a narrativa deixando transparecer uma gradação
progressiva de desgaste de corpo e mente da personagem, de uma crescente angústia
causada pelas tentativas inúteis de superação da doença, além da criação de empatia do(a)
leitor(a) com a mulher aflita com os seus esquecimentos. A certa altura do conto, como
que para ressaltar a evolução da velhice e da doença, uma das filhas da protagonista tem
um pressentimento que ao final parece se concretizar:
– Tenho medo de que um dia seja tarde demais.
Tarde demais para quê?, perguntaram os outros.
– Um dia ela vai e não volta – respondia a irmã.
E eles se entreolharam, constrangidos (MOSCOVICH, 2004, p. 142)
[...] os filhos que viessem depressa, depressa, pelo amor de Deus.
Mas aí já era tarde até para Deus (p. 150)

A personagem luta diariamente em busca da manutenção de sua faculdade mental
numa tentativa de resistir ao esquecimento, à exclusão social e à solidão. Em vários
momentos da narrativa dona Helena busca a aprovação daqueles que a rodeiam e tenta,
inutilmente, agradar às expectativas do outro: “fazia o máximo para conversar com
naturalidade e somente coisas que julgava boas [...] E o que ela dizia – tudo o que ela
dizia – despertava entre os dois uma troca de olhares oblíquos, ora satisfeitos ora
preocupados – e assim ela podia saber se estava, ou não, bem (grifo da autora, p. 145)”.
Diferentemente do que ocorre nos contos analisados por Susana Moreira de Lima,
em que a pesquisadora conclui que a memória é o que sustenta o sopro de vida das
personagens velhas e velhos, no conto “O arco-íris à meia-noite” a personagem dona
Helena é anulada, silenciada e perde por completo a autonomia e a dignidade humana
com o avançar da idade e da doença. A degradação física é agravada pela degradação da
memória e, consequentemente, sem poder contar e recontar suas próprias histórias de
vida, suas experiências pessoais, a personagem é anulada, já quase falecida, poderíamos
dizer até que ela está morta em vida, uma das interpretações possíveis para o final do
conto:
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[...] ela pediu a Deus que aparecesse, e repetiu o pedido, e mais as mãos se
contraíam, e mais a voz troava, e ela desenhava dentro de si a vida inteira, a
memória delicada como uma iluminura, e de repente o passado era uma casa
sem mobília, um vago limbo negro movido a sombras – e só lhe restou
entregar-se ao futuro, porque o futuro era finalmente o rosto terrível e
amantíssimo de Deus” (MOSCOVICH, 2004, p. 149)

Em Memória e sociedade: lembranças de velhos, de Ecléa Bosi, livro publicado
no ano de1979, assim como a tese defendida por Susana Moreira de Lima, a memória é
vista como uma fonte de sobrevivência interior do idoso. A estudiosa de psicologia social,
Ecléa Bosi, ao reunir depoimentos de experiências de vida na cidade de São Paulo, por
meio de relatos pessoais de velhos e velhas, ressaltou e transformou a voz do velho em
palco de justiça e de reconhecimento. Seu estudo de caso, baseado em relatos, lembranças
e memória pessoal que se fez social, deu visibilidade para aqueles que são, normalmente,
excluídos nas representações dominantes da sociedade e nos discursos históricos. Porém,
consciente da exclusão e do silenciamento da voz dos velhos e velhas, a autora afirma
que “[...] o velho não tem armas. Nós é que temos de lutar por ele” (BOSI, 1994, p. 81).
No caso do conto selecionado para este artigo, dona Helena, personagem de Cíntia
Moscovich, além da fragilidade do corpo velho pelo avançar da idade perde também o
sopro de vida interior e a possibilidade de resgate da dignidade que lhe caberia por meio
da memória. Ao dizer que “minguara de carne e de tino” o narrador ou a narradora
evidencia que corpo e mente estão numa mesma sintonia, ambos enfraquecidos e
comprometidos:

Sem ceder à tentação de tornar-se em vítima, com certeza da memória, atinou
que, de grossa e pesada, o corpo arredondando, dera nisso, numa mulher
sequinha, chata de peito, costas arqueando-se de osso e pele. Uma pena – os
filhos criados, a viuvez: quando ela ficara madura e pronta como uma gota
d’água, minguara de carne e tino (MOSCOVICH, 2004, p. 147).

Como analisado no conto, a velhice de dona Helena, com o corpo e a mente
debilitados, torna-se uma angústia para ela mesma, até o ponto em que perde
completamente a consciência e a memória, deixando de existir socialmente e tornando-se
impossibilitada de proferir sua voz. Esse corpo completamente anulado, silenciado e
excluído pode ser considerado um “corpo abjeto”, de acordo com as teorias de Judith
Butler. Associando esse conceito de Judith Butler a um dos focos da obra de Ecléa Bosi,
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o de que os velhos não teriam armas e que nós teríamos que lutar por eles, fica mais
evidente que a luta por pertencimento e reconhecimento desses corpos teria que partir da
sociedade em si, como um todo.

Quem estaria disposto a lutar por esses corpos velhos e abjetos?

O deixar-se envelhecer, quase sempre refutado, principalmente pelas mulheres, as
mais oprimidas dentro do modelo de vida e de consumo da nossa sociedade, deveria ser
usado como uma arma para mudança na nossa matriz cultural. Uma das maneiras
possíveis de luta seria a prática da subversão, considerando que deixar-se envelhecer nos
dias de hoje é subversivo. Assim, criaríamos novas performatividades que seriam
estabelecidas no meio social e propiciariam uma maior mobilidade dos corpos e
visibilidade para outras categorias de sujeito, compreendidos pela teoria de gênero e
feminista. Dessa forma, repensando os conceitos de sujeitos fixos e pré-estabelecidos
discursivamente, os atuais “corpos abjetos” teriam possibilidade de serem resignificados,
legitimados e reconhecidos, saindo desse lugar de exclusão, invisibilidade e de
marginalidade social.
Nesse sentido, o posicionamento político e pessoal explicitado no texto de Tânia
Navarro Swain sobre si mesma Velha? Eu? Autoretrato de uma feminista pode ser visto
ou lido como contraposição à corrente vigente e estabelecida na nossa sociedade: “Minha
imagem no espelho é a de uma estrangeira, renovada a cada dia, aqui uma dobra, ali uma
ruga, uma expressão nos olhos, esta tristeza que se acumula na experiência, a neve que,
cada vez mais, possui meus cabelos” (SWAIN, 2003, p. 1). Este é só um exemplo da
prática dessa subversão já exercitada por algumas feministas.
Mesmo que soe um tanto paradoxo, a frase que resume o livro de Ecléa Bosi,
Memória e sociedade: lembranças de velhos, “[...] o velho não tem armas. Nós é que
temos de lutar por ele (p. 81)”, é ainda mais verdadeira em se tratando de mulheres velhas
sem memória. Ecléa Bosi afirma que é pela memória que os velhos podem ser
reconhecidos, porém os velhos sem memória também necessitam de alcançar algum tipo
de reconhecimento social, em especial as mulheres velhas já tão silenciadas
historicamente e ainda mais apagadas com a força da idade.
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Esse trabalho buscou ressaltar um tema latente na sociedade que é a visibiliade
das mulheres velhas, em especial aquelas que sofrem com a perda da memória,
normalmente vistas como indesejadas socialmente. A representatividade do corpo velho
ainda é pequena nas diversas áreas artísticas (cinema, literatura, mídias, artes visuais),
mas essas mulheres precisam ganhar espaço e serem representadas. Na campanha citada
no início deste artigo, “Meu corpo, minhas regras”, a ausência da mulher velha no
audiovisual pode ser notada, enquanto várias outras minorias serializadas foram
devidamente representadas, como, por exemplo, as mulheres negras e trans. Ao me
dedicar à luta pela dignidade dessas mulheres contribuo, minimamente, para transformar,
fazer justiça e propagar o reconhecimentodos corpos e das vozes das velhas.
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NEM TUDO É SILÊNCIO: REFLEXÕES SOBRE OS DISCURSOS EM DEFESA
DA FAMÍLIA
Graziele Frederico*46
Resumo: A análise do romance Nem tudo é silêncio (2010), de Sônia Regina Bischain, busca desconstruir
o discurso sobre a família, comparando qual família foi invocada em dois momentos históricos da ditadura
militar brasileira – em 1964 e posteriormente em 1975/1979 – que estão presentes no livro. Em 1964,
mulheres foram às ruas e marcharam convocando a defesa da família brasileira contra a invasão de valores
comunistas. Nove anos depois, o Movimento Feminino pela Anistia (MPFA) começa a demandar o retorno
dos exilados e a libertação dos presos políticos, em nome, novamente de uma união nacional e da
reconstituição das famílias brasileiras. Nesse âmbito, qual conceito de família foi resgatado e difuso tanto
pelas marchadeiras de 1964 como pelo MPFA que silenciou em nome da reconciliação o fato de que mortos
e desaparecidos não reconstruiriam famílias? Resgato que o que definimos como família é algo construído
e modificado de acordo com contextos diferentes, afetado por decisões políticas e normas institucionais,
demonstrando formas de poder, conforme nos aponta Flávia Biroli (2014).
Palavras-chave: família; ditadura militar; representação literária

Introdução

Nem tudo é silêncio é um romance publicado por Sônia Regina Bischain em 2010
que narra a violência de um Estado opressor desde a colonização até o golpe dos militares
em 1964, e o retorno da democracia no final dos anos 1980. A narrativa é contada sob o
ponto de vista de quatro mulheres: Aisha, Jaci, Iara e Ritinha.
Sonia Regina Bischain nasceu em São Paulo, é fotógrafa e designer. Participou
com poesias e fotos no livro Antologia na Brasa, em 2009 e Antologia Poesia na Brasa
vol. II, em 2010. Escreveu o livro de poemas, Rua de Trás (2009) e aos 53 anos lançou
seu primeiro romance, Nem tudo é silêncio (2010). A obra foi publicada pelo Coletivo
Cultural Poesia na Brasa.
Este trabalho busca discutir a partir do romance como se dá a construção e
desconstrução dos discursos sobre a família tradicional. Entendendo essa, conforme
apontado por Flávia Biroli na obra Feminismo e Política (2014) como um dispositivo de
poder formado na idealização do amor romântico do casal heterossexual que se une em
contrato para ter filhos e assim formar a unidade familiar.

*
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Em 1964, parte da sociedade civil brasileira marchou pedindo a defesa da família
contra o comunismo. Anos depois, a bandeira da anistia foi levantada em prol da
reconstrução das famílias brasileiras. Em 17 de abril de 2015, durante a votação do
processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados,
parlamentares votaram pela cassação dedicando o voto aos filhos, esposas, em defesa da
família. Qual o ideal de família era defendido nessas ocasiões? Para quem essas
manifestações estavam se dirigindo?
Judith Butler, em sua obra Quadros de guerra (2016), afirma que modos culturais
podem regular disposições afetivas e éticas por meio de um enquadramento seletivo e
diferenciado da violência. Nesse caso, Butler argumenta que certas vidas são qualificadas
como vidas e outras, desde o começo, não são concebíveis como vidas de acordo com
certos enquadramentos epistemológicos.
Também nos discursos sobre a defesa ou reconstrução da família é possível então,
questionar sobre qual família se trata e diante de qual enquadramento as normas dos
discursos são formadas.

O problema não é apenas saber como incluir mais pessoas nas normas
existentes, mas sim considerar como as normas existentes atribuem
reconhecimento de forma diferenciada. O que poderia ser feito para mudar os
próprios termos da condição de ser reconhecido a fim de produzir resultados
mais radicalmente democráticos? (BUTLER, 2016, p.20)

Seguindo a visão de Rita Schmidt (2008), de que “os estudos literários podem
articular o seu papel educacional com uma função social de relevância na medida em que
abrirem o campo da reflexão e crítica às formas de silenciamento, de exploração e
destituição do humano” (SCHMIDT, 2008, p.139), este trabalho busca refletir a partir do
romance Nem tudo é silêncio (2010), como organizações de outros núcleos familiares
foram empurrados para fora do enquadramento do discurso normativo, nem sempre por
escolhas próprias.

1. Quais famílias cabem na moldura?
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Durante o romance, temos a formação e a dissolução de inúmeras famílias, essa
análise se concentrou nas famílias das protagonistas e narradoras. A primeira delas é uma
escrava negra que acolheu a mãe de Jaci, quando essa fora encontrada sangrando na
floresta. Jaci é filha de uma índia com um homem branco, do qual herdara os olhos azuis.
Um dos primeiros relatos da história é, portanto, a violência sexual da qual é fruto a
menina Jaci. A mãe morre no parto e Jaci é criada pelas escravas Aisha e Kinah. Não há
família tradicional com mãe, pai e filhos. A autora não nos conta se as escravas eram ou
não casadas, diz apenas que o pai de Jaci lhe deixou olhos azuis e que a mãe fora
encontrada sangrando na floresta.
Desde o início do romance, temos então a formação de um arranjo familiar que
não se enquadra nos moldes ditos convencionais, nesse caso, não necessariamente por
escolha das personagens. Jaci teve duas mães de criação e sua mãe biológica não teve
direito ao matrimônio com o homem que a engravidou.
Quando as mães de criação morrem, Jaci resolve deixar a fazenda em
Brumadinho, Minas Gerais, para conhecer a capital do país no Rio de Janeiro. Eram os
primeiros anos do século XX no Brasil e os projetos de reurbanização nas grandes cidades
começam a derrubar casas, abrir avenidas, construir prédios, empurrando à força
moradores para às margens da nova capital. Muitos começavam a montar seus barracos
nos morros. Jaci conta sobre a confusão que fora criada na época da obrigatoriedade da
vacina para a população. Ela tinha medo, porque disseram que a injeção era dada nas
partes íntimas e ela teria que ficar pelada na frente dos policiais. Foi nessa época, que Jaci
resolve se mudar para São Paulo.
Na capital paulista, encontrou emprego como arrumadeira da família Fonseca.
Aqui, o sobrenome do patriarca familiar vem em destaque e todos os membros do clã
ficam sob o mesmo guarda-chuva. Eram “os Fonsecas”, demarcação talvez da
organização convencional que a tradição pede para ser defendida.
Nessa época, Jaci conhece Juvenal. Ele trabalhava numa charutaria, que ficava
perto da sapataria que ela ia sempre, os patrões ofereceram para a funcionária o “luxo de
casar com papel passado”.

Casamos, um ano depois. Jaci e Juvenal, tá registrado no papel. Quase ninguém
tem papel, foi presente de casamento. Os Fonseca cuidaram de tudo e casamo
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com as benção de Deus também. Foi minha despedida daquela casa, que não é
costume mulher casada trabalhá fora (BISCHAIN, 2010, p.35).

A narradora diz que Jaci iria parar de trabalhar porque esse era o costume.
Segundo Biroli (2014), as definições de família mudam de acordo com tempo e contexto
diferentes e são afetadas por decisões políticas e normas institucionais, mas expressam
sempre relações de poder. O núcleo familiar faz parte além da identidade dos indivíduos,
de uma construção da integração em comunidade e sociedade (BIROLI, 2014, p.47). No
romance, se Jaci deixa o trabalho assalariado porque era o costume da época, sua filha
Iara é despedida quando casa porque a empresa não aceita que mulheres engravidem.
Iara trabalhava na fábrica de brinquedos desde jovem, depois da demissão por
causa do casamento, ela consegue encontrar um novo trabalho, mas não pode apresentar
a documentação de mulher casada. Nesse caso, fazer parte da família tradicional não cabe
para uma classe social trabalhadora que requer direitos para participar do sistema
econômico que aliás, não pede (“por costume”) e nem permite que ela fique em casa.

Teve que mentí, levá os documentos de solteira pra consegui a vaga. Tem que
tomá cuidado pra não ficá grávida e perdê o emprego, que empresa nenhuma
qué pagá licença maternidade e só contrata mulher solteira (BISCHAIN, 2010,
p.44).

No artigo Age, Race, Class, and Sex: Women Redefining Difference de 1980,
Audre Lorde afirma que a rejeição institucional da diferença é “absolutamente necessária”
numa economia que visa lucros e que precisa dos excluídos como um excedente
populacional. De acordo com Lorde, fazendo parte desse sistema econômico, nós fomos
programados para responder às diferenças de três modos: ignorando, se não for possível,
reproduzindo caso sejam dominantes ou destruindo as diferenças, se elas forem
subalternas (LORDE, 1984, p.115). O que vemos é que a defesa da constituição de uma
família heterossexual para concepção de filhos pode ser válida, por exemplo, desde que
para determinada classe e raça, uma vez que, como é mostrado no romance, as empresas
não apreciam mulheres grávidas e nem pretendem inseri-las no mercado de trabalho.
Iara irá morar no mesmo bairro dos pais de Ritinha, a outra narradora e
protagonista do romance. Os quatro filhos de Iara: Henrique, Edson, Lucas e Elisa,
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crescerão próximos à Ritinha e seus dois irmãos, Guilherme e Paulo. No início das
memórias, Ritinha lembra da cena dos vizinhos chocados com a renúncia do presidente
do país. Mas ele tinha um vice, diziam. Ele estava na China, mas voltaria logo, para
assumir o cargo, como mandava a Constituição.
A violência na favela começa a aumentar, comerciantes são assassinados em
assaltos e funcionários do Instituto Médico Legal começam a chantagear os moradores
para recolher os corpos. Na mesma época, a jovem começa a ver espalhados os cartazes
da propaganda do governo dizendo “Brasil, ame-o ou deixe-o”; “Este é um país que vai
pra frente”; “Brasil, eu te amo”. A nação ali propagada era muito diferente da pátria que
se apresentava diariamente para Ritinha, seus colegas e vizinhos.
Tempos depois, Ritinha e Henrique se casam. No momento de narrar essa união,
as memórias de Ritinha demarcam uma posição contrária ao arranjo tradicional e
diferentemente da avó de Henrique, Jaci, não veem o “luxo” do papel passado e nem
mesmo a necessidade da benção religiosa.

Henrique e eu resolvemos ir morar juntos. No final, por insistência de nossas
mães, casamos no civil. Conversamos muito e vimos que para nós um papel
não fará nenhuma diferença, o que queremos mesmo é ficar juntos. Alugamos
uma casa, reunimos alguns amigos para comemorar a data e assim
oficializamos nossa união (BISCHAIN, 2010, p.94).

Ambos estavam envolvidos na resistência à ditadura. No romance, não aparece o
nome de uma organização, não há menções sobre terem ou não aderido à luta armada.
Eles participavam das manifestações. Distribuíam panfletos e colavam cartazes pelas
avenidas da cidade. Elisa também participava com Ritinha dos piquetes dos sindicalistas.
Em plena ditadura militar, o movimento de resistência do qual Ritinha participava
envolvia um emaranhado de associações civis que buscavam principalmente melhoras
sociais.
Há o ideal de mudar o mundo. Ela e os amigos também liam sobre a pobreza no
Camboja e a situação no Chile, mas o foco deles consistia numa sucessão de ações e
mobilizações para que o Estado oferecesse os serviços básicos, enquanto ele continuava
a aparecer nas favelas por meio de funcionários corruptos, violentos e opressores.
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O desaparecimento de Henrique marca a interrupção desse ciclo de demandas e
mobilização de Ritinha. Na mesma época, Elisa se casa com um industrial, chamado
Roberto e vai morar no Rio de Janeiro. Mais uma vez, o matrimônio e a constituição da
família marcam o romance. Nesse caso, a psicóloga libertária que participava da luta
contra a ditadura, em poucos meses conhece um homem que descreve como “gentil, lindo,
o máximo” e se casa em uma cerimônia tradicional, para a surpresa da narradora.
Elisa – quem diria! – teve uma casamento tradicional, com direito a cerimônia
religiosa, vestido de noiva, recepção (foi um festão daqueles), maquiagem,
fotógrafo renomado, viagem de lua de mel para o exterior. Elisa estava linda,
com um sorriso irradiante, quase não reconheci minha amiga, que andava
sempre de chinelo e jeans (BISCHAIN, 2010, p.107).

Se no casamento da narradora com Henrique, a convenção social não ditou as
regras da união, o matrimônio de Elisa foi descrito como normativo, e também isso, de
acordo com a narrativa, levantou suspeitas. Para Ritinha, a amiga estava deixando de ser
ela mesma. O industrial também fora descrito com desconfiança. Ritinha afirmou que o
noivo tinha algo que não agradava porque não olhava para as pessoas enquanto
conversavam.
A primeira privação de Elisa foi a participação da esfera pública. Ela passa a ser
vigiada, não pode mais trabalhar, nem sair de casa sozinha. Não escolhe mais as próprias
roupas e quando falava ao telefone tinha sempre o marido escutando a conversa na outra
linha. É possível dizer que o romance propõe uma desconstrução dos arranjos tradicionais
familiares, ainda que diversos casais heterossexuais sejam formados ao longo da obra,
nenhum deles, nem mesmo o mais tradicional e burguês, prospera.
Um dia, Elisa liga para a mãe e pede que vá buscá-la. Ela não aguenta mais, se
sente presa dentro da própria casa, refém do marido. Iara e Ritinha trazem ela de volta
para São Paulo, mas pouco tempo depois, sentindo dores muito fortes, Elisa vai ao
médico. De lá, volta com umas pílulas para dor. Ela na verdade estava grávida, mas o feto
já tinha morrido dentro de seu ventre. O feto morto causou uma infecção generalizada e
Elisa morreu.
A morte da personagem por causa do feto morto em seu ventre traz algumas
possibilidades de interpretação a partir das teorias feministas sobre a família e
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maternidade. Cláudia de Jesus Maia na obra A invenção da solteirona: conjugalidade
moderna e terror moral (2011), traz o argumento já discutido por Tânia Navarro-Swain
de que o casamento e a maternidade foram historicamente produzidos como elementos
constitutivos da mulher. Eram estes dois fatores determinantes para a definição do que
seria a “verdadeira mulher”, sem eles, enquanto sujeitos, as mulheres seriam incompletas
(MAIA, 2011, p.52). Se por um lado, o aprisionamento da personagem Elisa, questiona a
construção ideal e o amor romântico de um casamento tradicional, sua morte, por meio
de um feto morto, pode também reforçar elementos dessa incompletude.
Sobre a desconstrução da necessidade ou da idealização do casamento e da
maternidade, Flávia Biroli (2014) cita a teórica Carole Pateman que estabelece uma
ligação direta entre o casamento e a restrição da autonomia das mulheres. Para Paterman,
a igualdade de gênero dependeria da ruptura com normas que fazem do casamento uma
instituição de privilégio e opressão, permitindo o controle e a reprodução da
subalternidade de mulheres e crianças numa estrutura patriarcal e autoritária (BIROLI,
2014, p.54).
No romance, as famílias tradicionalmente construídas irão sucumbir. Divórcios,
mortes, separações forçadas constroem a narrativa e impõe questões sobre a necessidade
ou os novos arranjos familiares que são construídos a partir de diferentes situações. Um
desses novos arranjos é a união entre Iara e a nora Ritinha, a partir do desaparecimento
de Henrique pelos militares.
Vinte anos depois do desaparecimento, quando chega uma carta avisando que o
dinheiro da indenização estava disponível, Ritinha conta que Iara já tinha enlouquecido.
Por um tempo, ela procurou por todos os lugares que podia. Pediu ajuda a quem
imaginava. Carregava uma grande culpa por, a partir dessa época, não ter cuidado tanto
do filho caçula, Lucas, que se envolveu com drogas, por talvez ter se sentido abandonado
pela mãe.
A Lei da Anistia de 1979 beneficiou Henrique e a narradora conta sua revolta com
o absurdo da situação de concederem retorno ao Brasil de quem o governo sabia já estar
morto. Está claro no romance que as concessões feitas em prol da conciliação que os
ditadores propunham resultava em mais uma afronta para os familiares das vítimas.
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Anistiaram os desaparecidos dizendo que agora podiam voltar ao Brasil. E
quando questionamos, nos disseram que eles deveriam ter arrumado outra
família no exterior e preferiram não voltar. Durante anos procurei por
Henrique, participei de comissões de familiares dos desaparecidos. Nenhum
Órgão Oficial nos esclareceu o que aconteceu ou quais foram as circunstâncias
das mortes. Não pudemos velar nossos mortos, não tivemos acessos aos
arquivos do Exército (BISCHAIN, 2010, p.115).

Rebecca Atencio (2014) reporta as explicações de Alessandra Carvalho e Ludmila
da Silva Catela de que a memória coletiva acionada sobre a Lei da Anistia no Brasil foram
as imagens dos exilados voltando ao país e dos presos políticos sendo libertados, ao
mesmo tempo em que gerou um enorme silêncio sobre o perdão concedido aos militares
e agentes das forças de segurança responsáveis por inúmeros crimes no período. Além
disso, Atencio destaca que a própria ideia de anistia como uma imagem de reconciliação
da família brasileira não teria partido da propaganda governamental, mas fazia parte da
campanha da própria sociedade civil (ATENCIO, 2014, p.52). O problema é que famílias,
como a da personagem Ritinha, que tiveram seus familiares desaparecidos e assassinados,
não seriam recompostas.
Passados mais de vinte anos, o governo, por decreto, emite o atestado de óbito.
Chegou também uma carta avisando para ir receber a indenização. Como se
uma quantia de dinheiro pagasse e apagasse toda a dor. Dinheiro nenhum vai
curar a alma doente da velha que passa o dia andando pela casa, revelando um
a um os seus pensamentos. Quem vai curar a dor que dentro dela quebrou o elo
entre passado e presente e de nós duas roubou o futuro? (BISCHAIN, 2010,
p.116).

2. Considerações finais
O futuro roubado, a vida interrompida, uma dor que enlouquece. Nem tudo é
silêncio (2010) é esse grito que recusa as inúmeras explicações para que uma conciliação
fosse acordada e que a página da ditadura militar fosse virada. A barbárie e o horror
praticado pelo Estado não estão em um passado longínquo. Nem mesmo a violência
contra os índios, a escravidão dos negros e a contínua opressão contra os pobres e os
trabalhadores podem ser negligenciados em prol de qualquer projeto político. O romance
retoma essas questões a partir da perspectiva social de narradoras mulheres.
De acordo com Biroli e Miguel (2014), o feminismo exigiu a cidadania igual entre
homens e mulheres. Mas mais importante ainda foi o deciframento dessa igualdade e as
condições reais de existência dos indivíduos, questionando hierarquias sociais e o
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funcionamento das instituições e a crítica ao indivíduo abstrato do pensamento liberal,
um universalismo recorrente que reproduz a dominação do homem branco, de classe
média, heterossexual. O avanço nessas discussões está também em tornar complexo o
debate sobre diferenças e o enfrentamento das submissões de classe e raça.

A crítica feminista ganha radicalidade e força quando as abordagens são
capazes de incorporar nessa problematização o fato de que as relações de
gênero impactam as experiências, mas o exercício do poder se dá também
internamente no grupo “mulheres”. Uma democracia igualitária depende,
portanto, do enfrentamento daquilo que faz rodar as engrenagens de gênero,
mas também as de classe e raça (BIROLI, MIGUEL, 2014, p.14).

Nesse sentido, o trabalho de Sônia Regina Bischain (2010) propõe uma discussão
a partir das narrativas de corpos que sentem fome, pisam nas poças enlameadas para
conseguirem alcançar os ônibus que as levarão para o trabalho, contam sobre a violência
dos maridos ou enlouquecem pelo desaparecimento e morte dos filhos. Se, em 1964,
homens e mulheres marcharam pedindo a defesa da família contra o comunismo,
presumia-se família como o casal heterossexual com filhos. Mas nem sempre era
desejável que as famílias fossem formadas e isso pouco tinha a ver com teorias
comunistas, como questiona Bischain, quando Iara tem que fingir ser solteira para
arrumar emprego. Não era, portanto, todo o tipo de família heterossexual que deveria ser
defendida, em todas as ocasiões. A construção depende do contexto.
Em 1975, quando o Movimento Feminino pela Anistia e outros começam a pedir
pela libertação dos presos políticos e o retorno dos exilados em nome da reconciliação da
família brasileira, a negociação exclui do enquadramento as famílias que tiveram seus
entes desaparecidos e assassinados. A defesa dessa reconciliação propôs primeiro um
silêncio sobre a justiça em prol também de um projeto de redemocratização, ao qual foi
concedido novamente o silenciamento sobre mortos, desaparecidos.
Recuperando o slogan feminista dos anos 1960 de que “o pessoal é político”, e
entendendo que a crítica feminista deslocou a compreensão do que é justiça, democracia,
autonomia e identidade numa profunda crítica das instituições e das relações por elas
mantidas, como é o caso da organização familiar, esse trabalho, ainda em construção,
deseja olhar para a literatura em sua dimensão social, em busca de uma problematização
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e um rompimento com silenciamentos trazidos e negociados pela ditadura militar. Pois,
como nos afirma Butler, mesmo que nem a imagem, nem a poesia possam libertar
ninguém da prisão, nem interromper um bombardeio, nem reverter o curso da guerra,
possam, contudo, “oferecer as condições necessárias para libertar-se da aceitação
cotidiana da guerra e para provocar um horror e uma indignação mais generalizados, que
apoiem e estimulem o clamor por justiça e pelo fim da violência” (BUTLER, 2016, p.27).
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PORQUE ASSIM SÃO OS HOMENS: UMA LEITURA DA MASCULINIDADE
EM CAIO FERNANDO ABREU E SÉRGIO SANT’ANNA
Humberto Torres*47
O homem do Fascismo é o indivíduo que é nação e pátria, lei moral que une conjuntamente indivíduos e
gerações numa tradição e numa missão.
Benito Mussolini, A doutrina do Fascismo
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de investigar a representação da masculinidade. Para tanto nos
valemos da leitura de dois contos brasileiros: Aqueles dois, de Caio Fernando Abreu, e Marieta e
Ferdinando, de Sérgio Sant’Anna. Escritas e publicadas durante a ditadura militar, as narrativas são lidas
aqui à luz da ideologia autoritária que marcou o período, pautada por forte repressão comportamental,
aversão às práticas sexuais não hegemônicas e uma verdadeira idealização da virilidade masculina.
Palavras-chave: masculinidade; ditadura militar; Caio Fernando Abreu; Sérgio Sant’Anna

INTRODUÇÃO

Publicado em 1935, o tratado escrito por Mussolini não apenas estabelece as bases
daquela que foi a primeira ditadura de direita da Europa e referência arquetípica para as
seguintes, incluindo as que tomaram forma nos países sul-americanos, mas também
define o modelo de homem adotado e enaltecido por esses regimes. Correntemente usada
como sinônimo de ser humano, aqui, escrita pelo ditador italiano, a palavra ‘‘homem’’
assume mais do que nunca os contornos de sua acepção masculina e, sobretudo, machista.
É Virginia Woolf quem nos lembra em Três guinéus (Online), seu ensaio sobre a guerra
publicado apenas três anos após o texto de Mussolini, que são os homens que fazem a
guerra, que são eles a possuírem fascínio pelas armas e pela violência por elas geradas,
encontrando algum tipo de heroísmo na destruição. Ademais, é componente da própria
dinâmica fascista e autoritarismos correlatos o desprezo pelas mulheres e a intolerância
aos hábitos sexuais não hegemônicos (Cf. ECO, 2002). Esse homem, representante e
defensor da pátria, personifica a lei moral, dando vazão ao culto à tradição que
caracterizou o regime de exceção.
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A ditadura militar brasileira em muitos aspectos se aproxima do Fascismo italiano,
exemplarmente no que tange ao machismo e à homofobia enquanto políticas de Estado.
Em movimento de reação a esse estado de coisas, surgem no país, na década de 1970,
algumas manifestações culturais de resistência, desconstruindo o binarismo de gênero,
propondo novas identidades e expressões da masculinidade que escapavam do modelo
imposto, como Dzi Croquettes, no teatro, e Secos & molhados, na música. No jornalismo,
em 1976, inaugura-se a primeira coluna direcionada para o público gay, no paulistano
Última hora, que durou pouco tempo devido a denúncias junto a repressão política com
alegações de atentado a moral e aos bons costumes. Soma-se a esse quadro as publicações,
tantos ficcionais quanto memorialísticas de nomes como Fernando Gabeira, João Gilberto
Noll, Caio Fernando Abreu e Sérgio Sant’Anna.
Considerando a masculinidade como espaço simbólico de sentido que modela
atitudes, comportamentos e emoções a serem seguidos (Cf. Oliveira, 2004), proponho
nesse trabalho pensar de que forma esse referencial do masculino é representado nos
contos Aqueles dois, de Caio Fernando Abreu, e Marieta e Ferdinando, de Sérgio
Sant’Anna, ambos publicados durante a ditadura militar brasileira. Vale, portanto,
observar que atender aos modelos de masculinidade estipulados por uma sociedade
governada por militares significava receber um atestado de hombridade, poupando o
sujeito de ser questionado por outros que partilham desses mesmos símbolos. Por isso
mesmo, é vital observar nas narrativas curtas aqui tratadas, publicadas durante a ditadura,
de que forma essa dinâmica de cobrança por um protocolo de gênero é desenvolvida.

O DESERTO DE ALMAS

A metáfora do deserto, simples, porém bem construída, é recorrente na obra do
escritor gaúcho Caio Fernando Abreu. Aventada em vários contos de Morangos Mofados
(2004), a imagem se permite a diferentes motes de leitura, todas confluindo, em menor
ou maior grau, enquanto crítica ao regime militar. Publicado originalmente em 1983,
portanto anos antes da reabertura política, o livro não apenas se volta para os anos de
repressão, mas também já demonstra preocupação com o período pós-ditadura. Sendo
assim, uma acepção do deserto enquanto metáfora recai justamente sobre a herança de
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quase vinte anos do golpe. No conto Pela passagem de uma grande dor, a personagem,
refletindo sobre as monoculturas, capazes de destruir o solo após uma mesma espécie de
planta ser cultivada durante anos, diz: ‘‘Eles vão se espalhando cada vez mais. Acabam
se encontrando uns com os outros um dia, entende? O deserto fica maior. Fica cada vez
maior. Os desertos não param nunca de crescer, sabia? ’’ (p. 39). Caio Fernando parece
antecipar um dos grandes dramas do século atual, qual seja, a relação danosa do ser
humano com a natureza, ao mesmo tempo em que cria espaço para a dimensão simbólica
da monocultura, como a longa ausência de democracia a deixar marcas indeléveis no
tecido social do país.
Em Aqueles dois, a metáfora do deserto é mais uma vez utilizada, dessa vez
aparentando tratar de um aspecto mais intimista, embora ainda mantendo fortes laços com
a questão política, como será mostrado adiante. Nesse conto, temos a história de Raul e
Saul, homens que saíram de regiões diferentes do país para morar em uma cidade grande
e trabalhar na mesma repartição. Solitários, os dois pouco a pouco se aproximam,
destoando dos demais colegas de trabalho. Essa marca de singularidade dos personagens
é construída principalmente por meio de elementos associados à arte. Raul tem um tocadiscos com rádio, um sabiá chamado Carlos Gardel, um violão e canta boleros antigos em
espanhol. Já Saul possui um livro com reproduções de Van Gogh, uma televisão, cadernos
de desenho e vidros de tinta nanquim. A repartição, visto por eles como um deserto de
almas, em tudo destoa do mundo sensível das músicas e do desenho.
Espaço da objetividade, frieza e exatidão, a repartição é em diversos aspectos o
símbolo da masculinidade em tempos de ditadura, em que não é permitido ao homem o
acesso a sentimentos complexos e a sensibilidade requerida pela arte. O subtítulo do
conto, História de aparente mediocridade e repressão, não nos deixa esquecer onde se
situam Raul e Saul, e quão problemático pode ser uma aproximação entre ambos não
referendadas pelo status quo. Uma marca importante disso se dá ainda nos primeiros
momentos do conto, quando, atrasado, Saul chega ao trabalho meio atordoado porque
ficara até tarde no dia anterior vendo um filme muito antigo na televisão, que ninguém
mais na repartição conhecia, a não ser Raul. Trata-se de Infâmia (1961), protagonizado
por Shirley McLaine e Audrey Hepburn, que interpretam duas professoras de uma escola
particular, ‘‘acusadas’’ por uma aluna de terem um envolvimento sexual. O rumor acaba
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com a vida profissional e pessoal das duas mulheres. De certa forma, a alusão ao filme
antecipa em parte o que acontecerá com Raul e Saul, principalmente tendo em vista que
é a partir dessa referência que a relação entre os dois toma forma.
Bonitos, altos e altivos, se diferenciando nisso também dos colegas de trabalho,
que possuem uma postura desalentada de quem datilografa papéis oito horas por dia, os
dois personagens a princípio arrancam suspiros das mulheres, que organizam pequenos
encontros após o expediente. Recusando os convites, eles continuam a sair juntos para
cantar velhos boleros e falar sobre cinema. Quando a mãe de Raul morre e ele precisa
viajar, Saul tem pela primeira vez alguma consciência da falta que o outro lhe faz. Ao se
reencontrarem trocam as palavras mais afetuosas de toda a narrativa: ‘‘Raul disse
qualquer coisa como eu não tenho mais ninguém no mundo, e Saul outra coisa como você
tem a mim agora, e para sempre’’ (p. 138-139). A dinâmica do conto em boa medida se
dá na construção da expectativa de que um envolvimento afetivo-sexual entre os dois se
consolide, o que nunca chega a acontecer, tendo em vista que eles, antes mesmo que
tivessem a chance de compreender a natureza de seus sentimentos, são surpreendidos pelo
ato de homofobia que encerra a narrativa.
Vale observar que os dois personagens não se dão conta do incômodo que a
relação entre eles gera na repartição. Em um certo momento, os dois chegam juntos ao
trabalho, após dormirem no apartamento de Saul, cabelos molhados do chuveiro: ‘‘Os
funcionários barrigudos e desalentados trocaram alguns olhares que os dois não saberiam
compreender, se percebessem. Mas nada perceberam, nem os olhares nem duas ou três
piadas enigmáticas’’ (p. 137). Essa é uma das poucas passagens do conto em que o leitor
também é informado de como a repartição lida com a relação desses homens. Assim,
descobrimos junto com Raul e Saul sobre a sua demissão. O chefe recebera cartas
assinadas por ‘‘Um Atento Guardião da Moral’’, usando termos como ‘‘desavergonhada
aberração’’, ‘‘comportamento doentio’’, ‘‘psicologia deformada’’. Os dois se mostram
surpresos e negam energicamente que haja um possível relacionamento amoroso-sexual
entre eles.
Caio Fernando desenvolve o relacionamento entre Raul e Saul de forma lenta,
mantendo o leitor em uma espécie de tensão diante da expectativa por uma definição da
natureza dessa relação. Definição essa que nunca se realiza, tendo em vista que a
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homofobia parece se antecipar à própria dinâmica algo delicada vivida pelos dois. O que
resta é o corte abrupto da denúncia dos colegas de repartição, mantendo em suspenso a
categorização dos sentimentos de Raul e Saul. É nesse aspecto que a narrativa de Caio
Fernando cresce em complexidade, pois deixa de estar em jogo apenas a reação
homofóbica em tempos de ditadura, mas também a discussão dos modelos de
masculinidade, alcançando assim uma dimensão mais universal.
Raul e Saul contribuem para uma rasura entre a separação de homo e
heteronormatividade, uma vez que desenvolvem uma relação não sexual entre homens
pautada pelo afeto. São homens que, a princípio, se identificam enquanto heterossexuais,
uma vez que até então só haviam se relacionado com mulheres, e que dialogam
abertamente com um mundo sensível, espaço da criatividade e da cultura, representado
pela série de referências a filmes, músicas, artes plásticas. Em oposição a isso, a repartição
funciona na economia interna da narrativa como uma metonímia da sociedade, que, como
bem nos lembra a historiadora Denise Rollemberg (2011), apoiou o golpe de 1964 e
contribuiu para que a ditadura se mantivesse por 21 anos. Dessa forma, essa sociedade
simboliza a repressão do Estado enquanto deserto de almas porque suprimidas de beleza,
de espontaneidade, esvaziadas na previsibilidade rígida e impessoal da burocracia.
Para também pensar um pouco a dinâmica da repartição como uma força
repressiva para além do contexto ditatorial, que, sem dúvida, a define e que, como já foi
posto anteriormente, a referenda em seu movimento homofóbico contra Raul e Saul,
resgato o trabalho da cientista social australiana Raewyn Connel (2016). Esse passo é
fundamental para compreendermos a atuação do neoliberalismo, a faceta mais excludente
e perversa do capitalismo globalizado, no sentido de atravancar mudanças sociais e
culturais em direção à igualdade de gêneros (Cf. Connel, 2016) e à aceitação de
expressões sexuais não hegemônicas. Tendo em vista também que ″Aqueles dois″ foi
publicado nos últimos anos da ditadura militar brasileira, é legítimo compreender que já
se anuncia na obra uma preocupação com as consequências nefastas do regime militar.
Isso posto, acrescento à discussão aqui proposta a pesquisa etnográfica
desenvolvida por Connel com executivos australianos, em que se busca compreender a
construção da masculinidade no regime corporativo. Sobre os participantes da pesquisa,
ela logo nos informa que todos os homens entrevistados são casados. Não sendo uma
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imposição geracional ou mesmo de classe social, ″o casamento parece ser mais uma
questão de costume e de status civil″ (p. 123). Soma-se a isso, é evidente, o papel
desempenhado pelas esposas, que, também profissionais do mundo corporativo,
reduziram suas jornadas de trabalho ou, em alguns casos, interromperam indefinidamente
suas carreiras para cuidar da casa e dos filhos. Arranjo que ″eles aceitam como sensato e
adequado″ (idem, p. 124).
Se a marcação social do casamento acompanhado de filhos ainda se mostra
presente com essa força em um país como Austrália no século XXI, o que dizer do
impacto da chegada de Raul e Saul, dois homens solteiros e sem filhos, em uma repartição
brasileira em plena ditadura militar? Levando em conta a pesquisa de Connel, é possível
compreender a real dimensão do desacordo desses dois homens em relação aos demais
colegas de repartição, uma vez que está implícito que os outros homens não estão
disponíveis para novos relacionamentos, pois provavelmente são casados. Sendo assim,
ela conclui que ″autoridade, casamento heterossexual e o controle das emoções
continuam sendo centrais à configuração das práticas que constituem a masculinidade
executiva″ (p. 134-135). Ao frustrarem as moças e escolherem a companhia um do outro,
Raul e Saul desrespeitam as normas de masculinidade.

PEQUENOS OBJETOS ENFERRUJADOS JUNTO AO MEIO-FIO

Em Marieta e Ferdinando, o silêncio interno da narrativa conversa diretamente
com o silenciamento social que a envolve. É o uso do discurso indireto livre que permite
ao leitor descobrir quem é Marieta, a companheira pouco amada de Ferdinando, envolta
em questionamentos sobre beleza, velhice e amor. Ele, por sua vez, como um jogo de
espelhos, se revela a partir do olhar dela sobre esse homem, que é, em suma, todos os
homens do mundo. Para melhor compreender a evolução dessa narrativa curta, proponho
a divisão em três partes, como se fossem atos de uma peça teatral, gênero, aliás, de
influência inegável na produção de Sérgio Sant’Anna, vide obras como Simulacros
(1975), Um romance de geração (1981) e A tragédia brasileira (1987), que de uma
maneira ou de outra se aproximam da forma dramática.

Anais da III Jornada de Gênero e Literatura - ISSN 2236-0786

P á g i n a 101 | 153

III Jornada de Gênero e Literatura
[Brasília, Universidade de Brasília, 26 e 27 de junho de 2017]

A primeira parte dá conta do espaço em que se insere o casal. Moradores de uma
periferia não nomeada, de uma grande cidade também não nomeada, Marieta e
Ferdinando não são particularmente especiais em relação aos outros, são anônimos em
meio a uma população esquecida, descartada. Assim são porque não convêm, foram
abandonados pelo poder público – representado pelas latas de lixo sempre cheias, as obras
interrompidas sem previsão de retorno – e por setores relevantes da sociedade civil, pois
os que lá restaram não atendem por sobrenomes de famílias importantes, outros nem
mesmos por nomes, mas por apelidos, como Caveira, Magro, Dedos, Pretos. Portanto,
Marieta e Ferdinando fazem parte de um grupo de pessoas quase invisíveis, que mais
parecem coisa do que gente, enferrujados porque inúteis, jogados ao meio-fio por não
lhes restar outro lugar no mundo.
Quando, por fim, adentramos a casa de Marieta e Ferdinando, tem início a segunda
parte do conto, que apresenta a dinâmica do casal. Já é noite, e Marieta está sozinha em
casa, esperando Ferdinando voltar depois de um dia de trabalho realizando biscates, não
sem antes parar no botequim. Como já foi dito, o leitor tem acesso a esse casal por meio
das divagações de Marieta, o que faz com que Ferdinando surja quase como negativo de
um retrato. Ao falar sobre si, suas inseguranças, sua compreensão do que seja um
relacionamento amoroso saudável, Marieta deixa entrever simultaneamente a face de
Ferdinando, que sinaliza sempre para uma percepção de mundo contrária à sua. A partir
desse ponto, se estabelece entre eles uma fidelidade rigorosa aos protocolos de gênero,
que, invariavelmente, os limita em um formato conservador dos papeis de homem e
mulher. Sendo assim, Marieta está circunscrita ao ambiente doméstico, cuidando da casa
e de Ferdinando. Essa posição interiorizada da personagem se complementa com a
introspecção que lhe é característica, levando-a a reflexões mais complexas que as de
Ferdinando, ainda que pautadas por uma patente fragilidade afetiva e certa futilidade. Ele,
por sua vez, se mostra grosseiro, frio, desorganizado, além de trabalhar fora e,
consequentemente, ser o responsável pelo sustento do casal. Ao contrário de Marieta, que
se volta para si, Ferdinando assume um movimento de contato com o mundo externo.
Mesmo quando chega em casa, meio bêbado, ele abre um jornal, depois uma revista, de
modo que o leitor dificilmente acessa o universo interior desse personagem. E quando o
faz é como uma resposta a algum estímulo externo:
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Ferdinando lê, agora, o caso do sujeito que matou a amante a machadadas. Por
um momento, Ferdinando imagina-se numa situação semelhante: matando
Marieta a machadadas. Mas Ferdinando sabe que nunca fará isso: ele não teria
coragem (apesar de certos impulsos estranhos, às vezes) e além disso tem nojo
de sangue’’ (1977, p. 113).

A naturalização da violência doméstica se revela tanto nessa passagem, como em
outras, em que xingamentos e troca de tapas são compreendidos como elementos
intrínsecos de qualquer relacionamento. De forma que esse é apenas mais um ponto a
atestar a conformidade do casal a verdadeiros estereótipos de gênero. Por isso, ao
comportamento de Ferdinando soma-se também a compreensão um tanto resignada de
Marieta, que, por meio do discurso indireto livre, sempre atesta: ″os homens são
grosseiros″, ″os homens são uns brutos″, ″porque assim são os homens″. Mesmo sem
filhos, Marieta e Ferdinando parecem buscar se aproximar do padrão da família burguesa,
que, como sinaliza Pedro Paulo de Oliveira, representa um privilégio simbólico, ″o de ser
como se deve, dentro da norma, portanto, de obter um lucro simbólico da normalidade″
(2004, p. 53).
Assim uma faceta importante da família burguesa seguida à risca por Marieta e
Ferdinando diz respeito à figura do pai provedor. Tradicionalmente o domínio público
era um privilégio masculino, enquanto as mulheres se restringiam ao doméstico. Essa
lógica, como já vimos, também está presente no conto. No entanto, Oliveira nos lembra
que ″mesmo nos dias atuais, o pai provedor nunca vingou de modo eficiente nos
segmentos mais pobres, onde o orçamento familiar demanda o trabalho de outros
membros da família, incluindo mães e filhos″ (p. 51). A escolha realizada por Marieta e
Ferdinando de reservar unicamente ao homem o direito ao trabalho ao ponto de custarlhes significativa melhoria de vida é prova inconteste do desejo de atuarem como norma
e ganha, por fim, nova significação no desfecho do conto, que seria a terceira e última
parte.
Com o pacto da meia noite, se descobre que Marieta e Ferdinando trocam de
gênero todas as noites, de forma que ambos atuam como homem e também como mulher.
O que poderia sugerir algum tipo de compreensão mútua das adversidades que cada
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indivíduo enfrenta enquanto Marieta e Ferdinando não se realiza, pois é importante para
o casal seguir certo padrão de gênero. Considerando isso, resgato Guacira Lopes Louro
que diz: ″reconhecer-se numa identidade supõe, pois, responder afirmativamente a uma
interpelação e estabelecer um sentido de pertencimento a um grupo social de referência″
(2000, p. 12). Diferente de Raul e Saul, personagens do conto de Caio Fernando Abreu,
que frustram a expectativa social sobre o comportamento masculino, Ferdinando se
esforça para atender ao padrão de masculinidade vigente no sentido de ser referendado
como homem. Há, por parte dele, um investimento deliberado a fim de determinar o modo
de viver o gênero, aqui compreendido sempre como afirmação da masculinidade.
Para ainda falar com Louro, ″a inscrição dos gêneros – feminino ou masculino –
nos corpos é feita, sempre, no contexto de uma determinada cultura″ (idem, p. 11). Como
já foi devidamente abordado na parte inicial deste trabalho, nossa sociedade é pautada por
valores machistas, além disso, assim como Aqueles dois, o conto Marieta e Ferdinando,
de Sérgio Sant’Anna, também foi escrito e publicado durante a ditadura militar brasileira.
No primeiro caso, Raul e Saul são homens pertencentes a classe média, moradores de
uma grande cidade e escolarizados, que encontram na perda do emprego a punição por
fugirem do padrão de gênero estipulado. Já Ferdinando é pobre, morador de um bairro
periférico e não possui emprego formal, o que o deixa em situação de maior
vulnerabilidade social.
Dessa forma, é possível ler que o empenho dos indivíduos do conto de Sant’Anna
em seguir o protocolo de gênero socialmente imposto pode ser uma tática de
sobrevivência. Raul e Saul se mostram quase ingênuos diante de um ambiente
homofóbico muito provavelmente porque, enquanto homens heterossexuais, nunca
tenham vivido situações de preconceito dessa ordem, nem mesmo pareciam cogitar a
possibilidade de sua ocorrência. Já Ferdinando possui uma relação que seria condenável
moralmente se tornada pública e demonstra ter consciência disso. Apesar de buscarem se
aproximar de certo padrão, eles não são casados. Talvez ambos tenham o mesmo sexo
biológico, o que tornaria o matrimônio impossível perante a lei e a religião. Como não se
sabe nada sobre isso, ganha força a simbologia que a decisão sobre o não casamento
impõe sobre as regulações da Igreja e do Estado, mantendo-as distantes dessa relação. O
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que significa, em última instância, que a ausência do casamento oficial pode também
figurar como um mecanismo de proteção.
Raul e Saul frustram as normas de masculinidade, tendo seu status de homem
questionado pela sociedade representada pela repartição. Nenhuma ação dos dois se
mostra deliberada para que isso ocorra. No entanto, quando ocorre a demissão, agora
conscientes da homofobia da qual foram vítimas, saem juntos do prédio, tomando um
mesmo táxi, em uma sinalização de altivez e de resistência diante da repressão. Já
Ferdinando, ao seguir com extrema fidelidade essas normas, o faz em parte porque essa
é a compreensão do que significa ser homem na sociedade brasileira, sob o jugo dos
militares. Porém, o irônico é que a busca de Marieta e Ferdinando por um comportamento
conservador se dá justamente no intuito de manter uma relação e uma identidade
desviantes, o que os insere, por fim, também em movimento de resistência.
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BISSEXUALIDADE COMO POSSIBILIDADE EM LUZES DE EMERGÊNCIA
SE ACENDERÃO AUTOMATICAMENTE, DE LUISA GEISLER
Isadora Maria Santos Dias*48
Resumo: Usando como base teórica as epistemologias recentes sobre bissexualidade, a ideia de apagamento
bissexual, elaborada por Kenji Yoshino (2000), e o panorama sócio-histórico da bissexualidade, na
dissertação de Elizabeth Sara Lewis (2012) será analisada como se apresenta esta orientação sexual no
romance Luzes de emergência se acenderão automaticamente, de Luisa Geisler (2014). Buscando com isso,
entender a quais perspectivas de bissexualidade o romance se aproxima e quais os possíveis efeitos do tipo
de representação nele contida.
Palavras-chave: romance brasileiro contemporâneo; bissexualidade; Luisa Geisler; Luzes de emergência
se acenderão automaticamente;

Introdução

Em seu texto intitulado O corpo e a sexualidade, de 2007, Jeffrey Weeks procura,
a partir do construcionismo foucaultiano, marcar os aspectos históricos e sociais na
formação e compreensão de tais conceitos. Ao fazê-lo, Weeks marca hetero e
homossexualidade como sexualidades construídas uma a partir da outra, sendo a
heterossexualidade tida como o padrão, o “normal” que, entretanto, só se conceitua a
partir do desviante e “anormal” ou da homossexualidade.
Ao apresentar um panorama a respeito de como conceitos como corpo e
sexualidade são atravessados e determinados por gênero, classe e raça, Weeks propõe
uma análise histórica deles, explicitando o fato de que estes são culturalmente localizados
e organizados. Colocando, portanto, sexualidade e corpo como categorias discursivas, ou
seja, mesmo os estudos biológicos sobre corpo e sexualidade são discursos ligados a
práticas e crenças sociais do que é ciência e biologia. O importante cruzamento de corpo
e sexualidade com gênero, classe e raça, deixa de lado, porém, aspectos que dizem
respeito à própria constituição física e mental deste, como deficiência e sexualidade de
pessoas com deficiência.
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Ao longo do texto, o autor indica a tendência de movimentos sociais em
reivindicar por espaços políticos e sociais de representação. Weeks fala na “emergência
de uma nova política acerca da sexualidade (2007, p.46) ”, emergência essa trazida,
principalmente, pelos movimentos feministas e de liberação gay e lésbico. Ressaltando,
nesse sentido, que a noção masculina e heterossexual de corpo sexual e sexualidade tem
sido questionadas por estes movimentos. E, indicando uma forte ação no sentido do
entendimento das sexualidades como diversas.
No tópico Identidades sexuais, Jeffrey Weeks argumenta sobre as normas e
padrões de sexualidade e de como tais normas se modificaram ao longo da história
ocidental. Além de, ressaltar a vigilância social em relação a sexualidade dos indivíduos,
citando como efeito disso o desenvolvimento das “ciências do sexo” ou sexologia entre
os séculos XIX e XX. Nesta perspectiva, a eugenia, higiene e controle de natalidade
seriam as justificativas, na época, plausíveis para a determinação do que era sexualmente
aceitável e “normal” (heterossexual) e o que era tido como desviante e “anormal”
(homossexual).
Weeks indica uma tendência no aumento dos estudos e políticas por representação
da diversidade de identidades sexuais, essa diversidade, contudo, não se faz presente na
construção do próprio texto. Apenas homossexualidade e heterossexualidade são
apresentadas e amplamente explicadas no desenvolvimento do argumento, como se
fossem essas as únicas possibilidades de expressão sexual.
Ainda que afirme que “nosso senso comum toma como dado que esses termos
demarcam uma divisão real entre as pessoas: há "heterossexuais" e há "homossexuais",
havendo um outro termo para aquelas que não se ajustam exatamente nessa clara divisão:
"bissexuais"(2007, p. 63)”, como forma de marcar que a diversidade sexual está para além
do senso comum, o autor sequer menciona outras formas de expressão de sexualidade ao
longo do texto. E, ao fazê-lo contribui, em alguma medida, para o apagamento e
invisibilização dessas outras experiências não heterossexuais, mas não necessariamente
homossexuais, como é o caso da bissexualidade.
É por meio discursivo que a prática de apagamento e invizibilização se faz
concreta. O discurso médico que relaciona toda e qualquer diversidade sexual ao desvio
e à doença não está descolado da sociedade, mas sim à serviço de uma sociedade que tem
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como padrão de aceitação e normalidade a heterossexualidade. O discurso que
compreende identificação, atração romântica e/ou sexual como possível apenas se
relacionada a um, e somente um, gênero, é suporte para uma sociedade que,
provavelmente, exclui e violenta pessoas que se atraem, relacionam e se identificam para
além de uma lógica binarista e, por vezes, limitante de gênero e sexualidade.
Em The epistemic contract of bisexual erasure (em tradução livre do inglês O
contrato epistêmico de apagamento bissexual), publicado em 2000, por Kenji Yoshino,
o apagamento epistêmico da bissexualidade é definido, grosso modo, como a
invisibilização sistemática por meio de mecanismos sócio históricos, políticos e
discursivos que tornam a bissexualidade uma forma impossível e distorcida de
identificação e expressão sexual. O mesmo autor ressalta que a bissexualidade é apagada
não porque não existe, mas porque o discurso de invisibilização serve a uma matriz
monossexual.
O que Elisabeth Sara Lewis, em sua dissertação “Não é uma fase”: construções
identitárias em narrativas de ativistas LGBT que se identificam como bissexuais, define
como o modo como

As pessoas que se identificam como bissexuais (e as pessoas que são
identificadas como bissexuais por causa de suas práticas sexuais) muitas vezes
são o alvo de discriminações duplas. Frequentemente sofrem discriminações
por pessoas que se identificam como heterossexuais e pelas que se identificam
como homossexuais, por não se enquadrarem dentro das categorias binárias
normativas da sexualidade: ou heterossexual, ou homossexual. Desta maneira,
as pessoas que se identificam ou são identificadas como bissexuais
frequentemente experimentam pressões para se normatizar vindo de ambos os
lados do binário heterossexual/homossexual (LEWIS, 2012, p. 35).

Assim, este embate entre forças monossexuais, ou seja, de pessoas que se atraem
e se relacionam amorosa e/ou sexualmente por apenas um gênero, acaba por violentar e,
por diversas vezes, apagar a bissexualidade.
A ausência de representação e marginalização de determinados grupos diz não
apenas sobre eles, mas, principalmente, sobre os grupos que detêm o poder de falar e
representar por outros. Ou melhor, são os grupos hegemônicos e detentores da fala que
representam, criam imagens e ideias sobre tudo aquilo que não lhes é conveniente.

Anais da III Jornada de Gênero e Literatura - ISSN 2236-0786

P á g i n a 109 | 153

III Jornada de Gênero e Literatura
[Brasília, Universidade de Brasília, 26 e 27 de junho de 2017]

Em relação à bissexualidade, o discurso hegemônico se concretiza, por exemplo,
na medida em que personagens bissexuais representados na mídia televisiva são tidas
como promíscuas, “predadoras sexuais insaciáveis”, indecisas ou são lidas como gays ou
lésbicas a partir do momento que passam a se relacionar com alguém do mesmo gênero.
Anualmente é divulgado o relatório The Where We Are on TV? (Onde nós estamos
na TV? em tradução livre para o português), produzido pela Organização Não
Governamental GLAAD, especializada em monitoramento das representações da
comunidade de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, LGBT, na mídia. A partir de
dados estatísticos, o relatório investiga a diversidade em séries televisivas produzidas
pelos maiores estúdios dos Estados Unidos da América.
O estudo revelou que, no período 2015-2016, dentre as 70 personagens LGBT,
presentes nas principais séries de televisão, dos canais de TV aberta NBC, Fox, ABC,
The CW e CBS: 12 são mulheres bissexuais (17%) e 2 são homens bissexuais (3%); 23
são lésbicas (33%); 33 são gays (47%). Totalizando 20% de personagens bissexuais, e
80% homossexuais. No relatório do ano seguinte 2016-2017, houve um aumento de 20%
para 30% de personagens bissexuais. Contudo, a representação negativa se manteve.
Ainda de acordo com o relatório da GLAAD (2015, p. 26), as personagens
bissexuais são, geralmente, retratadas da seguinte forma: não confiáveis, propensas à
infidelidade, e/ou à falta de moralidade; personagens que usam o sexo como meio de
manipulação ou não possuem a capacidade de manter relacionamentos duradouros;
possuem comportamento autodestrutivo; e a atração dessas personagens por mais de um
gênero é abordada como temporária e raramente retomada ao longo do enredo.
Ainda em termos de estatísticas e representação, a partir dos dados de extenso
levantamento sobre autoras/es e personagens de romances brasileiros publicados entre os
anos de 2005 e 2014, retirados da pesquisa A personagem do romance brasileiro
contemporâneo, coordenada pela profª Regina Dalcastagnè, nota-se que em um conjunto
de 303 romances, com 1140 personagens analisadas, 50 personagens são identificadas
como bissexuais, das quais 32 das personagens são mulheres, e 18 homens. E, a maioria
dos autores são homens, de um total de 39 romances, 23 foram escritos por autores e 16
por autoras, sendo que, Carola Saavedra, Flávio Braga e Marcelo Carneiro Cunha
aparecem duas vezes, cada, como autores.
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É deste conjunto de 39 romances, que retiro o objeto de análise deste trabalho.
Escolhi o livro Luzes de emergência se acenderão automaticamente (2014), de Luisa
Geisler, pela posição ocupada pela personagem na narrativa, simultaneamente narradora
e protagonista, e pela bissexualidade, envolvimento sexual e afetivo com mais de um
gênero ao longo da história pelo protagonista. Dando destaque ao desenvolvimento
psicológico, romântico e sexual do protagonista na narrativa.
O enredo do livro traz a luz Henrique, apelidado Ike, um jovem adulto, que divide
seu tempo entre a faculdade, o emprego de atendente em uma loja de conveniências e
namoro com Manu, na cidade de Canoas. O melhor amigo de Henrique, Gabriel, acaba
se acidentado, batendo a cabeça e entrando em coma. Com a ausência do amigo e da
sensação de incapacidade diante da situação, Henrique decide escrever cartas atualizando
o amigo sobre tudo que acontece, para quando Gabriel acordar.
As cartas de Henrique a Gabriel, não são longas, estão situadas em meio ao
cotidiano de Henrique, entre as pausas no trabalho entediante e cansativo, o namoro, as
atividades do dia e as lembranças da amizade dos dois. Por vezes, relatam a ausência de
Henrique e a culpa por não estar mais presente para apoiar Gabriel e a família. Como se,
de algum modo, as cartas fossem mais uma justificativa para o próprio Henrique, uma
forma de dizer a si mesmo que apesar da ausência, o amigo internado continuava junto
dele.
Por meio das cartas escritas por Henrique, temos a sensação de estarmos
acompanhando alguém comum com seus afazeres, que atravessado por uma tragédia
busca maneiras de lidar com ela, passando por variados estágios do trauma desde a
culpabilização de Gabriel pela queda de uma rede, até uma fase na qual há uma descrença
na melhora do amigo.
Entre os escritos sobre dias de trabalho e lembranças de Gabriel, Henrique nos
apresenta Manu, sua namorada, descrita como não dotada de beleza, mas com ótimo senso
de humor, alguém que “ria, aliás, como faz muito tempo que não ri (GEISLER, 2014, p.
71). ” Manu é descrita como uma moça que antes ria, mas que, por algum motivo ignorado
por Henrique, passou ao descontrole emocional e a depressão. Uma namorada que se
diferencia de todas as anteriores por não saber a distinção entre hidratante e pasta de
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dente, muito prática e despreocupada com a aparência que, porém, como todas as exnamoradas de Henrique, tem transtorno obsessivo com datas (2014, p. 75).
Para o protagonista, o relacionamento com uma namorada significa não apenas
estar ao lado de alguém que o apoie e ame, mas, o enquadramento nesse padrão social
permitiria uma segurança, nos termos dele “ me sinto confiante com uma namorada, quase
como se tivesse um carimbo de Aprovado pela Sociedade e pelo Inmetro (2014, p. 76) ”.
Ser visto com uma namorada possibilitaria a Henrique uma liberdade, um não ter que se
explicar para os outros. Pois, um relacionamento heterossexual não seria socialmente
questionável, não haveria problemas em estar na norma.
Relação de conforto esta que se desestabiliza, a partir da entrada de Dante na
história. Dante um estudante de comunicação, abertamente gay, que recentemente
terminou um namoro e que, assim como Henrique, é amigo de Scila. Num feriado, de
carnaval, no qual Henrique esquece que havia marcado de acompanhar Manu numa
prova, o protagonista acaba viajando com um grupo de amigos para uma casa de praia. E,
dentre as pessoas desse grupo, está Dante. Ao ser apresentado, ao longo da viagem, Dante
aparece como um rapaz mimado, de classe média, que faz comentários machistas e,
portanto, nos termos de um dos integrantes do grupo de amigos, Pedro, seria uma “bicha
heteronormativa” (GEISLER, 2014, p. 89).
A reviravolta se dá quando, após a ingestão de cogumelos alucinógenos, em meio
a uma festa, na casa de praia, entre grupo de amigos, Dante e Henrique dançam abraçados
e acabam se beijando. Ainda que a experiência possa ser pensada como um caso atípico,
fora do cotidiano de Henrique e que, por isso, se justificaria como um episódio na vida
de um jovem adulto, heterossexual vivendo experiências sexuais diversas na juventude,
essa expectativa é quebrada na medida em que o relacionamento com Dante se aprofunda.
E, passa a fazer parte do dia-a-dia e do desenvolvimento psicológico e emocional do
personagem principal.
Entretanto, dentro da própria narrativa, a sexualidade de Henrique só se mostra
possível dentro da hetero ou da homossexualidade. Seja pela fala do próprio Henrique,
seja pelas falas das personagens que o cercam, a possibilidade de uma bissexualidade não
é sequer mencionada ou cogitada na história.

Anais da III Jornada de Gênero e Literatura - ISSN 2236-0786

P á g i n a 112 | 153

III Jornada de Gênero e Literatura
[Brasília, Universidade de Brasília, 26 e 27 de junho de 2017]

Na viagem à casa de praia, por exemplo, em um dado momento reunidas enquanto
preparam o café da manhã Renata, Priscila e Thaís conversam sobre Dante e Henrique,
especulando se os dois teriam ficados juntos na noite anterior, já que, haviam sido vistos
dançando abraçados. E, quanto Thaís e Priscila concordam com o fato de que Henrique e
Dante “queriam se pegar (GEISLER, 2014, p. 118)”, são interpeladas pela pergunta “Mas
ele não tem namorada?(GEISLER, 2014, p. 118)”, feita por Renata. Confirmando o
pensamento de Henrique, de que o fato de ter uma namorada é em si socialmente
inquestionável, pois, há uma adequação à “normalidade” sexual. Entrando, assim, na
lógica monossexual, na qual quem se relaciona com alguém do mesmo gênero é,
necessariamente, homossexual, gay ou lésbica, e quem se relaciona com alguém de
gênero diferente do seu próprio é, necessariamente, heterossexual.
O próprio Henrique confirma esta mesma lógica ao afirmar que

Porque eu tenho namorada. Porque eu sei do que eu gosto. E, acima de tudo,
porque eu não vou dar o cu [...] p.s. tudo bem ser gay, só não seja gay perto de
mim. p.s. 2 o que ele esperava que eu fizesse? O que ele queria? Sei lá, queria
que eu contasse que ia virar gay? [...] p.s. ele não fica enchendo o saco com o
que come mas (não sei quando) me disse que gosta de correr. p.s. 2 toma
cerveja. p.s. 3 até diria que é hetero (GEISLER, 2014, 126-137).

Com isso, é possível notar além das noções monossexuais, o preconceito e/ou
homofobia que delineiam a perspectiva de sexualidade de Henrique. Para este
personagem ser gay significa ser assediador, falar de jeito afeminado, usar roupas
estilosas, encher o saco com maquiagem, creminho e fazer luzes (GEISLER, 2014, p.
127).
O mesmo tipo de estereótipo lesbofóbico aparece em relação a Priscila, que aos
olhos de Renata só pode ser lésbica por conta das unhas curtas, o cabelo em tamanho
médio, sobrancelhas malfeitas e do cheiro de cigarro de menta e que assedia todas as
mulheres, que, de acordo com Renata é “lésbica, mas muito é simpática” e prestativa por
lavar a louça (GEISLER, 2014, p. 118).
Há na narrativa lugares delimitados para o que são relacionamentos heterossexuais
e homossexuais. Sendo o primeiro, o lugar inquestionável, confortável, representado pela
namorada, Manu, que por vezes, desaparece das cartas que Henrique escreve a Gabriel.
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Aparece, porém, sempre no lugar da “normalidade”, que de tão normal acaba sendo
negligenciada pelo protagonista, que coloca a namorada como a moça emocionalmente
instável, que ele não entende o porquê de estar tomando antidepressivos e frequentando
grupos de apoio psicológico, mas, que ele também não se preocupa em saber, pois, a
enxerga como forte e risonha. A própria personagem descreve o modo como Henrique a
percebe “É que tu tem na cabeça uma imagem de mulher que só existe nos vídeos burros
do Youtube. A louca, a emocional (GESILER, 2014, p. 178) ”.
O segundo é o lugar da homossexualidade representado por Dante, a pessoa a
quem Henrique não quer ser associado, mas que, contudo, relata gostar de conversar e ter
vontade de apresentar ao amigo Gabriel, caso ele acordasse do coma (GEISLER, 2014,
p. 187). Henrique não acredita na possibilidade do relacionamento entre ele e Dante ser
algo concreto ou levado a sério, tratando de um homem gay, classe média, branco, um
tanto esnobe e elitista, que já viajou o mundo, Dante é apresentado como alguém muito
distante da realidade e do mundo de Henrique, que, muitas vezes, se sente inferiorizado
pela perspectiva de Dante.
Henrique se relaciona amorosa e sexualmente com Dante, sempre afirmando que
não se trata de traição, pois, já havia brincado com Manu que “traição com mulher não
contava (se eu tivesse junto talvez não contasse mesmo) (GEISLER, 2014, p. 221)”.
Como se qualquer relacionamento com uma pessoa do mesmo gênero não tivesse a
chance de se desenvolver como algo concreto e afetivo.
O relacionamento com Dante ocupa o espaço da negação, mesmo quando
Henrique diz sentir a necessidade de estar perto do rapaz, e mesmo em momentos de
intimidade entre os eles, há alguma forma de negação: “p.s. 5 (não dormimos de
conchinha antes que tu ache que foi gay). Dormimos de frente um para o outro da forma
mais hetero possível (GEISLER, 2014, p. 224)”. Em suma, para Henrique, a ideia de que
ele e Dante possam parecer e agir como um casal é irritante (GEISLER, 2014, p.280). Ao
mesmo tempo que lhe parece impossível dizer “eu te amo” à Dante, lhe parece estranho
dizer “eu não te amo”, como se fosse óbvio e possível amá-lo apenas a partir dos gestos
e ações sutis, mas, não por meio de palavras e expressões abertas e explicitas para todos.
Se para Manu e Dante os espaços são explicitamente definidos, para Henrique
resta o não dito. Talvez, por escolha, mas, creio, principalmente, pelo mecanismo
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apresentado anteriormente como apagamento bissexual. A bissexualidade não seria
apresentada na narrativa como termo de identificação possível devido ao fato de que, de
modo geral, a sociedade pensa e historiciza as sexualidades de modo binário e dicotômico,
homossexualidade versus heterossexualidade. Estando a bissexualidade fora desse
binarismo, a chance de que esta apareça como sexualidade socialmente válida é
deslegitimada e apagada.
Durante uma discussão e despedida entre Dante e Henrique, Henrique narra o
modo como Dante percebe a sexualidade de Henrique:

Ele diz que eu preciso amadurecer (e ele não sorriu ao falar), me entender mais,
em especial sexualmente. Ele diz que eu pareço aquelas crianças que odeiam
chocolate, daí chega um bolo de chocolate, daí a criança prova e fica toda
preciso-provar-um-pouquinho mais-só-para-ter-certeza. Daí ele diz, tu serve
uma fatia nova para ti e deixa a pessoa comer o chocolate (GEISLER, 2014, p.
288).

Ao resumir desta maneira a sexualidade de Henrique, Dante deixa subentendido
o fato de que há uma necessidade de certeza, de tomada de decisão por parte de Henrique.
Quando pensada no âmbito da bissexualidade, esse tipo de afirmação se torna uma
pressão social real, no sentido de que as representações de bissexualidade, em sua
maioria, como demonstrado pelo relatório da GLAAD (2016), são de personagens tidas
como indecisas e/ou pouco confiáveis.
Ainda que dentro da narrativa de Luzes de emergência se acenderão
automaticamente, a bissexualidade seja impensável e impronunciável pelo protagonista e
pelas personagens secundárias, o fato de Henrique construir relacionamentos, românticos
e sexuais, profundos tanto com sua namorada, Manu, quanto com Dante, possibilita uma
leitura de bissexualidade na narrativa. Contudo, é importante frisar que o fato do termo
“bissexual” não aparecer explicitamente talvez dificulte uma leitura de Henrique como
tal, visto que, dentro de uma sociedade com perspectiva hegemonicamente monossexual
e heteronormativa poderá ser classificado como “heterossexual confuso” ou “gay
enrustido”.
O que diferencia esta narrativa é o fato de que, nela os relacionamentos de
Henrique são parte importante na construção da história da personagem. O
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relacionamento com Dante, por exemplo, por mais conflitante que seja não é apenas uma
menção, é intenso e constante na vida de Henrique. O mesmo se dá com a namorada,
Manu, a relação entre ela e Henrique é parte significativa da identidade dele. Não há na
história uma disputa para saber qualquer relacionamento importa mais, mas sim a
construção de significados diferentes e completos em seu modo de significar.
Ao finalizar sua narrativa dizendo “p.s. 13 Ele não entende que Canoas é pra mim
exatamente o que ela é pra linha do trem. Só a metade do caminho (GEISLER, 2014, p.
288)”, Henrique, talvez, esteja dizendo não apenas sobre seus objetivos de vida, mas,
também sobre as possibilidades de se ser completo e incompreendido no entre lugar.
Lugar este que também tem sido ocupado pela bissexualidade.
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RESISTÊNCIA E A BUSCA POR UMA IDENTIDADE EM THE
AUTOBIOGRAPHY OF MY MOTHER

Norma Diana Hamilton*

Resumo: Neste artigo, partindo dos estudos de gênero e raça, discutimos a questão de resistência e busca
por uma identidade no romance The Autobiography of My Mother da escritora afro-americana/caribenha
Jamaica Kincaid. Nesse bildungsroman, a narradora Xuela Richardson, uma mulher negra, cuja mãe morre
no momento em que ela nasce, conta sua história. A morte da mãe é um mistério para a narradora que busca
regatar do silêncio a história da mãe e construir uma conexão com esta. O resultado dessa empreitada é,
como o título da obra deixa entrever, uma integração das identidades de mãe e filha. É significativo também
que, em seu longo processo de amadurecimento, Xuela expressa profunda liberdade sexual e controle sobre
seu corpo. Com o receio de ter filhas/os que poderiam ser sujeitas/os à opressão que enfrenta, ela realiza
um aborto autoinfligido, sangrento e doloroso, que a torna estéril pelo resto da vida. Determinada a desafiar
os paradigmas de sua sociedade, esta personagem consolida suas capacidades de autodefinição e resistência,
atingindo uma nova dimensão de ser, a de reexistência, na qual se autovaloriza e ganha força cada vez mais,
para romper o ciclo da opressão.

Palavras-chave: resistência; identidade; raça e Gênero.

O objetivo deste artigo é discutir a questão de resistência e a busca por uma
identidade no romance The Autobiography of My Mother da escritora afroamericana/caribenha, Jamaica Kincaid. Nesse bildungsroman49, a perspectiva é da adulta
Xuela Richardson, uma mulher dominicana já com sessenta anos, de descendência
africana, escocesa e nativa do Caribe, que reflete, a partir de sua identidade híbrida, sobre
diferentes fases de sua vida, sua infância, adolescência e vida adulta durante o século XX.
A divisão do romance em sete partes, sem numeração de capítulos, contribui para o efeito
de continuidade do intenso monólogo interior e fluxo de consciência que a narradora
desenvolve. Vemos na obra a estratégia da narrativa introspectiva, na qual a narradora
fala para si mesma, o que aponta para a ausência de voz da mulher negra num mundo
opressor.

*Doutoranda em Teoria Literária e Literaturas em Língua Inglesa pela Universidade de Brasília. Contato:
diana_hami@yahoo.com.
49

Narrativa que focalize o desenvolvimento e aprendizado da/do personagem principal.
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Nesse complexo romance, parece haver uma busca de integração e conexão
profunda com a mãe pela narradora Xuela. Ao mesmo tempo em que ela fala da mãe —
sobre qual não sabe quase nada, mas que deseja regatar do silêncio — ela constrói a
autobiografia, como se ela se identificasse com a mãe, e as duas fossem uma única pessoa.
O próprio título da obra deixa entrever essa integração de identidades de mãe e filha. Em
termos convencionais, a palavra Autobiography sugere que a obra se trata da vida do/da
narrador/a. Pela colocação da sentença “of My Mother” junto a “Autobiography”, Kincaid
desafia e desloca a semântica convencional desta palavra, o que captura o leitor, fazendo
com que ele reflita um pouco mais. A integração das duas personagens estabelecida desde
o título se mantém ao longo do livro: às vezes, parece que a obra vai ser sobre a mãe da
narradora, mas não pode ser, em virtude do quase absoluto silêncio que envolve a morte
desta. Portanto, a obra é na verdade, sobre a vida de Xuela.
Logo no início do romance, a narradora dá ao leitor as complexas emoções
causadas pela morte da mãe, algo que ela busca entender sem sucesso. A ausência desta
figura materna teve um impacto profundo e significativo em sua vida: “Minha mãe
morreu no momento em que nasci, e, desse modo, durante minha vida inteira, não havia
nada que me separasse da eternidade; às minhas costas sempre havia um vento sombrio e
negro” (KINCAID, 1996, p. 3). A perda deixou profundas marcas em Xuela que se torna
uma pessoa solitária, desde a infância.
Nos primeiros anos de vida, a narradora cresce em um contexto de hostilidade.
Ainda recém-nascida, ela é abandonada pelo pai, Alfred Richardson, que a entrega à
mulher que lava suas roupas — Ma Eunice, uma mulher negra, velha e pobre que, além
de não dispor de uma estrutura adequada para cuidar de um recém-nascido, não tem forças
para cuidar de mais uma criança. Xuela acaba recebendo apenas o mínimo de cuidados
para sobreviver. Nessa fase inocente e de vulnerabilidade, ela pensa em diversos motivos
pela ausência de seu pai e sonha com ele chegando a cavalo para buscá-la. Este sonho
lembra as fantasias infantis construídas na tradição ocidental em relação aos príncipes
encantados que vêm a cavalo para resgatar as moças em perigo, como em “Branca de
Neve” e “Cinderela”. Essas histórias, que existem na fantasia de crianças, brancas
principalmente, provavelmente faziam parte das leituras de Xuela na escola. Observamos
que as/os personagens dessas histórias são sempre brancas/os, o que reforça a negligência
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da representação de crianças e jovens negros. Sobretudo, as histórias reforçam a
representação do homem como herói forte, salvador da mulher, a vítima fragilizada. Aos
poucos, Xuela se liberta deste tipo de fantasia, e se torna uma mulher resistente, que não
se deixa dominar por nenhum homem.
Ainda pequena, ela tem de escrever uma carta — como tarefa de escola — e decide
escrever sobre seu amor pelo pai. Observamos o amor incondicional de uma criança
inocente que continua amando, embora tenha visto o pai muito raramente. Com a carta,
Xuela consegue a atenção deste homem que a leva para morar em sua casa com sua
esposa. Entretanto, Xuela nunca se sentiu parte dessa família, tendo em vista que seu pai
esteve sempre ausente; e além disso, ela teve um relacionamento difícil com a madrasta.
Xuela desenvolve uma vida de solidão, sem receber qualquer apoio emocional destas
pessoas.
Desde uma tenra idade, Xuela começa a perceber a importância dada aos valores
eurocêntricos, e o impacto profundo desses valores no seu contexto social em geral, em
suas experiências e nas maneiras pelas quais as/os dominicanas/os tratam um ao outro.
Ainda criança, ela quebra um prato de Ma Eunice (a lavadeira que a criou), que tinha
inscrito o desenho de uma província inglesa com a palavra escrita Heaven [Céu]. A reação
de Ma Eunice demonstra o profundo valor sentimental que ela tinha pelo prato: ela
chorou, puxando os cabelos e batendo no peito. Xuela narra que, “a tristeza que ela [Ma
Eunice] expressou em função dessa perda me fascinou; foi uma angústia profunda, tão
contundente, como se ela houvesse perdido um ente querido” (KINCAID, 1996, p. 8).
Xuela percebe que não quebrou apenas um prato, mas que ela, de certa forma, rompeu o
que para Ma Eunice era uma conexão significativa com o país representado nele, a
Inglaterra.
Em relação à escola, Xuela destaca que as primeiras palavras que aprende a ler
são The British Empire [O império inglês]. Ela mostra que as/os professoras/es
dominicanas/os e os livros didáticos usados ensinam a crianças dominicanas a cultura e
os valores das/os ingleses, em detrimento da cultura e dos valores afro-caribenhos. Ela e
suas/seus colegas são obrigadas/os a falar o inglês padrão no contexto escolar.
A experiência de Xuela na escola relembra a “teoria de reprodução”, ligada ao
conceito da violência simbólica, formulada por Bourdieu e Passeron (2009). Para os
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estudiosos, toda ação pedagógica representa uma forma de violência simbólica, tendo em
vista que impõe um poder arbitrário. Nos processos de ensino e aprendizagem na escola,
a cultura dominante é apresentada como cultura geral. Dessa forma, para as crianças
oriundas das classes operárias, como no caso de Xuela, a escola representa uma ruptura
no que refere aos valores e saberes de sua prática, que são desprezados, ignorados e
desconstruídos na sua inserção cultural. Essas/esses alunas/os aprendem na escola novos
padrões culturais, isto é, um novo jeito de pensar, falar, agir, enfim, enxergar o mundo.
Isto pode ser visto como violência simbólica, uma vez que as crianças afro-caribenhas
podem passar a menosprezar suas raízes culturais e seu passado. Isto também remete à
concepção de Fanon em Pele Negra, Máscaras Brancas, que mostra como as pessoas
negras, neste caso, crianças negras, são ensinadas a internalizarem e reproduzirem as
práticas sociais eurocêntricas, enquanto desconhecem e rejeitam sua herança cultural
africana.
No romance, entretanto, conforme Xuela mostra, ela e suas/seus colegas de escola
não aceitam a doutrinação da cultura europeia, embora, em sua tenra idade, não a
compreendam dessa forma; elas/eles preferem falar o French patois [crioulo francês],
“uma língua que não era considerada apropriada” (KINCAID, 1996, p. 16). Isto mostra
uma resistência instintiva dessas crianças afro-caribenhas e seu desejo natural de manter
sua linguagem, e, portanto, sua identidade, sua cultura. O imperialismo linguístico tem
tido consequências duradouras em países caribenhos, onde o uso forçado da língua
inglesa contribui para naturalizar a cultura e tradições inglesas como superiores àquelas
da herança afro-caribenha. Entretanto, há uma resistência — também duradoura — da
população caribenha em geral, que mantém sua língua nativa, como representado por
Xuela e suas/seus colegas de classe.
Xuela mostra que existe uma ideologia por trás do ensino sobre os ingleses.
Geralmente, eles são apresentados como valentes, belos e inteligentes. Isto pode ser uma
forma de subjugação e opressão aos povos negros em geral, pois não se evidencia um
discurso na escola, ou na sociedade como um todo, que busque resgatar identidades
positivas para as pessoas dominicanas. Em geral, estas pessoas são vistas — e se
comportam — como subordinadas à Inglaterra política, econômica e culturalmente.
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À medida que cresce, Xuela desenvolve uma consciência crítico-reflexiva em
relação à naturalização da suposta superioridade do país colonizador. Apesar de seu
contexto social em que as/os jovens são doutrinadas/os — quase sempre com sucesso —
a valorizar e amar a civilização do opressor, ela consegue tomar uma atitude distanciada,
como podemos ver em sua reflexão:
Essa história de pessoas que nunca conhecerei – [...] os britânicos – tinha por
trás dela uma intenção maliciosa: de fazer com que eu me sentisse humilhada,
submissa, pequena. Uma vez que identifiquei e aceitei essa malícia direcionada
a mim, fiquei fascinada com essa expressão de vaidade: o perfume do próprio
nome e das próprias ações é inebriante, isso nunca faz você cansar; isso é sua
própria inspiração, isso é sua própria renovação (KINCAID, 1996, p. 60).

Xuela entende a extensão desse processo da internalização dos valores
eurocêntricos em pessoas de sua comunidade e a dimensão das consequências para elas.
Ela tem absoluta consciência da profundidade do dano a estas pessoas, e reflete sobre a
complexidade e dificuldade de sua libertação. Em sua comunidade, os pais, inclusive o
pai de Xuela, ensinam às/aos filhas/os a desconfiar e suspeitar de outras crianças negras,
e tentam convencê-las a deixar de fazer amizade com estas crianças. A narradora expressa
sua indignação em relação a isso:

Que essas pessoas que se pareciam tanto, que compartilharam uma história
comum de sofrimento, humilhação e escravidão, são ensinadas a desconfiar
um do outro – mesmo na infância – não é mais um mistério para mim. As
pessoas das quais nós deveríamos ter naturalmente desconfiado, estavam
completamente além de nossa influência; o que precisávamos para vencê-las,
para nos livrar delas, era algo muito mais poderoso do que a desconfiança
(KINCAID, 1996, p. 48).

A preocupação de Xuela em relação à naturalização de uma suposta superioridade das
pessoas brancas — inglesas ou suas descendentes — e a inferiorização das pessoas negras nos
remete ao que o pesquisador caribenho Christopher Charles e a feminista afro-estadunidense
Yaba Blay (2011) denominam de “supremacia branca”. Isto é, um sistema de exploração e
opressão, historicamente construído, no qual as pessoas são classificadas hierarquicamente
como “brancas” ou “não brancas” por pessoas que, em virtude da pigmentação clara de sua pele
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e de sua origem ancestral europeia, se classificam como “brancas” e superiores. Esse sistema
de poder é estruturado e perpetuado para legitimar e manter as categorias raciais e proteger uma
rede de riqueza, poder e privilégios. Os teóricos dizem ainda que, por ser um sistema, muitas
pessoas participam da supremacia branca, e também por ser uma ideologia, muitas pessoas
pensam, sentem, se comportam e operam de acordo com esta concepção, como algo natural.
Charles e Blay trazem o exemplo do padrão de beleza estabelecido, salientando que a beleza é
algo construído socialmente, que confere privilégios para quem a detém. “No contexto da
supremacia branca, vemos que o poder funciona como hierarquia, onde o branco está no topo,
associado ao belo, e a negritude, na base, associada ao que é bárbaro, negativo e feio”
(CHARLES; BLAY, 2011, p. 7). Em The Autobiography of My Mother, embora a população
seja formada por uma mistura de raças, com grande presença de grupos índios e negros, também
se manifesta fortemente essa concepção de supremacia branca em relação ao paradigma
eurocêntrico, onde os indivíduos que têm uma pigmentação de pele mais clara são mais
valorizados, e têm mais privilégio e acesso aos bens públicos, como no caso do pai da narradora,
Alfred, que também dá mais valor à sua origem europeia do que a africana.
Nascido de uma africana e um marinheiro escocês, Alfred herdou os traços de seu pai:
pele rosa, cabelos vermelhos e olhos da cor cinza. Alfred demonstra em suas ações o espírito
do colonizador inglês. A opinião de Xuela sobre o pai, antes visto como herói salvador na sua
infância, transforma-se radicalmente:

Meu pai rejeitou as complicações dos vencidos; ele escolheu a facilidade do
vencedor. [...] ele desprezou todos que se comportavam como as pessoas
africanas: não todos que se pareciam com eles, apenas aqueles que se
comportavam como eles, aqueles que eram vencidos, derrotados,
conquistados, pobres, doentes, ajoelhados, fragilizados por crueldade. [...] E se
existiu no meu pai alguma vez o vencedor e o vencido, agressor e vítima, ele
escolheu, não surpreendentemente, o manto do primeiro, sempre o primeiro
[...] (KINCAID, 1996, p. 186-192).

Percebemos um juízo de valor na fala da narradora que analisa com desprezo a
maneira de agir de seu pai. Ela gostaria que seu pai se identificasse com a luta contra a
ideologia dominante e a consequente opressão dos povos dominicanos. Entretanto, ao
longo do romance, ela se decepciona cada vez mais com ele, que persiste adiante com
determinados princípios do colonizador para o próprio benefício. É mais conveniente para
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Alfred resolver seus conflitos interiores, ao se aliar com os fortes. Sua profissão como
policial e, mais tarde como político, lhe confere muito poder. Xuela revela que ele é um
policial corrupto e ladrão, que se enriquece pela exploração das pessoas pobres e mais
fragilizadas. Ele internalizou os valores da cultura capitalista europeia de forma egoísta e
desonesta.
Alfred sempre conta histórias sobre seu pai, John Richardson: sua origem, seu
comportamento, suas aventuras. Este foi comerciante de rum que vivia em diferentes
países caribenhos colonizados pelos ingleses. Teve muitos filhos — eram todos meninos
— com diferentes mulheres em toda parte onde vivia. Alfred contava que todos os filhos
herdaram o cabelo vermelho de seu pai escocês, algo tão especial que os enchia de
orgulho. É importante refletirmos aqui sobre a questão da exploração sexual, sobretudo
das mulheres negras. Na sociedade dominicana, era comum que homens brancos e seus
descendentes se aproveitassem do grupo de pessoas mais vulneráveis, as mulheres,
afrodescendentes e nativas, seduzidas ou abusadas sexualmente, e quase sempre
abandonadas quando engravidavam.
Em relação à mãe dele, Alfred não tem histórias a contar. “Ela era uma mulher da
África — onde exatamente na África, ninguém soube dizer. E qual o sentido de descobrir?
” (KINCAID, 1996, p. 49), Xuela reflete com tristeza e sarcasmo. O comportamento de
Alfred é lastimável e bem sintomático da atitude de homens como ele. Ele valoriza um
pai com quem não conviveu e ignora a mãe, que o criou. A mãe “permaneceu para ele
sem características claras” (KINCAID, 1996: 183). Apesar de seu papel fundamental na
concepção, gestação e cuidados das/dos filhas/os, essas mulheres são ignoradas e
esquecidas. Os valores de Alfred espelham uma cultura patriarcal eurocêntrica, a qual
Xuela tem como referência em seu processo de aprendizagem e amadurecimento.
Naturalmente, ela desenvolve um sentimento de rejeição a essa cultura, na qual as mães
e as mulheres em geral são pouco valorizadas.
Em casa, o filho de Alfred é tratado de forma privilegiada pelos pais, enquanto a
filha Elizabeth e Xuela são negligenciadas, uma atitude, infelizmente, ainda observada
em muitas culturas contemporâneas.
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[...] ela [a madrasta] me deixou sozinha e valorizou seu filho mais que sua filha
[Elizabeth]. O fato que ela não deu muita consideração para a pessoa mais
parecida com ela, a filha, uma menina, foi tão normal que teria sido percebido
somente se fosse o contrário: para pessoas como nós, menosprezar tudo que
era parecido mais conosco era quase uma lei da natureza. [...] ela deu mais
valor ao filho, porque ele não era como ela: ele não era menina, ele era menino
(KINCAID, 1996, p. 52-53).

Na reflexão de Xuela sobre a forma de agir de seu pai e de sua madrasta,
observamos a questão de papéis de gênero nessa família: Elizabeth é enviada a um
internato católico — embora a família não fosse católica, como aponta a narradora.
Notamos o desejo dos pais de que a filha aprenda a ser doce, passiva, submissa, uma ‘boa’
esposa no futuro, de acordo com os valores patriarcais que eles seguem sem
questionamentos. Entretanto, assim como Xuela, Elizabeth demostra uma atitude de
resistência ao patriarcalismo que oprime as mulheres. Sem o conhecimento de seus pais,
ela desenvolve um relacionamento com um rapaz de sua vizinhança. Um dia, ao deixá-lo
após um encontro amoroso, ela cai com sua bicicleta em um precipício e se torna
paraplégica. A paralisia dessa jovem mulher, antes apenas simbólica, torna-se física
também. Seu amante nunca a visita no hospital, apesar de ter recebido notícias do
acidente. Meses depois, a família de Alfred o encontra e convence a casar-se com
Elizabeth. A narradora deixa claro que ele aceita a proposta do casamento com a intenção
de enriquecer. Anos depois, Elizabeth tem de lidar com um marido infiel, promíscuo e
desumano. Como tantas outras, Elizabeth aceita o destino cruel das mulheres nessa
sociedade, e a dificuldade de romper esse ciclo da opressão.
O filho de Alfred nunca é mandado embora de casa. Ele é visto como herdeiro da
família, e recebe toda a atenção dos pais. Mais uma vez, Xuela exprime seu desprezo pela
atitude de seu pai em valorizar mais a ascendência inglesa e o filho homem que
representa, para ele, a continuidade de sua posição privilegiada. Mais uma vez, Xuela
consegue ter uma visão crítica desta condição, o que a distingue das demais pessoas com
as quais convive.
Alfred foi seu nome; ele recebeu o nome de seu pai. Seu pai, meu pai, recebeu
o nome de Alfred o Grande, o rei inglês, um personagem que meu pai deveria
ter menosprezado, porque ele conheceu esse Alfred não pela linguagem do
poeta, o que seria a linguagem de compaixão, mas pela linguagem do
conquistador. Meu pai não foi responsável pelo próprio nome, mas foi
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responsável pelo nome de seu filho. O nome dado a seu filho foi Alfred. Talvez
meu pai imaginasse uma dinastia. Foi ridículo apenas para alguém excluído de
seu meio, alguém como eu, alguém feminino; qualquer outra pessoa entenderia
completamente. Ele havia se imaginado vivendo continuadamente pela
existência de outra pessoa (KINCAID, 1996, p. 110).

Observamos que, ao longo do romance, temos a sensação de que Xuela está
deslocada naquilo que narra, é a verdadeira posição do/da narrador/a fora-e-dentro
[outsider-within]. Sentimos seu distanciamento geral em toda a história: quando ela fala
do pai, da escola, de encontros sexuais, e demais experiências que marcam sua vida,
narrada por ela mesma. Embora ela esteja inserida nesse contexto, parece não fazer parte
dele. Ela não se encaixa e não quer participar dos valores e do estilo de vida daquelas/es
com as/os quais vive.
Entretanto, percebemos um envolvimento intenso da narradora quando ela fala da
experiência dolorosa, e sobretudo, misteriosa do seu nascimento, e ao mesmo tempo, da
morte da mãe. Podemos sentir a aflição da narradora pela escolha de suas palavras, sua
repetição incontida e seu constante questionamento em relação à perda da mãe:
Como explicar esse abandono, qual criança pode entender? Essa ligação, física
e espiritual que dizem que uma mãe tem para sua/seu filha/o, essa confusão
de quem é quem, carne e carne, essa inseparabilidade que dizem existir entre
mãe e filha/o – tudo isso não existiu entre minha mãe e a mãe da minha mãe.
Como explicar esse abandono, qual criança pode entender? Essa ligação, física
e espiritual, essa confusão de quem é quem, carne e carne, não existiu entre
minha mãe e a mãe dela, também não existiu entre minha mãe e eu, porque ela
morreu no momento em que nasci, e embora eu possa dizer a mim mesma de
forma racional que tal coisa é inevitável – pois quem pode fugir da morte –
novamente, como alguma criança pode entender tal coisa, um abandono tão
profundo? (KINCAID, 1996, p. 199, grifos nossos)

A partir de uma perspectiva psicanalítica, sentimos que Xuela ainda não conseguiu
separar-se da mãe, pois ela não passou pelo processo no qual, após o nascimento, a criança
vai constituindo a identidade própria, independente da mãe. Em seu livro O nascimento
psicológico da criança: simbiose e individuação (1977), a psicóloga húngara Margaret
Mahler e seus colaboradores Fred Pine e Annie Bergam denominam o processo de
separação-individuação que se refere ao nascimento psicológico e a aquisição de um
funcionamento autônomo da/do bebê na presença da mãe. Para as/os estudiosas/os, a
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partir dos quatro meses de vida, a criança começa um longo processo de desligamento da
fusão simbiótica com a mãe e se apropria de características individuais.

É durante a primeira subfase de separação-individuação que todos os bebês
normais dão seus primeiros passos hesitantes em direção à libertação, num
sentido corporal, de sua, até então, completamente passiva condição de bebê
de colo — o estágio de unidade dual com a mãe (MAHLER et al, 1977, p. 75).

O desaparecimento da mãe de Xuela na hora que ela nasce dá a sensação que ela
nasceu sozinha, ou que ela e a mãe ainda são uma só. O título reflete bem esta condição
de integração de ambas. Xuela não compreende essa perda; é um mistério para ela, mas
sente que isso tem grande impacto em sua (re)construção de uma identidade:

Quem era eu? Minha mãe morreu no momento que eu nasci. Você não é nada
ainda no momento em que você nasce. Esse fato da morte da minha mãe no
momento em que nasci se tornou um motivo central da minha vida. Não
consigo lembrar quando soube desse fato da minha vida pela primeira vez, não
consigo lembrar até quando eu não sabia desse fato da minha vida; talvez fosse
no momento que eu pudesse reconhecer minha própria mão, mas não havia
momento algum que eu me lembrasse que não me conhecia completamente
(KINCAID, 1996, p. 225).

A questão de identidade se destaca na busca da narradora em entender a ligação
com a mãe. Observamos seu desejo de dar vida, dar voz à mãe, e a impotência dela em
fazer isso, pois o passado que envolve sua mãe é marcado pelo silêncio, e sua morte está
cercada de mistérios. A narrativa de Xuela pode ser entendida como uma tentativa de
construção de uma conexão ancestral matrifocal para reforçar sua identidade, como
mulher e como negra, tentando não romper a rede de apoio que a ajudaria a sobreviver.
Dessa forma, as reflexões de Xuela ao longo do livro parecem ser uma busca de
reconstruir, na ausência, a presença da mãe. É como se a narradora buscasse escrever sua
própria história a partir da construção de uma história sobre sua mãe; como se ela não
estivesse falando de si mesma. Isto constrói uma sensação de estranhamento, o
Unheimlich. Este termo alemão, conforme explica a pesquisadora Cristina Stevens
(2015), refere-se à sensação de familiaridade associada ao mistério do desconhecido, o
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que gera, simultaneamente, um sentimento de ameaça, terror, ansiedade, saudade de casa,
ou seja, do útero, de voltar ao não-ser. Parece que a incessante busca de Xuela para uma
compreensão da ausência da mãe envolve uma busca de algo que ela, uma vez, sentiu
como familiar, íntimo, mas que ela não consegue resgatar, nem compreender; isto
impulsiona a sua busca por ela mesma, e por sua mãe ao mesmo tempo.
A reconstrução da presença da mãe é complexa, inalcançável. O pouco que Xuela
fala sobre ela ocupa não mais que seis parágrafos, não consecutivos, no livro todo. O
primeiro parágrafo que dá informações sobre a mãe aparece só na página 79 — já
transcorridos mais da metade do romance. O nome de sua mãe era Claudette Desvarieux,
um nome francês misterioso, como toda a vida desta enigmática mulher. Esse nome foi
dado por uma freira que a encontrou do lado de fora de um convento. A mãe de Xuela
havia sido abandonada pela mãe, quando tinha apenas um dia de vida. O resto do
parágrafo explica como Xuela ganhou esse nome, também misterioso: “Xuela” foi escrito
nos panos em que sua mãe estava embrulhada quando foi encontrada pela freira, e o pai
de Xuela lhe deu esse nome” (KINCAID, 1996: 80). A motivação de seu pai por esta
escolha, também é desconhecida, mas é ele que une indelevelmente a filha à mãe. A
narradora imagina que seu pai amava muito sua mãe e que, naquela época, ele era uma
pessoa sentimental e afetuosa.
Na infância, Xuela sonhava com a imagem de sua mãe, que ia ao seu encontro. A
mãe “descia de uma escada, com apenas os calcanhares e a bainha de seu vestido branco
visíveis” (KINCAID, 1996, p. 31). Parece que, em seu sonho, Xuela diviniza sua mãe,
como forma de buscar forças para sobreviver em seu contexto opressor e manter intacta
esta união, como maneira de reforçar a identidade negra que o pai procura eliminar. Como
ela própria reflete, “Eu a via a noite inteira no meu sonho. Ela cantava [...]. O som da voz
dela foi como um pequeno tesouro encontrado num baú abandonado, um tesouro que
inspira contentamento e prazer eterno” (KINCAID, 1996, p. 31).
Este cenário relembra as ancestrais cultuadas nas tradições religiosas africanas.
Como a pesquisadora brasileira Vania Vasconcelos explica, os orixás femininos, Nanã,
Iemanjá, Oxum, Obá, Euá, e Iansá exercem muito poder e lembram a força reverenciada
das mães primordiais. Segundo Vasconcelos, Nanã e Iemanjá estão associadas ao
exercício de maternidade e a lendas de criação. Nanã é representada como uma anciã,
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guardiã do saber ancestral. Em algumas lendas de criação, ela é apresentada como
fornecedora da lama com a qual se formou o ser humano (VASCONCELOS, 2014). Os
orixás femininos têm grande importância nas tradições religiosas africanas. Isto é
diferente das mulheres na tradição cristã, como por exemplo Maria, mãe de Jesus, vista
como uma mulher submissa e passiva, capaz de engravidar “sem pecado”. Por sua vez,
Eva, o oposto de Maria, é representativa da mulher desobediente, que é sinônimo de
pecadora, e foi punida com a mortalidade por seu pecado da desobediência ao patriarca.
Xuela não consegue ver o rosto da mãe no seu sonho recorrente. Isso nos remete
novamente à dificuldade de escrever, não apenas sobre a mãe, mas também sobre as/os
ancestrais africanas/os em geral. Mais uma vez, a forma narrativa se identifica com o
conteúdo: não há informações que Xuela possa encontrar sobre os povos nativos
caribenhos, assim como os povos africanos, pois foram negligenciados na historiografia
tradicional. Suas experiências e histórias pessoais foram distorcidas ou apagadas, e são
recuperadas apenas em sua (re)construção ficcional:

Essas pessoas estavam esperando ser engolidas pelo grande bocejo do vazio,
do nada [...]; mas a parte mais angustiante é que não foi por sua culpa que
perderam, e perderam de forma extrema; perderam não apenas o direito de ser
elas mesmas, mas também, elas se perderam. Isso é minha mãe. Ela era alta
(me disseram – não a conheci, ela morreu no momento em que nasci); [...]”
(KINCAID, 1996, p. 198).

Esse comentário final é repetido várias vezes no romance, o que reforça a falta de
conhecimento da mãe e dos povos africanos e nativos caribenhos, que a narradora busca
representar. É como se ela trouxesse a questão: como posso escrever sobre essas pessoas
se não tenho conhecimento sobre elas?
Ao longo da narrativa, Xuela reflete sobre a rejeição dela pelo pai. Ainda criança,
ela é mandada embora da casa do pai, assim como Elizabeth. O pai arranja com um antigo
colega, um homem abastado, Sr. Labatte, e sua esposa, para Xuela ficar hospedada em
sua casa. O casal é representado como não negro; é mais provável que essas pessoas sejam
brancas ou descendentes de brancos. Xuela retrata Sra. Labatte como uma mulher
oprimida, aniquilada pelo marido ao longo dos anos:

Anais da III Jornada de Gênero e Literatura - ISSN 2236-0786

P á g i n a 128 | 153

III Jornada de Gênero e Literatura
[Brasília, Universidade de Brasília, 26 e 27 de junho de 2017]

Ele usou contra ela a força da arma que levava entre as pernas, e ele a
desgastou. Seu cabelo era branco, não devido à sua idade. Assim como tantas
coisas sobre ela, seu cabelo havia perdido a vitalidade, deitado em sua cabeça
sem vida [...]. Eu pensei, Isto nunca deveria acontecer comigo [...] Eu me senti
forte e senti que sempre serei assim [...] (KINCAID, 1996, p. 65).

Observamos a determinação da narradora, desde cedo, em não se deixar ser
dominada por nenhum homem. Ela mantém esta atitude ao longo da vida. Já adulta, ela
se apaixona uma única vez por um homem negro dominicano que é casado. A esposa
deste homem acaba descobrindo a infidelidade do marido e ataca Xuela, que é capaz de
pôr um ponto final no relacionamento com esse homem, sem olhar para atrás, apesar de
seus sentimentos de amor e paixão por ele.
Aos 15 anos, Xuela é seduzida pelo Sr. Labatte, o novo guardião, amigo de seu
pai. A esposa deste homem é consciente dos abusos sexuais em sua casa e não reage para
impedi-los. De fato, ela os encoraja com a esperança de ganhar um bebê, tendo em vista
que ela não pôde tê-los. Observamos aqui a violência articulada à interface de raça e
gênero, onde há uma exploração da mulher negra também pela mulher branca. É
importante destacar aqui que Xuela não sofre em função da exploração sexual; pelo
contrário, ela tem controle dessa condição, exercendo sua sexualidade sem culpas e
enxergando esses momentos como prazerosos, sem se apaixonar.
Xuela não se submete ao desejo de Sra. Labatte de ganhar um filho. Quando ela
engravida, ainda adolescente, decide abortar, o que também demostra seu controle sobre
o corpo. O aborto é autoinfligido, sangrento e doloroso, que a torna estéril pelo resto da
vida. Vale ressaltar que a cena do aborto é bem significativa, porque a descrição de
processos corporais comum às mulheres é raramente encontrada na literatura; menos
ainda quando se trata de aborto, uma experiência marcada por inúmeros tabus e
resistências, e ainda criminalizada na maioria dos países. Ao contrário, a maternidade
aparece de forma idealizada, como realização maior para as mulheres 50, experiência em
profundo contraste com aquela vivida por Xuela:

Veja STEVENS, Cristina. “The body of the mother in contemporary black women narratives:
(re)writing immanence towards transcendence.” Ilha Desterro [online]. 2015, vol.68, n.2, pp.93-101.
ISSN 0101-4846. http://dx.doi.org/10.5007/2175-8026.2015v68n2p93.
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Eu não tinha o cheiro dos mortos, porque para algo ser morto, teria que ter vida
antes. Só fiz a vida que estava começando em mim, não morta, apenas não ser.
Senti uma dor entre minhas pernas; começou no abdômen inferior e no lombar
e desceu nas pernas, essa dor. Eu estava molhada entre as pernas; eu senti a
umidade; foi sangue novo e velho. O sangue novo tinha o cheiro de um mineral
escavado recentemente que ainda não havia sido refinado e se tornou algo
terreno, algo que poderia ter um valor atribuído. O sangue velho tinha o cheiro
fedorento, podre e doce, e isso eu amei e respirei fundo quando dominou os
outros cheiros no quarto; talvez eu só amei porque era meu. (KINCAID, 1996,
p. 90-91).

Esta experiência difícil também é analisada com frieza por Xuela, que mantém
controle absoluto sobre seu corpo. Ela exprime sentimento de amor e desejo por seu
corpo, diferente da sensação que a maioria das mulheres teria nesse contexto sangrento.
O texto pode parecer chocante pela crueza das palavras da narradora, como se ela
estivesse fazendo uma autopsia em seu corpo vivo. Entretanto, ao mesmo tempo,
observamos que é uma das poucas vezes no qual sentimos sua entrega, perdendo o
distanciamento que sentimos ao longo da narrativa. Quando ela fala dos seus processos
dolorosos como nesse caso, ela mostra um intenso envolvimento.
Sobretudo, percebemos que a atitude de Xuela se diferencia de muitas mulheres
negras oriundas da classe operária, cujos corpos são explorados não apenas pelo homem
branco, mas também pelo homem negro. Lembramos as mães escravas que pariam as/os
filhas/os bastardas/os, que seriam vendidas/os logo após seu nascimento. No caso de
Xuela, sentimos em suas reflexões sobre seus processos e experiências dolorosas que ela
expele tudo que busca dominá-la. Não sentimos que ela esteja explorada, nem como
negra, nem como mulher. O único amor que ela tem — além do amor para si mesma —
é pela mãe, que ela não conhece e que continua um mistério para ela.
Xuela se recusa ser mãe. Sua negação da maternidade pode ser considerada um
ato de resistência contra a opressão que sofre em sua sociedade. No mundo ocidental, os
discursos sobre o corpo das mulheres e seus processos corporais têm sido utilizados contra
elas por muito tempo. A historiadora e feminista brasileira Tania Swain (2007) observa
que as mulheres têm sido reduzidas aos seus corpos e consideradas matéria-prima para a
reprodução. Em seu artigo “Meu corpo é um útero?”, Swain afirma que todo discurso que
reduz o corpo das mulheres e seus processos à natureza, faz a maternidade a essência do
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ser. Para ela, a representação da maternidade produzida por discursos patriarcais limita a
autonomia das mulheres.

Tecida em uma densa rede discursiva que imbrica memória, tradição e
autoridades diversas, a representação da ‘verdadeira mulher’
mãe/esposa/ dona de casa é ainda em nossos dias a imagem da maioria
das mulheres. A multiciplicidade que compõe o desejo e a experiência
das mulheres é esquecida pelo efeito homogeneizante da imagem do
mesmo (SWAIN, 2007, p. 211).

Percebemos que, no ponto de vista de Xuela, os valores ligados à maternidade são
opressivos para as mulheres negras. Ela deseja quebrar esse ciclo opressor, evitando a
maternidade, pois ela não quer dar continuidade a essa história que oprime as pessoas
negras.

Durante anos e anos, cada mês meu corpo incharia um pouco, imitando o
estado de maternidade, desejando engravidar, lamentando a decisão do meu
coração e da minha mente de nunca trazer uma criança ao mundo. Eu me
recusei a pertencer a uma raça, eu me recusei a aceitar uma nação. Eu queria
apenas, e ainda quero, observar as pessoas que fazem isso. O crime dessas
identidades que conheço agora mais do que nunca, não tenho a coragem de
criar. Desse modo, sou nada? Não creio que sim, mas se nada é uma
condenação, então eu preferia ser condenada (KINCAID, 1996, p. 226).

Além da recusa de ser mãe, Xuela resiste à sua realidade opressora de diferentes
maneiras. Aos 18 anos, ela começa a trabalhar, ampliando o espaço limitado reservado às
mulheres e ocupando o espaço público destinado tradicionalmente aos homens. Ela
consegue um emprego na construção de uma rodovia em sua cidade. Vestida como
homem, ela trabalha ao lado de homens. Esse emprego lhe ajuda a tornar-se uma pessoa
mais independente e segura de si.
Em seu processo de autorreflexão e crescimento, uma das perguntas que ela coloca
é, “o que faz com que o mundo se vire contra mim e contra todas que se parecem
comigo?” (KINCAID, 1996, p. 132). Ela percebe que essa não é uma pergunta que
homens poderosos, como seu pai, se fazem e que as respostas não são fáceis de encontrar:
“quando faço essa pergunta, uma resposta que encherá páginas e volumes de um livro não
aparece para mim” (KINCAID, 1996, p. 132). Ou seja, ela não consegue achar motivos
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compreensíveis ou aceitáveis para esses valores de uma sociedade que mantém o injusto
controle e opressão das pessoas negras, sobretudo, das mulheres negras. A reflexão de
Xuela relembra a narradora Claudia em The Bluest Eye (1970) da escritora afro-americana
Toni Morrison, que desmantela sua boneca branca, na tentativa de achar no seu interior
um núcleo que explique a razão de ser a boneca preferida pelas crianças brancas e negras
em geral. Claudia percebe que não existe uma substância identificável na boneca que ela
possa destruir; entretanto, a boneca branca dispõe de um valor simbólico incalculável.
Assim como Claudia, a indignação e indagação de Xuela indicam sua tomada de
consciência, que explica sua rejeição da realidade opressora na qual vive. Essas mulheres,
que não se encontram apenas no mundo ficcional, estão inseridas num mundo póscolonial, e representam uma nova fase em contínuo processo de resistência,
empoderamento e superação da opressão que enfrentam.
Xuela se casa com um inglês branco, o que parece ser irônico, até que percebemos
seus motivos vingativos. Ela revela que não o amou: “Ele não se parecia com alguém que
eu podia amar, não se parecia com alguém que eu deveria amar, portanto, determinei que
não podia amá-lo e determinei que não deveria amá-lo” (KINCAID, 1996, p. 152).
Observamos sua resolução de não se apaixonar por esse homem que tanto a amou.
Naturalmente, ele sofre em função da rejeição e da incapacidade de Xuela de amá-lo.
Xuela, por outro lado, lida com o relacionamento como forma de exercer sua liberdade
sexual. Isto é, diferente dos valores ideológicos acerca da mulher, ela consegue
desenvolver uma vida sexual prazerosa e libertadora, sem ter alguma ligação sentimental
o parceiro. Diferentemente de Sra. Labatte e de outras mulheres, Xuela não aceita se
tornar submissa aos homens com os quais ela se relaciona.
Quando Xuela conhece seu marido inglês pela primeira vez, ele era casado com
uma inglesa branca, a qual Xuela descreve como: “[um] ser humano frágil que formou
um sentido de quem ela era a partir do poder de seu país de origem, um país que, ao seu
nascimento, tinha a capacidade de determinar a existência diária de um quarto da
população do mundo ...” (KINCAID, 1996, p. 208). A narradora destaca a atitude e
sentimento de superioridade dessa mulher em relação às mulheres dominicanas. A inglesa
se refere àquelas mulheres como woman [mulher], mas chama a si mesma de lady
[senhora]. Conforme a narradora explica, para esta inglesa, as mulheres dominicanas
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eram apenas mulheres; elas têm “uma breve definição: dois seios, uma pequena abertura
entre as pernas, um útero; nunca variam e estão sempre no mesmo lugar. [A inglesa]
nunca iria se descrever dessa forma [...]” (KINCAID, 1996, p. 159).
Assim como o discurso patriarcal vincula as mulheres em geral à imanência do
corpo, esta mulher branca reduz as mulheres negras aos aspectos do corpo feminino que
podem ser usados como objeto para exploração e prazer do homem. Elas são descritas
quase como animais, sem nenhuma complexidade psicológica individual que distingue
os seres humanos entre si, e que os diferencia dos animais. A inglesa as enxerga como
objetos à sua disposição, e não como seres humanos que pensam, que também têm
histórias e experiências de vida complexas. Inserida numa posição privilegiada nessa
sociedade patriarcal e racista, a inglesa não consegue ver as negras como mulheres iguais
a ela. Mais uma vez, notamos a opressão articulada à interface de raça e gênero. Vale
salientar que o poder que a inglesa busca manter em virtude de sua cultura é ilusória,
tendo em vista que ela como mulher é inferiorizada na própria cultura. Seu marido inglês
não lhe dá valor, se apaixonando por outra mulher.
Observamos mais uma vez, o discurso crítico de Xuela que se posiciona
criticamente quanto à maneira como a inglesa inferioriza as mulheres negras. Ela percebe
a inveja desta mulher, cuja cultura prescreve que ela seja casta e frágil. Xuela não aceita
ser dominada por ela. Ao contrário, ela investe na autoafirmação, procurando sempre
cultivar uma boa autoestima. Ela mostra que é capaz de encontrar a força dentro de si
para resistir à opressão do colonizador:

Meu próprio rosto foi um conforto para mim, meu próprio corpo foi um
conforto para mim, e não importava o quanto me ficaria decepcionada com
alguém ou por qualquer coisa, no final, não deixei nada substituir meu próprio
ser na minha própria mente (KINCAID, 1996, p. 99-100).

Nesse último estágio de seu processo de desenvolvimento, Xuela consolida suas
capacidades de autodefinição e resistência. Este bildungsroman encerra apontando para
um futuro promissor. Xuela está determinada a continuar desafiando os paradigmas de
sua sociedade e se assegura de que sim, ela pode ser mulher e ser forte; ela pode ser negra
e ser bela. Desse modo, ela transcende a opressão real e psicológica de seu mundo cruel.
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Ela atinge uma nova dimensão de ser, a de reexistência, na qual se autovaloriza e ganha
força cada vez mais, para romper o ciclo da opressão. Esse é o legado que ela busca deixar
de sua existência. Sem um/a filho/a para quem deixar a herança de sua sabedoria, essa
personagem feminina negra deixa, entretanto, reflexões fecundantes para o fim da
opressão de gênero e raça, que ainda vivemos na sociedade contemporânea. Sua atitude
crítico-reflexiva permite a construção de novos valores — estéticos e éticos — para as
pessoas negras, e especialmente, para as mulheres negras, apontando para um futuro mais
positivo para elas.
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ELVIS & MADONA – UMA NOVELA LILÁS, DE LUIZ BIAJONI: REFLEXÕES
SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DOS VÍNCULOS AFETIVOS E SUAS
IMPLICAÇÕES POLÍTICO-SOCIAIS
Pollianna de Fátima Santos Freire*51
Resumo: A partir do romance Elvis & Madona – Uma Novela Lilás, de Luiz Biajoni, publicado em 2010,
o trabalho reflete sobre a formação de novos arranjos familiares em contraponto a iniciativas legislativas
que representam uma tentativa, sobretudo no contexto familiar, de regulação do gênero e da sexualidade
para (re)estabelecer padrões fundados na estrutura compreendida, nos termos de Judith Buttler (2003),
como a matriz de inteligibilidade de gênero. Busca-se estabelecer relações entre dois dispositivos
discursivos conflitantes — decisão do Supremo Tribunal Federal e o Estatuto da Família — e o processo
de representação, na literatura brasileira contemporânea, das conjugalidades não hegemônicas.
Palavras-chave: Famílias; Estatuto da Família; STF; Literatura Brasileira Contemporânea

Introdução

O romance Odara, de Márcio Paschoal, traz como personagem principal uma
travesti. Em determinada passagem da narrativa, Odara, a travesti, conhece Rubens, filho
de uma rica família carioca tradicional e conservadora. Os dois, apaixonados, resolvem
celebrar a união sem o conhecimento da família do noivo, que, em pouco tempo, descobre
o segredo. Como uma pessoa que vivencia sua sexualidade fora da matriz de
inteligibilidade de gênero, a vida de Odara é marcada por diversas situações de opressão
e preconceito resultantes de posturas sociais conservadoras.
No entanto, entre os muitos discursos conservadores que perpassam a narrativa,
destaca-se aquele evidenciado por Rubens quando, em uma passagem do romance, conta
que a maior preocupação da sua mãe seria o surgimento de uma jurisprudência que
legitimasse a união estável entre casais do mesmo sexo, neste caso, o seu casamento com
Odara. O romance foi lançado em abril de 2011, um mês antes de o Supremo Tribunal
Federal julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132 e reconhecer a união estável para
casais do mesmo sexo.
*
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Odara não é o foco de reflexão deste trabalho, mas esse breve resumo nos ajuda a
começar a pensar como a família patriarcal — cujas bases se assentam em relações
conjugais tradicionais, ou seja, entendida como uma relação monogâmica, estabelecida
entre um homem e uma mulher, reconhecida pelas leis civis do Estado, conforme
estatuído pelo primeiro Código Civil brasileiro, publicado em 1916 — é uma das
“tecnologias de gênero” que atua na manutenção de opressões sistemáticas e que, por
conseguinte, serve como argumento para sustentação do conservadorismo social que vem
se reverberando por meio do aparato jurídico resistente em reconhecer a legitimidade dos
diferentes tipos de arranjos familiares existentes na sociedade brasileira.
Ao destacar a preocupação da matriarca conservadora, o romance Odara explicita
o esforço secular que há no Brasil para a regulação e a proteção dos direitos da família
heterossexual, monogâmica e indissolúvel em detrimento da proteção dos direitos de
todos os demais tipos de arranjos familiares que deveriam ser protegidos pelo Código
Civil. No texto de 1916, por exemplo, foi legitimada a família constituída a partir do
casamento civil, ao passo que foram deslegitimadas todas as uniões não reconhecidas
pelas leis jurídicas. As principais mudanças referentes aos direitos de família ocorreram,
efetivamente, depois de mais de 70 anos da publicação do Código Civil de 1916, com a
Constituição Federal de 1988 (CF).
Conforme Maria Berenice Dias, foi a CF que ampliou o conceito de família e
emprestou juridicidade ao relacionamento existente fora do casamento, reconhecendo
como entidade familiar a união estável entre um homem e uma mulher. No entanto, ainda
conforme Dias, devido ao conservadorismo dos juízes, foi muito difícil inserir esse
conceito no âmbito do Direito das Famílias, o que ocorreu somente nos anos de 1994 e
1996, com as Leis n.º 8.971 e n.º 9.278, que foram instituídas para regular a união estável
entre pessoas heterossexuais como uma família.
Tendo em vista que mesmo a regulação da união estável entre pessoas
heterossexuais como família é uma conquista recente, é que proponho — partindo da
reflexão sobre as circunstâncias sócio-históricas imbricadas no processo de produção de
diferentes tipos de discursos, como a decisão do STF e o Estatuto da Família, e
compreendendo a família, os referidos discursos e a literatura como “tecnologias de
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gênero”, nos termos de Teresa de Lauretis 52 — breves considerações sobre como a
literatura brasileira contemporânea vem trabalhando para dar visibilidade à questão dos
novos arranjos familiares e, consequentemente, atuando como uma instância de
renovação e de ruptura de padrões.
Nesse texto, trago o romance Elvis & Madona – uma novela lilás, cujas
personagens principais são uma travesti e uma lésbica, a fim de refletir sobre os
dispositivos discursivos conflitantes que representam, por um lado, uma tentativa de
regulação do gênero e da sexualidade para a manutenção da ideia de um único modelo de
família e, por outro, mecanismos de resistência na luta para romper com
conservadorismos sócio-políticos cerceadores de direitos.

1. Reflexões sobre a transformação dos vínculos afetivos e suas implicações
político-sociais
O estatuto jurídico brasileiro é omisso em relação ao reconhecimento e à proteção
das pessoas que integram diferentes tipos de arranjos familiares. Essa omissão fica mais
evidente quando esses arranjos são formados por pessoas LGBTI (Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais)53, atualmente o grupo social mais vulnerável no
Brasil. Em maio de 2017, por exemplo, o país já registrava o assassinato de 117 pessoas
em decorrência da homofobia, o que configura o cenário de um assassinato de pessoa
LGBTI a cada 25 horas, de acordo com dados do Grupo Gay da Bahia (GGB).
Mesmo diante dessa realidade, o aparato jurídico, na contramão de propostas para
a proteção dos direitos das minorias, resiste em evoluir. Um exemplo dessa resistência
evidencia-se por meio da luta empreendida, desde 2007, pelo Instituto Brasileiro de
Direito de Família (IBDFAM), que propôs a revisão do livro do Direito de Família, do

52

Para Teresa de Lauretis, o gênero deve começar a ser pensado a partir de uma visão teórica foucaultiana,
conforme a qual a sexualidade é uma “tecnologia sexual”. A autora sugere um novo conceito de gênero,
pautado na perspectiva de Foucault, no sentido de que o gênero, como representação e autorrepresentação,
seria “produto de diferentes tecnologias sociais, como o cinema, por exemplo, e de discursos,
epistemologias e práticas críticas institucionalizadas, bem como das práticas da vida cotidiana.”
(LAURETIS, 1994, p. 208).
53
No Brasil, no sítio oficial da Organização das Nações Unidas, a sigla LGBTI é utilizada para fazer
referência a lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans e intersexo. Por essa razão, optei pelo uso da referida
sigla neste texto.
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Código Civil brasileiro, para atualizar um texto que, idealizado no final do século XIX,
não mais atende às estruturas familiares atuais. O projeto de Lei n.º 2.285/2007,
denominado Estatuto das Famílias54, grafado no plural, foi elaborado por membros do
IBDFAM com base na ideia de que relações baseadas no afeto, diferentemente do que diz
o legislador, são consistentes.
Todavia, de acordo com Maria Berenice Dias (s/d, p. 2), no que diz respeito ao
Direito de Família, “quando surge alguma proposta de regulamentar algo que foge aos
padrões convencionais [...] o legislador prefere omitir-se. Tem medo de desagradar seu
eleitorado, pôr em risco sua reeleição.”, isto é, o legislador se preocupa muito mais em
preservar um modelo de família e garantir sua reeleição do que legislar a favor da
dignidade humana. Por isso, as pequenas mudanças que vêm ocorrendo no texto jurídico,
a exemplo da “atualização” do Código Civil em 2002, ainda não foram suficientes para
romper com o discurso de promoção dos valores de família patriarcal e garantir os direitos
das pessoas que integram os arranjos familiares cada vez mais plurais.
Para a pesquisadora, o fato de determinados dispositivos terem sido mantidos no
Código Civil que foi revisto em 2002 “demonstra a resistência do legislador em se afastar
do modelo de família que o Código anterior retratava, mas que não mais serve para
identificar as atuais estruturas familiares.” (DIAS, s/d, p. 4). A jurista explica que o
conceito de família se modificou no Brasil e cada vez mais se afasta do modelo
convencional da família constituída pelos laços do matrimônio, já que, hoje, existem
diferentes tipos de arranjos familiares, como as famílias reconstruídas, informais,
monoparentais, família formada por pessoas do mesmo sexo, ou seja, o parâmetro deixou
de ser o casamento.
Assim, fica claro que, no campo político-discursivo, qualquer tentativa de criação
de mecanismos que garantam à proteção dos direitos das minorias, especialmente da
comunidade LGBTI, tem esbarrado no conservadorismo da sociedade brasileira, cujas

54

O Estatuto das Famílias, que começou a tramitar no Congresso Nacional em 2007, tem como pretensão
substituir todo o livro do Direito de Família do Código Civil vigente no direito brasileiro. O texto em
questão foi elaborado por diversos estudiosos associados ao IBDFAM, incluindo a própria Maria Berenice
Dias. Nesse projeto, entre outros direitos, o art. 68 propõe reconhecer como entidade familiar a união “entre
duas pessoas de mesmo sexo, que mantenham convivência pública, contínua, duradoura, com objetivo de
constituição de família, aplicando-se, no que couber, as regras concernentes à união estável”.
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bancadas mais fortes, na Câmara dos Deputados, estão formadas, majoritariamente, por
homens, brancos, heterossexuais e cristãos. As pequenas mudanças, quando acontecem,
vêm acompanhada de uma luta simbólica travada no campo político-discursivo brasileiro,
a exemplo da existência do conflito entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, em
que se observa uma disputa entre os poderes para determinar o direito.
Por um lado, houve pequenos avanços no que se refere à conquista de direitos das
pessoas que vivenciam conjugalidades não hegemônicas com, por exemplo, a histórica
decisão STF, que, em maio de 2011, reconheceu a união estável para casais do mesmo
sexo. Nesse julgamento, as ministras e as ministros do STF acompanharam o voto do
relator das ações, ministro Ayres Brito, no sentido de dar interpretação, de acordo com a
Constituição Federal de 1988 (CF), para excluir qualquer significado do artigo 1.723 55 do
Código Civil que impedisse o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo
como entidade familiar, além de solicitar também que os mesmos direitos e deveres dos
companheiros nas uniões estáveis heterossexuais fossem estendidos aos companheiros
nas uniões entre pessoas do mesmo sexo.
Por outro lado, na contramão dessa votação histórica, o deputado Anderson
Ferreira (PR/PE) propôs, no final de 2013, o Projeto de Lei n.º 6.583/201356, que dispõe
sobre o Estatuto da Família. A proposta do PL — a qual define, em seu artigo 2.º, a família
como a união entre homem e mulher e exclui os demais tipos de arranjos familiares, por
exemplo, famílias oriundas das uniões homoafetivas — foi concluída no dia 28/10/2015
pela comissão especial na Câmara dos Deputados designada para discutir o projeto.
Esse Estatuto busca a proteção da família nuclear burguesa e desconsidera vários
arranjos de união da família com várias formas de composição de seus membros. Ou seja,
fundado em um discurso político conservador, o referido texto desconsidera o afeto como

O art. 1.723, do Código Civil brasileiro, dispõe que “É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida
com o objetivo de constituição de família‖”.
56
O relatório do Estatuto da Família, projeto de Lei n.º 6.583/2013, havia sido aprovado em setembro de
2015, mas os deputados ainda precisavam analisar as sugestões de mudança, a exemplo do destaque n.°
1/15, que propunha a alteração da redação do artigo 2º referente à definição do conceito de família, que
acabaram sendo rejeitadas. No entanto, no final de outubro de 2015, a deputada Erika Kokay (PT-DF) e o
deputado Jean Wyllys (Psol-RJ) conseguiram o número de assinaturas necessário para solicitar a análise do
projeto em plenário, de modo que, se o recurso for aprovado, o Plenário da Câmara terá de votar o estatuto;
caso o recurso seja rejeitado, a proposta, por ter tramitado em caráter conclusivo na comissão especial,
seguirá diretamente para o Senado.
55
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um elemento importante das relações humanas. Nesse contexto, o modelo de família
nuclear, monogâmica e heterossexual, constituída por meio do casamento legal, é
defendido como único modelo inteligível de família pelos discursos conservadores
proferidos pelas lideranças políticas em questão.
Portanto, se, por um lado, o reconhecimento da união estável para casais do
mesmo sexo, pelo Poder Judiciário, está fundado no dispositivo discursivo de
reconhecimento dos direitos das famílias que se formam a partir da união de sujeitos com
orientação sexual não hegemônica, por outro, o Estatuto da Família implica a negação a
diversos direitos, uma vez que discrimina, estimula o desrespeito e fomenta a intolerância
entre as pessoas. Por essa razão, ao se fundamentar na crença religiosa e criminalizar
outros tipos de arranjos familiares, como está explicitado no texto do relator do projeto,
o Estatuto da Família já nasce inconstitucional.
Mas, aqui, como a ideia é discutir sobre os dispositivos discursivos conflitantes,
cabe ressaltar que essa discussão acerca da legitimidade das uniões entre pessoas do
mesmo sexo tem extrapolado o campo político. Por exemplo, recentemente na telenovela
brasileira Babilônia 57, exibida em horário nobre entre os meses de março e agosto de
2015, foi engendrada uma trama que centralizou a questão da conjugalidade não
hegemônica — um dos principais núcleos familiares da trama era composto pela união
estável entre duas mulheres lésbicas e idosas, representadas pelas atrizes canônicas
Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg — e o desejo desse casal de oficializar sua
união.
A representação de um modelo de conjugalidade não hegemônico, selado com um
beijo romântico entre as duas atrizes logo no primeiro capítulo, provocou a reação dos
segmentos mais conservadores da sociedade brasileira, sobretudo a da bancada
evangélica no Congresso Nacional. Deputados e senadores da Frente Parlamentar
Evangélica emitiram notas de repúdio ao beijo protagonizado pelas atrizes e convocaram
seus eleitores a boicotarem a trama e seu maior patrocinador, o que, por coincidência, ou
não, fez que essa telenovela batesse, durante seus poucos meses de exibição, recorde
negativo de audiência.

57

A telenovela Babilônia foi escrita por Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga, e
produzida e exibida pela Rede Globo entre 16 de março e 28 de agosto de 2015.
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Embora a telenovela Babilônia tenha permanecido por um curto período no ar, o
que talvez não se deva exclusivamente às manifestações ultraconservadoras de lideranças
políticas e religiosas do país, a representação centralizada de uma relação conjugal não
hegemônica provocou reações no público e, tanto negativa quanto positivamente, suscitou
debates sobre a questão em vários segmentos e instâncias sociais, sobretudo no campo
político. Nesse sentido, a representação, na telenovela, da união estável entre duas
mulheres pode ser entendida, aqui, como uma prática de resistência, na medida em que
deu visibilidade política a problemas que, na esteira do pensamento conservador, deveria,
no mínimo, ter permanecido encerrado na privacidade dos lares. Babilônia, em certa
medida, permitiu que um problema particular — o desejo de assumir e legitimar um
relacionamento conjugal não hegemônico e todas as consequências acarretadas por essa
ação, como o medo, a solidão, o abandono, o sofrimento e a opressão — fosse
transformado em um problema público.
Se a vivência, pelas personagens, de uma conjugalidade diferente daquela
preconizada pelo ideal de família burguesa poderia ser entendido como problema que
aparentemente se apresentaria como individual, de domínio privado, na telenovela em
questão, o reconhecimento dessa vivência como passível de representação, legitimação e
respeito, tornou-se um problema coletivo, de domínio público, na medida em que a
reverberação da discussão dessa temática no meio social, direta ou indiretamente,
promoveu uma discussão política que expôs as consequências advindas das situações de
constrangimento, opressão e sofrimento, aos quais milhares de pessoas que têm uma
orientação sexual não hegemônica são submetidas cotidianamente em nossa sociedade.
Também no que se refere ao campo literário, já tem sido possível observar nos
últimos anos escritores e escritoras que vêm trabalhando com um modelo de
representação transgressora em relação aos modelos hegemônicos tradicionais. Por
exemplo, no tocante à representação de personagens que subvertem, nos termos de Judith
Butler, o sistema da heterossexualidade compulsória, na produção de literatura de autoria
feminina destacam-se escritoras como Cíntia Moscovich 58 , cuja literatura vem sendo

Cíntia Moscovich, já no seu livro de estreia — O reino das cebolas — dedicou a terceira parte da sua
coletânea de contos exclusivamente à abordagem da temática homossexual feminina. A temática ainda
serviu de pano de fundo para o seu primeiro romance, Duas Iguais, que aborda o amor lésbico entre duas
adolescentes, Clara e Ana, que se envolvem convivendo em uma escola judaica.
58
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legitimada por agentes que atuam dentro do campo literário brasileiro — por exemplo, as
editoras, os críticos e os próprios leitores e leitoras —, que trabalha com personagens com
orientações sexuais não hegemônicas. Ademais, existem ainda editoras, como a editora
GLS e a editora Malagueta, que são destinadas à publicação de obras de temática
homossexual, sendo esta última totalmente dedicada à literatura de autoria feminina.
No plano literário, a literatura brasileira contemporânea, assim como ocorreu na
telenovela, já começou a representar as relações conjugais não hegemônicas. Luiz
Biajoni, por exemplo, publicou em 2010 o romance Elvis & Madona – uma novela lilás,
cujos personagens principais subvertem o sistema de heterossexualidade compulsória e
organizam suas relações afetivas e familiares totalmente fora da matriz de inelegibilidade
de gênero. O enredo de Elvis & Madona é centrado na relação afetiva estabelecida entre
Elvis, que se identifica como uma mulher lésbica, e Madona, que é uma travesti. Elvira e
Adaílton se conhecem, ela engravida, eles se apaixonam, vão morar juntos, têm uma
criança e, do modo como desafiam os padrões, tanto da instância heterossexual quanto da
homossexual, subvertem, nos termos de Judith Butler, a matriz de inteligibilidade de
gênero.
Em seu livro Problemas de gênero, Judith Buttler explica que “as ‘pessoas’ só se
tornam inteligíveis ao adquirir seu gênero em conformidade com padrões reconhecíveis
de inteligibilidade de gênero” (BUTLER, 2003, p. 37). Então, na estrutura compreendida
como a matriz de inteligibilidade de gênero, “os gêneros ‘inteligíveis’ são aqueles que,
em certo sentido, instituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo,
gênero, prática sexual e desejo. ” (BUTLER, 2003, p. 38). Para a autora, gênero seria,
portanto, “a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de
uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a
aparência de uma substância, de uma classe natural do ser.” (BUTLER, 2003, p. 59).
Esses atos repetidos, nos termos de Butler, são reconhecíveis em razão da matriz
de inteligibilidade de gênero, cuja marca seria o desejo heterossexual compulsório,
compreendido como um regime de poder/discurso. Logo, como o desejo heterossexual
compulsório é considerado a marca da matriz de inteligibilidade de gênero, a
homossexualidade, por exemplo, estaria associada a formas de ininteligibilidade. Ou seja,
Elvis e Madona são personagens com orientações sexuais não hegemônicas e, portanto,
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representam uma subversão ao sistema de heterossexualidade compulsória porque
rompem com uma ordem estabelecida e vivenciam a sua sexualidade fora da matriz de
inteligibilidade de gênero. Essas personagens não mantêm a coerência entre sexo, gênero
e prática/desejo sexual, que deveriam ser obrigatoriamente heterossexuais.
Nessa perspectiva, considero que essas personagens subvertem duplamente a
matriz de inteligibilidade de gênero: a primeira subversão acontece porque, antes de se
relacionarem, Madona se reconhece como travesti — homem que se traveste de mulher,
mas deseja homens — e Elvis se reconhece como lésbica — mulher que deseja outras
mulheres. Nessa conjuntura inicial, presume-se que, como homossexuais, deveriam
orientar seu desejo sexual para pessoas do mesmo sexo. A segunda subversão ocorre
porque, quando se apaixonam e começam a se relacionar, elas subvertem também a ideia
de que, como homossexuais, seu desejo deveria necessariamente estar orientado para uma
pessoa do mesmo sexo e que deveriam, por conseguinte, manter as suas práticas sexuais
com pessoas do seu mesmo sexo. Nesse romance, a questão é bem mais complexa ou,
talvez, bem mais simples.

Estavam bem juntas, no sofá. Elvis levantou o nariz quase instintivamente,
para sentir mais uma vez o cheiro bom de Madona. Ela se virou. As bocas se
encontraram. Aquele beijo não devia haver. [...] Madona achou bom estar com
ela, estar com alguém, mas “Estou beijando uma mulher”. [...] Despiram-se
das máscaras, dos conceitos e preconceitos, das roupas, dos cheiros bons e
maus, de qualquer categorização. Amaram-se. [...] Ela tinha transado. Com.
Um. Homem. Quer dizer, não era exatamente um homem, mas...era!
Tecnicamente era. Ela que gostava de mulheres, sempre gostou, desde os doze
anos quando beijou um menino e vomitou. [...] E agora, resolvida e trintona,
ela tinha tido uma relação sexual com um homem. [...] E os dois não tinham
usado preservativo. (Biajoni, 2010, p. 101-104)

Essa relação então se estabelece da seguinte forma: Madona, que biologicamente
nasceu homem e se identifica como travesti, começa a desejar e a se relacionar com Elvis,
que biologicamente nasceu mulher e se identifica como lésbica. Elvis, cujo desejo sexual
era orientado para mulheres, começa a desejar e se relacionar com Madona. Ambas
desafiam os sistemas de regulação das práticas afetivas e sexuais porque o
conservadorismo social, que se evidencia por meio, por exemplo, dos dispositivos
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políticos-discursivos aqui mencionados, é incapaz de regular a identidade que cada uma
delas assume em suas relações pessoais e afetivas.
Com relação ao plano político-discursivo, é importante ressaltar, ainda, que,
ironicamente, no que se refere a essas personagens, o Estatuto da Família, que define
como entidade familiar o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma
mulher, abarcaria e regulamentaria um possível casamento entre Elvira e Adaílton, mas
não conseguiria alcançar a subjetividade da relação afetivo-familiar construída por Elvis
e Madona, já que a materialidade da norma jurídica é incapaz de alcançar a subjetividade
caracterizada pela autonomia que esses sujeitos têm para negociar seus papéis de gênero
dentro das suas relações socioafetivas: “Um ano depois que o bebê nasceu, Elvis
conseguiu a sonhada vaga no JB [...] Com cinco anos, Angel disse que queria fazer caratê.
Elvis tinha lhe apresentado um filme do Bruce Lee. ‘Você ainda vai estragar essa
criança!’, reclamou Madona. Elvis deu uma de pai que não liga a mínima para as
reclamações da mãe” (Biajoni, 2010, p. 203).
Aqui, o Estado não poderia restringir ou limitar a autonomia que esse casal tem
de negociar, nas suas relações sociais e pessoais, seus papéis de gênero. Nesse caso
específico essa negociação escapa às regras jurídicas e às normas sociais. A relação
existente entre Elvis e Madona desafia o conservadorismo da sociedade porque denota
que as relações afetivo-familiares são mais complexas que o engessamento proposto pelo
legislador por meio de regras e leis, como o Estatuto da Família. A relação afetivofamiliar de Elvis e Madona é matéria que esse tipo de lei não alcança.
Enfim, essa narrativa começa a nos ajudar a compreender, na perspectiva de
Lauretis, que a literatura é uma importante tecnologia de gênero porque, problematizando
esse tipo de questão, entra, de modo mais ou menos significativo, no campo das lutas
pelas representações. Também os dispositivos discursivos atuam como tecnologias de
gênero porque, no campo político-discursivo atual, há o discurso que começa a legislar
em favor da igualdade e do reconhecimento de direitos, a exemplo, a decisão do STF, em
contraponto ao discurso conservador que funciona para sustentar o ideal de família e de
conjugalidade moderna instituído pela burguesia, a exemplo do Estatuto da Família. E a
literatura, o que a literatura tem a ver com isso? Talvez, nesse campo de disputas políticas,
a nossa expectativa seja de que, à medida que as relações homossexuais e as várias
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possibilidades de configurações amorosas e familiares comecem a ser tratadas com menos
resistência na literatura, elas também passem a ser tratadas com menos resistência na
sociedade.
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RAÇA, SEXUALIDADE E MASCULINIDADE EM MOONLIGHT, DE BARRY
JENKINS
Waldson Gomes de Souza*59
Resumo: O objetivo do trabalho é pensar em como discursos e estereótipos racistas moldaram uma noção
de masculinidade negra fundamentada em atributos físicos e que desumaniza, objetifica e hiperssexualiza
homens negros. Essa masculinidade tende a receber as mesmas representações e não se enquadra em um
modelo hegemônico construído pela figura do homem branco, heterossexual e de classe média. A
masculinidade negra em intersecção com a homossexualidade resulta em um tipo específico de violência,
um dos temas retratados no filme Moonlight, de Barry Jenkins, que também será objeto de análise.
Palavras-chave: raça; sexualidade; masculinidade; Moonlight;

“O silêncio é meu escudo
Oprime
O silêncio é meu manto
Sufoca
O silêncio é minha espada
Corta nos dois sentidos
O silêncio é a arma mais mortal”
– Tongues Untied (1989), Marlon Riggs

Em pesquisas iniciais, que resultaram na bibliografia deste artigo, reparei em uma
recorrência: os estudos sobre masculinidade negra (que já são poucos) tendiam a não tocar
em questões sobre sexualidade, ao mesmo tempo em que as produções sobre
homossexualidade não mencionavam raça. O recorte deste trabalho é bem específico,
então eu já sabia, desde o começo, que isso reduziria as opções. Aqui, a questão
norteadora procura pensar em como a intersecção entre raça e homossexualidade resulta
em um tipo específico de violência.
Recentemente, Moonlight (2016), dirigido Barry Jenkins, trouxe-me questões
relevantes para pensar a intersecção entre raça, sexualidade e masculinidade. Um filme
importante não só por suas qualidades técnicas, mas também por ter repercutido e
alcançado um público grande, principalmente com o impulso recebido pela conquista de
três estatuetas no Oscar deste ano, incluindo a de melhor filme. Digo isso porque filmes
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com essa temática geralmente circulam somente em festivais, não ganham estreia mundial
e alcançam um público restrito ou já interessado nessas discussões. Como é o caso de
Blackbird (2014) e Naz & Maalik (2015), também produções estadunidenses com
protagonistas negros gays e que (até onde sei) não estrearam no Brasil.
Mas antes de analisar Moonlight, é necessário levantar algumas questões sobre
masculinidades.
Waldemir Rosa (2006, p. 2) diz que “os homens possuem gênero, mesmo que isso
seja invisível para muitos deles. Mas, o homem negro não consegue fugir de sua marca
de gênero mesmo que ele queira torná-la invisível para si próprio.” Isso porque o discurso
racista moldou um tipo de masculinidade negra fundamentada em atributos físicos que
desumaniza, objetifica e vê o homem negro como um corpo forte e com aptidão para a
realização de trabalhos braçais. Quando não está sendo representado como ladrão ou
traficante, o homem negro é hiperssexualizado. O mito do órgão genital avantajado em
relação às outras raças o torna um animal que só serve para sexo, atribuindo-lhe uma ideia
de virilidade nata. E essa hiperssexualização também ocorre em relações homossexuais,
pois não é um problema exclusivo da heteressexualidade, e sim da branquitude.
Podemos pensar na existência de uma masculinidade hegemônica a partir dos
estudos de Osmundo Pinho (2004) e Deivison Faustino (2014). Esses autores concordam
que existe um modelo hegemônico de masculinidade formado pela figura do homem
branco, heterossexual e de classe média. Quem não corresponde a esse modelo — homens
negros, homossexuais e pobres — ocupam posições de subalternidade. Por isso, é
importante pensar de forma interseccional. A intersecção nos permite entender que não
existe apenas um tipo de masculinidade e que noções de desigualdade ganham novas
configurações dependendo do contexto. Sendo assim, o não pertencimento a uma
masculinidade hegemônica ganha novos aspectos quando o homem negro se enquadra
também em uma não heterossexualidade.
As identidades do negro gay entram em conflito diante de uma sociedade racista
e heterossexista que, majoritariamente, não atribui a homossexualidade como pertencente
à negritude — talvez um resultado dos estereótipos mencionados que acompanham uma
noção de virilidade relacionada com uma heterossexualidade. Baseando-se nas
contribuições de Stuart Hall (2011) sobre a fragmentação do sujeito pós-moderno — no
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sentido de que as identidades não são permanentes, mas sim construções sociais e
históricas que mudam dependendo do contexto cultural —, seria válido perguntar qual
identidade do negro gay prevalece? A resposta pode ser encontrada em bell hooks (2015,
p. 211, tradução minha):
Assim como mulheres negras são constantemente obrigadas a responder a
pergunta – o que é mais importante: o movimento feminista ou a luta pela
libertação negra? – o direito das mulheres ou os direitos civis? – o que você é
primeiro: negra ou mulher? – pessoas homossexuais enfrentam perguntas
semelhantes. Você se identifica mais com a luta política da sua raça e grupo
étnico ou com a luta pelos direitos dos homossexuais?

hooks ainda reforça que esse tipo de pergunta não é simples, ela é imposta de tal
maneira para algumas pessoas que elas acabam escolhendo priorizar uma das identidades.
Sobre isso, Clarence Ezra Brown III, em dissertação de mestrado intitulada “Racismo na
comunidade gay e homofobia na comunidade negra”, fornece alguns exemplos dessa
imposição de priorização de identidades. Entrevistando 15 negros gays, o autor notou que
a aceitação desse grupo na comunidade gay e na comunidade negra acontece por meio de
estipulações. Os participantes disseram que são mais aceitos na comunidade gay quando
se aproximam de traços da comunidade branca e silenciam sua “negritude”. Ao mesmo
tempo em que são mais aceitos na comunidade negra quando não comentam ou expressam
aspectos de sua sexualidade, por exemplo, quando não demonstram afeto com outro
homem em público ou não são afeminados. A partir disso, há entrevistados que se dizem
mais aceitos na comunidade negra e aqueles que se sentem mais aceitos na comunidade
gay.
O estudo de Brown III demonstra que o racismo na comunidade gay e a homofobia
na comunidade negra são problemas estruturais e que as experiências de cada indivíduo
nesses contextos são diversas. Para bell hooks (2015), a tentativa de transformar racismo
e homofobia em opressões sinônimas parece estar mais presente na cabeça de pessoas
brancas e vem acompanhada de uma diminuição dos problemas que pessoas negras
enfrentam em uma sociedade racista. A autora também não quer diminuir o sofrimento
ou medo causados pela homofobia, ela reconhece que todas as raças sofrem esse
preconceito. Mas chama atenção para o fato de que a visibilidade da pele negra motiva o
racismo, da mesma forma que ataques homofóbicos ocorrem quando a orientação sexual
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é indicada ou subentendida. Em outras palavras, para a homofobia existiria um
mecanismo de defesa gerado por uma não identificação enquanto LGBT, mas é
impossível esconder a pele negra. hooks faz esse contraste para destacar o dilema
particular de pessoas negras LGBT que enfrentam racismo e homofobia e, como resposta,
acabam se isolando e se retirando da comunidade negra e da comunidade LGBT.
Moonlight apresenta uma dessas dimensões ao mostrar um protagonista que, após
sofrer abusos constantes, acaba renegando sua identidade homossexual. O filme conta a
história de Chiron dividida em três partes: infância, adolescência e vida adulta. Não há
marcações temporais, mas tudo indica que se passam, mais ou menos, dez anos entre cada
parte. Toda a narrativa é marcada pelos conflitos de Chiron em relação a sua sexualidade,
seu sentimento de não pertencimento e seu isolamento, potencializados por constantes
perseguições e violências que sofre na escola. A postura sempre cabisbaixa e as poucas
palavras são características evidentes nas três fases. Mas seus problemas não se encerram
em questões sobre sexualidade. A família desestruturada, a relação conturbada com a mãe
viciada em drogas e a ausência de uma figura paterna são elementos presentes na trajetória
de Chiron. Juan substitui essa ausência paterna por algum tempo, procurando cuidar do
garoto e lhe ensinando aquilo que considera importante. E, mesmo após a morte de Juan,
a casa da namorada dele, Teresa, continua sendo um lugar de refúgio para Chiron.
A adolescência mostra a continuação das perseguições na escola e uma relação
ainda mais complicada com a mãe. No desenrolar da narrativa, Chiron e Kevin, seu amigo
mais próximo, se beijam sob a luz do luar. E o que poderia ser o início de uma relação
entre os dois é quebrado com próximos acontecimentos. Terrel, principal agressor de
Chiron, propõe um desafio a Kevin que consiste em bater em outro garoto até deixá-lo no
chão. O garoto escolhido é justamente Chiron e a cena seguinte é uma das mais
devastadoras do filme. Kevin acaba aceitando o desafio e começa a dar socos em Chiron,
que por sua vez se recusa a ficar no chão mesmo com Kevin pedindo. Na minha leitura,
Chiron quer tanto ser punido pela noite anterior quanto saber até onde Kevin irá. Uma
punição aplicada pela mesma mão que lhe tocou com afeto.
Chiron e Kevin: amantes em um dia, vítimas de um sistema heterossexista
opressor no outro. O fim da segunda parte é a comprovação do que pode acontecer com
alguém que é reprimido e violentado constantemente. A resposta de Chiron é também
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violenta. Ele volta à escola, determinado, e quebra uma cadeira nas costas de Terrel, o
que resulta em sua prisão.
As perseguições, presentes nos arcos da infância e adolescência, ocorrem devido
ao que Daniel Borrillo (2009) chamou de “vigilância de gênero”. Essa vigilância é
organizada pela homofobia e ganha motivação através da rejeição do que é feminino e
homossexual, como uma tentativa de garantir que os papéis de gênero sejam mantidos.
Seguindo os pensamentos desse autor, podemos dizer que os desvios de Chiron em
direção ao feminino foram denunciados, os outros garotos desempenharam o papel de
lembrá-lo como seu gênero deve se comportar. Essa situação exemplifica a forma pela
qual o modelo de masculinidade hegemônica apresenta, nas palavras de Faustino (2014,
p. 77),
cobranças e expectativas de gênero que, se por um lado possibilitam o
exercício de poder sobre as mulheres — bem como sobre outros homens na
intersecção com outras contradições sociais e opressões —, também alienam
os homens de sua própria humanidade, fechando-os para tudo que for
arbitrariamente eleito como próprio do universo feminino, empobrecendo
drasticamente a sua socialização.

Na vida adulta, Chiron assume uma masculinidade esperada; na verdade, uma
masculinidade lhe foi exigida desde criança. Uma posição que, confortável ou não, retirao de um lugar de opressão a partir do momento em que suas características não indicam
mais sua sexualidade, como ocorria na infância. As semelhanças do Chiron adulto com
Juan são perceptíveis e reforçam como este foi uma figura importante e influente em sua
vida (figura paterna e de masculinidade). Não temos dados de quanto tempo Chiron
passou na prisão, mas vemos as consequências do acontecimento traumático da
adolescência. Chiron se isola e não desenvolve outras relações amorosas ou sexuais além
daquele único momento com Kevin.
Em sua primeira cena do filme, Chiron aparece correndo de outros garotos que o
chamam de “viadinho”. Ele só quer fugir o mais rápido possível e se esconder. Se for
pego, a próxima agressão será física. Não aparenta ter nem dez anos, é pequeno, magro,
e não entende o significado daquela palavra que insistem em chamá-lo. Mas sabe que é
algo ruim, indesejável. A palavra é dita com muito ódio. Como não seria ruim? Fugir e
se esconder: soluções imediatas. Uma vida inteira lidando com a impossibilidade de dar
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tempo ao tempo e encontrar sua própria identidade. Exigiram tanto uma
heterossexualidade de Chiron que ele se enquadrou em um tipo de masculinidade
esperada, assumiu um dos estereótipos do homem negro. O reencontro com Kevin e o
desfecho do filme criam um tom de esperança, nos dizendo que talvez Chiron fique bem
depois de tanto tempo. Talvez, finalmente, Chiron possa ser quem ele é.
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