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By redeeming your most painful experiences 

you transform them into something valuable, 

algo para compartir or share with others 

so they too may be empowered.  

Gloria Anzaldúa (2002b, p. 540) 

 

 

 

But the skin of the earth is seamless.  

The sea cannot be fenced,  

el mar does not stop at borders. 

Gloria Anzaldúa (1987, p. 3) 

 



 
 

RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo central investigar o processo de construção identitária 
feminina na série de ficção detetivesca chicana da escritora Lucha Corpi. O corpus selecionado 
é composto pelas três primeiras obras da sequência: Eulogy for a Brown Angel (1992), Cactus 

Blood (1995) e Black Widow’s Wardrobe (1999). Essas narrativas trazem como protagonista 
Gloria Damasco, a primeira detetive feminina da literatura chicana, através da qual são 
levantadas diversas questões relevantes para a construção identitária, que envolvem o contexto 
cultural, histórico, social e político desta comunidade subalternizada dentro dos Estados Unidos 
por possuir origens mexicanas. São promovidas releituras históricas e mergulhos culturais por 
meio do resgate de símbolos, mitos e eventos marcantes para a coletividade chicana, 
evidenciando que este termo não abarca um grupo homogêneo, mas que mesmo havendo 
questões comuns, há ainda muitas desigualdades internas, especialmente quanto à condição da 
mulher. A questão identitária em Corpi foge a uma concepção essencial, sendo tomada como 
processo em contínua construção na relação de elementos tais como gênero, etnia, memória e 
história e também da representação e de recursos discursivos em constante dinâmica, em um 
contexto fortemente marcado pelo hibridismo, o espaço da fronteira México-Estados Unidos. 
Gloria é uma detetive desviante da norma padrão, baseada na racionalidade, uma vez que seu 
método investigativo envolve seu lado emocional e até mesmo espiritual, ao manifestar uma 
espécie de clarividência, ou percepção extrassensorial, que se apresenta na forma de intuições, 
sonhos e visões. Assim, diversos binarismos são problematizados, criando perspectivas 
alternativas com o propósito de transcender opressões e empreender resistência cultural. Busca-
se observar o desenvolvimento da protagonista ao longo das três obras e também analisar outras 
personagens femininas de relevância para a questão identitária feminina chicana, além de 
examinar aspectos do contexto social, delineando os principais traços da cultura e história 
chicanas abordados pela autora. A partir dos caminhos apontados pelas obras, são estabelecidos 
diálogos conceituais pertinentes sobre âmbitos teóricos dos estudos chicanos, dos estudos 
culturais, do feminismo, dos estudos pós-coloniais, dos estudos decoloniais e da ficção 
criminal, levantando questões que levem à reflexão acerca do papel da literatura de crime no 
cenário contemporâneo, evidenciando a ficção detetivesca como um espaço de crítica e 
denúncia. 
 
Palavras-chave: Identidade. Representação feminina. Literatura chicana. Ficção detetivesca. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present thesis aims to investigate the process of feminine identity construction in the 
Chicana detective fiction series by writer Lucha Corpi. The selected corpus consists of the first 
three works of the sequence: Eulogy for a Brown Angel (1992), Cactus Blood (1995) and Black 

Widow’s Wardrobe (1999). These narratives have as protagonist Gloria Damasco, the first 
female detective in the Chicana/o literature, through which various issues relevant to identity 
construction are raised, involving the cultural, historical, social and political context of this 
subalternized community within the United States due to its Mexican origins. Historical re-
readings and cultural plunges are promoted through the recovery of symbols, myths and events 
that are striking to the Chicana/o collectivity, showing that this term does not encompass a 
homogeneous group, but that in spite of having common issues, there are still many internal 
inequalities, especially regarding the woman’s condition. The identity issue in Corpi escapes 
from an essential conception, being taken as a process in continuous construction in the relation 
of elements such as gender, ethnicity, memory and history, and also of the representation and 
discursive resources in constant dynamics, in a context that is strongly marked by hybridity, the 
space of the Mexico-United States border. Gloria is a detective who is deviant from the standard 
norm, based on rationality, since her investigative method involves her emotional and even her 
spiritual side, as she manifests a kind of clairvoyance, or extrasensory perception, which is 
presented in the form of intuitions, dreams and visions. Thus, various binarisms are 
problematized, creating alternative perspectives for the purpose of transcending oppression and 
engaging in cultural resistance. I intend to observe the development of the protagonist 
throughout the three works and also to analyze other female characters of relevance to the 
question of feminine Chicana identity, besides examining aspects of the social context, 
outlining the main features of the Chicana/o culture and history addressed by the author. From 
the paths pointed out by the works, relevant conceptual dialogues are established on the 
theoretical scopes of Chicana/o studies, cultural studies, feminism, postcolonial studies, 
decolonial studies and criminal fiction, raising questions that lead to reflection on the role of 
crime literature in the contemporary scenario, highlighting detective fiction as a space of 
criticism and denunciation. 
 
Keywords: Identity. Feminine representation. Chicana literature. Detective fiction. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

La presente disertación tiene como objetivo central investigar el proceso de construcción 
identitaria femenina en la serie ficcional detectivesca chicana de la escritora Lucha Corpi. El 
corpus elegido está compuesto por las tres primeras obras de la secuencia: Eulogy for a Brown 

Angel (1992), Cactus Blood (1995) y Black Widow’s Wardrobe (1999). Estas narrativas traen 
como protagonista Gloria Damasco, la primera detective femenina de la literatura chicana, a 
través de la cual son seleccionadas diversas questiones relevantes para la construcción 
identitaria, que incluyen el contexto cultural, histórico, social y político de esta comunidad 
subalternizada dentro de los Estados Unidos por haber orígenes mexicanas. Son suscitadas 
relecturas históricas y buceos culturales mediante el rescate de símbolos, mitos y eventos 
importantes para la colectividad chicana, evidenciando que esta designación no abarca un grupo 
homogéneo, pero que también teniendo cuestiones normales, hay todavía muchas 
desigualdades internas, especialmente en cuanto a la condición de la mujer. La cuestión 
identitaria en Corpi huye de una concepción esencial, aprehendida como proceso en continua 
construcción en la relación de elementos tales como género, etnia, memoria e historia y también 
de la representación y recursos discursivos en constante dinámica, en un contexto fuertemente 
evidente por el hibridismo, el espacio de la frontera México-Estados Unidos. Gloria es una 
detective desviante de la norma modelo, basada en la racionalidad, una vez que su método 
investigativo envuelve su lado emocional e incluso espiritual, al manifestar una especie de 
clarividencia, o percepción extrasensorial, que se presenta en la forma de intuiciones, sueños y 
visiones. Así, distintos binarismos son problematizados, estableciendo perspectivas alternativas 
con el propósito de trascender opresiones y emprender resistencia cultural. Buscase observar el 
desarrollo de la protagonista a lo largo de las tres obras e igualmente analizar otros personajes 
femeninos de relevancia para la cuestión identitaria femenina chicana, además de examinar 
aspectos del contexto social, trazando los principales rasgos de la cultura e historia chicanas 
abordados por la autora. A partir de los caminos apuntados por las obras, se establecen diálogos 
conceptuales pertinentes sobre ámbitos teóricos de los estudios chicanos, de los estudios 
culturales, del feminismo, de los estudios poscoloniales, de los estudios decoloniales y de la 
ficción criminal, planteando cuestiones que lleven a la reflexión acerca del papel de la literatura 
de crimen en el escenario contemporáneo, afirmando la ficción detectivesca como un espacio 
de crítica y denuncia. 
  
Palabras clave: Identidad. Representación femenina. Literatura chicana. Ficción detectivesca. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação tem suas raízes no curso de pós-graduação da UFF de que 

participei sem ser ainda aluna oficial da instituição, denominado “The Politics of Small Things 

in Women’s Detective Fiction”, oferecido em 2016 pela professora Carla Portilho, que se 

tornaria minha orientadora. Naquela disciplina, o corpus era formado por obras que traziam 

investigadoras mulheres na ficção detetivesca em língua inglesa, tomando por partida a célebre 

Miss Marple de Agatha Christie e percorrendo obras mais recentes como as de Barbara Neely, 

Alexander McCall Smith e Lucha Corpi, sendo que esta última chamou a minha atenção por 

apresentar uma perspectiva ainda bastante desconhecida no Brasil, a de uma chicana. O termo 

“chicana/o”, utilizado originalmente com conotação pejorativa pela sociedade branca dos 

Estados Unidos em referência a pessoas de origem mexicana, foi adotado ao final da década de 

1960, no contexto das reivindicações por direitos civis, como autodenominação que trazia um 

posicionamento político por mexicanas/os residentes daquele país ou nascidas/os em território 

estadunidense de ascendência mexicana, como será mais detalhadamente discutido no Cap. 1. 

Assim, minha pesquisa de Mestrado nasceu da leitura, naquele curso, da primeira obra 

da série de ficção detetivesca de Lucha Corpi, intitulada Eulogy for a Brown Angel (1992), 

tendo sido adicionadas ao escopo da pesquisa as duas obras da sequência: Cactus Blood (1995) 

e Black Widow’s Wardrobe (1999)1. Deste modo, o corpus ficcional trabalhado é constituído 

pelas três primeiras obras da série, todas publicadas na década de 1990 e protagonizadas pela 

primeira detetive feminina da literatura chicana, Gloria Damasco. O tema central desta pesquisa 

é a construção identitária feminina em relação aos contextos social, político, histórico e cultural 

presentes nos títulos. O foco principal se dá sobre a investigadora Gloria, e são incluídas 

também análises de outras personagens femininas no estudo. A partir do conteúdo das obras 

analisadas, são levantadas diversas questões teóricas pertinentes aos textos e ainda aos 

contextos de produção e de recepção contemporânea desses títulos.  

Lucha Corpi é uma das escritoras pioneiras da literatura chicana e precursora da ficção 

detetivesca feminina chicana, sendo um de seus nomes mais conhecidos. Ela nasceu no México 

em 1945, na pequena cidade de Jáltipan, Veracruz, um povoado de forte tradição oral – na área 

musical e de contação de histórias –, onde passou sua infância. Depois, mudou-se para San Luis 

Potosí, na região central do México, cidade em que viveu sua adolescência e onde conheceu 

                                                 
1 Os outros dois títulos desta série – Crimson Moon (2004) e Death at Solstice (2009) – não entram no recorte da 
presente análise, pois a quarta obra da sequência não é protagonizada por Gloria Damasco e a quinta será incluída 
em minha pesquisa de Doutorado. 
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Guillermo Hernández, com quem se casaria. Com apenas 19 anos de idade, ela o acompanhou 

em mudança para os Estados Unidos, e sua chegada a esse país foi mais precisamente em 

Berkeley, Califórnia, em 1964, local e época de grande agitação social, política e cultural. 

Lucha posteriormente estudaria na Universidade da Califórnia em Berkeley, onde obteve o 

título de bacharel em Literatura Comparada, tendo mais tarde concluído seu Mestrado em 

Literatura Mundial e Comparada na Universidade do Estado de São Francisco. Apesar de ter 

aprendido ainda menina a recitar poemas, Lucha começou a escrever poesia aos 24 anos de 

idade, após um difícil divórcio. Ela escrevia inicialmente para extravasar suas próprias dores 

como mulher e migrante, em uma época em que trabalhava, fazia faculdade e era mãe solteira. 

Sua poesia, escrita em sua língua materna, o espanhol, foi publicada pela primeira vez em uma 

coletânea em 1976, e em 1989 ela publicou seu primeiro livro de ficção, em língua inglesa. 

Corpi possui múltiplas facetas como escritora – publicou poesia em espanhol, prosa em inglês 

e literatura infantil bilíngue2. A Figura 1 a seguir traz uma foto recente da autora em um evento 

literário na cidade de Oakland, no estado da Califórnia. 

 

Figura 1 - Foto de Lucha Corpi (2017) 

 
Fonte: https://www.facebook.com/PochinoPress/photos/t.683769159/809827332498096/ 

 

A maior parte de sua vida adulta foi em Oakland, cidade em que ainda reside atualmente 

e onde foi professora de inglês como segunda língua em escolas públicas, se aposentando em 

2005. Quando migrou para os Estados Unidos ela não sabia a língua inglesa, mas superou esta 

barreira, participou dos movimentos pelos direitos civis das mulheres e dos chicanos e ainda 

tornou-se professora. Embora seja uma poeta e romancista reconhecida e premiada, sua 

trajetória literária foi desenvolvida em grande parte em paralelo à sua carreira como professora 

                                                 
2 Uma lista com a bibliografia da autora encontra-se no Anexo desta dissertação. 
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em tempo integral, função à qual se dedicou por mais de 30 anos. Lucha Corpi nasceu Luz del 

Carmen Corpi Constantino, porém escolheu seu nome legal e artístico a partir de seu apelido 

desde menina – Lucha – e de seu sobrenome paterno – Corpi – escolha relacionada também à 

sua identificação como escritora chicana, um nome forte que significa “luta” em espanhol, que 

pode ser associada especialmente às lutas que travam as mulheres chicanas. Sua rica experiência 

de vida se reflete bastante em sua obra literária, e tive o privilégio de estabelecer contato com 

a autora via internet, que generosamente concedeu uma entrevista que consta no Apêndice. 

Sua série de ficção detetivesca resgata aspectos históricos e culturais chicanos que 

evidenciam injustiças sociais e questões políticas que fazem parte de seu grupo étnico, 

levantando ainda questões de gênero. Em Eulogy for a Brown Angel (1992), a narrativa inicia 

em plena marcha da Moratória Chicana, protesto contra a Guerra do Vietnã ocorrido em 1970 

em Los Angeles. Cactus Blood (1995) retoma o boicote às uvas de 1973 na Califórnia 

promovido pelo sindicato de trabalhadores agrícolas, enquanto Black Widow’s Wardrobe 

(1999) revisita o mito da figura histórica e ao mesmo tempo lendária de “La Malinche”, mulher 

indígena que teve papel decisivo na Conquista do México pelos espanhóis. Assim, a 

reconstrução da herança mexicana nos Estados Unidos torna-se tão – ou até mais – importante 

do que a solução do mistério. Deste modo, a autora evidencia em sua obra um forte teor político, 

enfatizando tópicos que dizem respeito à comunidade chicana através da inserção de figuras 

representativas, símbolos e episódios marcantes para esta coletividade. A Figura 2 mostra as 

capas dos três livros que compõem o corpus desta pesquisa, todos publicados pela Arte Público 

Press, editora da cidade de Houston, no estado do Texas, fundada em 1979 e focada em autores 

hispânicos dos Estados Unidos. 

 

Figura 2 - Capas dos livros que compõem o corpus da pesquisa 

 
Fonte: https://artepublicopress.com/product-category/author/lucha-corpi/ 
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A produção literária de Corpi evidencia aspectos muitas vezes dissimulados de 

preconceito e injustiça social da hegemonia branca estadunidense em relação à comunidade 

chicana e ainda de desigualdades dentro desta própria coletividade, especialmente no que diz 

respeito à mulher. A representação feminina enfatiza uma ótica feminista e propõe um 

questionamento dos gêneros e de seus papéis, porém sem uma simplificação, uma vez que 

mostra Gloria como vulnerável à ideologia patriarcal dominante, sendo a complexidade das 

personagens resultado das múltiplas camadas que formam suas identidades. A autora foge a 

uma concepção maniqueísta simplificadora e desvela a coexistência de ambivalências tanto da 

cultura dominante quanto do grupo à margem, tanto coletivas quanto individuais. É proposta 

uma visão de mundo que problematiza o povo chicano, evidenciando que o termo não abarca 

um grupo homogêneo, mas que mesmo tratando-se de uma coletividade com questões comuns 

há muitas desigualdades internas, especialmente em relação à condição da mulher. A 

investigação criminal torna-se um dos múltiplos tópicos a serem expostos e examinados, pois 

o crime é configurado como elemento através do qual são trazidas à tona diversas questões mais 

profundas relativas ao contexto do crime e ao âmbito chicano, em um revisionismo que busca 

examinar aspectos históricos e culturais. Desta forma, o desvendamento dos casos se dá através 

de (re)descobertas históricas, culturais e sociais, é o passado desvendando o presente e trazendo 

novas perspectivas: investigando sombras, iluminando crimes. 

As narrativas demonstram a complexidade de diversos temas, enquanto contradições 

são evidenciadas: justiça – polícia como instituição que protege mas que também violenta; etnia 

– comunidade chicana como alvo de discriminações externas mas que possui preconceitos 

internos; gênero – mulher que denuncia agressões e injustiças mas que por vezes é complacente 

à cultura patriarcal. Assim, a ambivalência é mostrada como inerente a diversos aspectos, em 

uma visão que problematiza tópicos contemporâneos, escapando a uma concepção dicotômica 

simplista. A instabilidade provocada pela concepção das personagens é levada ainda mais 

adiante através da adição de uma camada mística a Gloria Damasco, que subitamente se percebe 

possuidora de uma espécie de clarividência, mas que, por não compreendê-la muito bem nem 

saber como interpretá-la, a denomina de dom sombrio, dark gift. Essa percepção extrassensorial 

não é prontamente aceita por ela mesma, e fundir essa nova faceta à sua personalidade e a seu 

modo de viver e solucionar mistérios será mais um dos desafios a enfrentar, parte do seu 

contínuo processo de construção identitária. 

A presente dissertação busca colaborar para o aprofundamento do exame de uma 

narrativa criminal contemporânea como espaço de inclusão, crítica e denúncia, trazendo como 

contribuição para a área de literaturas de língua inglesa a análise textual de uma autora de 
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origens étnicas marginalizadas e ainda pouco difundida no Brasil, investigando questões 

histórico-culturais na construção identitária feminina chicana, que parte de uma releitura 

histórica e de um mergulho cultural através do resgate de mitos, símbolos e eventos políticos 

significativos para a comunidade chicana. Logo, como aparato crítico para a análise destas 

obras plurifacetadas, serão utilizadas, em consonância, visões de diferentes linhas que se 

interseccionam e que têm na literatura campo fértil para problematizações e discussões. 

Cabe aqui inserir uma breve autorreflexão a respeito do meu lugar de fala em relação ao 

objeto de estudo desta pesquisa. Assumo uma postura ética, entendendo que não há neutralidade 

epistemológica e que minha localização social e geográfica difere daquela de onde vêm a autora 

estudada e suas obras. Assim, expor o meu lugar de fala é também reconhecer o meu lugar de 

escuta, pois entendo que não cabe “dar voz” a sujeitos subalternizados, pois há tempos eles já 

deixaram a silenciosa posição de objeto para assumirem-se como enunciadores do próprio 

discurso. Deste modo, o que se faz necessário é dar ouvidos, ou seja, promover uma escuta que 

valorize aquilo que é enunciado por eles, buscando uma aproximação e uma relação de parceria, 

estabelecendo um diálogo horizontal, em que meu discurso não seja impositivo, mas inclusivo. 

De tal modo, não me posiciono como porta-voz das chicanas, e nem mesmo Lucha Corpi se 

coloca neste papel. O que proponho não é falar por ou em nome de (muito menos em lugar de), 

mas falar sobre e com as obras da autora e através de reflexões propostas por diversos teóricos, 

e especialmente pelas próprias chicanas. Como afirma Paulo Patrocínio (2010, p. 4): “Nada 

mais legítimo do que o próprio sujeito marginalizado, aquele que sofre diretamente com as 

condições de vulnerabilidade social que uma sociedade desigual produz, seja o autor de um 

discurso que aborda seu cotidiano.”  

Concordo com a legitimidade da fala de quem está localizado dentro da situação, porém 

a fala pautada na imersão de um grupo ser mais legítima, conforme aponta o pesquisador citado, 

não invalida uma visão externa. Assim, discordo de uma visão essencialista de que apenas quem 

pertence a um grupo pode falar por tal, como se esse fosse o único viés válido, pois isso limita 

uma discussão importante a apenas um ângulo. De acordo com Djamila Ribeiro (2017, p. 69): 

“O lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que 

ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas.” Desta forma, 

meu posicionamento é pensar o mundo por outros prismas e não prender nenhum sujeito em 

uma identidade fixa, pois subalterna/o não é uma identidade, mas uma posição não escolhida 

para si, e por essa razão prefiro utilizar o termo subalternizada/o, que aponta para a imposição 

desta condição por ideologias hegemônicas e séculos de opressão. Entendo que falo de um lugar 

distinto, mas o reconhecimento das diferenças não suprime a busca por aproximações, pois há 
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o que nos distingue mas também o que nos une, como mulheres fora do centro hegemônico de 

poder. Coloco-me então como aprendiz destas outras visões e busco traçar uma rede de 

solidariedade e política de alianças, tomando o cuidado de não reproduzir a violência epistêmica 

de um olhar homogeneizador ou hierarquizante e, sobretudo, abrindo um espaço para o debate 

e a emergência de diferentes vozes. 

As temáticas levantadas pela obra de Corpi abrem possibilidades reflexivas que 

perpassam discussões abordadas por diversas correntes. Assim, para empreender o exame das 

temáticas levantadas pelo corpus escolhido, serão utilizadas referências da literatura publicada 

sobre os âmbitos da história e cultura chicanas como Acuña (2015), Martínez (1998), Chávez 

(2002), Jiménez (2010), Castro (2001) e Rebolledo (1995) e abordagens teóricas dos estudos 

culturais tais como Bhabha (1998) e Hall (2006), do feminismo chicano, a exemplo de Anzaldúa 

(1987, 1990) e Castillo (2014), dos estudos pós-coloniais como Ashcroft, Griffiths e Tiffin 

(2002, 2013) e Madsen (2003), dos estudos decoloniais, tais como Mignolo (2003), Aldama e 

Quiñonez (2002), Grosfoguel, Maldonado-Torres e Saldívar (2005) e da ficção detetivesca e 

criminal, como Krajenbrink e Quinn (2009) e Worthington (2011).  

Com relação aos estudos sobre literatura chicana em língua portuguesa no Brasil, 

ressalto a importância do trabalho pioneiro da pesquisadora Sonia Torres, tanto em sua 

dissertação de Mestrado, orientada por Eduardo Coutinho, intitulada “Escritos Chicanos: para 

a leitura de uma América Outra” (1993), como em seu livro “Nosotros in USA: literatura, 

etnografia e geografias de resistência” (2001), e ainda os trabalhos de Carla Portilho orientados 

por Sonia Torres – sua dissertação de Mestrado “Contra-escrituras chicanas: revisitando mitos 

e subvertendo gêneros” (2004) e sua tese de Doutorado “Detetives ex-cêntricos: um estudo do 

romance policial produzido nas margens” (2009), além de seu livro “As herdeiras de Miss 

Marple e a práxis cotidiana como tática de resistência” (2016).  

Desta forma, a combinação das diferentes opções metodológicas apresentadas foi 

escolhida devido à perspectiva interseccionalista da presente pesquisa, e, além disso, diversas 

dessas correntes também se entrelaçam. Como bem aponta Coutinho (1996, p. 69), os grupos  

minoritários, cujas vozes começaram a erguer-se cada vez com mais vigor, buscam foros de 

debate para formas alternativas de expressão; assim, a obra literária não pode mais ser abordada 

por uma ótica exclusivamente estética; como produtos culturais, é preciso levar em conta suas 

relações com as demais áreas do saber. Corroborando essa visão, Torres (2001, p. 13) afirma: 

“A literatura de subgrupos étnicos frequentemente cruza as fronteiras disciplinares, porque ela 

imbrica o cultural e o histórico no literário, exigindo uma abordagem que escapa ao 

confinamento de modos tradicionais de análise.” Logo, há uma “[...] luta contra o eurocentrismo 
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que vem sendo travada nos meios acadêmicos [...]” (COUTINHO, 1996, p. 70), e uma “[...] 

necessidade de desenvolvimento de um pensamento situado, que se insurge como alternativa 

ao conhecimento hegemônico que desqualifica as formas de saber alheias à sua razão.” 

(COUTINHO, 2016, p. 139) 

De tal modo, o presente estudo fundamenta-se em uma investigação literária que utiliza 

perspectivas teóricas que buscam ultrapassar as fronteiras da ficção para refletir sobre o 

contexto do enredo das obras, propondo visões amplas acerca do conteúdo da narrativa. Todo 

o arcabouço teórico será inserido na análise a partir dos temas que o corpus literário levanta, 

tendo em vista que este se insere em um gênero narrativo que vem conquistando cada vez mais 

espaço nos estudos acadêmicos, mas que ocasionalmente ainda carrega um rótulo de simples 

entretenimento em relação ao chamado cânone da literatura ocidental. Além deste aspecto, há 

ainda questões raciais e étnicas dos chicanos, e dentro deste âmbito também a questão da 

mulher, e assim o conteúdo da investigação abarca aspectos de preconceito, marginalização e 

opressão em diversos níveis. Partindo dessa perspectiva, a conexão entre as abordagens teóricas 

selecionadas se dá pelo interesse destas por examinar e valorizar sujeitos subalternizados em 

relação ao poder dominante. Este é o cerne da pesquisa proposta, que lida com uma ficção 

produzida às margens do eixo preponderante e com uma multiplicidade de temas, abrangendo 

problemas de discriminação e questionamento de padrões hegemônicos. 

Uma vez que o principal foco da pesquisa é a construção identitária, serão incluídas as 

contribuições dos estudos culturais para este tema, em suas reflexões sobre questões de 

representação, poder, identidade e diferença, em complemento com contribuições dos estudos 

pós-coloniais. Problemas relacionados a poder e dominação de um grupo sobre outro são 

questionados por ambas as correntes, havendo assim uma afinidade entre elas. Como o foco da 

pesquisa é a construção identitária de um grupo específico, serão também inseridas reflexões 

sobre a história e cultura da comunidade chicana, que são aspectos de grande relevância na 

formação de identidades. Quanto às origens históricas dos chicanos, o marco fundamental foi a 

assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo em 1848, através do qual o México cedeu grande 

parte do que é hoje o oeste e o sudoeste dos Estados Unidos, o que fez com que os primeiros 

mexicanos nos Estados Unidos fossem um povo colonizado cuja presença naquele país não foi 

uma escolha, ou seja, esses indivíduos que representam a primeira presença significativa da 

população de origem mexicana nos Estados Unidos – isto é, os primeiros mexicano-americanos 

–, não eram imigrantes de fato (JIMÉNEZ, 2010, p. 5-6), como será visto em maiores detalhes 

no Cap. 1. 

Tendo em vista a questão da mulher, serão ainda trazidos debates do feminismo para os 
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temas levantados, especialmente contribuições de feministas chicanas, que refletem sobre sua 

condição feminina específica sob a perspectiva de seu grupo étnico subalternizado. Como 

aponta a teórica chicana Gloria Anzaldúa (1990, p. xxiv), a artista chicana tem consciência de 

que não há como fugir de sua raça ou gênero em seu trabalho, nem deixar para trás sua história; 

a arte é sobre a identidade, dentre outras coisas, e sua criatividade é política. Outra estudiosa 

chicana, Tey Diana Rebolledo (1995, p. 97), corrobora essa visão, afirmando que a questão da 

identidade no trabalho feminista não cessará. Teóricos da perspectiva decolonial argumentam 

que, além da questão étnico-racial, entra ainda a questão de gênero na dominação colonial, uma 

vez que a colonialidade do poder dos Estados Unidos é constituída pela supremacia dos homens 

brancos (GROSFOGUEL; MALDONADO-TORRES; SALDÍVAR, 2005, p. 14). De tal forma, 

a questão identitária continua sendo de grande importância nos debates atuais, uma vez que 

encontram-se em jogo hoje discussões geralmente conflituosas envolvendo a alteridade, 

especialmente em relação a grupos subalternizados. 

Teorias sobre a ficção de crime, especialmente aquela produzida por minorias, ajudam 

a compreender o papel deste gênero literário como expressão artística e representação de grupos 

subalternizados, tornando-se veículo para a construção identitária, além de local para críticas e 

denúncias sociais. A discriminação da mulher é equiparada àquela do status literário da ficção 

criminal, que por sua vez oferece um espaço no qual é possível representar grupos duplamente 

marginalizados, como detetives mulheres de minorias raciais e étnicas (WORTHINGTON, 

2011, p. 167). Todas as questões teóricas são trazidas a partir dos temas levantados pela obra 

de Lucha Corpi, sendo as análises literárias entremeadas com reflexões sobre as temáticas 

problematizadas em sua obra. Os três livros são analisados de acordo com os temas, que se 

entrelaçam ao longo da série. Assim, apesar da organização linear que demanda a estruturação 

do texto, vejo a construção desta dissertação como uma espiral, pois mesmo seguindo adiante, 

temas e assuntos retornam, se interseccionam e se complementam. 

Deste modo, o presente trabalho busca alcançar os seguintes objetivos: (i) examinar o 

processo de construção identitária feminina na ficção detetivesca chicana de Lucha Corpi, 

especialmente através de sua protagonista, Gloria Damasco, buscando observar seu 

desenvolvimento ao longo das três obras selecionadas e também analisar outras personagens 

femininas de relevância para a questão identitária feminina chicana; (ii) pesquisar os aspectos 

do contexto social da comunidade chicana, delineando os principais traços de sua cultura e 

história abordados pela autora; (iii) investigar e discutir os problemas levantados pelas obras a 

partir dos âmbitos teóricos dos estudos chicanos, dos estudos culturais, do feminismo, dos 

estudos pós-coloniais, dos estudos decoloniais e da ficção criminal, levantando questões que 
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levem à reflexão acerca do papel da literatura de crime no cenário contemporâneo.  

No primeiro capítulo, traçarei um breve panorama histórico a fim de introduzir questões 

importantes para o povo chicano e refletir sobre as múltiplas raízes de sua formação, fornecendo 

subsídios para algumas problemáticas levantadas pela obra de Lucha Corpi, com especial 

atenção ao exame do termo “chicana/o” e de seu significado, tratando ainda de alguns aspectos 

históricos e geopolíticos que influenciam a identidade chicana e questões sobre território e 

mobilidade, fronteira e diáspora. No segundo capítulo, é efetuada uma análise da obra de Corpi 

pela perspectiva identitária e sua relação com a história, a memória, a raça/etnia e o gênero. São 

percorridos os três títulos da série no que diz respeito a imagens e acontecimentos marcantes 

para a comunidade chicana, como eventos históricos e figuras emblemáticas, além do papel da 

memória no resgate e ressignificação desses episódios e símbolos, analisando ainda a 

interseccionalidade de raça/etnia e gênero na representação feminina chicana. No terceiro 

capítulo, discutirei o aspecto místico de Gloria Damasco ao longo da série, abordando seu dom 

sombrio como uma epistemologia alternativa, uma subversão da racionalidade e uma forma 

outra de conhecimento, que traz com mais força as contradições da protagonista entre suas 

diversas identificações, especialmente entre os valores anglos e aqueles que têm influência de 

aspectos mexicanos e indígenas. Na Conclusão, busco traçar uma retrospectiva dos principais 

aspectos discutidos ao longo do texto, efetuando ainda uma conexão com aspectos da 

atualidade, especialmente com o contexto estadunidense contemporâneo em relação às 

dificuldades enfrentadas pela população de origem mexicana nos Estados Unidos e todo o 

problema da xenofobia demonstrada pela hegemonia e incentivada pela administração do 

governo Trump. 

Como mencionado, tive a satisfação de me conectar virtualmente com Lucha Corpi, que 

muito generosamente se colocou à disposição para responder a algumas de minhas perguntas 

sobre sua vida e obra, em entrevista que encontra-se no Apêndice desta dissertação. 

Por fim, embora nada do que se segue tenha sido publicado na forma aqui apresentada, 

versões anteriores de algumas seções apareceram em artigos nas edições VIII e IX dos Anais 

de Estudos de Literatura do SAPPIL3 (Seminário dos Alunos dos Programas de Pós-Graduação 

do Instituto de Letras da UFF), na Revista Muitas Vozes4 (v. 6, n.1, p. 68-83, 2017) e na Revista 

Língua & Literatura5 (v. 20, n. 36, p. 103-118, 2018). 

 

                                                 
3 http://www.anaisdosappil.uff.br/ 
4 http://www.revistas2.uepg.br/index.php/muitasvozes/article/view/10231/209209209396 
5 http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistalinguaeliteratura/article/view/3071/2717 
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CAPÍTULO 1: AS MÚLTIPLAS RAÍZES DA CHICANIDADE 
 

1.1 Nomear(-se), um ato político 
 

Para que se possa melhor compreender o contexto da obra de Lucha Corpi e a história 

do povo chicano, é necessário refletir sobre essa definição terminológica, que está intimamente 

atrelada à sua questão identitária, como brevemente apontado na Introdução deste trabalho e 

que busco explorar mais detalhadamente aqui. Tanto Corpi como sua personagem Gloria 

Damasco consideram-se chicanas, sendo o termo “chicana/o” um dos nomes que se referem 

tanto a mexicanas/os residentes dos Estados Unidos (como a autora) quanto a nascidas/os em 

território estadunidense de ascendência mexicana (como sua protagonista) – isto é, o termo 

pode se referir a pessoas residentes ou nascidas nos Estados Unidos que têm origem mexicana. 

Cabe notar que em língua inglesa a expressão é escrita com a inicial em letra maiúscula, 

pois adjetivos e substantivos coletivos referentes a povos, etnias e nacionalidades são grafados 

desta forma em inglês; contudo, neste trabalho o termo será escrito em minúsculas, seguindo o 

uso corrente no português brasileiro. Outra opção adotada quanto à forma é a de colocar sempre 

que possível a designação dos dois gêneros, com o feminino à frente – “chicana/o” –, 

valorizando assim a perspectiva feminina, uma vez que o termo masculino, que tanto no 

português como no espanhol designa o coletivo para ambos os gêneros, acaba por englobar o 

feminino dentro do masculino. Gloria Anzaldúa, consagrada teórica, escritora e feminista 

chicana, afirma que as mulheres chicanas são roubadas de seu ser feminino pelo plural 

masculino da língua espanhola (“nosotros”), salientando que a linguagem é um discurso 

masculino. (ANZALDÚA, 1987, p. 54) 

Com relação ao termo “chicana/o”, uma das primeiras questões que surgem ao se pensar 

sobre ele, como aponta Elizabeth Martínez, feminista, educadora e ativista chicana de longa 

data, é se esta designação denota o mesmo que “mexicano-americana/o”6, ao que ela responde:  

 

Sim, exceto no sentido de autodefinição política. “Chicano/a” já foi indicativo 
de status de classe baixa e às vezes era depreciativo. Durante as décadas de 

                                                 
6 Como tradução de “Mexican American” e/ou “Mexican-American”, utilizo o termo “mexicano-americana/o”, 
mas ainda que este seja o termo mais usualmente utilizado em língua portuguesa para designar uma pessoa que 
possui dupla origem nos países do México e dos Estados Unidos, quando utilizo esta expressão remeto a 
“mexicano-estadunidense” – a partir do termo em espanhol “mexicano-estadounidense” – que considero mais 
adequado por explicitar os dois países que estão sendo referidos. Apesar de muitos cidadãos dos Estados Unidos 
se autodenominarem simplesmente “Americans”, as/os habitantes de todas as Américas são “americanas/os”. 
Assim, o termo “estadunidense” será utilizado em lugar dos mais usuais “americana/o” ou “norte-americana/o”, 
por explicitar o país da América do Norte que está sendo referido, já que este território engloba três países: além 
dos Estados Unidos, o Canadá e o México. 
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1960 e 1970, em uma época de forte pressão por mudanças progressistas, o 
termo tornou-se um clamor de orgulho por sua condição de povo e uma 
rejeição da assimilação como objetivo.7 (MARTÍNEZ, 1998, p. 1-2) [tradução 
minha]8 

 

Observa-se então que termo “chicana/o” era pejorativamente utilizado pelo grupo 

hegemônico estadunidense, porém foi apropriado e subvertido pelos próprios mexicano-

americanos em meados da década de 1960, época dos movimentos pelos direitos civis nos 

Estados Unidos, sendo adotado com um significado de autoafirmação, como uma escolha da 

própria identidade por parte daqueles que assim se denominavam, tornando-se uma palavra 

simbólica e ideologicamente carregada, que expressava o orgulho cultural de uma herança 

mexicana comum, de raízes indígenas e espanholas (CASTRO, 2001, p. 46). Como observa 

Chávez (2002, p. 8), os chicanos se opuseram a ser americanos “hifenizados”; eles acreditavam 

que o termo mexicano-americano inferia que eles eram cidadãos de segunda classe e que o 

termo “chicano”, que para as gerações anteriores era um rótulo reservado para as classes mais 

baixas, denotava seu apoio ao ativismo. 

Desta forma, “chicana/o” não é um nome com o qual mulheres ou homens nascem, mas 

é consciente e criticamente assumido como um nome de resistência que possui conotação 

cultural e política, levando em consideração as múltiplas migrações e deslocamentos de pessoas 

de ascendência mexicana (ALARCÓN, 1990, p. 250). Deste modo, esta é uma designação 

autointitulada por aquelas/es que se identificam com questões culturais, sociais e políticas 

referentes à comunidade de estadunidenses de origem mexicana ou de mexicanos que vivem 

nos Estados Unidos. Tomar essa denominação para si é uma forma de resistência e de 

posicionamento diante do contexto sociopolítico, mostrando a conscientização daquelas/es que 

assim se intitulam em relação às diversas questões que envolvem este grupo subalternizado. 

Assim, a palavra-chave relacionada ao termo “chicana/o” é consciência – política, histórica, 

social –, sendo sua especial particularidade a conscientização a respeito das diversas opressões 

e preconceitos que este grupo enfrenta, que se reflete em uma posição contra-hegemônica, 

muitas vezes manifestada como militância. Mais especificamente em relação às mulheres, nem 

todas se identificam com este termo, mas aquelas que assim se denominam – como Lucha Corpi 

e sua detetive Gloria Damasco – têm esta consciência política, que engloba ainda aspectos 

                                                 
7 “Yes, except in the sense of political self-definition. ‘Chicano/a’ once implied lower-class status and was at times 
derogatory. During the 1960s and 1970s, in an era of strong pressure for progressive change, the term became an 
outcry of pride in one’s peoplehood and rejection of assimilation as one’s goal.” (MARTÍNEZ, 1998, p. 1-2) 
8 Todas as traduções de citações de textos teóricos originalmente em língua inglesa são de minha autoria, e os 
originais constam em notas de rodapé. 
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históricos, sociais e também de gênero. Nas palavras de Leila Harris:  

 

[...] o termo “chicana”, usado para denominar a mulher de descendência 
mexicana que nasce e/ou cresce nos Estados Unidos, implica uma consciência 
política que não é associada aos termos “hispânica”, “latina”, “mexicana-
americana” e “americana de descendência mexicana. (HARRIS, 2003, p. 75) 

 

De tal forma, há ainda outras designações usualmente adotadas, que são mais 

abrangentes por abarcar outras comunidades além daquelas que possuem raízes mexicanas, 

como “latina/o” e “hispânica/o”. A primeira designa uma identidade que abrange cidadãos de 

todos os países latino-americanos, sendo possível incluir brasileiras/os. Já a segunda refere-se 

a uma identidade que remete aos povos colonizados pela Espanha, abarcando assim 

exclusivamente aqueles de língua espanhola. Em relação a estes dois termos, Martínez (1998, 

p. 2) comenta que muitos preferem o termo “latina/o” a “hispânica/o”, e que embora ambos 

reconheçam apenas a herança do colonizador europeu, “hispânica/o” carrega ainda outra 

desvantagem: a de ser um termo que não surgiu da própria comunidade, mas que foi imposto 

pela sociedade dominante através do Departamento de Censo dos Estados Unidos durante o 

governo Nixon na década de 1970. Sonia Torres observa ainda que: 

 

[...] o rótulo étnico “hispânicos” serve como índice da ansiedade de 
homogeneização anglo-europeia, que costuma colocar seus “outros” sob um 
mesmo guarda-chuva étnico, sem levar em conta as diferenças nacionais, 
culturais e raciais desses povos – que, na maior parte das vezes, vivem dentro 
do território hegemônico porque foram conquistados em sua própria terra 
(como é o caso dos mexicano-americanos, ou chicanos, nos EUA) [...] 
(TORRES, 2001, p. 10) 

 

Como observa Camarillo (2007, p. 515), alguns se identificam com múltiplos termos, 

enquanto outros rejeitam qualquer rótulo que faça referência a nacionalidade ou identidade 

étnica. Não há, assim, um termo abrangente aceitável para todos (MARTÍNEZ, 1998, p. 2). A 

preocupação da sociedade dominante estadunidense por uma classificação homogeneizante 

daqueles de origem não-branca leva a uma reflexão quanto ao aspecto racial no contexto 

estadunidense, uma vez que um dos mitos propagados pelos Estados Unidos é o de este ser um 

melting pot, um caldeirão que misturaria todas as raças, etnias e culturas e indicaria uma 

pretensa aceitação da diversidade e abertura à imigração. De acordo com Fregoso e Chabram 

(1990, p. 205), o termo “chicana/o” foi criado justamente para significar tanto a afirmação de 

origens operárias e indígenas quanto a rejeição da assimilação, da aculturação e do mito do 

melting pot estadunidense. Assim, os grupos subalternizados como os chicanos não se mesclam 
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em um grande conjunto, mas ao contrário, se recusam a esta mistura que quer englobar todos 

em uma massa disforme; eles querem na verdade mostrar que esta fusão esconde 

discriminações. Como observa Anzaldúa (1987, p. 86): “Eles gostariam de pensar que eu me 

dissolvi no caldeirão. Mas eu não me fundi, nós não nos fundimos.”9 

Em relação a esta questão, Martínez (1998, p. 33) reflete que o modelo de imigração 

estadunidense usualmente incluiu a metáfora do “caldeirão” (melting pot), que mais tarde 

tentou-se substituir pela da “saladeira” (salad bowl), que supostamente permitiria a diferentes 

povos manter sua identidade étnica e cultural dentro de uma grande sociedade unificada. No 

entanto, essas são na verdade visões que promovem uma uniformização, e portanto uma 

simplificação, de toda a diversidade que forma o país, o que oculta a heterogeneidade entre os 

diferentes grupos e também internamente dentro de cada um, reduzindo a complexidade do 

assunto. Além disso, “ambas as imagens suprimem questões de poder e dominação [...] Ambas 

são moldadas por uma identidade nacional firmemente enraizada na cultura e perspectiva anglo-

americana.”10 (MARTÍNEZ, 1998, p. 33). Assim, é possível constatar que desde o século XIX 

“[...] o anglo-americano precisou lançar mão de um discurso colonial que relegasse o mexicano-

americano às margens, representando esse grupo, heterogêneo, como uma margem homogênea 

[...]” (TORRES, 2001, p. 21) 

Desta forma, a homogeneização de variados povos não é positiva quando promove um 

ocultamento de privilégios que são dados a uns, enquanto direitos básicos são negados a outros. 

Os migrantes não-europeus/não-brancos foram continuamente relegados aos patamares mais 

desfavorecidos em relação a direitos e condições de vida em todas as esferas. Uma característica 

constante da colonialidade é que os grupos brancos europeus/euro-americanos estão sempre no 

topo da hierarquia racial/étnica, apesar das mudanças ao longo do tempo dos discursos racistas, 

da dinâmica racial e dos grupos que compartilham a base da hierarquia (GROSFOGUEL; 

MALDONADO-TORRES; SALDÍVAR, 2005, p. 12). É possível perceber que nos Estados 

Unidos a supremacia regularmente tem sido a dos brancos de origem europeia, relegando todas 

as outras etnias a um status inferior – como aqueles de origem indígena e mexicana. 

Contudo, o termo “chicana/o” não deve ser tomado de forma homogeneizante, como se 

não houvesse diferenças entre aquelas/es que escolhem ser assim definidas/os e que, mesmo 

partilhando traços culturais e históricos, possuem ainda suas diferenças internas, como a obra 

                                                 
9 “They’d like to think I have melted in the pot. But I haven’t, we haven’t.” (ANZALDÚA, 1987, p. 86) 
10 “Both images liquidate issues of power and domination, such as which groups in society have power and which 
don’t or which groups dominate and which are dominated. Both are molded by a national identity firmly rooted in 
Anglo-American culture and perspective.” (MARTÍNEZ, 1998, p. 33) 
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de Corpi ressalta. Deste modo, não se intenciona construir uma visão homogênea ou 

estereotipada sobre as/os chicanas/os, evitando-se desta forma cair no perigo de uma 

essencialização ou exotização. De acordo com Martínez (1998, p. 1), o termo “chicana/o” 

escapa a uma definição simples porque significa uma mistura que é tanto racial quanto cultural, 

expondo uma questão importante: “Vá para o México e você vai perceber rapidamente que a 

maioria das pessoas não vê os chicanos como mexicanos. [...] Viva nos Estados Unidos e você 

descobrirá rapidamente que a população dominante não vê os chicanos como verdadeiros 

americanos.”11 Assim, os chicanos não são vistos como legítimos pertencentes a nenhum dos 

dois países por seus grupos hegemônicos, isto é, não são considerados nem mexicanos, nem 

estadunidenses. Porém, o que se percebe muitas vezes na construção identitária chicana, e que 

será visto ao longo do estudo, é que há sim uma quebra, mas ao mesmo tempo uma busca por 

construir ligações, procurando sair de uma ideia de exclusão do tipo “não sou isso, nem aquilo” 

para uma ideia de soma: “sou isso e aquilo”. 

Deste modo, a ideia de “chicanidade” aqui referida não se coaduna com a 

homogeneização promovida pelas metáforas abordadas, mas é consciente de todas as 

complexidades que coexistem e da perspectiva multifacetada da construção identitária chicana. 

Anzaldúa elabora a seguinte consideração a respeito das diversas denominações das/os 

chicanas/os: 

 

[...] nós nos chamamos de mexicanos referindo-nos a raça e ancestralidade; 
mestiços ao afirmar nossa herança indígena e espanhola [...]; chicanos ao nos 
referirmos a pessoas politicamente conscientes nascidas e/ou criadas nos 
Estados Unidos; raza quando referimo-nos a chicanos [...]12 (ANZALDÚA, 
1987, p. 63) 

 

Raza (raça, em espanhol) é assim outro termo adotado, que engloba a comunidade 

chicana como um todo, ressaltando seu aspecto étnico-racial. A primeira geração que se 

autodenominou chicana procurou mudar a ordem social, convocando todas as pessoas de 

ascendência mexicana para expressar o orgulho de suas origens étnicas, em vez de tentar se 

misturar a um mainstream branco homogêneo, e além disso, os ativistas chicanos viam todos 

os descendentes de mexicanos – tantos nascidos nos Estados Unidos quanto no México – como 

                                                 
11 “Go to Mexico and you will quickly realize that most people there do not see Chicanos as Mexicans. [...] Live 
in the United States, and you will quickly discover that the dominant population doesn’t see Chicanos as real 
Americans.” (MARTÍNEZ, 1998, p. 1) 
12 “[...] we call ourselves Mexican, referring to race and ancestry; mestizo when affirming both our Indian and 
Spanish [...]; Chicano when referring to a politically aware people born and/or raised in the U.S.; Raza when 
referring to Chicanos [...]” (ANZALDÚA, 1987, p. 63) 
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pertencentes a uma raza unificada, a um povo (JIMÉNEZ, 2010, p. 43). Assim foi forjado o 

aspecto de nação, um nacionalismo chicano que colocava principalmente a raça como o 

denominador comum mais forte entre os membros desta comunidade e que explicita o caráter 

de uma nação dentro de outra, do povo de origem mexicana nos Estados Unidos. Como reflete 

Martínez (1998, p. 2), deve-se considerar que “no coração do debate terminológico está a 

experiência histórica da raza. Invasão, ocupação militar e mecanismos de controle racista 

influenciam a evolução das palavras que descrevem pessoas que passaram por tais traumas.”13 

 

1.2 Marcas geográficas, cicatrizes históricas 
 

A ficção detetivesca de Lucha Corpi traz em seu escopo momentos históricos 

significativos para a comunidade chicana, sendo o Movimento Chicano bastante expressivo nas 

obras. De fato, a comunidade chicana mais especificamente abordada por Corpi é aquela do 

estado da Califórnia. A primeira obra da série, Eulogy for a Brown Angel (1992), traz à cena 

em sua abertura a marcha da Moratória Chicana, protesto ocorrido na cidade de Los Angeles 

em 1970 contra a Guerra do Vietnã. Nas palavras de Ernesto Chávez: 

 

As raízes do Movimento Chicano, e por certo de toda a experiência política e 
social mexicano-americana, podem ser encontradas no século XIX. Os 
mexicano-americanos são um produto da Guerra Estados Unidos-México de 
1846-48. Um dos principais resultados desse conflito foi a concessão de 
cidadania americana aos moradores das terras mexicanas cedidas.14 
(CHÁVEZ, 2002, p. 1) 

 

A Guerra Estados Unidos-México foi encerrada pela assinatura do Tratado de 

Guadalupe Hidalgo, o mais antigo tratado ainda em vigor entre os dois países e que estabeleceu 

um padrão de desigualdade entre ambos (GRISWOLD DEL CASTILLO, 1990, p. xii). Em 2 

de fevereiro de 1848, o Congresso mexicano ratificou este tratado, através do qual o México 

cedeu cerca de metade de seu território para os Estados Unidos (ACUÑA, 2015, p. 51). Assim, 

através deste documento, mais de 115.000 mexicanos que habitavam o território cedido se 

tornaram cidadãos americanos (GÓMEZ, 2007, p. 1). Cabe mencionar que o México conquistou 

                                                 
13 “At the heart of the terminology debate is the historical experience of Raza. Invasion, military occupation and 
racist control mechanisms all influence the evolution of words describing people who have lived through such 
trauma.” (MARTÍNEZ, 1998, p. 2) 
14 “The roots of the Chicano movement, indeed of all Mexican-American political and social experience can be 
found in the nineteenth century. Mexican Americans are a product of the U.S.-Mexico War of 1846-48. One of the 
key outcomes of that conflict was the granting of American citizenship to the residents of the ceded Mexican 
lands.” (CHÁVEZ, 2002, p. 1) 
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sua independência da Espanha em 1821 e que o evento precursor para a Guerra Estados Unidos-

México foi a Revolução do Texas, que era território mexicano e foi anexado pelos Estados 

Unidos em 1845, acirrando as relações de hostilidade entre os dois países e culminando na 

guerra iniciada no ano seguinte, que resultou em mais uma mudança na fronteira em 1848. 

De tal modo, ao redesenhar a fronteira entre os dois países, o Tratado de Guadalupe 

Hidalgo criou um novo grupo étnico de mexicano-americanos praticamente da noite para o dia. 

Uma grande parte do México passou a pertencer aos Estados Unidos, tornando uma parcela da 

população mexicana estrangeira em sua própria terra, apesar da concessão de cidadania 

estadunidense aos residentes das terras mexicanas cedidas. Como argumenta Gómez (2007, p. 

4): “O paradoxo central foi a construção legal dos mexicanos como racialmente ‘brancos’ ao 

lado da construção social dos mexicanos como não-brancos e racialmente inferiores”.15 Desta 

forma, de acordo com Gómez, (2007, p. 2), “[...] os primeiros mexicano-americanos [...] se 

uniram à sociedade americana involuntariamente, não como imigrantes, mas como um povo 

conquistado pela guerra. Como os mexicano-americanos dizem: ‘Nós não cruzamos a fronteira, 

a fronteira nos cruzou.’”16 Assim, o Tratado de Guadalupe Hidalgo estabeleceu uma fronteira 

que se estende por mais de 3.000 quilômetros ao longo da porção sudoeste dos Estados Unidos 

(JIMÉNEZ, 2010, p. 6). Na Figura 3, a seguir, é possível visualizar o território mexicano cedido 

aos Estados Unidos, englobando os atuais estados da Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo 

México e Colorado. 

 
Figura 3 - Território mexicano cedido aos Estados Unidos através do Tratado de Guadalupe Hidalgo 

 
Fonte: https://legallegacy.wordpress.com/2015/02/02/february-2-1848-treaty-of-guadalupe-hidalgo/ 

 

                                                 
15 “The central paradox was the legal construction of Mexicans as racially ‘white’ alongside the social construction 
of Mexicans as non-white and as racially inferior.” (GÓMEZ, 2007, p. 4) 
16 “[...] the first Mexican Americans [...] joined American society involuntarily, not as immigrants, but as a people 
conquered in war. As Mexican Americans sometimes say, ‘We didn’t cross the border, the border crossed us.’” 
(GÓMEZ, 2007, p. 2) 
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O México foi assim colonizado durante a conquista espanhola e posteriormente teve 
grande parte de suas terras tomada pelos Estados Unidos, fazendo dos mexicanos estrangeiros 
em seu próprio solo. Em relação às transformações ao longo da linha histórica, observa Pratt 
(1993, p. 869): “Assim como os indígenas mexicanos estavam lá antes da chegada dos 
espanhóis, os mexicano-americanos no sudoeste já estavam lá antes da chegada dos anglos. [...] 
até 1848, o sudoeste dos Estados Unidos era o México, e os mexicano-americanos eram 
mexicanos.”17 Houve assim uma dupla colonização deste território, pois além dos processos de 
colonização vindos da Europa via espanhóis, posteriormente houve ainda a colonização pelos 
Estados Unidos, através de conflitos que alteraram os limites da fronteira com o México, como 
bem analisa Elizabeth Martínez: 

 

Quase um terço dos Estados Unidos de hoje foi o lar dos mexicanos já nos 
anos de 1500, até que os anglos o apreenderam militarmente em 1848 e 
trataram sua população como sujeitos conquistados. (Os próprios mexicanos, 
é claro, ocuparam terras que haviam sido tomadas dos nativos americanos.) 
Essa opressão violou totalmente o Tratado de Guadalupe Hidalgo, que 
encerrou a guerra de 1846-48 e prometia respeito aos direitos civis e 
patrimoniais dos mexicanos remanescentes no sudoeste do país. A imposição 
da regra dos Estados Unidos envolveu a tomada de milhões de hectares de 
terras mexicanas por trapaças e violência. A colonização também trouxe a 
imposição de valores e instituições anglos às custas da cultura mexicana, 
incluindo a língua.18 (MARTÍNEZ, 1998, p. 3) 

 

Mais adiante, Martínez (1998, p. 38) retoma a questão do Tratado de Guadalupe 

Hidalgo, afirmando que “[...] este tratado foi enormemente violado desde o momento da sua 

assinatura. Os direitos civis e patrimoniais dos mexicanos não foram respeitados como 

prometido pelos Estados Unidos.”19 Em outras palavras, como observam Grosfoguel, 

Maldonado-Torres e Saldívar (2005, p. 9), os Estados Unidos “chegaram” aos povos 

colonizados como parte de um processo de colonização que deu riqueza e privilégios aos euro-

americanos. Em relação ao domínio estadunidense sobre o México, Sonia Torres comenta: 

 
[...] o mexicano foi alienado em sua própria terra, como foram os indígenas 
norte-americanos, gerando um fenômeno de colonialismo interno, como ficou 
conhecido o processo de incorporação de uma cultura subalterna à cultura 

                                                 
17 “Just as the indigenous Mexicans were there before the Spanish arrived, so the Mexican Americans in the 
southwest were there before the Anglos arrived. [...] until 1848 the U.S. Southwest was Mexico, and the Mexican 
Americans were Mexicans.” (PRATT, 1993, p. 869) 
18 “Almost one-third of today’s United States was the home of Mexicans as early as the 1500s, until Anglos seized 
it militarily in 1848 and treated its population as conquered subjects. (The Mexicans, of course, themselves 
occupied lands that had been seized from Native Americans.) Such oppression totally violated the Treaty of 
Guadalupe Hidalgo, which ended the 1846-48 war and promised respect for the civil and property rights of 
Mexicans remaining in the Southwest. The imposition of U.S. rule involved taking over millions of acres of 
Mexican-held land by trickery and violence. Colonization also brought the imposition of Anglo values and 
institutions at the expense of Mexican culture, including language.” (MARTÍNEZ, 1998, p. 3) 
19 “[...] this treaty has been grossly violated from the time of the signing. The civil and property rights of Mexicans 
have not been respected as promised by the United States.” (MARTÍNEZ, 1998, p. 38) 
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dominante por meio de conquista, força ou violência – no caso do chicano, o 
colonizador se estabeleceu nas terras ocupadas, relegando o povo originário 
às margens. (TORRES, 2001, p. 20) 

 

Toda a ofensiva de dominação dos Estados Unidos sobre o México adotou uma teoria 

como base. Destino Manifesto foi a ideologia utilizada como justificativa para a colonização 

americana do México, inexoravelmente entrelaçada à questão de raça e ao racismo (GÓMEZ, 

2007, p. 4). Este ideal etnocêntrico preconizava que os Estados Unidos eram os encarregados 

de propagar os benefícios da democracia para os povos “inferiores” do continente (GRISWOLD 

DEL CASTILLO, 1990, p. xii). A visão dominante, de acordo com Gómez (2007, p. 10) era a 

de que os mexicanos eram um povo racialmente “inferior”, não melhores do que os negros ou 

indígenas e, portanto, incapazes de autogoverno. Tem-se assim que o fator racial sempre foi 

preponderante no processo colonial, como uma categoria imprescindível para a subjugação de 

povos e culturas considerados “inferiores”, “primitivos” e outros termos pejorativos utilizados 

para justificar a dominação colonialista. Como aponta Quijano (2010, p. 23), “[...] a grande 

maioria dos explorados, dominados e discriminados são precisamente os membros das ‘raças’, 

‘etnias’ ou ‘nações’ nas quais as populações colonizadas foram categorizadas [...]”20 Toda essa 

ideologia que une religião e desejo de dominação persiste no imaginário estadunidense, como 

bem apontam Rodolfo Acuña e Guadalupe Compeán: 

 

A justificativa para a Guerra Mexicano-Americana em 1846 foi o “Destino 
Manifesto”, uma doutrina religiosa com raízes em ideias calvinistas e 
puritanas, importante porque influencia a política externa dos Estados Unidos 
até hoje. Segundo a doutrina, Deus determina a salvação e Ele pré-destinou a 
raça europeia para a salvação. Os Estados Unidos foram a terra escolhida e os 
americanos o povo escolhido por Deus.21 (ACUÑA; COMPEÁN, 2008, p. 71) 

 

Nas palavras de Martínez (1998, p. 45): “Dada a sua obsessão pela raça e pela 

supremacia da branquitude, a identidade nacional americana inevitavelmente reservava um 

desprezo especial pelos povos ‘mestiços’ – sobretudo pelos mexicanos.”22 Os diversos povos 

que deram origem aos mexicanos, e estes por sua vez aos chicanos, como indígenas, europeus 

                                                 
20 “[...] the large majority of the exploited, the dominated, the discriminated against, are precisely the members of 
the ‘races’, ‘ethnies’, or ‘nations’ into which the colonized populations were categorized [...]” (QUIJANO, 2010, 
p. 23) 
21 “The rationale for the Mexican-American War in 1846 was ‘Manifest Destiny,’ a religious doctrine with roots 
in Calvinist and Puritan ideas. It is important because it influences U.S. foreign policy to this day. According to 
the doctrine, God determines salvation, and He pre-destined the European race for salvation. The United States 
was the chosen land and Americans God’s chosen people.” (ACUÑA; COMPEÁN, 2008, p. 71) 
22 “Given its obsession with race and the supremacy attached to whiteness, the U.S. national identity inevitably 
reserved a special disdain for ‘half-breed’ peoples – above all, Mexicans.” (MARTÍNEZ, 1998, p. 45) 
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e estadunidenses, levam à concepção de mestiço. Este é um conceito forjado, a princípio, a 

partir de uma situação biológico-racial, como discurso estratégico para alcançar um objetivo 

político-econômico, passando inevitavelmente pelo universo sócio-cultural. A historiadora 

Eliane Garcindo de Sá (2013, p. 176) afirma que o mestiço é assim uma invenção que 

materializa a dominação, a conquista e a colonização dos corpos e do imaginário. A mestiçagem 

é um dos traços mais fortes do processo de colonização e um dos fatores que influenciam a 

construção identitária. De acordo com Sá (2013, p. 112), a condição mestiça marca o processo 

de construção de identidades/alteridades nas sociedades constituídas a partir e na origem dessa 

invenção, e os sistemas de representação e as relações terão a indelével marca da construção 

simbólica produzida pelo confronto provocado pela conquista e colonização. É justamente a 

mestiçagem a característica mais marcante da cultura chicana, resultante de hibridações e de 

diversos processos de colonização, em uma linha histórica repleta de episódios de conflito.  

Aliando o poder econômico e o desejo de expansão e conquista de terras ao preconceito 

racial, foi somada ainda uma alegação divina, formando as bases da ideologia hegemônica dos 

Estados Unidos em sua própria formação. Nas palavras de Martínez (1998, p. 46): “O conceito 

do Destino Manifesto, com a sua afirmação de superioridade racial sustentada pelo poder 

militar, definiu a identidade estadunidense por 150 anos. Apenas a Guerra do Vietnã trouxe um 

sério desafio a esse conceito de onipotência.”23 Há assim dois embates militares marcantes para 

a compreensão da trajetória histórica, política e social dos chicanos: a Guerra Estados Unidos-

México do século XIX (1846-1848) e a Guerra do Vietnã do século XX (1955-1975). Em 

relação a esta última, Chávez (2002, p. 61) comenta sobre as razões que levaram às 

manifestações políticas do Movimento Chicano, afirmando que a Guerra do Vietnã teve um 

efeito profundo na juventude chicana das décadas de 1960 e 1970 e que a alta proporção de 

mexicano-americanos lutando e morrendo no sudeste asiático, somada à maior conscientização 

desses jovens sobre questões sociais, levou a um vigoroso protesto contra a guerra. A referência 

é ao protesto que inicia a narrativa de Eulogy for a Brown Angel (1992), a marcha da Moratória 

Chicana, como será visto no Cap. 2 em mais detalhes.  

Um importante legado do Movimento Chicano é a sua promoção de uma 

conscientização histórica particular: o sudoeste dos Estados Unidos é de fato o “México 

ocupado”, e os mexicano-americanos e os indígenas são um “povo colonizado”, cujos direitos 

foram violados apesar das garantias do Tratado de Guadalupe Hidalgo (GRISWOLD DEL 

                                                 
23 “The concept of Manifest Destiny, with its assertion of racial superiority sustained by military power, has defined 
U.S. identity for 150 years. Only the Vietnam War brought a serious challenge to that concept of almightiness.” 
(MARTÍNEZ, 1998, p. 46) 
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CASTILLO, 1990, p. 153). Logo, os ativistas chicanos procuraram recapturar uma história e 

uma cultura que eles sentiam ter sido suprimidas e distorcidas pelo domínio branco (JIMÉNEZ, 

2010, p. 44). No entanto, é importante ressalvar que o Movimento Chicano não atraiu todos os 

mexicano-americanos, pois muitos se sentiram desconfortáveis com a ideologia e com os 

métodos de mudança que ele defendia e preferiram ficar à margem, buscando a integração na 

sociedade estadunidense através de meios mais convencionais e menos coletivistas. (JIMÉNEZ, 

2010, p. 46) 

 

1.3 Entre fluências e limitações 
 

Uma das simbologias propagadas pelo Movimento Chicano foi a lenda da terra perdida 

de Aztlán, lugar edênico de origem dos astecas. Aztlán é tanto a “pátria mítica asteca” quanto 

uma conceituação indígena do sudoeste dos Estados Unidos, que teve importância 

primeiramente no período pré-colonial (MINER, 2008a, p. 19). Durante quase quatro séculos, 

Aztlán permaneceu semidormente, até que ativistas chicanos popularizaram o conceito no final 

dos anos 1960 (MINER, 2008a, p. 20). Ao fim daquela década, um desejo profundo de 

recuperação daquele território reapareceu em repetidas alusões chicanas à antiga terra natal 

asteca de Aztlán, tradicionalmente localizada no sudoeste estadunidense (CHÁVEZ, 1984, p. 

5). O termo consta no título de um documento marcante do ativismo chicano, o “Plano 

Espiritual de Aztlán” (“El Plan Espiritual de Aztlán”), elaborado em 1969 na primeira 

Conferência Nacional Chicana de Liberação da Juventude (“National Chicano Youth 

Liberation Conference”), expressando a crescente consciência nacionalista daquele período e 

representando a reação da juventude a gerações de discriminação contra pessoas de origem 

mexicana (ACUÑA; COMPEÁN, 2008, p. 830-831). Este documento serviu como um ímpeto 

nacional para forjar uma voz unificada e um movimento dentro da comunidade chicana 

(MINER, 2008a, p. 21). Assim, “[...] a maioria dos ativistas chicanos tinha em Aztlán um 

símbolo de seus esforços para reivindicar uma identidade e uma história que eles acreditavam 

que haviam sido roubadas deles por meio da hegemonia branca.”24 (JIMÉNEZ, 2010, p. 44) 

É importante pontuar que o Movimento Chicano, chamado por muitos participantes de 

“el movimiento”, não era uniforme, mas uma soma de mobilizações formada por diversas 

organizações, que incluíam agrupamentos constituídos por diferentes segmentos da 

                                                 
24 “[...] most Chicano activists thought of Aztlán as a symbol of their efforts to reclaim an identity and history that 
they believed had been stolen from them through white hegemony.” (JIMÉNEZ, 2010, p. 44) 
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comunidade chicana nos Estados Unidos, como trabalhadores agrícolas, artistas e estudantes. 

Durante meados da década de 1960, as organizações estudantis e juvenis chicanas existiam em 

todo o país, com redes de solidariedade por todo o México (MINER, 2008b, p. 45). A 

Conferência Nacional Chicana de Liberação da Juventude, realizada em março de 1969, é 

apontada como o momento em que as várias facções do Movimento Chicano se uniram a partir 

de setores regionais e locais em uma aliança nacional (MINER, 2008b, p. 43). Além da 

importância desta conferência na adoção do “Plano Espiritual de Aztlán”, que estabeleceu os 

objetivos do nacionalismo e da autodeterminação do Movimento Juvenil Chicano, foi nela 

também que os estudantes adotaram a classificação “chicano”. (ACUÑA, 2015, p. 320) 

O Movimento Chicano buscava desfazer a fragmentação e a alienação enfatizando o que 

havia em comum, como a língua (o bilinguismo espanhol-inglês), o compartilhamento de 

condições culturais comuns de opressão econômica e política e uma geografia perdida ou um 

legado de conquista (FREGOSO; CHABRAM, 1990, p. 204). Deste modo, Aztlán, a lendária 

terra natal dos astecas, foi reivindicada pelo nacionalismo cultural chicano como o lugar mítico 

da nação chicana, fornecendo uma base para um regresso às raízes, para um retorno a uma 

identidade anterior à dominação e à subjugação – uma viagem de volta aos tempos pré-

colombianos (FREGOSO; CHABRAM, 1990, p. 204-205). Aztlán foi assim tomada como uma 

espécie de paraíso perdido, simbolizando um terreno comum, como uma pátria perdida dos 

chicanos. Dizia-se até mesmo que Aztlán estaria localizada nas camadas mais profundas da 

consciência de todos os chicanos, uma identificação que desse modo postulava um tema chicano 

essencial para sua identidade cultural (FREGOSO; CHABRAM, 1990, p. 204-205). Apesar do 

aspecto monolítico e essencializante que essa concepção carrega, ela teve notável importância 

em uma época na qual a união da comunidade de fato faria a força para a ascensão do 

Movimento Chicano. Deste modo, Aztlán desempenhou um papel insubstituível na luta chicana 

pela liberação nacional. (MINER, 2008a, p. 21) 

Os nacionalistas da década de 1960 acreditavam que poderiam transformar a sociedade 

organizando-se em torno do que muitos denominaram de chicanismo, acreditando que deveriam 

organizar-se em torno de questões e interesses chicanos, com foco na igualdade para o grupo, 

acreditando assim que a união ocorreria ao se abraçar uma identidade comum (ACUÑA, 2015, 

p. 337). O chicanismo era então o veículo usado para expressar o nacionalismo chicano, criado 

para confrontar as desigualdades na sociedade estadunidense durante a época da Guerra do 

Vietnã (CHÁVEZ, 2002, p. 5). Deste modo, as diferenças internas foram minimizadas para que 

a questão étnico-racial e de classe sobressaísse no início dos movimentos pelos direitos civis da 

comunidade chicana. Naquele momento, “La Causa”, isto é, a causa chicana – a luta por justiça 
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e igualdade para os chicanos nos Estados Unidos, era o lema que deveria ser colocado acima 

de qualquer questão mais específica. Como consta no próprio documento “El Plan Espiritual 

de Aztlán”: “O nacionalismo é o denominador comum com o qual todos os membros da Raza 

podem concordar.”25 (apud ACUÑA; COMPEÁN, 2008, p. 832). Martínez (1998, p. 164) 

confirma que a unidade e o sentido de Raza como família eram muito importantes para o 

Movimento Chicano. 

Outro componente marcante na construção identitária chicana é a fronteira, relacionada 

não apenas à divisão física, mas também como um aspecto metafórico, que aponta para questões 

internas dos sujeitos. Os chicanos têm em sua própria história e/ou na de seus antepassados, 

vivências de assimilações e conflitos através dos limites territoriais entre México e Estados 

Unidos, mesmo quando não se encontram geograficamente próximos à divisa. Emblemática 

para os chicanos, a fronteira está presente na obra de Corpi principalmente como uma 

simbologia que marca problematizações em relação a pertencimentos e identificações, o que 

favorece a eclosão de subjetividades múltiplas. Sonia Torres (2001, p. 29) observa que a 

fronteira é a grande metáfora para o lugar ocupado pela/o chicana/o. Além disso, “os chicanos 

vêem o sudoeste como uma extensão do México e da América Latina, uma região mexicana 

que se estende para além do que é considerado como uma fronteira internacional artificial.”26 

(CHÁVEZ, 1984, p. 2). Nas palavras de Carla Portilho: 

 

A fronteira tem um significado além do meramente concreto para os seus 
habitantes. O povo da fronteira a traz dentro de si, ainda que não viva na  
região politicamente considerada fronteiriça, como um marco indelével de  
sua alteridade, de sua condição de pertencer a dois lugares, a duas culturas, a 
duas línguas distintas de uma só vez. (PORTILHO, 2013, p. 9) 

 

Em relação ao aspecto geográfico, Anzaldúa evidencia a separação do povo mexicano 

por uma fronteira arbitrária, conquistada pela violência e marcada por uma relação de poder: 

“A fronteira entre os Estados Unidos e o México é uma ferida aberta onde o Terceiro Mundo 

raspa contra o Primeiro e sangra. E antes que uma casca se forme, ela volta a sangrar, a força 

vital de dois mundos que se fundem para formar um terceiro país – uma cultura de fronteira.”27 

(ANZALDÚA, 1987, p. 3). Evidencia-se assim a característica de imposição de valores e 

                                                 
25 “Nationalism is the common denominator that all members of La Raza can agree upon.” (apud ACUÑA; 
COMPEÁN, 2008, p. 832) 
26 “[...] Chicanos view the Southwest as an extension of Mexico and Latin America, a Mexican region spreading 
beyond what is regarded as an artificial international boundary.” (CHÁVEZ, 1984, p. 2) 
27 “The U.S.-Mexican border es una herida abierta where the Third World grates against the first and bleeds. And 
before a scab forms it hemorrhages again, the lifeblood of two worlds merging to form a third country – a border 
culture.” (ANZALDÚA, 1987, p. 3) 
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demarcações de limites geográficos construídas por aqueles que detêm o poder, devido a 

interesses políticos e econômicos, e mais ainda, a oportunidade de criação de um terceiro 

espaço, um “outro” lugar. Deste modo, percebe-se como a imagem da fronteira é fortemente 

significativa, e que seu aspecto físico se entrelaça à sua simbologia, marcando as experiências 

diversificadas e até mesmo díspares vividas pelos chicanos, cujos processos de identificação se 

dão em diversas direções, gerando uma sensação de múltiplos pertencimentos, muitas vezes 

como estar “no meio”, na fronteira (física e simbólica) entre duas ou mais heranças culturais, o 

que ocasiona uma construção identitária plural. Assim, o espaço liminar da fronteira 

problematiza as desigualdades e traz novas possibilidades criativas advindas da mescla de 

influências e de múltiplas identificações, escapando a uma lógica binária excludente e 

apontando para uma lógica aditiva, que tende a aceitar a coexistência de aspectos aparentemente 

discordantes. A socióloga Avtar Brah reflete sobre como o aspecto metafórico da fronteira se 

insere também na realidade concreta: 

 

Fronteiras são construções arbitrárias. Portanto, em um certo sentido, elas são 
sempre metáforas. Mas, longe de serem meras abstrações de uma realidade 
concreta, metáforas fazem parte da materialidade discursiva das relações de 
poder. Metáforas podem servir como poderosas inscrições dos efeitos das 
fronteiras políticas.28 (BRAH, 1996, p. 195) 

 

Norma Alarcón, respeitada teórica de Estudos Chicanos, aponta que o espaço da 

fronteira geopolítica entre o México e os Estados Unidos é o resultado de guerras 

expansionistas, colonização, policiamento e exploração, onde formações contínuas de violência 

estão em andamento. Ela afirma ainda que isso vem ocorrendo pelo menos desde que os 

espanhóis começaram a colonizar a fronteira norte do México, que hoje é o sudoeste 

incompletamente anglo-americanizado, em confrontos racializados e misóginos (ALARCÓN, 

2002, p. 116). Ela chama atenção assim não somente para questões de raça, mas também de 

gênero, e aponta ainda que esta região dos Estados Unidos não foi totalmente aculturada, 

mesmo pertencendo a este país há mais de 150 anos. 

Já a pesquisadora canadense Mary Louise Pratt retoma o conceito de “transculturação”, 

cunhado nos anos 1940 pelo cubano Fernando Ortiz e posteriormente incorporado aos estudos 

literários nos anos 1970 pelo uruguaio Angel Rama, utilizado “[...] para descrever como grupos 

subordinados ou marginais selecionam e inventam a partir de materiais a eles transmitidos por 

                                                 
28 “Borders are arbitrary constructions. Hence, in a sense, they are always metaphors. But, far from being mere 
abstractions of a concrete reality, metaphors are part of the discursive materiality of power relations. Metaphors 
can serve as powerful inscriptions of the effects of political borders.” (BRAH, 1996, p. 195) 
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uma cultura dominante ou metropolitana.” (PRATT, 1999a, p. 30). Este termo problematizou o 

conceito reducionista de aculturação, que apontava para uma completa assimilação da cultura 

imposta e desintegração da cultura dominada. Assim, a partir do termo “transculturação”, Pratt 

cunha a expressão “zona de contato”, para denotar os “[...] espaços sociais onde culturas 

díspares se encontram, se chocam, se entrelaçam uma com a outra, frequentemente em relações 

extremamente assimétricas de dominação e subordinação [...]” (PRATT, 1999a, p. 27), 

lembrando que “se os povos subjugados não podem controlar facilmente aquilo que emana da 

cultura dominante, eles efetivamente determinam, em graus variáveis, o que absorvem em sua 

própria cultura e no que o utilizam.” (PRATT, 1999a, p. 30-31). Deste modo, zona de contato é 

o espaço de encontros coloniais, de relações de coerção e desigualdade, também denominado 

como “fronteira colonial”, e transculturação é um fenômeno da zona de contato (PRATT, 1999a, 

p. 31-32). A teórica prossegue em sua análise das relações que se estabelecem ali: 

 

[...] “zona de contato” é uma tentativa de se invocar a presença espacial e 
temporal conjunta de sujeitos anteriormente separados por descontinuidades 
históricas e geográficas cujas trajetórias agora se cruzam. [...] Uma 
“perspectiva de contato” põe em relevo a questão de como os sujeitos são 
constituídos nas e pelas suas relações uns com os outros. (PRATT, 1999a, p. 
32) 

 

Desta forma, é no contato que ocorrem as relações transculturais e também as 

construções das subjetividades. Apesar da ideia de rigidez e segmentação que a imagem da 

fronteira traz, há que se considerar o aspecto de trânsito, a mobilidade que sempre houve 

naquela região apesar das restrições e crescente vigilância. Os chicanos possuem em sua história 

um forte teor de diáspora, e a presença mexicana no lugar que hoje conhecemos como os 

Estados Unidos da América data de muito antes da assinatura do famoso tratado de 1848, em 

terras que foram colonizadas pela Espanha e que posteriormente se tornaram o México. Deste 

modo, “as pessoas de origem mexicana ocupam um status único na sociedade americana 

contemporânea: estão entre os mais novos e mais antigos grupos étnicos nos Estados Unidos.”29 

(CAMARILLO, 2007, p. 504). Os mexicanos então se transformaram – da condição de nativos 

do que uma vez foi o noroeste do México, para a de imigrantes. “Especialmente nos últimos 

100 anos, a imigração mexicana, em quatro ondas sucessivas, reforçou a concentração 

geográfica do grupo no sudoeste estadunidense, onde a grande maioria das pessoas de origem 

                                                 
29 “People of Mexican origin occupy a unique status in contemporary American society: they are among the newest 
and oldest of ethnic groups within the U.S.” (CAMARILLO, 2007, p. 504) 
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mexicana sempre viveu.”30 (CAMARILLO, 2007, p. 504). Assim, “[...] para os chicanos o 

sudoeste é mais do que apenas o seu local de residência; é a sua pátria, mais precisamente a sua 

pátria perdida, a metade do norte conquistada da nação mexicana.”31 (CHÁVEZ, 1984, p. 1) 

A imigração tem sido uma característica proeminente e relativamente permanente da 

experiência daqueles de origem mexicana ao longo do século XX e também no novo milênio 

(JIMÉNEZ, 2010, p. 51). Embora as circunstâncias que motivam a migração tenham mudado 

drasticamente ao longo do tempo, um objetivo une todos os que se deslocam para o norte: a 

busca por oportunidades para melhorar sua qualidade de vida (CAMARILLO, 2007, p. 504). 

Desde a demarcação da fronteira como atualmente é reconhecida, os Estados Unidos receberam 

diversas ondas de imigração vindas do México, muitas vezes por seu próprio interesse e 

incentivo, a exemplo do programa bracero e das maquiladoras, sendo ambos demandas por 

mão de obra com nenhuma ou pouca qualificação para trabalhos braçais, de baixa remuneração. 

O programa bracero foi implementado através de um acordo entre o México e os Estados 

Unidos para levar mexicanos para o trabalho agrícola nos Estados Unidos, e durou vinte e dois 

anos, de 1942 a 1964. Ao fim deste programa, o México instituiu o Programa de 

Industrialização da Fronteira (“Border Industrialization Program”), sob o qual as maquiladoras 

– fábricas de montagem usando materiais importados e mão de obra doméstica – foram 

estabelecidas ao sul da fronteira entre os dois países (COHEN, 2008, p. 28-31). As 

maquiladoras são fábricas na fronteira que tiveram origem em 1965 e pertencem a grandes 

corporações, sendo a segunda maior fonte de dólares do México, perdendo apenas para o 

petróleo. (PORTILHO, 2013, p. 11) 

De tal modo, a fronteira se faz mais ou menos permeável de acordo com as demandas 

estadunidenses, especialmente por mão de obra barata. A Patrulha de Fronteira dos Estados 

Unidos foi estabelecida somente ao final da década de 1920, sendo que antes disso a fronteira 

internacional de cerca de  3.000 quilômetros era desprotegida; mesmo durante a década de 1940, 

aqueles que queriam entrar ilegalmente podiam fazê-lo com facilidade (CAMARILLO, 2007, 

p. 506). Durante as décadas de 1970 e 1980 ocorreu uma renovada migração de mexicanos para 

o sudoeste, quase todos trabalhadores indocumentados, comumente chamados de “illegal 

aliens” (estrangeiros ilegais), que foi de longe uma das questões chicanas mais discutidas nos 

meios de comunicação anglos da época (CHÁVEZ, 1984, p. 152). Já durante a década de 1990, 

                                                 
30 “Especially over the past 100 years, Mexican immigration, in four successive waves, reinforced the group’s 
geographic concentration in the American Southwest, where the great majority of Mexican-origin people have 
always lived.” (CAMARILLO, 2007, p. 504) 
31 “[...] to Chicanos the Southwest is more than just their place of residence; it is their homeland, their lost homeland 
to be more precise, the conquered northern half of the Mexican nation.” (CHÁVEZ, 1984, p. 1) 
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o governo Clinton aumentou fortemente a militarização da fronteira, através da construção de 

cercas e empregando a mais recente tecnologia de vigilância, instalando luzes de estádio e 

guarnecendo a fronteira com milhares de agentes da Patrulha de Fronteira (JIMÉNEZ, 2010, p. 

50). Toda essa militarização de pontos de entrada urbanos redirecionaram o tráfico de 

imigrantes para áreas mais remotas, especialmente para zonas de deserto e travessia de rios, 

rotas que fizeram o cruzamento mais perigoso e custoso, demandando a contratação de 

“coiotes” (“coyotes”), ou contrabandistas de imigrantes (JIMÉNEZ, 2010, p. 50). Contudo, o 

aumento da vigilância da fronteira tem efetivamente mantido os imigrantes não autorizados 

dentro, e não fora dos Estados Unidos (JIMÉNEZ, 2010, p. 50). A questão econômica é 

apontada como a principal causa dessa migração: 

 

Com salários marcadamente diferentes nos Estados Unidos e no México, a 
migração se torna a única opção viável para a mobilidade econômica dos 
mexicanos, impelindo milhares de migrantes para o norte em direção a uma 
economia que depende de seu trabalho. O resultado cumulativo das políticas 
de imigração dos Estados Unidos, a integração econômica e a instabilidade da 
economia mexicana tem sido um aumento dramático no número de imigrantes 
mexicanos não autorizados que vivem nos Estados Unidos.32 (JIMÉNEZ, 
2010, p. 50-51) 

 

A estudiosa Susana Rinderle (2005) defende que pessoas de ascendência mexicana nos 

Estados Unidos podem ser consideradas diaspóricas, expondo diversos elementos que 

caracterizam uma diáspora, tais como: um grupo que reside em uma geografia diferente de seu 

lugar de origem e que experimenta não apenas o deslocamento físico mas também o hibridismo 

cultural, que possui um anseio pela pátria e que vive uma identidade coletiva amplamente 

definida pela relação entre sua terra natal e o lugar que habita. Ela corrobora ainda o fator 

econômico como o principal tema entre os dois países: 

 

A necessidade econômica é sem dúvida a principal razão para o deslocamento 
da diáspora mexicana e uma característica vital da relação neocolonial entre 
os Estados Unidos e o México. Esta necessidade é resultado da colonização e 
sua correspondente história de exploração e extração de recursos naturais e de 
força de trabalho do México.33 (RINDERLE, 2005, p. 297) 

                                                 
32 “With  markedly  different  wages  in  the  United  States and  Mexico,  migration  becomes  the  only  viable  
option  for  Mexicans’ economic mobility, pushing thousands of migrants northward into an economy  that  
depends  on  their  labor.  The  cumulative  result  of  U.S. immigration  policies,  economic  integration,  and  the  
instability  of  the Mexican economy has been a dramatic increase in the number of unauthorized Mexican 
immigrants living in the United States.” (JIMÉNEZ, 2010, p. 50-51) 
33 “Economic necessity is arguably the main reason for the displacement of the Mexican diaspora, and a vital 
feature of the neocolonial relationship between the United States and Mexico. This necessity is a result of 
colonialization and its corresponding history of exploitation and the extraction of natural resources and labor power 
from Mexico [...]” (RINDERLE, 2005, p. 297) 
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De tal forma, a ideia de trânsito está relacionada à experiência dos chicanos, com sua 

ascendência mexicana e vivência estadunidense, e em suas mobilidades passadas e presentes 

através da fronteira. Avtar Brah (1996, p. 201) reflete que, juntos, os conceitos de fronteira e 

diáspora fazem referência a uma política de localização, a qual descreve como uma posição de 

localidade multiaxial, afirmando ainda que uma característica regular do posicionamento 

diaspórico são as contradições de e entre localização e deslocamento. Ela analisa a noção de 

uma política de localização como um posicionamento em contradição – isto é, uma 

posicionalidade de dispersão; de localização simultânea dentro de espaços de gênero, classe, 

raça, etnia, sexualidade, idade; de movimento através de mutáveis limites culturais, religiosos 

e linguísticos; de jornadas através de fronteiras geográficas e psíquicas (BRAH, 1996, p. 201). 

A respeito da contradição vivida por quem possui essas experiências, como as/os chicanas/os, 

Gloria Anzaldúa observa, já no prefácio de sua notável obra “Borderlands/La Frontera” (1987), 

que a fronteira não é um território confortável para se viver, qualificando-a como um lugar de 

contradições. E é justamente através e pelas contradições diversas que as/os chicanas/os 

constroem suas identidades multifacetadas e seu modo de vida transcultural. 

Ao contrário da maioria dos grupos de imigrantes na história dos Estados Unidos, que 

tendiam a entrar em uma ou duas grandes ondas durante um período concentrado de anos ou 

décadas, a imigração em massa do México abrange um período praticamente ininterrupto de 

quase um século (CAMARILLO, 2007, p. 516). Cada nova onda de imigração afeta não 

somente os recém-chegados, mas também os residentes mais antigos, que começam a esquecer 

sua história local como um povo nativo de origem mexicana e a considerar sua cultura mexicana 

estranha ao sudoeste (CHÁVEZ, 1984, p. 64). Aqui, contudo, é importante considerar o 

questionamento do antropólogo e historiador James Clifford (1994, p. 309): “Quanto tempo 

leva para se tornar um ‘nativo’? Traçar linhas muito estritas entre os habitantes ‘originais’ (que 

por sua vez frequentemente substituíram populações anteriores) e os imigrantes subsequentes é 

arriscar um ahistoricismo.”34 Assim, deve-se buscar entender a colocação anterior de Chávez 

como uma dificuldade de percepção histórica do grupo no sentido de sua ascendência, e não 

em um sentido de se considerarem “o povo original” daquele local. Entretanto, é inegável o 

impacto causado por cada nova onda de imigração, como a exemplo da que ocorreu na década 

de 1970, em que os chicanos não só tiveram que suportar o peso da competição dos recém-

chegados, mas também foram expostos a uma renovada xenofobia anglo-americana (CHÁVEZ, 

                                                 
34 “How long does it take to become ‘indigenous’? Lines too strictly drawn between ‘original’ inhabitants (who 
often themselves replaced prior populations) and subsequent immigrants risk ahistoricism.” (CLIFFORD, 1994, 
p. 309) 
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1984, p. 152). Os chicanos são assim distintos dos mexicano-americanos em geral – tanto dos 

mexicanos “abaixo da fronteira” bem como dos anglos, isto é, da hegemonia branca 

estadunidense. De tal modo, os chicanos muitas vezes vacilam entre uma autoidentidade como 

estrangeiros e uma autoidentidade como nativos, conforme a reflexão a seguir: 

 

Juntamente com a raça, a cultura e a experiência histórica, a imagem do 
sudoeste dos chicanos é um elemento importante na autoimagem geral, na 
autoidentidade, dessas pessoas. Interagindo com outros elementos de sua 
autoidentidade, o mito regional dos chicanos não apenas distingue essa 
minoria dos anglos, mas também os separa dos mexicanos ao sul da 
fronteira.35 (CHÁVEZ, 1984, p. 4) 

 

Em vista disso, a construção identitária chicana passa por uma multiplicidade de 

elementos que se combinam de diferentes maneiras em cada subjetividade e também em uma 

certa configuração identitária coletiva. Clifford (1994, p. 304) aponta que a sobreposição de 

experiências de fronteira e diáspora na vida cotidiana do final do século XX implica a 

dificuldade de manter paradigmas exclusivistas em tentativas de dar conta de formações 

identitárias transnacionais. Ele observa ainda a resistência desses indivíduos a diversas formas 

de obliteração: 

A linguagem da diáspora é crescentemente invocada por povos deslocados 
que sentem (mantêm, revivem, inventam) uma conexão com um lar anterior. 
Esse senso de conexão deve ser forte o suficiente para resistir ao apagamento 
através dos processos de normalização de esquecimento, assimilação e 
distanciamento.36 (CLIFFORD, 1994, p. 310) 

 

Deste modo, contra o esquecimento e o apagamento, é a memória que exerce um papel 

fundamental na resistência e afirmação dessas identidades. Como aponta Elena González (2017, 

p. 118): “As comunidades diaspóricas constroem lares longe do lar, o que provoca mudanças 

significativas no sentido de pertencimento e gera formas muito criativas da memória.” Além 

disso, as memórias construídas não são somente individuais, mas também coletivas: “[...] a 

preservação de uma memória comunitária define em grande medida o diaspórico.” 

(GONZÁLEZ, 2017, p. 120). Assim, é a partir desta questão que será abordada a obra de Lucha 

Corpi, em uma análise das relações que se estabelecem entre identidade, memória e história. 

                                                 
35 “Along with race, culture, and historical experience, the Chicanos’ image of the Southwest is an important 
element in the overall self-image, the self-identity, of that people. Interacting with other elements of their self-
identity, the Chicanos’ regional myth not only distinguishes that minority from Anglos, but separates them from 
Mexicans south of the border.” (CHÁVEZ, 1984, p. 4) 
36 “The language of diaspora is increasingly invoked by displaced peoples who feel (maintain, revive, invent) a 
connection with a prior home. This sense of connection must be strong enough to resist erasure through the 
normalizing processes of forgetting, assimilating, and distancing.” (CLIFFORD, 1994, p. 310) 
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CAPÍTULO 2: CORPORIFICANDO UMA LUTA 
 

2.1 Tecendo memórias, (re)contando histórias 
 

É relevante iniciar o exame da série de Lucha Corpi a partir da relação entre identidade, 

memória e história, uma vez que a investigação dos mistérios do presente leva a explorações 

sobre o passado, e a memória assume um papel crucial neste elo, pois através dela o passado se 

torna presente e pode ser ressignificado, tornando-se elemento para a construção identitária. 

Como afirma Antonio Esteves (2017, p. 176): “A memória carrega um papel fortemente ético, 

devendo incidir sobre a conduta dos indivíduos e dos grupos sociais.” Deste modo, serão 

examinadas as principais recordações levantadas nas três obras que compõem o corpus da 

pesquisa, evidenciando a ficção detetivesca marginal, isto é, produzida por um grupo 

subalternizado, como espaço de crítica e denúncia, e que carrega a memória como uma forma 

de resistência, realizando assim um “[...] resgate de experiências marginais ou historicamente 

traumáticas localizadas fora do centro, na periferia da história oficial ou dominante [...]” 

(ESTEVES, 2017, p. 175). Efetua-se, desta forma, uma certa política de memória por narrativas 

que “[...] imaginam uma história plural que diversifica e descoloniza o imaginário histórico 

antes controlado pelos vencedores.” (ESTEVES, 2017, p. 179) 

A memória é um componente importante na função pedagógica da literatura chicana, 

pois através dela são resgatados e difundidos episódios históricos e outros elementos 

importantes para a conscientização e construção identitária dos leitores. Naomi Helena 

Quiñonez, escritora e teórica chicana, ressalta a função pedagógica da arte chicana, afirmando 

que os trabalhadores culturais criaram e compartilharam seu trabalho para promover o orgulho 

cultural, identificar tipos de opressão ou educar os outros sobre questões históricas e sociais 

importantes para a identidade chicana (QUIÑONEZ, 2002, p. 132). Maloof (2006, p. 6) afirma 

que Lucha Corpi informa e educa seus leitores sobre a história e cultura chicanas ao mesmo 

tempo em que os diverte com tramas atraentes. Paulo Patrocínio também comenta sobre o papel 

pedagógico e conscientizador da literatura produzida por grupos marginalizados: 

 

O texto literário surge como um mecanismo pedagógico. Espera-se com a 
disseminação deste discurso voltado primeiramente para o leitor periférico a 
produção de uma nova identidade cultural e a criação de uma nova postura 
destes sujeitos. [...] A literatura, neste caso, emerge como veículo de um 
discurso pedagógico e conscientizador do leitor. (PATROCÍNIO, 2010, p. 13) 

 

Corpi faz de sua literatura um lugar de rememoração, sendo um objeto cultural que opera 
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entre a memória e a história. Na observação do historiador Pierre Nora (1993, p. 9): “A memória 

é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a história, uma representação 

do passado.” Logo, há uma estreita relação entre memória e história, já que “[...] o passado só 

é alcançado a partir do presente. Assim, a matéria fundamental tanto da memória quanto da 

história é o tempo.” (ESTEVES, 2017, p. 172). Além disso, há o operador discursivo em jogo, 

já que a memória é reconstruída pelo e no discurso, como o faz a obra de Corpi. Por meio de 

vivências pessoais das personagens – especialmente da protagonista Gloria Damasco – são 

resgatadas memórias coletivas de circunstâncias notáveis para a comunidade chicana, que 

assume a construção de seus próprios textos e de sua própria história. Como aponta Esteves 

(2017, p. 174): “O embate entre a memória e a história de alguma forma trata de buscar na 

memória aquilo que a história, seletiva e hierarquizante, negou a amplos setores sociais [...]”  

O livro Eulogy for a Brown Angel (1992), título de estreia da série, apresenta Gloria 

Damasco como uma jovem mulher chicana, que tem uma profissão e também é mãe e esposa. 

Ela entra no mundo da investigação criminal de forma acidental, através de um fatídico 

acontecimento ocorrido em 1970 durante o protesto da Moratória Nacional Chicana, 

manifestação política que era conduzida de forma pacífica até a intervenção violenta da polícia, 

evento que de fato ocorreu naquele ano em Los Angeles. Gloria Damasco afirma37: “It was 

August 29, 1970, a warm, sunny Saturday that would be remembered as the National Chicano 

Moratorium, one of the most violent days in the history of California.”38 (CORPI, 1992, p. 17). 

A personagem esclarece que o ato foi realizado em protesto contra a guerra do Vietnã e pela 

justiça social em prol dos chicanos nos Estados Unidos: “[...] we had come to protest U.S. 

intervention in Southeast Asia and the induction of hundreds of young Chicanos into the armed 

forces.”39 (CORPI, 1992, p. 17). Chávez (2002, p. 68) comenta que inicialmente a atmosfera 

era festiva em 29 de agosto de 1970 e que havia cerca de vinte mil pessoas no ato. O número 

desproporcionalmente grande de recrutados de origem mexicana entre os mortos em combate 

na Guerra do Vietnã foi visto como parte de um sistema opressivo maior e como simbólico da 

                                                 
37 Os trechos das obras de Lucha Corpi serão citados no original ao longo do texto, com traduções de minha autoria 
em notas de rodapé, ao contrário das demais citações, que serão mantidas como no Cap. 1, com os originais em 
notas de rodapé e as traduções no decorrer do texto. Optei por inserir excertos originais do corpus literário, mesmo 
quando localizados dentro de um parágrafo, para destacar a voz autoral da escritora, proporcionando assim uma 
experiência que pode ser considerada uma leitura “quebrada”, mas que considero positiva, pois indica a quem ler 
que está se deparando com o original, como consta nos romances. Além disso, as próprias chicanas são adeptas da 
alternância de código linguístico, o “code-switching”, transitando entre uma língua e outra, e assim, considero 
instigante que o/a leitor/a vivencie algo semelhante. 
38 “Era 29 de agosto de 1970, um sábado quente e ensolarado que seria lembrado como a Moratória Nacional 
Chicana, um dos dias mais violentos da história da Califórnia.” (CORPI, 1992, p. 17)  
39 “[...] nós fomos protestar contra a intervenção dos Estados Unidos no sudeste asiático e a indução de centenas 
de jovens chicanos ao ingresso nas forças armadas.” (CORPI, 1992, p. 17) 
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repressão que o Movimento Chicano visava transformar. (JIMÉNEZ, 2010, p. 45) 

Dentro desse contexto, no qual Gloria manifesta sua posição política, ela acidentalmente 

encontra o corpo de um menino chicano, morte que será decisiva na transformação que se dará 

em sua vida, pois a partir daí se intensifica nela um forte ímpeto de busca por justiça e assim 

acaba tornando-se investigadora amadora do caso, auxiliando a polícia na procura pelo 

assassino. Deste modo, Corpi resgata um evento político de grande importância para os 

chicanos e ainda comenta sobre outra morte de fato ocorrida naquele cenário de protestos. Este 

óbito foi de um nome ilustre para a comunidade chicana, Rubén Salazar, conhecido como o 

primeiro jornalista mexicano-americano da grande mídia a cobrir assuntos referentes ao povo 

chicano. Salazar foi atingido por um projétil de gás lacrimogêneo disparado pela polícia de Los 

Angeles. A respeito disso, Gloria comenta: “This time the police had gone too far. After all, 

Rubén Salazar wasn’t just any Chicano; he was a reporter and a TV news personality.”40 

(CORPI, 1992, p. 41). Chávez (2002, p. 70) relata que houve três mortes durante o ato, e que 

foi a de Rubén Salazar a que mais chamou a atenção, pois ele era bastante conhecido e altamente 

respeitado, e como colunista do jornal Los Angeles Times procurava esclarecer as preocupações 

da comunidade chicana a um público maior. As Figuras 4 e 5 a seguir trazem imagens 

relacionadas à marcha da Moratória Nacional Chicana, sendo um pôster de divulgação do 

protesto e uma foto do dia da manifestação. 

 

Figura 4 - Pôster da Moratória Nacional Chicana (1970) 

 
Fonte: CHÁVEZ, 2002, p. 67 

 
 

                                                 
40 “Desta vez a polícia foi longe demais. Afinal, Rubén Salazar não era qualquer chicano; ele era repórter e 
apresentador de notícias na TV.” (CORPI, 1992, p. 41) 
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Figura 5 - Foto da Moratória Nacional Chicana (1970) 

 
Fonte: http://www.tft.ucla.edu/events/east-los-angeles-and-the-chicano-moratorium/ 

 

A primeira obra da série efetua assim o resgate de um dos momentos mais importantes 

do Movimento Chicano, rememorando o protesto pacífico e a posterior truculência das 

autoridades policiais, que fizeram do evento um cenário de violência. O pertencimento a um 

grupo subalternizado como os chicanos traz a importância da memória para sua construção 

identitária, como afirma Nora (2009, p. 8): “[...] temos testemunhado a rápida emergência de 

todas as formas de memória no caso de minorias, para as quais a recuperação de seu passado é 

parte integral da afirmação de sua identidade.” Essa perspectiva é corroborada pelo sociólogo 

e historiador Michael Pollak (1992, p. 204), que afirma: “[...] a memória é um elemento 

constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva [...]” Assim, é notável 

a importância da memória para a construção identitária, tecendo a relação entre presente e 

passado. Como afirma Sá (2013, p. 238): “[...] temas relacionados à identidade e alteridade 

remetem à releitura entre o passado e o presente.” 

Cactus Blood (1995), segundo título da série, traz também memórias e questões 

relevantes para a comunidade chicana, ressaltando mais uma vez o ativismo político da década 

de 1970. O caso que Gloria examina nessa ocasião, durante o ano de 1989, é a morte de um 

ativista chicano, Sonny Mares, em cujo apartamento é encontrado um vídeo que mostra cenas 

da greve de 1973 do sindicato de trabalhadores agrícolas (United Farm Workers – UFW). Gloria 

ressurge nesse momento como uma mulher mais madura, viúva e com sua filha já independente, 

e almejando tornar-se uma investigadora particular profissional. Ela descreve a cena que 

testemunha através do vídeo, passada mais de 15 anos antes, que contém imagens da bandeira 

daquele grupo de trabalhadores rurais chicanos (UFW) e de seu líder César Chávez, além da 

Virgem de Guadalupe, símbolos que evocam memórias significativas para o povo chicano:  
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The camera zoomed in for a closer view, and César Chávez [...] came into the 
field of vision. He headed a picket line of men and women – farm workers and 
strike sympathizers, carrying the-black-eagle-on-red United Farm Workers’ 
flag and banners bearing the image of the Virgen de Guadalupe.41 (CORPI, 
1995, p. 17) 

 

É notável a magnitude da Virgem de Guadalupe como ícone da comunidade chicana que 

evidencia suas origens mexicanas. Alarcón (1989, p. 58) afirma que Guadalupe é uma versão 

nativa da Virgem Maria do povo mexicano, que emergiu como a padroeira nacional do México 

na época da independência mexicana da Espanha, em 1821, e que sua bandeira era 

frequentemente levada para a batalha. Como apontam Rodríguez e Fortier (2007, p. 5): “Nossa 

Senhora de Guadalupe como memória cultural é sem dúvida o símbolo espiritual e cultural mais 

significativo para os mexicano-americanos.”42 Os teóricos acrescentam que, para este grupo 

étnico, ela representa uma afirmação de seu valor e uma avaliação positiva de sua própria 

cultura e tradição, tornando-se um símbolo fortalecedor que afirma seu senso comum como 

povo (RODRÍGUEZ; FORTIER, 2007, p. 5). A imagem desta santa é recorrente nas 

manifestações artísticas e culturais dos chicanos, e também presente em expressões de ordem 

política e social, como ilustrado no trecho de Corpi. De acordo com Chávez (1984, p. 135), 

“[...] a Virgem de Guadalupe, padroeira do México, tornou-se um dos principais símbolos 

nacionalistas usados nas manifestações do Movimento. [...] Assim, através da Virgem, Chávez 

e os trabalhadores chicanos vincularam sua luta ao seu passado mexicano aborígine.”43 Gloria 

Anzaldúa (1987, p. 30) comenta: “A Virgem de Guadalupe é o símbolo da identidade étnica e 

da tolerância para a ambiguidade que os chicanos-mexicanos, pessoas de raça mista, que têm 

sangue indígena e que atravessam culturas, por necessidade, possuem.”44 Ela prossegue em seus 

comentários sobre este importante ícone: 

 

Hoje, a Virgem de Guadalupe é a imagem religiosa, política e cultural mais 
potente do chicano/mexicano. Ela, como minha raça, é uma síntese do velho 
mundo e do novo, da religião e cultura das duas raças em nossa psique, os 

                                                 
41 “A câmera ampliou para uma visão mais próxima, e César Chávez [...] entrou no campo de visão. Ele liderava 
uma linha de piquete de homens e mulheres – trabalhadores rurais e simpatizantes da greve, carregando a bandeira 
da águia negra sobre vermelho da United Farm Workers e cartazes com a imagem da Virgen de Guadalupe.” 
(CORPI, 1995, p. 17) 
42 “Our Lady of Guadalupe as a cultural memory is undoubtedly the most significant spiritual and cultural symbol 
for Mexican Americans.” (RODRÍGUEZ; FORTIER, 2007, p. 5) 
43 “[...] the Virgin of Guadalupe, the patroness of Mexico, became one of the chief nationalistic symbols used in 
the movement’s demonstrations. [...] Thus, through the Virgin, Chávez and the Chicano workers linked their 
struggle to their aboriginal Mexican past.” (CHÁVEZ, 1984, p. 135) 
44 “La Virgen de Guadalupe is the symbol of ethnic identity and of the tolerance for ambiguity that Chicanos-
mexicanos, people of mixed race, people who have Indian blood, people who cross cultures, by necessity possess.” 
(ANZALDÚA, 1987, p. 30) 
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conquistadores e os conquistados. Ela é o símbolo do mestiço fiel aos seus 
valores indígenas. A cultura chicana se identifica com a mãe (indígena) em 
vez de com o pai (espanhol).45 (ANZALDÚA, 1987, p. 30) 

 

A Figura 6 abaixo apresenta as duas importantes figuras mencionadas por Gloria 

Damasco no trecho anteriormente citado: a Virgem de Guadalupe e o líder ativista César 

Chávez, sendo ambas as telas do artista chicano Ernesto Yerena Montejano. 

 

Figura 6 - Artes do chicano Ernesto Yerena Montejano: “Virgen de Guadalupe” (2014) e “Chávez” (2010) 

 
Fonte: http://www.hechoconganas.com/fine-art/ 

 

Em relação à greve promovida pelo sindicato de trabalhadores agrícolas (UFW), houve 

ainda um boicote às uvas pelos chicanos na Califórnia em 1973, que Gloria afirma ter apoiado 

junto com sua família, mostrando mais uma vez sua veia politicamente engajada. Jiménez 

(2010, p. 45) aponta que a UFW, liderada por César Chávez, organizou os trabalhadores rurais 

em boicotes e greves não violentos em todo o sudoeste dos Estados Unidos, levando melhores 

salários e condições de trabalho aos empregados rurais, a maioria dos quais imigrantes 

mexicanos. De tal modo, toda essa agitação foi promovida por melhores condições de trabalho 

e em manifestação contra os pesticidas utilizados, que contaminavam não somente as 

plantações, mas também as pessoas, colocando em risco a saúde tanto dos produtores quanto 

dos consumidores. Uma das personagens de Corpi confirma a luta pacífica articulada por César 

                                                 
45 “Today, la Virgen de Guadalupe is the single most potent religious, political and cultural image of the 
Chicano/mexicano. She, like my race, is a synthesis of the old world and the new, of the religion and culture of the 
two races in our psyche, the conquerors and the conquered. She is the symbol of the mestizo true to his or her 
Indian values. La cultura chicana identifies with the mother (Indian) rather than with the father (Spanish).” 
(ANZALDÚA, 1987, p. 30) 
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Chávez e seu sindicato: “[...] they didn’t want to do anything that would upset what César 

Chávez and the Farm Workers Union were trying to accomplish through peaceful means.”46 

(CORPI, 1995, p. 126) 

Corpi evidencia os danos causados por agrotóxicos através de uma das personagens 

desse título, Carlota Navarro, que possui sequelas em sua saúde mesmo passados anos desde 

seu contato com o químico – sendo uma delas, lapsos de memória. Além disso, ela é também 

uma ativista em relação a esta causa, pois trabalha para divulgar informações a respeito dos 

perigos da utilização de agrotóxicos na produção agrícola. Uma outra personagem aborda a 

questão do uso de pesticidas na saúde dos trabalhadores: “César Chávez and his union were 

already aware of the effect of pesticides on the workers [...] He and the union were trying to 

have laws passed banning certain pesticides. But very few of those politicians who could change 

the situation were listening.”47 (CORPI, 1995, p. 87). A Figura 7 a seguir apresenta uma obra 

da artista chicana Ester Hernandez, que faz uma crítica e denuncia os perigos das substâncias 

químicas utilizadas na produção agrícola, em uma referência ao logotipo da conhecida empresa 

californiana processadora de uvas Sun-Maid. 

 

Figura 7 - Arte da chicana Ester Hernandez: “Sun Mad” (1981) 

 
Fonte: http://artinprint.org/article/ester-hernandez-sun-mad/ 

 

 

                                                 
46 “[...] eles não queriam fazer nada que pudesse atrapalhar o que César Chávez e o Sindicato dos Trabalhadores 
Agrícolas estavam tentando realizar por meios pacíficos.” (CORPI, 1995, p. 126) 
47 “César Chávez e seu sindicato já estavam cientes do efeito dos agrotóxicos sobre os trabalhadores [...] Ele e o 
sindicato tentavam obter a aprovação de leis que proibissem certos pesticidas. Mas muito poucos dos políticos que 
poderiam mudar a situação estavam dando ouvidos.” (CORPI, 1995, p. 87) 
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Ainda assistindo ao vídeo com imagens da década de 1970, Gloria se sente pessoalmente 

afetada ao rememorar a violência sofrida durante a marcha da Moratória Chicana, abordada no 

livro anterior de Corpi: 

 

As if they had been thrown personally at me, the racial slurs thundered in my 
ears and pierced my heart. A visceral anger rose slowly from deep within me 
and hit the walls of my throat. I hadn’t felt such impotent rage since the 1970 
Los Angeles National Chicano Moratorium march and riot, when the police 
had attacked us as we peacefully assembled.48 (CORPI, 1995, p. 18) 

 

Gloria continua a reflexão sobre seus sentimentos em relação ao vídeo feito por Art 

Bello, melhor amigo do falecido Sonny: “I realized that in the span of Art’s film I had grown 

politically nostalgic. I knew I was wallowing in wistfulness, wishing that things were the way 

they used to be in the late sixties and early seventies.”49 (CORPI, 1995, p. 21). Entretanto, ela 

tem consciência de que de certo modo seu saudosismo é apenas um sintoma da falta que sente 

de sua própria ingenuidade quando era mais jovem e da novidade do Movimento Chicano:  

 

Intellectually, I realized it was foolish to long for the most oppressive and 
repressive times we, as Chicanos, had experienced. But I had the feeling I 
didn’t miss the activism as much as the innocence that had underscored our 
political zeal and the newness of our commitment. I connected our harrowing 
experience – the violent repressive actions of the police against us at the 1970 
National Chicano Moratorium march in East Los Angeles and during the 1973 
United Farm Workers’ strike and grape boycott – with the loss of that 
innocence.50 (CORPI, 1995, p. 21) 

 

Assim, mais uma vez a identidade chicana é relacionada a uma postura política e a um 

sentido de comunidade, resgatando a memória de eventos que fazem parte da construção 

identitária coletiva e individual. Uma das questões que reaparecem neste segundo título da série 

é o senso de compromisso dos chicanos com sua comunidade e o cuidado em não afetá-la 

                                                 
48 “Como se tivessem sido lançados pessoalmente contra mim, os insultos raciais trovejaram em meus ouvidos e 
perfuraram meu coração. Uma raiva visceral surgiu lentamente do fundo de mim e atingiu as paredes da minha 
garganta. Eu não sentia uma raiva tão impotente desde a manifestação e marcha da Moratória Nacional Chicana 
de Los Angeles em 1970, quando a polícia nos atacou enquanto nos reuníamos pacificamente.” (CORPI, 1995, p. 
18) 
49 “Percebi que, no decorrer do filme de Art, eu havia me tornado politicamente nostálgica. Eu sabia que estava 
mergulhada em uma melancolia saudosa, desejando que as coisas fossem do jeito que costumavam ser no final dos 
anos sessenta e início dos anos setenta.” (CORPI, 1995, p. 21) 
50 “Intelectualmente, percebi que era tolice sentir saudade dos tempos mais opressivos e repressivos que nós, como 
chicanos, havíamos vivenciado. Mas tive a sensação de que eu não sentia falta do ativismo tanto quanto da 
inocência que destacou nosso zelo político e a novidade de nosso compromisso. Conectei a nossa angustiante 
experiência – as ações repressivas e violentas da polícia contra nós na Marcha Nacional da Moratória Chicana de 
1970 no leste de Los Angeles e durante a greve de 1973 do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas e o boicote às 
uvas – com a perda daquela inocência.” (CORPI, 1995, p. 21) 
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negativamente, como quando o personagem Art afirma: “You have to remember that Chicanos 

in the civil rights movement viewed any collaboration with the police as treason.”51 (CORPI, 

1995, p. 184). Corpi insere ainda uma colocação deste personagem chicano em relação à sua 

autodenominação e sua crítica ao termo “hispânico”: “I’ll call myself Latino, but not Hispanic. 

It’s got to be this way or there won’t be any of us Chicano chingones left [...]”52 (CORPI, 1995, 

p. 56). Em outro momento, a personagem Carlota se dirige a Gloria de forma condenatória: “Do 

you always have to be so non-committal? When did you abandon your political commitment? 

Next you’ll be calling yourself Hispanic.”53 (CORPI, 1995, p. 174). Vemos assim dois exemplos 

de posicionamento político de rejeição ao termo “hispânica/o”, colocando-o como um termo 

imposto pela hegemonia estadunidense, como abordado no subcapítulo 1.1. 

Quanto à relação entre passado e identidade, Stuart Hall (1991, p. 18) assinala que “[...] 

a relação que os povos do mundo agora têm com seu próprio passado é, certamente, parte da 

descoberta de sua própria etnicidade. Eles necessitam honrar as histórias ocultas das quais eles 

vêm.”54 O teórico comenta ainda sobre um novo tipo de etnicidade que tem relação com o 

passado em parte através da memória e em parte através da narrativa, em uma relação que 

precisa ser retomada em um ato de recuperação cultural (HALL, 1991, p. 19). Corpi empreende 

em sua obra essa relação entre memória e narrativa na construção de uma identidade étnica que 

recupera a cultura de um grupo que foi sistematicamente marginalizado pela hegemonia branca 

dos Estados Unidos. Nora (2009, p. 7) traz também reflexões sobre o passado, afirmando que 

traços dele contêm o segredo do que nós somos, de nossa identidade, e que só conseguimos 

recuperá-lo por meio de uma operação de reconstrução. De tal forma, Corpi promove uma 

reconstrução do passado através de sua narrativa, composta por diversos elementos que são 

capturados pela memória e que por sua vez são componentes na construção identitária das 

personagens. Aqui é interessante inserir a reflexão da historiadora Eliane Garcindo de Sá sobre 

a relação entre história, memória e narrativa: 

 

A história se constituiu como um campo de conhecimento cujo substrato 
básico é a memória. Não há passado sem recordação. [...] Não se pode 
constituir conhecimento histórico sem memória, como não há forma de 
inventar memória ou conhecimento sem narrativa. A seleção, recordação e 

                                                 
51 “Você tem que se lembrar de que os chicanos, durante movimento por direitos civis, viam qualquer colaboração 
com a polícia como traição.” (CORPI, 1995, p. 184) 
52 “Eu vou me autodenominar latino, mas não hispânico. Tem que ser desse jeito ou não vai sobrar nenhum de nós, 
chicanos incríveis [...]” (CORPI, 1995, p. 56) 
53 “Você tem sempre que ser tão não-comprometida? Quando você abandonou o seu comprometimento político? 
Daqui a pouco você vai se autodenominar hispânica [...]” (CORPI, 1995, p. 174) 
54 “[...] the relation that peoples of the world now have to their own past is, of course, part of the discovery of their 
own ethnicity. They need to honor the hidden histories from which they come.” (HALL, 1991, p. 18) 
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esquecimento, ou seja, a ordenação do caos dos acontecimentos, a atribuição 
de sentidos e significados, critérios e medidas, incluindo as medidas do tempo, 
se realizam no discurso, na narrativa. (SÁ, 2013, p. 233-234) 

 

Em Black Widow’s Wardrobe (1999), terceiro livro da sequência, Corpi traz Gloria 

Damasco já como uma detetive profissional, encarregada de proteger uma mulher que acredita 

ser a reencarnação da figura lendária de Malintzin Tenepal ou Doña Marina, mais conhecida 

como “La Malinche”, que teve papel crucial na Conquista do México no século XVI como 

tradutora entre espanhóis e indígenas. Gloria comenta a respeito dela: “In Mexican history, 

Doña Marina, also known as La Malinche, was an Indian woman who had helped Hernán 

Cortés, the Spanish conqueror of Mexico, to defeat Moctezuma’s Aztecs.”55 (CORPI, 1999, p. 

57). Até mesmo o nome desta personalidade é problematizado na obra por Rosa, personagem 

que ajuda Gloria na investigação, fornecendo informações sobre esta figura histórica: 

 

But let’s not say “Malinche.” That name robs her of her singular identity, 
because, you see, Cortés was also called Malinche by the native people. “Doña 
Marina,” her Christian name, also says nothing about who she really was. 
Let’s call her by her true name: Malintzin Tenepal, a Nahuatl princess in the 
region of the Coatzacoalcos.56 (CORPI, 1999, p. 57) 

 

A figura de Malinche possui grande simbologia para os mexicanos e consequentemente 

para os chicanos, por ser considerada a mãe da nova raça, dando origem aos mestiços no 

colonizado México. No entanto, a visão tradicional sobre ela é negativa, julgando-a como 

traidora do povo nativo por ter auxiliado o colonizador. Gloria Damasco reflete sobre a 

complexidade desta figura: “She was surely the most maligned and misunderstood woman in 

the history of Mexico [...]”57 (CORPI, 1999, p. 85). Como afirma Tzvetan Todorov: 

 

Os mexicanos pós-independência geralmente desprezaram e acusaram a 
Malinche, que se tornou a encarnação da traição dos valores autóctones, da 
submissão servil à cultura e ao poder europeus. [...] ela é [...] o primeiro 
exemplo, e por isso mesmo o símbolo, da mestiçagem das culturas; anuncia 
assim o Estado mexicano moderno e, mais ainda, o estado atual de todos nós, 
que, apesar de nem sempre sermos bilíngues, somos inevitavelmente bi ou 

                                                 
55 “Na história do México, Doña Marina, também conhecida como La Malinche, foi uma mulher indígena que 
ajudou Hernán Cortés, o conquistador espanhol do México, a derrotar os astecas de Moctezuma.” (CORPI, 1999, 
p. 57) 
56 “Mas não digamos ‘Malinche’. Esse nome lhe rouba sua identidade singular, porque Cortés também era chamado 
de Malinche pelos nativos. ‘Dona Marina’, seu nome cristão, também não diz nada sobre quem ela realmente era. 
Vamos chamá-la pelo seu nome verdadeiro: Malintzin Tenepal, uma princesa Nahuatl na região de Coatzacoalcos.” 
(CORPI, 1999, p. 57) 
57 “Ela foi certamente a mulher mais difamada e incompreendida da história do México [...]” (CORPI, 1999, p. 
85) 
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triculturais. A Malinche glorifica a mistura em detrimento da pureza (asteca 
ou espanhola) e o papel de intermediário. Ela não se submete simplesmente 
ao outro [...], adota a ideologia do outro e a utiliza para compreender melhor 
sua própria cultura [...] (TODOROV, 2010, p. 147) 

 

Corpi traz outras perspectivas a respeito desta mulher que foi tão condenada ao longo 

da história mexicana, como quando Gloria afirma: “I soon realized that some modern-day 

Chicanas had taken up the task of revising Malinche’s history and clearing her name.”58 

(CORPI, 1999, p. 97). Assim, ao longo do livro são problematizadas diversas questões em torno 

dessa figura ao mesmo tempo histórica e mítica, a exemplo de certos termos relacionados a ela, 

como malinchista – forma pejorativa que designa uma mulher traidora, que prefere uma cultura 

estrangeira à sua original, também expressa por vezes como vendida, e o termo chingada – que 

possui conotação depreciativa no sentido de uma mulher violada, ou prostituta. É relevante 

comparar os termos chingón – usado em trecho já citado no livro anterior de Corpi – e chingada, 

trazendo a análise do mexicano Octavio Paz em seu ensaio intitulado “Los hijos de la 

Malinche”, seção do famoso livro “El laberinto de la soledad”, publicado primeiramente em 

1950: “O chingado é o passivo, o inerte e aberto, por oposição ao que chinga, que é ativo, 

agressivo, fechado. O chingón é o macho, o que abre. A chingada, a fêmea, a passividade pura, 

inerme ante o exterior.” (PAZ, 1996, p. 252). Ele prossegue afirmando que a chingada é a mãe 

violada, enquanto o “filho da chingada” é o fruto da violação (PAZ, 1996, p. 254). O escritor 

observa ainda uma relação entre a violência sexual e a violência colonial: “Se a Chingada é 

uma representação da Mãe violada, não me parece forçado associá-la à Conquista, que foi 

também uma violação, não somente no sentido histórico como na própria carne das índias. O 

símbolo da entrega é doña Malinche, a amante de Cortés.” (PAZ, 1996, p. 258) 

É interessante ressaltar aqui as reflexões de Rodríguez e Fortier (2007, p. 10-13), que 

apontam que a memória cultural carrega semelhanças tanto com a memória histórica quanto 

com o mito, e que os eventos pregressos não estão confinados ou limitados ao passado, mas 

continuam a dar sentido ao presente. A relação do mito com o presente através da figura de 

Malinche é apresentada em uma perspectiva semelhante por Rebecca Jager: 

 

A Malinche mítica tem fornecido um fórum para discussões recorrentes sobre 
conquista, identidade nacional, harmonia social, raça e gênero. A flexibilidade 
da narrativa de Malinche tem sido propícia aos debates nacionais e 

                                                 
58 “Logo percebi que algumas chicanas contemporâneas haviam assumido a tarefa de revisar a história de Malinche 
e limpar seu nome.” (CORPI, 1999, p. 97) 
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fundamental para sua relevância ao longo do tempo.59 (JAGER, 2015, p. 209) 
 

A Figura 8, a seguir, é uma pintura da artista chicana Santa Contreras Barraza que mostra 

a imagem de Malinche, em destaque no centro da tela, olhando para um bebê retratado como 

uma espécie de fruto da planta em primeiro plano, que é uma agave, espécie originária do 

México. Malinche é assim representada como mãe da nova raça mestiça, sendo que Hernán 

Cortés aparece atrás dela, como uma figura secundária, e ainda mais ao fundo é retratada a 

violência da Conquista Espanhola contra o povo indígena. Nas palavras de Rebolledo (1995, p. 

64): “A ressurreição de Malinche como parte do processo de mestiçagem a coloca em primeiro 

plano como a mãe simbólica de uma nova raça.”60 

 
 

Figura 8 - Arte da chicana Santa Contreras Barraza: “La Malinche” (1991) 

 
Fonte: http://www.santabarraza.com/20x24-la-malinche/ 

 

É interessante notar as duas imagens femininas simbólicas analisadas presentes na série 

de Corpi, que apresentam uma visão dicotômica a respeito da mulher. Por um lado, a virgem e 

santa Guadalupe, e por outro, a traidora e vulgar Malinche. A Virgem de Guadalupe, a virgem 

mestiça, é uma figura unilateral que personifica aspectos benéficos e características 

consideradas positivas para as mulheres, e também geralmente vista como uma figura um tanto 

passiva criada pelo patriarcado (REBOLLEDO, 1995, p. 52-53). Assim, ela seria o ideal 

                                                 
59 “Mythic Malinche has provided a forum for recurring discussions on conquest, national identity, social harmony, 
race, and gender. The flexibility of Malinche’s narrative has been conducive to national debates, and fundamental 
to her relevance over time.” (JAGER, 2015, p. 209) 
60 “The resuscitation of La Malinche as part of the process of mestizaje brings her into the forefront as the symbolic 
mother of a new race.” (REBOLLEDO, 1995, p. 64) 
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feminino em uma visão cristã, uma imagem de pureza e benevolência. Jager (2015, p. 179) 

aponta: “A Virgem de Guadalupe tornou-se o símbolo feminino definitivo. Em vez disso, 

Malinche passou a ser interpretada como a Eva mexicana que havia cedido à tentação, dormido 

com os conquistadores espanhóis e levado o México nativo à ruína.”61 Essa visão é corroborada 

por Figueiredo (2004, p. 56): “A Malinche seria a representação dessa mãe mítica que os 

mexicanos reprimem, esta Eva [...]”. Paz (1996, p. 258) também comenta sobre as duas figuras: 

“Em contraposição à Guadalupe, que é a Mãe virgem, a Chingada é a Mãe violada.” Alarcón 

(1989, p. 58) afirma que a escrava indígena Malintzin Tenepal foi transformada no duplo 

monstruoso de Guadalupe e comparada a Eva, especialmente quando vista como a causadora 

da queda do povo mexicano e a procriadora de um povo “caído”, colocando Guadalupe e 

Malintzin como o par binário do México, que reencena dentro de um sistema dualista de 

pensamento as histórias bíblicas da criação e condição humanas. 

A revisão mais recente e de cunho feminista da figura de Malinche efetuada pelas 

chicanas traz um resgate não somente da visão sobre aquela mulher indígena mas também sobre 

si mesmas: “Como Malinche, as feministas chicanas não rejeitaram sua mexicanidade, mas 

rejeitaram a imagem negativa de Malinche como uma deformação de si mesmas.”62 (JAGER, 

2015, p. 204). Logo, a figura de Malinche percorre a história por mais de cinco séculos, sendo 

ainda relevante no presente. Alarcón (1989, p. 63) afirma que as chicanas, durante e depois do 

Movimento Chicano, têm sido rotuladas de malinches ou vendidas por alguns, o que as levam 

a vindicar a Malinche de diversas maneiras. Pratt (1993, p. 870) observa que durante a década 

de 1990, com a militância étnico-nacionalista em declínio nos Estados Unidos, o mito de 

Malinche continuava sendo uma poderosa estrutura na autorrepresentação chicana, como se 

pode ver nesta obra de Corpi, publicada em 1999. De acordo com Hall (1991, p. 20): “Essas 

são as novas etnicidades, as novas vozes. Elas não são nem presas ao passado, nem capazes de 

esquecer o passado.”63  

Deste modo, é possível perceber que a construção identitária da detetive Gloria 

Damasco está entrelaçada à memória, efetuando um resgate de mitos, símbolos e eventos 

significativos para o povo chicano, sendo assim posicional e política. De acordo com Rebolledo 

(1995, p. 94), “é o poder que vem dessa integração entre mito, lenda e história que inspira a 

                                                 
61 “The Virgin of Guadalupe had become the ultimate feminine symbol. Instead Malinche came to be interpreted 
as the Mexican Eve who had given into temptation, slept with the conquering Spaniards, and led Native Mexico 
into ruin.” (JAGER, 2015, p. 179) 
62 “Like Malinche, feminist Chicanas did not reject their Mexicanness, yet they did reject Malinche’s negative 
image as a deformation of themselves.” (JAGER, 2015, p. 204) 
63 “Those are the new ethnicities, the new voices. They are neither locked into the past nor able to forget the past.” 
(HALL, 1991, p. 20) 
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escrita e a escritora chicanas.”64 Como examina Rodriguez (2005, p. 8), a/o detetive 

invariavelmente entra em uma busca ontológica em seu próprio sentido de estar no mundo, e 

acaba desvendando mistérios não somente sobre o caso e o assassino, mas também um sobre si 

mesma/o. Mais especificamente sobre a série de Corpi, ele reflete: 

 

A série Gloria Damasco de Lucha Corpi procura melhor entender como a 
história e a memória moldam a identidade e avaliar seu impacto 
correspondente nos movimentos políticos. A cada romance, Corpi, uma 
escritora feminista mergulhada no ativismo chicana/o dos anos 1960 e 1970, 
luta contra a construção frequentemente monolítica da identidade cultural 
chicana/o associada ao Movimento Chicana/o.65 (RODRIGUEZ, 2005, p. 11) 

 

Corpi problematiza as identidades e não as coloca como um bloco ou essência, fazendo 

notar que mesmo tratando-se de uma coletividade com questões comuns, há ainda muitas 

diferenças internas, principalmente em relação às mulheres, as quais por sua vez também não 

são categorizadas como um conjunto uniforme. Nas palavras de Pollak (1992, p. 204): “[...] 

memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não são fenômenos que devam 

ser compreendidos como essências de uma pessoa ou de um grupo.” Corpi complexifica as 

identidades chicanas e utiliza a memória como resistência e estratégia para o resgate de 

episódios importantes e muitas vezes apagados pela historiografia oficial. De acordo com Nora 

(2009, p. 9) “[...] a memória é um tipo de justiça. Em outras palavras, a memória lembra e a 

História esquece. Hoje em dia, a História deve proporcionar o conhecimento, mas a memória 

dá o significado.” 

Há assim um papel crucial do passado, diante do qual os indivíduos não estão nem 

totalmente presos e nem totalmente alheios, mas estabelecem uma articulação entre ambos, em 

um processo de indagação, trazendo à tona a concepção de que a memória é uma narrativa, e 

como discurso, é também política, possibilitando uma valorização de sujeitos subalternizados. 

As reflexões desencadeadas por este processo levam o sujeito a uma busca por suas origens e 

pelo que, a partir delas, continua agindo na atualidade, em um diálogo entre passado e presente, 

justamente o que a obra de Corpi tenciona provocar. Como afirma o teórico Homi Bhabha: 

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com “o novo” que não 
seja parte do continuum de passado e presente. Ele cria uma ideia do novo 
como ato insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o 

                                                 
64 “It is the power that comes from this integration of myth, legend, and history that infuses Chicana writing and 
the Chicana writer.” (REBOLLEDO, 1995, p. 94) 
65 “[...] Lucha Corpi’s Gloria Damasco series seeks to understand better how history and memory shape identity 
and to gauge their corresponding impact on political movements. With each novel, Corpi, a feminist writer steeped 
in the Chicana/o activism of the 1960s and 1970s, struggles with the often-monolithic construction of Chicana/o 
cultural identity associated with the Chicana/o Movement.” (RODRIGUEZ, 2005, p. 11) 
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passado como causa social ou precedente estético; ela renova o passado, 
refigurando-o como um “entre-lugar” contingente, que inova e interrompe a 
atuação do presente. O “passado-presente” torna-se parte da necessidade, e 
não da nostalgia, de viver. (BHABHA, 1998, p. 27) 

 

A narrativa de Corpi traz aspectos relevantes e favorece reflexões sobre o mundo 

contemporâneo, revisitando de modo salutar o passado, as origens, e efetuando desse modo um 

“revival da etnia” como intitula Hall (2006, p. 95). No entanto, esse revisionismo não é ingênuo, 

mas sempre crítico e consciente de que a busca de uma “pureza” racial é insustentável, assim 

como a noção de uma identidade integral, originária e unificada. Ao mesmo tempo, esse retorno 

ao passado é de extrema importância como material para a composição de identidades no 

presente, possibilitando um maior entendimento da história e de como ela mesma é também 

uma construção, um discurso cuja voz ativa é frequentemente a dos que possuem poder e 

prestígio, relegando as minorias a um papel secundário e sem fala. Mais uma vez nas palavras 

de Hall (1996, p. 4): “Embora pareçam invocar uma origem em um passado histórico com o 

qual continuam a corresponder, na verdade as identidades são sobre questões de uso dos 

recursos da história, da linguagem e da cultura [...]”66 

Assim, é crucial o papel da memória para a permanente tarefa de conscientização dos 

povos subalternizados, e a série de Corpi é uma manifestação criativa de ressignificação do que 

parece findo mas que permanece atuando, sendo ainda fonte de importante material para aguçar 

percepções que podem promover melhorias, como aponta Anzaldúa (1987, p. 87): “A 

conscientização de nossa situação deve vir antes de mudanças internas, que por sua vez vêm 

antes de mudanças na sociedade.”67 Desta forma, Corpi denuncia injustiças do presente e 

levanta memórias relevantes do passado. A solução dos crimes se dá através de (re)descobertas 

históricas, culturais e sociais, o passado auxilia o desvendamento do presente e traz novas 

perspectivas, possibilitando ao leitor o desenvolvimento de reflexões sobre os diversos tópicos 

levantados. Sua obra promove uma revisão crítica da história, oferecendo novas perspectivas 

sobre o passado e assumindo uma ressignificação através da memória, que por sua vez age em 

uma (re)construção das multifacetadas identidades chicanas. 

 

 

 

                                                 
66 “Though they seem to invoke an origin in a historical past with which they continue to correspond, actually 
identities are about questions of using the resources of history, language and culture [...]” (HALL, 1996, p. 4) 
67 “Awareness of our situation must come before inner changes, which in turn come before changes in society.” 
(ANZALDÚA, 1987, p. 87) 
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2.2 Imbricações identitárias 
 

Das diversas categorias que formam a identidade, aquelas que mais sobressaem na obra 

de Corpi a meu ver são relacionadas às dimensões étnico-racial e de gênero. Busco aqui 

promover reflexões sobre a interseccionalidade entre esses aspectos, expondo os diversos 

sistemas de opressão que operam a partir deles. De acordo com Hirata (2014, p. 69), “a 

interseccionalidade é vista como uma das formas de combater as opressões múltiplas e 

imbricadas, e portanto como um instrumento de luta política.” Reconheço a imbricação entre 

variados elementos, mas não acato a ideia de uma hierarquização entre eles, pois apesar de 

serem categorias distintas, elas não atuam isoladamente, mas de forma conjugada, e serão 

discutidas de forma a tentar entender como cada diferente traço influi na construção identitária 

das personagens, especialmente da protagonista Gloria Damasco. Sobre interseccionalidade, 

Kimberlé Crenshaw comenta: 

 

A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita de 
vários modos: discriminação composta, cargas múltiplas, ou como dupla ou 
tripla discriminação. A interseccionalidade é uma conceituação do problema 
que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre 
dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela 
qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas 
discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições 
relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. (CRENSHAW, 2002, p. 
177) 

 

As categorias de gênero e raça/etnia são aqui entendidas em seus aspectos sócio-

culturais, uma vez que apesar de haver elementos biológicos em suas composições – em relação 

a sexo e fenótipo –, são os aspectos construídos que mais interessam no que tange a relações de 

poder e formações identitárias. O corpus analisado promove uma problematização da questão 

da identidade, evidenciando esta como intimamente atrelada a diversos fatores, como os já 

mencionados gênero e raça/etnia, além da posição e função sociais. Contudo, de forma alguma 

as identidades são colocadas por Corpi de modo essencialista, não cabendo assim a ideia de um 

eu “verdadeiro” ou “autêntico”. De acordo com a teórica e feminista chicana Norma Alarcón: 

“A busca por uma identidade ou um eu verdadeiro, que foi o desejo inicial de muitos escritores 

envolvidos no Movimento Chicano do final da década de 1960 e início da década de 1970, deu 

lugar à compreensão de que não existe uma identidade fixa.” (ALARCÓN, 1990, p. 250)68  

                                                 
68 “The quest for a true self and identity which was the initial desire of many writers involved in the Chicano 
movement of the late 1960s and early 1970s has given way to the realization that there is no fixed identity.” 
(ALARCÓN, 1990, p. 250) 
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De tal forma, é primordial considerar a identidade não como “essência”, mas como 

construção em incessante curso, através dos espaços e ao longo do tempo. “Assim, em vez de 

falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como 

um processo em andamento.” (HALL, 2006, p. 39). Portanto, a identidade não é fixa, mas 

instável, provisória, flexível, um processo em constante fluir entre vínculos, pertencimentos, 

identificações e também diferenciações, abarcando ainda descontinuidades, fragmentações e 

até mesmo rupturas e deslocamentos, ou seja, as identidades são articulações de múltiplas 

camadas, por isso é possível falar de posições identitárias, mesmo em referência a cada 

indivíduo singularmente. Nas palavras de Sá (2013, p. 234): “[...] as identidades podem ser 

múltiplas, a partir do sujeito que se reconhece a si mesmo, até as distintas e várias filiações às 

quais pode igualmente se reconhecer, coletivamente.” 

Quanto ao aspecto coletivo, uma identificação importante para os chicanos é referente 

à sua dimensão étnico-racial, pois são considerados mestiços devido às múltiplas raízes de sua 

formação como povo, conforme visto no subcapítulo sobre os aspectos históricos da 

comunidade chicana. De tal modo, o mestiço “ocupa um papel que lhe foi desenhado, inventado 

como expressão da realização do processo de conquista e colonização na América e perdura 

nas sociedades pós/neocoloniais.” (SÁ, 2013, p. 176). Em relação à utilização deste termo, Sá 

(2013, p. 221) explica que “a aplicação do conceito mestizo para os nascidos de pais espanhóis 

e mães índias passa a ser amplamente feita no século XVI [...]” Assim, a partir dessa 

especificidade da situação colonial hispano-americana, o termo mestiço alargou sua 

abrangência, apontando todo o fruto de misturas de diferentes (SÁ, 2013, p. 25-26). Deste 

modo, o conceito de mestiço, que passa a se difundir a partir do século XVI, chega aos dias 

atuais e através dele são perpetuadas discriminações e intolerâncias, não mais tanto de forma 

explícita como feita pelo Destino Manifesto, por exemplo, mas muitas vezes de modo velado. 

Sua identificação é sempre vista como uma alteridade em relação ao branco, como uma 

oposição que também repercute na maior dificuldade de acesso a direitos sociais, como bem 

examina Eliane Garcindo de Sá: 

 

A identificação do branco com o positivo, com o bom, com o belo, tem como 
contrapartida a identificação do colorido – índio, negro, mestiço, com o 
negativo, o mau, o feio, ou possivelmente exótico. Essa simplificação se 
transforma rapidamente em referencial simbólico de uso, construção e 
avaliação da imagem tanto do povo quanto das elites. Esses referenciais se 
incorporam e compõem o imaginário social e ganham dimensão ampliada que 
se estendem à condição de cidadania. (SÁ, 2013, p. 204) 
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A visão dominante, vigente por séculos, do mestiço como negativo trouxe respostas que 

buscavam defender uma visão oposta, a exemplo do cubano José Martí, que ao fim do século 

XIX procurava dar um valor positivo para a mestiçagem nos Estados Unidos, contrastando a 

miscigenação da América Latina com a segregação praticada pela América anglo-saxônica 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 73). Posteriormente, já no início do século XX, o mexicano José 

Vasconcelos escreve “La raza cósmica” (1925), buscando justificar uma superioridade da 

América Latina em termos espirituais ou éticos para contrapor à evidente supremacia 

econômica dos Estados Unidos, se aproximando assim do ensaísta uruguaio José Enrique Rodó, 

autor de “Ariel” (1900), que conferia aos latinos uma superioridade espiritual (FIGUEIREDO, 

2010, p. 75). Sobre a obra do mexicano, Eliane Garcindo de Sá comenta: 

 

A atribuição de qualidade positiva ao caráter mestiço, através da definição de 
uma missão da raça ibero-americana, marca a obra de Vasconcelos, na qual 
por um lado se pode apontar, hoje, como ingênuas construções e prognósticos 
e cujo arcabouço teórico pode ser facilmente arguido, por outro representa um 
corajoso grito de “basta” a uma inferioridade secular, sustentada na qualidade 
negativa sempre atribuída a esse caráter mestiço e ao “mundo novo”. (SÁ, 
2013, p. 198) 

 

Deste modo, a condição “mestiça” estará sendo secularmente arguida quanto à sua 

qualificação positiva ou negativa (SÁ, 2013, p. 112). O mestiço então toma conotações que se 

relacionam às visões sobre a mestiçagem, tomada ora como negativa, ora como positiva, e assim 

possui significados diversos e até mesmo opostos. Em um extremo, a mestiçagem é qualificada 

por uma visão pejorativa quando associada a ideias de inferioridade – impureza, contaminação, 

promiscuidade e degeneração, visão mais tradicional a partir do europeu branco, sobre a qual 

Alarcón (1989, p. 68) reflete como o início “monstruoso” do povo mestiço, de sangue misto, 

diante de uma ética de pureza e “autenticidade” como valor absoluto. No polo oposto, a 

mestiçagem é tomada como valor idealizado, em uma ideia de superioridade – exaltada como 

força e relacionada a noções como adaptabilidade e resistência. Logo, “[...] o ‘mestiço’ se 

mantém como um elemento central de confronto, ora negativizado, ora positivado, mas sempre 

presente no sistema referencial de representações de identidade nacional/regional na América 

de colonização ibérica.” (SÁ, 2013, p. 236). Acrescentaria ainda que, como o termo tomou 

proporções além daquela conjuntura que o originou, é um conceito que continua atual em 

diversas partes do mundo. 

Há assim visões que seguem radicalismos opostos, sendo que o perigo é restringir a 

visão a apenas um dos lados e tomar a mestiçagem e o mestiço como uma ideologia, 
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homogeneizando e neutralizando as diferenças existentes entre indivíduos de um grupo 

heterogêneo não apenas em relação ao seu outro, o “puro”, que também é uma falácia, como 

ainda em relação aos seus próprios semelhantes, que do mesmo modo têm as suas desigualdades 

e conflitos internos, visto que nenhuma comunidade é um bloco monolítico. Como refletem 

Ashcroft, Griffiths e Tiffin (2013, p. 102): “Nenhum grupo étnico é completamente unificado 

ou está totalmente de acordo sobre sua própria etnicidade, e nenhuma característica essencial 

pode ser encontrada em todos os membros do grupo”.69 O antropólogo Brian Stross (1999, p. 

266) amplia ainda mais a discussão ao defender que não há indivíduos “puros”, nem culturas 

“puras”, afirmando que todas as coisas são necessariamente “híbridas”.  

Deste modo, a partir da noção de mestiçagem, o encontro de diferentes etnias e suas 

culturas leva ao conceito de hibridismo, hibridação, ou ainda hibridização, que vem sendo 

utilizado especialmente pela crítica pós-colonial para discutir o processo gerado pela 

aproximação de diferentes culturas. Conforme observam Ashcroft, Griffiths e Tiffin (2013, p. 

135), “[...] o hibridismo comumente se refere à criação de novas formas transculturais dentro 

da zona de contato produzida pela colonização.”70 Stross (1999, p. 254) aponta que o híbrido 

cultural é uma ampliação metafórica de uma definição biológica, que pode ser uma pessoa que 

represente a mistura de traços de diversas culturas ou tradições, ou ainda mais amplamente, 

pode ser uma cultura, ou um elemento cultural, derivado de fontes diferentes; isto é, algo 

heterogêneo em sua origem ou composição. Ele comenta ainda que a hibridização cultural 

implica uma resposta fértil e criativa às pressões e oportunidades do ambiente, engendrando 

novos contextos férteis e criativos em que coisas novas podem surgir, pelo menos em virtude 

de modificar o ambiente (STROSS, 1999, p. 263). Mais uma vez temos um conceito que parte 

de uma noção biológica para uma conjuntura cultural, mas não se pode ocultar que os próprios 

conceitos biológicos são também construídos: “[...] a maior parte do que chamamos de domínio 

biológico e nossas interpretações são socialmente construídas, para não mencionar o fato de 

que toda a noção de hibridismo (biológico e cultural) é socialmente construída e interpretada 

ao longo de linhas ideológicas.”71 (STROSS, 1999, p. 266). O também antropólogo Néstor 

García Canclini inicia sua discussão sobre culturas híbridas retomando algumas questões 

apresentadas por Stross: 

                                                 
69 “No ethnic group is completely unified or in complete agreement about its own ethnicity and no one essential 
feature can ever be found in every member of the group.” (ASHCROFT; GRIFFITHS; TIFFIN, 2013, p. 102) 
70 “[...] hybridity commonly refers to the creation of new transcultural forms within the contact zone produced by 
colonization.” (ASHCROFT; GRIFFITHS; TIFFIN, 2013, p. 135). 
71 “[...] most of what we call the biological domain and our interpretations of it are socially constructed, not to 
mention the fact that the whole notion of hybridity (biological and cultural) is socially constructed and interpreted 
along ideological lines.” (STROSS, 1999, p. 266) 
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Parto de uma primeira definição: entendo por hibridação processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de 

forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. 
Cabe esclarecer que as estruturas chamadas discretas foram resultado de 
hibridações, razão pela qual não podem ser consideradas fontes puras. 
(GARCÍA CANCLINI, 2013, p. XIX, grifo do autor) 

 

Contudo, vale ressaltar, como aponta o próprio García Canclini (2013, p. XVIII), que 

“[...] a hibridação não é sinônimo de fusão sem contradições [...]”. Deste modo, é importante 

lembrar o aspecto muitas vezes hostil desses movimentos que são com frequência embates, 

choques culturais, como afirma Silva (2012, p. 87): “Os processos de hibridização [...] nascem 

de relações conflituosas entre diferentes grupos [...] ligados a histórias de ocupação, 

colonização e destruição. Trata-se, na maioria dos casos, de uma hibridização forçada.” O 

encontro conflituoso de diferentes etnias e suas culturas também é observado por Coser (2012, 

p. 168), que afirma que há uma “[...] carga de sofrimento e conflito que historicamente 

formaram o híbrido.” Ela observa ainda que o hibridismo vem sendo utilizado pela crítica 

cultural para “[...] descrever novas culturas criadas em regiões de intensa mistura e/ou espaços 

de fronteira.” (COSER, 2012, p. 170). Tem-se assim que os processos de hibridização ocorrem 

em ambientes de contato, sendo que um dos espaços onde mais fortemente se percebem essas 

relações é a fronteira, tão presente na cultura chicana. Nas palavras de Silva (2012, p. 87): “O 

hibridismo está ligado aos movimentos demográficos que permitem o contato entre diferentes 

identidades: as diásporas, os deslocamentos nômades, as viagens, os cruzamentos de 

fronteiras.” Desta forma, a comunidade chicana tem uma estreita relação com processos de 

hibridação, ao lidar com aspectos das culturas mexicana e estadunidense e devido ao caráter 

diaspórico dos chicanos, que Alarcón (1989, p. 85) reflete terem sido forçados por razões 

históricas, políticas e econômicas a se tornarem perenes migrantes em busca de um “lar”. 

Todas essas questões teóricas são trazidas pela obra de Corpi, que apresenta uma 

problematização dos elementos que constituem as identidades. Em Eulogy for a Brown Angel 

(1992), quando Gloria Damasco inicia sua trajetória na investigação criminal, ela 

acidentalmente encontra o corpo de um menino chicano – seu “brown angel” – termo que consta 

no título da obra e que ressalta o aspecto étnico da trama, visto que as/os chicanas/os referem-

se ao seu tom de pele como a cor marrom. Essa morte será crucial para Gloria, pois é a partir 

desta tragédia que ela acaba por tornar-se uma detetive. Ao ligar para a polícia em busca de 

ajuda, Gloria denuncia que sua condição de chicana, isto é, de pertencente a um grupo 

marginalizado, é fator de discriminação, o que aumenta a sua sensação de injustiça. Ela relata 

que apenas por fornecer um sobrenome hispânico teria um atendimento diferenciado, com 
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menor agilidade: “I hesitated. A Spanish surname always meant a delay of at least an hour in 

emergencies.”72 (CORPI, 1992, p. 21). Além disso, como membro da comunidade chicana, suas 

ações sempre deveriam ser tomadas a partir de uma reflexão anterior, levando em consideração 

a coletividade e considerando a possibilidade de impactar negativamente e corroborar, mesmo 

que não-intencionalmente, a discriminação contra seu grupo étnico, questão que fica clara na 

passagem a seguir, quando Gloria reflete sobre isso, junto de sua melhor amiga, a também 

chicana Luisa Cortez: 

 

In the summer of 1970 everything anyone of us did had to be considered 
according to its political impact on the Chicano community. So Luisa and I 
supported the unwritten rule that forbade Chicanos to go public on any issues 
that could be used to justify discrimination against us.73 (CORPI, 1992, p. 64) 

 

Ela demonstra assim possuir plena consciência do preconceito que sofre devido à sua 

origem étnica, e em outro momento assinala a condição dos chicanos, constantemente sob 

julgamento e coerção da classe dominante estadunidense, colocando exatamente a condição de 

seu grupo, marginalizado dentro da cultura maior dos Estados Unidos, como uma nação dentro 

de outra, expondo a relação neocolonial vivida pela comunidade chicana: 

 

In some ways, I realized, our movement for racial equality and self-
determination was no different from others like it in other parts of the world. 
But we were a people within a nation. Our behavior was constantly under 
scrutiny, our culture relentlessly under siege.74 (CORPI, 1992, p. 64) 

 

Lucha Corpi porém não coloca os chicanos simplesmente apenas como vítimas do poder 

hegemônico, problematizando a questão identitária chicana, como no trecho a seguir, em que 

Gloria demonstra ter consciência de que nem todos os prisioneiros chicanos são detidos apenas 

por se oporem politicamente ao poder dominante, aceitando que há membros de sua 

comunidade que são de fato criminosos. Ela demonstra sua delicada posição ética e seus 

sentimentos de raiva por tantas desigualdadades e opressões e de esperança por mudanças e 

melhores condições de vida para o povo chicano: 

                                                 
72 “Eu hesitei. Um sobrenome espanhol sempre significou um atraso de pelo menos uma hora em emergências.” 
(CORPI, 1992, p. 21) 
73 “No verão de 1970, tudo o que qualquer um de nós fazia tinha que ser considerado de acordo com seu impacto 
político na comunidade chicana. Então Luisa e eu apoiávamos a regra não escrita que proibia os chicanos de irem 
a público em relação a quaisquer questões que pudessem ser usadas para justificar a discriminação contra nós.” 
(CORPI, 1992, p. 64) 
74 “De certa forma, percebi, nosso movimento por igualdade racial e autodeterminação não era diferente de outros 
como ele em outras partes do mundo. Mas nós éramos um povo dentro de uma nação. Nosso comportamento 
estava constantemente sob escrutínio, nossa cultura implacavelmente sitiada.” (CORPI, 1992, p. 64) 
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Without supporting the radical notion that every Chicano in jail was a 
‘political prisoner,’ we accepted as our right and responsibility the function of 
making sure that justice was dealt equally to everyone. For years, I’d walked 
around with unresolved anger delicately balanced against the hope in my heart 
that one day our social and political condition would improve for us.75 
(CORPI, 1992, p. 65) 

 

Gloria evidencia ainda condições muitas vezes dissimuladas de desigualdades dentro da 

própria comunidade chicana, especialmente no que diz respeito à situação feminina. Ela é uma 

jovem mulher, casada com Darío, um médico, e mãe de uma filha pequena, Tania. Com relação 

ao seu marido, ela demonstra que ele possui um “menor grau” de machismo em comparação à 

maioria dos seus amigos, e relembra o tempo em que se conheceram, mais uma vez explicitando 

sua consciência política com relação à comunidade chicana e evidenciando ainda sua condição 

de mulher dentro desta coletividade: 

 

And Darío? When he’d shown interest in me, five years before, most of his 
friends had advised him to stay away from me. I was pleasant to look at but 
not pretty; and I was too young, too intense, too intelligent and too 
independent. All capital sins. Chicano nationalism and feminism didn’t walk 
hand in hand before or during the summer of 1970.76 (CORPI, 1992, p. 66) 

 

De tal forma, fica claro o preconceito com relação à mulher dentro de seu próprio grupo 

étnico, quando Gloria coloca com todas as letras que o nacionalismo chicano e o feminismo 

eram vistos como movimentos divergentes na década de 1970. Tinha-se, por um lado, que “[...] 

o movimento de liberação das mulheres era então dominado por mulheres anglo-americanas.”77 

(MARTÍNEZ, 1998, p. 164). Por outro lado, como aponta Chávez (2002, p. 5), o nacionalismo 

chicano, enquanto despontava, privilegiava os homens e marginalizava as mulheres. Há assim 

uma discrepância entre mulheres e homens chicanos, como reflete Carla Portilho (2016, p. 67): 

“Na visão masculina, o povo chicano sofria opressão por igual; na visão feminina, entretanto, 

a mulher era oprimida não apenas pela sociedade anglo-americana, por ser chicana, mas 

também por seu povo, por ser mulher.” Assim, a marginalização das mulheres no Movimento 

Chicano é uma questão que perpassa as múltiplas dominações sofridas pela mulher chicana, 

                                                 
75 “Sem apoiar a noção radical de que todo chicano na prisão era um ‘prisioneiro político’, aceitamos como nosso 
direito e responsabilidade a função de garantir que a justiça fosse aplicada igualmente para todos. Durante anos, 
carreguei uma raiva não resolvida delicadamente equilibrada com a esperança em meu coração de que um dia 
nossa condição social e política iria melhorar.” (CORPI, 1992, p. 65) 
76 “E Darío? Quando ele demonstrou interesse em mim, cinco anos atrás, a maioria de seus amigos o aconselharam 
a ficar longe de mim. Eu era agradável de se olhar, mas não era bonita; e eu era jovem demais, intensa demais, 
inteligente e independente demais. Todos pecados capitais. O nacionalismo chicano e o feminismo não 
caminhavam de mãos dadas antes ou durante o verão de 1970.” (CORPI, 1992, p. 66) 
77 “[...] the women’s liberation movement was then dominated by Anglo women.” (MARTÍNEZ, 1998, p. 164) 
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pois elas eram discriminadas ainda por homens de sua própria comunidade. Ou seja, as chicanas 

foram negadas, desvalorizadas ou omitidas em dois tipos de discurso: o discurso anglo-

americano dominante e o discurso chicano masculino. (QUIÑONEZ, 2002, p. 141) 

Desta forma, especialmente as mulheres precisam lidar com uma forte pressão por 

compromisso perante seu grupo étnico no sentido de ocultar qualquer crítica a problemas que 

possam afetar negativamente sua coletividade. De acordo com Crenshaw (2002, p. 181): 

“Mulheres que insistem em defender seus direitos contra certos abusos que ocorrem dentro de 

suas comunidades arriscam serem vítimas de ostracismo ou de outras formas de desaprovação 

por terem presumivelmente traído ou constrangido suas comunidades.” Isto ocorreu com a 

maioria das escritoras e ativistas chicanas, que de acordo com Quiñonez (2002, p. 136) foram 

tornadas invisíveis tanto dentro do círculo maior do Movimento Chicano quanto até entre elas 

mesmas, e embora ativas em sua arte e na comunidade, foram relegadas à periferia do 

movimento cultural, sendo que por cerca de dez anos, entre 1970 e 1980, as chicanas 

escreveram às margens da cultura dominante e às margens do próprio Movimento Chicano.  

Elizabeth Martínez (1998, p. 163) afirma que “durante o movimento de liberação 

chicana de 1965-75, desafios abertos ao sexismo começaram a ser ouvidos a partir das 

participantes chicanas.”78 E ela explica a razão para isto: “[...] a contradição de encontrar 

práticas de supremacia masculina dentro de um movimento que supostamente lutava pela 

justiça social impulsionou muitas chicanas a uma nova consciência.”79 (MARTÍNEZ, 1998, p. 

164). Ela prossegue afirmando que “a liberação chicana era então vista como uma expressão da 

masculinidade, e esta por sua vez era definida como uma dominação”80 e que “o ‘chicanismo’ 

deveria significar orgulho de nossa gente; muitas vezes, era ‘somente para machos.’”81 

(MARTÍNEZ, 1998, p. 166). Ela opõe assim os termos manhood (masculinidade) e peoplehood 

(povo), em que o primeiro aponta para o masculino tomado como universal, mas exclui as 

mulheres, e o segundo como um termo sem gênero que abarca todo o grupo. 

Segundo Pratt (1993, p. 861), “[...] o Movimento Chicano era machista em sua 

concepção e tendia a reproduzir irrefletidamente a subordinação das mulheres. Muitas vezes 

isso ocorria em nome da unidade tanto do movimento quanto da nação em cujo nome ele 

                                                 
78 “During the Chicano liberation movement of 1965-75, open challenges to sexism began to be heard from 
Chicana participants.” (MARTÍNEZ, 1998, p. 163) 
79 “[...] the contradiction of encountering male-supremacist practices within a movement supposedly fighting for 
social justice spurred many Chicanas to new consciousness.” (MARTÍNEZ, 1998, p. 164) 
80 “Chicano liberation is then seen as an expression of manhood, and manhood is defined as domination.” 
(MARTÍNEZ, 1998, p. 166) 
81 “‘Chicanismo’ was supposed to mean pride in our peoplehood; too often, it was ‘for machos only.’” 
(MARTÍNEZ, 1998, p. 166) 
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lutou.”82 O próprio “Plano Espiritual de Aztlán” foi criticado pelas chicanas por conter muitos 

termos masculinos para designar a comunidade chicana, como “brotherhood” (fraternidade) e 

“brothers” (irmãos), além da expressão “Por La Raza todo. Fuera de La Raza nada.” (“Pela 

raça tudo. Fora da raça nada.”), que explicitamente coloca a questão étnico-racial acima de 

qualquer outra. De acordo com Pratt (1993, p. 861), “a reação por parte das mulheres ao 

androcentrismo monolítico deste documento foi imediata. Em 1971, 600 chicanas se reuniram 

[...] e produziram um manifesto intitulado Chicanas Speak Out.”83 A respeito da 

interseccionalidade étnico-racial e de gênero, Crenshaw reflete: 

 

A  expressão  política  da  solidariedade  racial  ou  o  nacionalismo  constitui-
se em obstáculo para que se aborde o bem-estar de mulheres racialmente 
identificadas em todo o mundo. Com base na defesa da raça ou da nação, a 
retórica antifeminista às vezes coloca as mulheres na posição insustentável de 
ter que escolher entre suas identidades como  mulheres  e  suas identidades 
como membros de nações ou de grupos raciais marginalizados. 
(CRENSHAW, 2002, p. 185) 

  

Cabe aqui relembrar que a ideia de uma nação chicana difere do conceito de estado-

nação, como analisado no Cap. 1. O povo chicano, como possuidor de uma cultura e história 

diferentes da cultura e história dominantes dos Estados Unidos, forjou uma ideia de 

nacionalidade chicana, expressada como chicanismo. E foi esse chicanismo, fortemente 

presente durante o Movimento Chicano, que se mostrou machista e excludente em relação às 

mulheres chicanas, que eram relegadas às margens do próprio movimento. Como argumenta 

Pratt (1999b, p. 25): “Nas ideologias nacionais, o valor social e cívico das mulheres é definido 

exclusivamente em termos de suas funções reprodutivas e maternais, em termos de seu papel, 

menos de cidadã do que de mãe de cidadãos.” As mulheres eram assim mantidas em seus papeis 

tradicionais mesmo no âmbito ativista. A teórica reflete ainda: 

 

Em termos estruturais, a exclusão política das mulheres da comunidade 
fraterna nacional produz no espaço interno da nação uma instabilidade radical 
[...] Enquanto ocupantes, porém não membros plenos das nações, as mulheres 
que tiveram acesso à esfera pública engajaram-se criticamente contra os 
modos de pensar dos imaginários nacionais. (PRATT, 1999b, p. 18-19, grifo 
da autora) 

 

                                                 
82 “[...] the Chicano movement was masculinist in its conception and tended to unreflectively reproduce the 
subordination of women. Often this occurred in the name of the unity of both the movement and the nation in 
whose name it struggled.” (PRATT, 1993, p. 861) 
83 “The reaction on the part of women to the monolithic androcentrism of this document was immediate. In 1971, 
600 Chicanas met [...] and produced a manifesto titled Chicanas Speak Out.” (PRATT, 1993, p. 861) 
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O protagonismo masculino do Movimento Chicano é visível na Figura 9 a seguir, pôster 

que circulou amplamente por volta de 1970, indicando que a questão fundamental do ativismo 

chicano era referente à raça. Em contraposição, a Figura 10 apresenta a capa do programa da 

primeira conferência nacional organizada por e para mulheres chicanas, em 1971. 

 

Figura 9 - Pôster: “Mi Raza Primero!” (c. 1970) 

 
Fonte: CHÁVEZ, 2002, p. 4 

 

 

Figura 10 - Capa do programa da conferência de mulheres (1971) 

 
Fonte: https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth296845/m1/1003/ 
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Gloria Damasco demonstra em muitas ocasiões uma postura assertiva na defesa das 

mulheres chicanas, como quando coloca seu incômodo de que uma mulher possa ter sua 

capacidade intelectual questionada: “I hadn’t realized until then how touchy I felt whenever a 

conversation turned to any topic that might put into question a woman’s intellectual ability.”84 

(CORPI, 1992, p. 48). Ou ainda quando explica a Matthew Kenyon – policial responsável pela 

investigação do assassinato do menino cujo corpo ela havia encontrado – a maneira correta de 

se referir às mulheres de sua etnia: “I think I better start your education right now. You have to 

say Chicanas with an ‘a’ when you talk about us women. Got it?”85 (CORPI, 1992, p. 68) 

Contudo, ser mulher e mãe implica em certas responsabilidades e obrigações perante a 

sociedade, além de uma autocobrança. Lillian Cisneros, mãe de Michael David Cisneros, o 

menino morto, carrega uma culpa pela morte do filho, por não ter tomado conta dele no dia de 

sua morte, por sentir ter falhado em seu papel de mãe. Essa personagem é relacionada à figura 

mítica de La Llorona, “a mulher que chora”, que Rebolledo (1995, p. 62) afirma ter sido trazida 

pelo folclore e lendas indígenas e espanholas, descrevendo-a como uma imagem das mulheres 

cujos filhos foram assassinados ou que elas mesmas mataram ou abandonaram e por isso não 

conseguem descansar. La Llorona representa um espírito desassossegado que expia seus 

pecados. Ela é uma mulher pecadora, à semelhança de Malinche. Rebolledo, especialista em 

literatura feminina chicana, prossegue em sua análise: 

 

Assim, a tragédia de La Llorona é a tragédia de todas as crianças perdidas 
devido a violência, negligência, abuso. La Llorona perdeu seus filhos talvez 
sem ter culpa alguma, mas está condenada a vagar sem parar, lembrando-nos 
constantemente de nossa mortalidade e obrigações.86 (REBOLLEDO, 1995, 
p. 78) 

 

Gloria se solidariza com Lillian, revelando que também se sente culpada quando está 

longe de sua filha para realizar seu papel investigativo: “We mothers are constantly being told 

that our place is beside the children, always looking after them. I’m here now and my daughter 

is in Oakland with my husband. He takes good care of her, I’m sure, but I still feel guilty for 

                                                 
84 “Eu não tinha percebido até então o quão incomodada me sentia sempre que uma conversa se voltava para 
qualquer assunto que pudesse colocar em questão a capacidade intelectual de uma mulher.” (CORPI, 1992, p. 48) 
85 “Acho melhor eu começar a te ensinar agora mesmo. Você tem que dizer chicanas, com um ‘a’, quando se referir 
a nós mulheres. Entendeu?” (CORPI, 1992, p. 68) 
86 “Thus the tragedy for La Llorona is the tragedy of all children lost because of violence, neglect, abuse. La 
Llorona has lost her children perhaps through no fault of her own, but she is condemned to wander endlessly, 
reminding us constantly of our mortality and obligations.” (REBOLLEDO, 1995, p. 78) 
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not being there with her.”87 (CORPI, 1992, p. 101). Como analisa Carla Portilho (2016, p. 51): 

“A sensação de estar roubando tempo da família para se dedicar ao trabalho é uma questão 

inexistente para os detetives homens, mas essencial para as mulheres, sobretudo as chicanas, 

cuja obrigação primordial diz respeito ao bem-estar do marido e dos filhos.” Desta maneira, 

embora Gloria denuncie agressões e injustiças praticadas pelo homem contra a mulher, ao 

mesmo tempo não escapa à ideologia dominante, mostrando-se também suscetível à cultura 

patriarcal, e assim a narrativa evidencia contradições com relação ao papel de gênero. Isto fica 

ainda mais evidente quando Darío a pressiona para uma tomada de posição, fazendo-a ter que 

escolher entre a família e seu trabalho investigativo, que Gloria não considera uma atividade 

profissional, mas uma obrigação moral, uma necessidade interior de promover a justiça, não 

deixando que o crime fique impune. Gloria se envolve muito nas investigações, relacionando-

se com parentes das vítimas na busca por maiores informações, e em certo momento quase 

torna-se vítima também, quando sofre uma ameaça de um homem envolvido na trama, ficando 

sob a mira de uma arma de fogo. Ela esconde este fato de seu marido, mas ele acaba descobrindo 

e julga absurdo ela ter colocado sua vida em risco. Darío então profere seu ultimato: 

 

I’ve never told you what to do. [...] And I never kept you from doing what you 
thought was best. But you’ve never been reckless before. Now you’re 
endangering your life, with no regard for Tania’s well-being or mine. [...] 
What is more important for you, solving this case or keeping our marriage and 
family together? That is something you alone will have to decide.88 (CORPI, 
1992, p. 121) 

 

Darío revela neste momento seu aspecto repressor, julgando e condenando as atitudes 

de Gloria, e ainda pressionando-a para que decida entre seguir com as investigações ou manter 

a família unida, em uma ameaça velada, e utilizando ainda o argumento de nunca ter dito a ela 

o que fazer ou de tê-la impedido de fazer o que quisesse. Gloria demonstra então um conflito 

interno, pois fica dividida entre as duas esferas, uma vez que sente-se responsável por trazer 

justiça para os assassinatos de Michael e de Mando – um jovem que, ao tentar ajudar a 

identificar o assassino de Michael, também acaba morto – ao mesmo tempo em que se sente 

responsável por cuidar da filha pequena, considerando a função de mãe sua maior obrigação, 

                                                 
87 “Nós mães somos constantemente informadas de que nosso lugar é ao lado das crianças, sempre cuidando delas. 
Estou aqui agora e minha filha está em Oakland com meu marido. Ele cuida bem dela, tenho certeza, mas ainda 
me sinto culpada por não estar lá com ela.” (CORPI, 1992, p. 101) 
88 “Eu nunca disse a você o que fazer. [...] E eu nunca te impedi de fazer o que você achasse melhor. Mas você 
nunca havia sido imprudente antes. Agora você está colocando em perigo a sua vida, sem consideração ao bem-
estar da Tania ou ao meu. [...] O que é mais importante para você, resolver este caso ou manter nosso casamento e 
família juntos? Isso é algo que somente você terá que decidir.” (CORPI, 1992, p. 121) 
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seu papel mais fundamental. Nas palavras de Worthington (2011, p. 112-113), as detetives 

mulheres têm suas aventuras investigativas e então retornam à sua “feminilidade adequada” no 

casamento, colocando também que ser detetive é ainda uma vocação problemática para uma 

mulher. E isso é ainda mais problematizado quando a detetive além de casada ainda é mãe, caso 

de Gloria Damasco, que vive oposições entre suas diferentes funções sociais. 

Assim, fica clara a importância da família para a construção de sua identidade, revelando 

deste modo a influência que recebe da cultura chicana, para a qual a unidade familiar tem 

relevância primordial e considera que o papel fundamental da mulher chicana é cuidar de sua 

família. Gloria sente-se dividida entre buscar justiça para os crimes e preservar seu papel de 

esposa e mãe, trazendo novamente uma sensação de culpa em relação à filha e admitindo que 

não consegue conceber sua vida sem o marido ao seu lado: 

 

Sitting by Michael David’s grave, I kept going over my silent promise to him 
and to Mando: that I would help bring to justice whomever was responsible 
for their deaths. But, I also struggled with the fact that years before, I had 
promised my daughter on the day she was born that her well-being would be 
foremost in my life. I also knew that, without Darío, my life was simply 
inconceivable.89 (CORPI, 1992, p. 121) 

 

Deste modo, ela decide então abdicar da investigação criminal para dedicar-se ao marido 

e à filha, e afirma ter feito uma escolha da qual não se arrependeu. Apesar disso, ela 

secretamente ainda continua a pesquisar informações sobre as mortes de Michael e de Mando, 

porém sem envolver-se de forma direta, como havia feito anteriormente. Fica então evidente a 

contradição da personagem quanto a seus papéis de mãe/esposa e de investigadora, pois apesar 

de identificar-se com ambos, pressionada por Darío ela acaba considerando-os como 

excludentes, uma vez que o perigo a que ela se expõe na sondagem de crimes não é compatível 

com o comportamento esperado de uma mãe responsável e esposa dedicada. Então, seu vínculo 

à família fala mais alto, porém sem que ela desista completamente da investigação. Ela continua 

reunindo informações, e somente dezoito anos após os assassinatos, depois da morte de seu 

marido por um ataque cardíaco e da saída da sua filha de casa para a universidade, ela sente-se 

livre e pronta para retomar a investigação: 

 

I spent the next week piecing together all the information I had gathered over 

                                                 
89 “Sentada perto do túmulo de Michael David, eu continuei refletindo sobre a minha promessa silenciosa para ele 
e para Mando: de que eu ajudaria a trazer à justiça quem quer que fosse responsável por suas mortes. Mas eu 
também lutava com o fato de que, anos antes, eu havia prometido à minha filha no dia do seu nascimento que seu 
bem-estar estaria acima de tudo em minha vida. Eu também sabia que, sem Darío, minha vida era simplesmente 
inconcebível.” (CORPI, 1992, p. 121) 
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eighteen years. As I wrote down my impressions, I felt myself starting to come 
alive again. Not bound any more by my promise to Darío nor by Tania’s needs 
since she is already at the university and pretty much responsible for her own 
life, I decided to resume my investigation of the case.90 (CORPI, 1992, p. 129) 

 

 Ao fim do primeiro título da série, há uma mudança na voz narrativa, o que acarreta um 

aumento do suspense e o fim da garantia de integridade física da detetive, pois a narração passa 

a ser feita por um narrador externo e corresponde, na trama do romance, a essa transição na 

vida pessoal de Gloria, e em termos literários, a uma passagem da narrativa autobiográfica para 

a narrativa policial propriamente dita (PORTILHO, 2016, p. 55). O narrador destaca os 

pensamentos de Gloria, que rememora as situações que viveu e presenciou, enfatizando a 

questão do papel que as mulheres exercem quando são mães e sua vulnerabilidade diante da 

violência, afirmando que as maiores vítimas das agressões praticadas por homens são mulheres 

e crianças, o que envolve mães e seus filhos e filhas, como no caso do menino assassinado. Na 

passagem a seguir, Gloria ressalta a importância da união feminina, em que as mulheres 

oferecem apoio umas às outras e como essa rede de suporte é de grande valor e importância na 

reconstrução de suas vidas após tragédias como as ocorridas ao longo da narrativa: 

 

Then, her thoughts drifted over the many mothers who had been involved in 
this case. [...] They seemed to be caught in a game where all the main players 
were men, and the losers were all women and their children. When this was 
over - as in time of war and subsequent peace - the women would have to 
swallow their grief and their shame. They would have to comfort and support 
each other, then begin the long and painful task of rebuilding their lives.91 
(CORPI, 1992, p. 170-171) 

 

A representação feminina de Gloria Damasco promove, assim, uma reflexão sobre a 

temática de gênero dentro também da perspectiva étnica, através de uma crítica da cultura 

patriarcal, propondo um questionamento dos gêneros e de seus papéis, porém mostrando a 

protagonista como igualmente vulnerável a essa ideologia dominante, uma vez que ela abdica 

da investigação criminal para dedicar-se à família, retomando este trabalho somente dezoito 

anos depois, após a morte do marido e a criação da filha, ainda que de modo secreto tenha 

                                                 
90 “Passei a semana seguinte juntando todas as informações que havia reunido durante dezoito anos. Enquanto 
escrevia minhas impressões, senti-me começando a ganhar vida novamente. Não mais limitada à minha promessa 
a Darío nem às necessidades de Tania, uma vez que ela já está na universidade e bastante responsável por sua 
própria vida, decidi retomar minha investigação do caso.” (CORPI, 1992, p. 129) 
91 “Então, seus pensamentos vagaram sobre as muitas mães que estiveram envolvidas nesse caso. [...] Elas 
pareciam estar presas em um jogo em que todos os principais jogadores eram homens, e os perdedores eram todos 
mulheres e seus filhos. Quando isso terminasse – como em tempos de guerra e da paz subsequente – as mulheres 
teriam que engolir a sua dor e a sua vergonha. Elas teriam que confortar e apoiar umas às outras, e então começar 
a longa e dolorosa tarefa de reconstruir suas vidas.” (CORPI, 1992, p. 170-171) 
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continuado a reunir dados a respeito dos crimes. De tal forma, sua identidade é construída a 

partir de antagonismos sociais e contradições ideológicas, e de tal modo, é pertinente considerar 

que Gloria possui não uma identidade, única e estável, mas sim identidades, plurais e em 

constante mudança, de acordo com as posturas que assume em circunstâncias diversas. Como 

afirma Hall (2006, p. 13): “O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente.” 

Em Cactus Blood (1995) a questão racial e de gênero também se apresenta de forma 

marcante e bastante entrelaçada. Luisa, poeta e melhor amiga de Gloria, havia deixado, antes 

de falecer, um manuscrito intitulado “The Chicana Experience”, que continha entrevistas de 

chicanas envolvidas no movimento político dos anos 1960 e 1970 feitas por ela (CORPI, 1995, 

p. 30). Sobre este trabalho, Gloria afirma: “What Luisa wanted was to document the Chicano 

Civil Rights Movement, but from the perspective of Chicanas [...]”92 (CORPI, 1995, p. 39). As 

entrevistas haviam sido gravadas por Luisa em uma fita de áudio, agora nas mãos de Gloria, 

que após a morte da amiga foi nomeada sua executora literária. Myra, chefe da “Women of 

Color Press”, editora pertencente a um coletivo de mulheres que havia publicado dois livros de 

poesia de Luisa, pediu então que Gloria considerasse enviar o manuscrito para publicação. Aqui 

é interessante ressaltar um outro termo relativo às mulheres chicanas, que se denominam ainda 

como women of color – mulheres “de cor”, isto é, que não pertencem ao grupo étnico anglo-

saxônico, ou seja, não se consideram brancas. Portanto, não se trata de uma categoria racial e 

étnica única, mas de um conceito que abarca diferentes grupos étnicos minoritarizados, como 

as próprias chicanas, latinas, negras e asiáticas (BUENO, 2016, p. 104). Assim, as chicanas 

muitas vezes se uniram a mulheres de outras etnias subalternizadas para reivindicar sua voz e 

sua perspectiva dentro do feminismo, apontando para os imbricamentos entre gênero e raça, 

etnia, classe, sexualidade, etc. Quanto à literatura chicana, Bueno (2016, p. 121) afirma: “Se 

inicialmente predominava o discurso nacionalista e heteronormativo, [...] a partir da segunda 

metade da década de 1970 o que se nota é uma virada política que evidenciará certa abertura a 

produções de cunho feminista e queer.” 

Gloria retoma então a fita e sua filha Tania senta-se com ela para ouvi-la, e diz à mãe: 

“Sometimes I think younger Chicanas and other women don’t give you and the Chicanas your 

age any credit for what you did. They think that you sold out, that you only did what the men 

                                                 
92 “O que Luisa queria era documentar o Movimento Chicano de Direitos Civis, mas sob a perspectiva das 
chicanas.” (CORPI, 1995, p. 39) 
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told you, and that you were not feminist enough.”93 (CORPI, 1995, p. 39). Deste modo, é 

exposta a diferença entre as mulheres do próprio grupo étnico chicano e também entre as 

gerações, expondo uma crítica muito enfrentada pelas mulheres que viveram o início do 

Movimento Chicano, evidenciando terem sido acusadas de “vendidas” não somente por homens 

daquela época bem como por mulheres chicanas de gerações posteriores. Gloria então responde 

a ela: “Over the years, Luisa and I had heard every complaint about those of us – we – who 

called ourselves Chicanas for the first time back in the sixties.”94 (CORPI, 1995, p. 39). É 

interessante notar a nova dimensão da relação entre Gloria e Tania, que agora dialogam de igual 

para igual, como duas mulheres adultas. No momento em que Gloria está se qualificando para 

tornar-se investigadora particular profissional, Tania demonstra ter preocupação com sua 

segurança: “Mom, you should get a gun and learn how to use it. [...] I worry about you. If you’re 

going to be a private investigator, you should know how to defend yourself.”95 (CORPI, 1995, 

p. 41). Contudo, Tania toma cuidado para deixar claro que não quer que sua mãe abra mão de 

seu desejo, relembrando de quando ela abdicou da sua primeira investigação, no primeiro livro 

da série, por pressão de seu pai: “I don’t want you to quit doing what you love to do. I know 

Daddy made you stop your investigation [...]”96 (CORPI, 1995, p. 42) 

Em relação à fita, um dos relatos gravados em áudio era o de Carlota Navarro, que 

preferiu não ser entrevistada, mas simplesmente contar sua história de imigração para os 

Estados Unidos a partir de sua cidade natal em Michoacán, México, e suas experiências na 

Califórnia. Ela conta então sua história de vida, de dor e perdas, tendo perdido sua única avó 

aos três anos de idade e seus pais em um acidente de trânsito. Órfã, aos 14 anos de idade Carlota 

foi vendida pelo tio de uma amiga de infância para uma família estadunidense a fim de trabalhar 

como empregada doméstica, tendo atravessado a fronteira ilegalmente, escondida na mala de 

um carro: “In the trunk of that car [...], on my way to the San Joaquín Valley, to a fugitive’s life 

as an illegal domestic worker for the Stephenses, I cried for my father and mother, wetting the 

soil in the pot where my nopalito, my little Mexican prickly cactus, was growing.”97 (CORPI, 

                                                 
93 “Às vezes eu acho que as chicanas mais jovens e outras mulheres não dão a você e às chicanas da sua idade 
qualquer crédito pelo que vocês fizeram. Elas acham que vocês se venderam, que vocês só fizeram o que os homens 
mandaram e que vocês não eram feministas o suficiente.” (CORPI, 1995, p. 39) 
94 “Ao longo dos anos, Luisa e eu ouvimos cada reclamação sobre aquelas – nós – que nos chamamos chicanas 
pela primeira vez nos anos sessenta.” (CORPI, 1995, p. 39) 
95 “Mãe, você deveria arranjar uma arma e aprender a usá-la. [...] Eu me preocupo com você. Se você vai ser uma 
investigadora particular, você deve saber como se defender.” (CORPI, 1995, p. 41) 
96 “Eu não quero que você desista de fazer o que você ama fazer. Eu sei que o papai fez você parar sua investigação 
[...]” (CORPI, 1995, p. 42) 
97 “No porta-malas daquele carro [...], a caminho do vale de San Joaquín, para uma vida de fugitiva como 
trabalhadora doméstica ilegal para a família dos Stephenses, chorei por meu pai e minha mãe, molhando o solo no 
vaso onde meu nopalito, meu pequeno cacto espinhoso mexicano, estava crescendo.” (CORPI, 1995, p. 45) 
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1995, p. 45). O cacto de Carlota remete ao título do livro, “sangue do cacto” – planta que é um 

símbolo mexicano e que representa nessa obra a comunidade chicana, especialmente a 

feminina. As chicanas podem ser comparadas ao cacto do deserto, mostrando suas habilidades 

de sobrevivência e sua capacidade de adaptação, mesmo quando há pouca água e solo mal 

nutrido (REBOLLEDO, 1995, p. 128). Os espinhos do cacto são sua defesa e proteção, mas 

mesmo espinhoso por fora ele é macio por dentro, e “sangra”, em uma alusão à violência sofrida 

principalmente pelas mulheres, como Carlota, que além de ter sido vendida por um cidadão de 

sua comunidade, às vésperas de completar 15 anos, foi estuprada por seu empregador. 

Após sofrer esta violência, correndo em fuga ela atravessa um vinhedo pulverizado por 

pesticidas, sendo intoxicada e ficando com graves sequelas tanto físicas como emocionais, e 

mesmo muitos anos após seu envenenamento ela sofre com lapsos de memória, convulsões e 

problemas psicológicos. Quando não está adoecida, ela dedica-se a ações comunitárias, 

informando aos cidadãos sobre os perigos e efeitos dos pesticidas, evidenciando seu lado 

politizado. Na passagem a seguir, Carlota narra seu sofrimento logo após o estupro, quando, em 

fuga, percorre plantações contaminadas, revelando ainda a sua ligação com a terra, 

característica que é atribuída ao povo chicano de um modo geral e às mulheres em especial, 

quando menciona novamente o cacto que trouxera consigo desde quando deixou sua terra natal: 

 

I would be fifteen in two more days, but I felt a thousand years old. I was the 
violated sister, the dark face of the moon. But I would regather myself, I swore, 
and some day I would get my re-(…)-venge. These thoughts kept me alive 
while I ran, then walked, and finally dragged myself, my photos, and my 
Mexican cactus across lettuce and onion fields, passing through vineyards 
where the sweet but deadly smell of pesticides hung, still fresh, in the air of a 
hellish dawn.98 (CORPI, 1995, p. 53) 

 

As vivências de Carlota, tais como a relação de comércio feita com sua vida, tendo sido 

vendida como mão de obra barata por um homem de sua comunidade e o estupro sofrido ainda 

na adolescência em uma terra estrangeira são denúncias da violência ao povo chicano, 

especialmente às mulheres, frequentemente as vítimas de abusos masculinos, tanto de homens 

brancos como também daqueles de seu próprio grupo étnico. Como afirma Libretti (1998, p. 

73): “Carlota torna-se a personificação da história chicana de opressão e colonização 

                                                 
98 “Eu faria quinze anos dentro de dois dias, mas me sentia com mil anos de idade. Eu era a irmã violada, a face 
escura da lua. Mas eu iria juntar os meus pedaços novamente, eu jurei, e algum dia eu teria a minha vingança. 
Esses pensamentos me mantiveram viva enquanto eu corria, depois caminhava, e finalmente arrastava a mim 
mesma, minhas fotos e meu cacto mexicano através de campos de alface e cebola, passando por vinhedos onde o 
cheiro doce, mas mortal, de pesticidas pairava, ainda fresco, no ar de um amanhecer infernal.” (CORPI, 1995, p. 
53) 
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racial/nacional, da super-exploração do trabalho e da violência sexual dentro da estrutura racial 

da classe patriarcal.”99 

Há assim uma preocupação em narrar a violência praticada contra as chicanas, agredidas 

de diversas maneiras, como aquelas sofridas pela personagem – violência sexual – e outras 

agressões físicas e ainda abusos psicológicos, exclusão social e discriminação. É interessante a 

lembrança de Carlota em relação a Josie Baldomar, uma ajudante de professora da escola que 

frequentou quando chegou aos Estados Unidos, que, usando Spanglish – em que palavras em 

espanhol aparecem mescladas a palavras em inglês –, aconselhou-a: “Pero no te cases con 

mexicano. No, no drunk Mexican husband to beat you up every Saturday and spend your money, 

like my father. [...] Edúcate. When you have an education, a career, you don’t have to take any 

abuse from anyone.”100 (CORPI, 1995, p. 47). Sobre o Spanglish, presente não somente nessa 

passagem mas ao longo das três obras estudadas, Carla Portilho afirma: 

 

O uso do Spanglish é um aspecto cultural marcante, por meio do qual a cultura 
chicana tem reclamado o seu espaço ao longo do tempo. A criação de uma 
língua própria foi um recurso necessário à expressão dessa parcela da 
população dos EUA cuja primeira língua é o espanhol, mas que vive em um 
país cuja língua oficial é o inglês. [...] a mudança de códigos inerente ao 
Spanglish, a alternância entre o inglês e o espanhol, significa não uma divisão 
da comunidade chicana entre duas culturas, mas sim uma opção política por 
uma descentralização de poder. (PORTILHO, 2016, p. 34) 

 

E mais uma vez ressurge uma questão ética e política a respeito de suspeitos chicanos e 

da polícia, novamente colocando o impasse entre a comunidade chicana subalternizada e o 

grupo dominante. Gloria se questiona sobre a quem deve sua lealdade, relembrando o 

Movimento Chicano e sentindo ainda a mesma hesitação muitos anos depois: 

 

Where did my loyalties rest? If I had to choose, whom would I save? Whom 
would I sacrifice? At what cost? During my involvement in the Chicano Civil 
Rights Movement in the 1970s, I had often lived with these kinds of ethical 
dilemmas. I hoped that this time I would not have to face such a quandary.101 
(CORPI, 1995, p. 161)  

 

                                                 
99 “Carlota becomes the embodiment of the Chicana/o history of racial/national oppression and colonization, labor 
super-exploitation, and sexual violence within the racial patriarchal class structure.” (LIBRETTI, 1998, p. 73) 
100 “Mas não se case com mexicano. Não, nenhum marido mexicano bêbado para bater em você todos os sábados 
e gastar seu dinheiro, como meu pai. [...] Eduque-se. Quando você tem uma educação, uma carreira, você não 
precisa sofrer nenhum abuso de ninguém.” (CORPI, 1995, p. 47) 
101 “Onde minhas lealdades repousavam? Se eu tivesse que escolher, quem eu salvaria? Quem eu sacrificaria? A 
que custo? Durante o meu envolvimento no Movimento Chicano de Direitos Civis nos anos 1970, eu tinha muitas 
vezes vivido com esse tipo de dilema ético. Eu esperava que dessa vez eu não tivesse que enfrentar tal impasse.” 
(CORPI, 1995, p. 161) 
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Esse tipo de dilema acompanha Gloria desde 1970, quando no livro anterior ela levanta 

questões semelhantes e em um ponto pondera sobre noções de bondade e de justiça: “But 

goodness, like justice, was only a relative notion, depending on who interpreted or administered 

it.”102 (CORPI, 1992, p. 61). Essa espécie de impasse é retomada também no livro seguinte, 

Black Widow’s Wardrobe (1999), em que a personagem que Gloria deve proteger, Licia Román 

Lecuona, acredita ser a reencarnação de Malinche. Em um determinado momento, ela mescla 

falas suas com as que poderiam ser remetidas à indígena do século XVI: “I have been called a 

traitor to my people. [...] But who were my people? [...] To whom did I owe my loyalty? No. I 

belonged to no one [...] I didn’t belong, that was part of my problem.”103 (CORPI, 1999, p. 121). 

Desta forma, questões de traição, lealdade e pertencimento voltam mais uma vez à tona como 

algo que permeia a identidade chicana, especialmente a feminina, sendo o dilema de Gloria 

muito semelhante ao de Malinche, séculos antes. Não pertencer a apenas uma cultura pode ser 

visto como um problema, assim como não pertencer a apenas uma luta também – em relação à 

questão das chicanas serem cobradas sobre sua lealdade ao Movimento Chicano e ao mesmo 

tempo terem questões a serem reivindicadas através do Movimento Feminista. Tey Diana 

Rebolledo reflete sobre o assunto:  

 

Intimamente identificado com Malinche em seu aspecto tradicionalmente 
definido de traidor é o feminismo chicano. [...] As mulheres participaram, e 
queriam participar igualmente, junto aos homens do Movimento Chicano. 
Muitas vezes, porém, elas se viam em casa cuidando dos filhos, ou na cozinha 
no tradicional papel de nutridoras, preparando comida e café enquanto os 
homens planejavam a revolução. [...] As mulheres preocupadas com questões 
femininas ou que manifestavam discordância eram consideradas traidoras, não 
apoiadoras da Raza – Malinchistas.104 (REBOLLEDO, 1995, p. 71) 

 

Este terceiro título da série de Corpi inicia em uma procissão de Dia dos Mortos, em um 

2 de novembro, em São Francisco, levantando mais uma herança mexicana da cultura chicana. 

Gloria participa do evento junto com sua mãe, Pita, e sua filha, Tania, e nesse contexto elas 

vêem a personagem do título do livro, “Black Widow”, a viúva negra, mulher que havia ficado 

                                                 
102 “Mas a bondade, assim como a justiça, era apenas uma noção relativa, dependendo de quem a interpreta ou 
administra.” (CORPI, 1992, p. 61) 
103 “Eu fui chamada de traidora do meu povo. [...] Mas quem era o meu povo? [...] A quem eu devia a minha 
lealdade? Não. Eu não pertencia a ninguém [...] Eu não pertencia, e isso era parte do meu problema.” (CORPI, 
1999, p. 121) 
104 “Closely identified with La Malinche in her traditionally defined aspect of traitor is Chicana feminism. [...] The 
women participated, and wanted to participate equally, with the men in the Chicano movement. Often, however, 
they found themselves staying home and taking care of the children, or in the kitchen in the traditional role of 
nurturer preparing food and coffee while the men plotted the revolution. [...] The women who were concerned with 
women’s issues or who voiced dissent were considered traitors, nonsupportive of La Raza – Malinchistas.” 
(REBOLLEDO, 1995, p. 71) 
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presa por dezoito anos por ter matado seu marido. Ela é Licia Lecuona, que surge com um 

semblante de tristeza e em um vestido branco que parecia brilhar no escuro da noite. Então, a 

mãe de Gloria faz uma relação entre aquela mulher e a figura de La Llorona: “‘Es la llorona,’ 

my mother said, referring to the centuries-old Mexican legend of the woman who drowned her 

children and whose soul had been condemned to roam the world eternally in search of them.”105 

(CORPI, 1999, p. 6). Gloria, ao narrar, expõe sua versão do mito, e responde que a viúva não 

pode ser a Llorona, pois ela não matou seus filhos, somente seu marido. 

Novamente é levantada a violência sexual contra a mulher; dessa vez, outra personagem 

afirma ter sido estuprada por seu patrão – como a Carlota do livro anterior – e Licia também 

relata o relacionamento abusivo que vivia em seu casamento, tendo quase perdido um bebê 

devido a uma agressão quando estava grávida. Ela sofreu ainda muitas outras agressões, e não 

vendo saída para seu tormento, acabou assassinando o marido, Peter Percy Lecuona. Ao ser 

julgada, ela não conseguiu ser levada a sério por um júri – formado apenas por homens – de 

que ela poderia ter sido estuprada pelo seu próprio marido. Ao investigar sobre o caso, Gloria 

conversa com Celia Howard, que havia escrito um livro, “The Wardrobe”, a respeito da história 

de Licia. Celia comenta: “[...] at that time, the courts had not ruled that a husband could commit 

the crime of rape against his own wife. When a husband forced himself on his wife, the act 

wasn’t seen as a rape.”106 (CORPI, 1999, p. 16). Ao ler o livro de Celia, Gloria reflete sobre a 

violência doméstica: “Reading excerpts from Licia’s diary in The Wardrobe confirmed my 

belief that domestic violence is a kind of war, a covert war, with battles fought behind closed 

doors in bedrooms and kitchens.”107 (CORPI, 1999, p. 24). Corpi denuncia assim as violências 

sofridas por mulheres dentro de suas casas por seus próprios companheiros, sendo muitas vezes 

vistas por eles como propriedades, mas problematiza também o papel de vítima, ao colocar 

Licia como assassina confessa de seu ex-companheiro e agressor. 

Quanto à ideia de propriedade da mulher em relação ao homem, uma outra questão 

levantada é a dos sobrenomes das mulheres, que muitas vezes ainda passam a adotar o 

sobrenome do marido quando se casam, como é o caso de Gloria, que mesmo já viúva continua 

a usar o sobrenome de seu marido – Damasco. Ela se espanta ao ser chamada pelo seu nome de 

                                                 
105 “‘É a llorona’, disse minha mãe, referindo-se à lenda mexicana secular da mulher que afogou seus filhos e cuja 
alma havia sido condenada a percorrer o mundo eternamente em busca deles.” (CORPI, 1999, p. 6) 
106 “[...] naquela época, os tribunais não julgavam que um marido poderia cometer o crime de estupro contra sua 
própria esposa. Quando um marido se forçava sobre sua esposa, o ato não era visto como um estupro.” (CORPI, 
1999, p. 16) 
107 “Ler trechos do diário de Licia no The Wardrobe confirmou minha crença de que a violência doméstica é uma 
espécie de guerra, uma guerra encoberta, com batalhas travadas a portas fechadas em quartos e cozinhas.” (CORPI, 
1999, p. 24) 
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solteira por uma antiga conhecida, indicando a idade com que se casou: “[...] a woman stood in 

front of me. ‘Gloria Inés Vélez?’ she asked. I hadn’t gone by that name since I was nineteen.”108 

(CORPI, 1999, p. 25). A questão do sobrenome de Gloria reaparece no momento em que ela e 

Licia Lecuona se conhecem, quando travam o seguinte diálogo:  

 

“Gloria Inés Damasco,” she read aloud. “Damasco is an unusual last name. 
Your husband’s?” she asked, looking in my eyes. “Uh-huh,” I replied. “Where 
is your husband now?” “He died four years ago.” “It’s hard for a woman to 
get rid of a husband’s name,” she said, handing me back my license. “Even 
after she kills him.”109 (CORPI, 1999, p. 91-92) 

 

É a partir de Licia que são levantadas questões a respeito de Malinche, devido a uma 

certa similaridade entre as vidas de ambas e à crença da própria personagem em ser uma 

reencarnação desta mítica e histórica figura. Aqui é interessante trazer o comentário de Todorov 

a respeito de como chamavam o conquistador espanhol que se relacionou com Malinche: “[...] 

é revelador o apelido que os astecas dão a Cortez: chamam-no... Malinche (pelo menos uma 

vez, não é a mulher que adota o nome do homem).” (TODOROV, 2010, p. 147). Gloria busca 

informações sobre Malinche com a ajuda de sua mãe e da comadre dela, consultando 

bibliografia e estudiosos do assunto. Corpi faz referências reais, a exemplo da renomada 

acadêmica chicana Norma Alarcón e da Biblioteca de Estudos Chicanos da Universidade da 

Califórnia em Berkeley, instituição que Gloria visita e que a faz relembrar o passado, de como 

não havia muitos alunos de grupos étnicos subalternizados: 

 

I had not been to the Berkeley campus in many years. It was a pleasant walk, 
and I enjoyed seeing more Latino, African-American and Asian faces in the 
large crowd of students [...] It hadn’t been so back in 1969 during the Third 
World Student Strike on campus. At the time, a small group of students had 
demanded that Cal-Berkeley make an effort to recruit more minority 
students.110 (CORPI, 1999, p. 48) 

  

Em um certo ponto, Gloria tece considerações a respeito da dificuldade de encontrar 

                                                 
108 “[...] uma mulher ficou na minha frente. ‘Gloria Inés Vélez?’ ela perguntou. Eu não atendia por esse nome desde 
os meus dezenove anos de idade.” (CORPI, 1999, p. 25) 
109 “‘Gloria Inés Damasco’, ela leu em voz alta. ‘Damasco é um sobrenome incomum. É do seu marido?’ ela 
perguntou, olhando nos meus olhos. ‘Aham’, eu respondi. ‘Onde está seu marido agora?’ ‘Ele morreu há quatro 
anos’. ‘É difícil para uma mulher se livrar do nome de um marido’, ela disse, devolvendo meu documento. ‘Mesmo 
depois de matá-lo.’” (CORPI, 1999, p. 91-92) 
110 “Eu não havia estado no campus de Berkeley há muitos anos. Foi uma caminhada agradável, e eu gostei de ver 
mais rostos latinos, afro-americanos e asiáticos na grande multidão de estudantes [...] Não era assim em 1969, 
durante a Greve de Alunos do Terceiro Mundo no campus. Na época, um pequeno grupo de estudantes exigiu que 
a universidade fizesse um esforço para recrutar mais alunos de minorias.” (CORPI, 1999, p. 48) 
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informações confiáveis sobre Malinche e também da importância de uma nova visão sobre essa 

indígena para a construção identitária de mulheres mexicanas e chicanas, evidenciando o valor 

da herança histórica e, mais ainda, da ressignificação de uma figura feminina que foi julgada e 

criticada por séculos: 

 

Reconstructing Malinche’s life accurately had to be quite a difficult task, if 
not impossible. All the available information on her, complimentary or not, 
had been provided by men [...] I surmised that Chicana scholars and writers 
aimed at creating a new and more positive view of La Malinche. In doing so, 
they hoped to give Mexicanas and Chicanas a better sense of themselves, not 
as las hijas de la chingada – the Indian woman violated and subjugated by the 
conqueror – but as las hijas de la Malinche – the daughters of an intelligent 
woman who had exercised the options available to her and chosen her own 
destiny.111 (CORPI, 1999, p. 97) 

 

É essa revisão que Gloria menciona que Corpi tece neste romance, questionando e 

problematizando Malinche, buscando novas possibilidades interpretativas, mas sem encerrá-la 

em uma visão fechada. As escritoras chicanas se identificam com Malinche em seu papel de 

tradutora, pois elas similarmente traduzem entre culturas e línguas diferentes. No trecho acima 

fica clara a importância da retomada da figura de Malinche não somente para buscar novas 

perspectivas sobre esta mulher, mas ainda porque através deste resgate as mulheres mexicanas 

e chicanas, tão relacionadas a esta figura, podem ressignificar também a si mesmas, 

reconstruindo suas identidades e unindo aspectos étnicos e de gênero. Como aponta Alarcón 

(1989, p. 72): “Não é só a apropriação e a revisão de Malintzin que estão em jogo, mas a própria 

autoexploração, autodefinição e autoinvenção cultural de chicanas através e além do sistema e 

do contrato sócio-simbólico da comunidade.”112  

As mulheres que pesquisam sobre Malinche neste título evidenciam as limitações 

materiais em relação a ela e também os limites e possibilidades que esta mulher viveu em seu 

contexto. Alarcón (1989, p. 83) se opõe à visão de que Malinche teve como escolher seu destino, 

afirmando que não há escolhas para escravos, apenas opções entre males menores. Pratt (1993, 

p. 867), por sua vez, oferece uma visão oposta da tradicional em relação à Malinche, afirmando 

                                                 
111 “Reconstruir a vida de Malinche com precisão deveria ser uma tarefa bastante difícil, se não impossível. Todas 
as informações disponíveis sobre ela, complementares ou não, foram fornecidas por homens [...] Eu deduzi que 
estudiosas e escritoras chicanas visavam criar uma visão nova e mais positiva de La Malinche. Ao fazê-lo, elas 
esperavam dar a mexicanas e chicanas um senso melhor de si mesmas, não como las hijas de la chingada – a 
mulher indígena violada e subjugada pelo conquistador – mas como las hijas de la Malinche – as filhas de uma 
mulher inteligente que havia exercitado as opções disponíveis para ela e escolhido seu próprio destino.” (CORPI, 
1999, p. 97) 
112 “It is not only Malintzin’s appropriation and revision that is at stake, but Chicanas’ own cultural self-
exploration, self-definition, and self-invention through and beyond the community’s sociosymbolic system and 
contract.” (ALARCÓN, 1989, p. 72) 
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que seu povo, em um sentido importante, a traiu, afirmando que ela foi vitimizada pelo 

patriarcado bem antes de ser vitimizada pelo eurocolonialismo. São evidenciadas assim as 

opressões que ela sofreu de seu próprio grupo étnico, o que traça uma relação direta desta 

indígena de séculos atrás com as mulheres chicanas atuais. Pratt tece considerações a respeito 

da revisão de Malinche por escritoras chicanas a partir da década de 1970: 

 

[...] as escritoras chicanas frequentemente invocaram a figura de Malinche 
como um lugar vital e ressonante através do qual responder ao etno-
nacionalismo androcêntrico e reivindicar uma identidade e uma história de 
oposição de gênero. Isso envolveu a negociação de autodefinições complexas 
em relação às duas forças que definiam o espaço cultural e político em torno 
delas: o etno-nacionalismo, cujo machismo e valores patriarcais as oprimiam, 
e o feminismo anglo-americano, cujo viés branco e de classe média apagaram 
as dimensões de raça e classe de sua luta.113 (PRATT, 1993, p. 861-862) 

 

Outra personagem chicana que aparece nesse título é Dora Saldaña, uma investigadora 

particular como Gloria. Ambas rejeitam um papel passivo, como quando estão trabalhando 

juntas e um homem pede a elas que aguardem enquanto ele checa o terreno; elas concordam 

que odeiam fazer o papel de “donzela em perigo” e desobedecem à solicitação do parceiro, 

colocando-se ativas e autorresponsáveis na situação. Em outro momento, Dora traz reflexões 

sobre pertencimento e biculturalidade, expressando o sentimento dos chicanos em relação às 

duas principais culturas que compõem suas identidades:  

 

We Chicanos are like the abandoned children of divorced cultures. We are 
forever longing to be loved by an absent neglectful parent – Mexico – and also 
to be truly accepted by the other parent – the United States. We want bicultural 
harmony. We need it to survive. We struggle to achieve it. That struggle keeps 
us alive.114 (CORPI, 1999, p. 147-148) 

 

Deste modo, as personagens chicanas de Lucha Corpi, como pertencentes a dois mundos 

ao mesmo tempo, a duas culturas que a todo momento se entrecruzam e influenciam, devem 

“[...] aprender a habitar, no mínimo, duas identidades, a falar duas linguagens culturais, a 

                                                 
113 “[...] Chicana writers often invoked the figure of La Malinche as a vital, resonant site through which to respond 
to androcentric ethno-nationalism and to claim a gendered oppositional identity and history. This has involved 
negotiating complex self-definitions with respect to the two forces that defined the cultural and political space 
around them: ethno-nationalism, whose masculinism and patriarchal values oppressed them, and Anglo American 
feminism, whose white and middle class biases erased the class and race dimensions of their struggle.” (PRATT, 
1993, p. 861-862) 
114 “Nós chicanos somos como os filhos abandonados de culturas divorciadas. Estamos sempre ansiando por 
sermos amados por um progenitor ausente e negligente – o México – e também por sermos verdadeiramente aceitos 
pelo outro progenitor – os Estados Unidos. Nós queremos harmonia bicultural. Nós precisamos dela para 
sobreviver. Nós lutamos para alcançá-la. Essa luta nos mantém vivos.” (CORPI, 1999, p. 147-148) 
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traduzir e a negociar entre elas.” (HALL, 2006, p. 89). Temos então que “[...] o sujeito pertence 

a duas (ou mais) culturas ao mesmo tempo, sem querer abrir mão de nenhuma delas, porque 

não recusa nenhuma identidade que possui, aceitando, ao contrário, identidades plurais.” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 90). Assim, a questão identitária chicana é problematizada, fugindo a 

uma homogeneização ou neutralização de diferenças existentes entre indivíduos de um grupo 

que possui também as suas desigualdades e conflitos internos. Evidencia-se o prisma subversivo 

da representação literária que indaga e revela aspectos políticos e relações assimétricas de poder 

entre os diversos grupos sociais e a pluralidade das identidades, tanto pessoais quanto coletivas.  

Através de sua protagonista Gloria Damasco e de outras personagens, é levantada uma 

multiplicidade de fatores construtores de identidade, que é problematizada e cujos estereótipos 

são questionados a partir de dentro das situações. O pertencimento a uma cultura híbrida 

exacerba ainda mais a fragmentação do sujeito e a necessidade de articulação entre as diversas 

identificações e diferenciações para a construção identitária. Ainda mais delicada é a situação 

da mulher chicana, marginalizada tanto pela discriminação da hegemonia branca dos Estados 

Unidos como também pelos homens de seu próprio grupo étnico. Como afirma Alarcón (1990, 

p. 254): “[...] as mulheres de cor estão sempre já posicionadas transculturalmente e dentro de 

discursos contraditórios.”115 De tal modo, a construção identitária das personagens chicanas é 

feita justamente através das brechas entre as oposições binárias que tanto incidem na visão de 

mundo ocidental e nos processos de identificação e de diferenciação. 

Logo, a multiplicidade complexifica uma categorização que se pretenda muito 

compartimentada. Alinhado a este pensamento, Silva (2012, p. 83) aponta: “Questionar a 

identidade e a diferença como relações de poder significa problematizar os binarismos em torno 

dos quais elas se organizam.” As identidades mestiças são assim compostas por diversas 

camadas, escapando a uma lógica binária excludente, do tipo “ou/ou” e apontando para uma 

lógica aditiva, que aceita a coexistência de aspectos aparentemente discordantes. Como aponta 

García Canclini (2013, p. XXXIII): “Essa variabilidade de regimes de pertença desafia mais 

uma vez o pensamento binário a qualquer tentativa de ordenar o mundo em identidades puras e 

oposições simples.” A busca da visão chicana é justamente por uma desierarquização, por uma 

articulação de aspectos diversos, muitas vezes divergentes, através da desconstrução de 

discursos excludentes. Nas palavras de Bhabha (1998, p. 22): “Essa passagem intersticial entre 

identificações fixas abre a possibilidade de um hibridismo cultural que acolhe a diferença sem 

uma hierarquia suposta ou imposta.” 

                                                 
115 “[...] women of color [...] are always already positioned crossculturally and within contradictory discourses.” 
(ALARCÓN, 1990, p. 254) 
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Deste modo, são cruzadas fronteiras conceituais em relação a identidades que 

questionam a representação hegemônica. Tem-se assim que “O ‘cruzamento de fronteiras’ e o 

cultivo propositado de identidades ambíguas é [...] uma poderosa estratégia política de 

questionamento das operações de fixação da identidade.” (SILVA, 2012, p. 89). As 

identificações de Gloria refletem seu posicionamento diante do cenário em que se encontra, e 

são mutáveis, já que enrijecer seria não se adaptar, e as circunstâncias são incertas. Desta forma, 

emergem “[...] identidades culturais que não são fixas, mas que estão suspensas, em transição, 

entre diferentes posições; que retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições 

culturais; e que são o produto desses complicados cruzamentos e misturas culturais [...]” 

(HALL, 2006, p. 88). As inseguranças implicam a construção de identidades moventes, que são 

tecidas muitas vezes a partir de fragmentações. Nas palavras de Paulo Roberto Tonani do 

Patrocínio: “Marcado pela estrutura cartesiana clássica, o pensamento ocidental será atingido 

por uma série de discursos da diferença. Em oposição a uma ordem binária, somos conduzidos 

por uma perspectiva plural.” (PATROCÍNIO, 2017, p. 148) 

A produção literária de Corpi resgata aspectos históricos e culturais que evidenciam 

injustiças sociais e questões políticas que fazem parte da comunidade chicana, abordando ainda 

perspectivas sobre etnia e gênero, problematizando deste modo as identidades chicanas e dando 

especial atenção à condição da mulher dentro do contexto de suas obras, considerando as 

políticas e ideologias patriarcalistas e heterossexistas da agenda nacional-culturalista do 

Movimento Chicano (BUENO, 2016, p. 95). Gloria Damasco está não apenas profundamente 

enraizada em sua comunidade étnica, mas sente também uma responsabilidade direta em 

relação ao seu meio social, não separando suas crenças pessoais e seu compromisso com sua 

comunidade de sua investigação (GARCÍA, 2016, p. 74). Corpi reelabora a típica fórmula da 

ficção detetivesca deslocando a importância do crime individual para a própria estrutura social, 

que ela identifica como a maior fonte de criminalidade. (LIBRETTI, 1998, p. 78) 

Heroína imperfeita de uma jornada cotidiana, Gloria busca uma maior profundidade de 

reflexão em seu meio, cuja construção identitária é resultado de inúmeros aspectos de si e do 

contexto em que vive, elaborando assim uma personalidade multifacetada, que reflete as 

complexidades de seu ambiente. As outras personagens femininas seguem essa mesma linha, 

apresentando-se complexas e plurais. Como analisa Rodriguez (2005, p. 2): “Em contraste com 

os anos 1960 e 1970, quando chicanas/os procuraram solidificar uma identidade unificada para 

efetuar mudança social, as décadas de 1980, 1990 e 2000 trataram da compreensão da natureza 
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multifacetada da identidade, do poder e da política.”116 Ele afirma ainda que, nessas três décadas 

mais recentes, a identidade não é mais colocada como estável, mas dinâmica, não mais como 

biologicamente determinada, mas socialmente construída, e que o romance detetivesco 

chicana/o tem muito a nos dizer sobre a dinâmica da diferença e a evolução do sujeito chicana/o. 

(RODRIGUEZ, 2005, p. 13) 

Assim é a escrita de Corpi, que se coloca criticamente diante dos modos dominantes de 

representação e contribui para que grupos excluídos como os chicanos – e especialmente as 

chicanas – possam recuperar uma parte de sua história e construam suas identidades com todas 

as complexidades que as envolvem. Há desta forma (re)descobertas sociais, recuperações 

culturais e elaborações criativas, possibilitando um empoderamento da etnia e uma honra à 

ancestralidade, tornando o processo de construção identitária muito mais consciente e 

posicionado. A identidade é tomada assim como processo e não como produto, e ainda como 

um mistério a ser investigado. Ralph Rodriguez (2005, p. 8) aponta ainda que a força motriz 

por trás das narrativas detetivescas chicanas é uma busca por conhecimento, afirmando que a/o 

detetive recruta e combina múltiplas maneiras de conhecer o mundo, como entrevistas, 

deduções racionais, dados empíricos, e muitas vezes utilizam também de intuições ou 

pressentimentos para resolver o crime sob investigação. É sobre essas formas não-racionais de 

conhecimento que discorrerá o próximo capítulo, abordando o dom sombrio de Gloria 

Damasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 “In contrast to the 1960s and 1970s, when Chicana/os sought to solidify a unified identity to effect social 
change, the 1980s, 1990s, and 2000s have been about understanding the protean nature of identity, power, and 
politics.” (RODRIGUEZ, 2005, p. 2) 
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CAPÍTULO 3: MODOS DE SER CHICANA 
 

3.1 Gloria Damasco, uma detetive desviante 
 

Uma das características mais marcantes e interessantes da protagonista Gloria Damasco 

é sua percepção extrassensorial, uma espécie de clarividência que surge repentinamente já no 

início do primeiro livro da série, quando ela se depara com o cadáver do menino chicano, em 

cuja boca notou que havia excremento humano, acontecimento que ocorreu logo após o protesto 

da Moratória Chicana ter se tornado um tumulto violento. Muito abalada, Gloria chega a 

vomitar, caindo no chão. É nesse momento de extrema perturbação que ela tem sua primeira 

sensação “fora do normal”, como narra: “For an instant, I felt that I was looking down at the 

child, at Luisa and at myself from a place up above while the action below me rushed, like an 

old film, over a screen. I felt I was floating over the rooftops.”117 (CORPI, 1992, p. 18). Gloria 

assistia a toda a desordem de uma perspectiva diferente, como se pairasse acima da cena. Ela 

prossegue: “I looked down at myself. There I was [...] lying fragile next to the dead boy, my 

dark skin glistening with sweat.”118 (CORPI, 1992, p. 19). O enredo será desenvolvido a partir 

dessa experiência crucial, que será de grande relevância também para a construção identitária 

da protagonista, que a partir da descoberta do corpo morto da criança acaba adentrando 

involuntariamente o mundo da investigação criminal e tornando-se detetive amadora. 

Quando começa a ter essas experiências, Gloria lembra de sua avó, indicando que já 

possuía anteriormente uma predisposição para o extraordinário, uma curiosidade e um interesse 

pelo sombrio, e de alguma maneira uma sensibilidade com relação ao lado obscuro da vida. 

Além disso, é ressaltado o relacionamento familiar entre mulheres, mostrando possuírem 

sensibilidade para questões de ordem emocional, e também a importância do relacionamento 

entre gerações. Como aponta Rebolledo (1995, p. 108), a escrita de muitas chicanas apresenta 

a importância dos laços entre mulheres da família e amigas; isso é perceptível na obra de Corpi, 

que dispõe as mulheres no centro de sua escrita. Gloria está sempre cercada por mulheres da 

sua família e amigas, mulheres que a ajudam nas investigações, mulheres vítimas e também 

mulheres fortes, que atuam intensamente na comunidade e em suas vidas privadas. Flys-

Junquera (2006, p. 10) observa essa questão, afirmando que a ação e o apoio da comunidade de 

                                                 
117 “Por um instante, senti que estava olhando para baixo, vendo a criança, Luisa e eu mesma de um lugar acima, 
enquanto a ação abaixo de mim avançava, como um filme antigo, sobre uma tela. Senti que estava flutuando sobre 
os telhados.” (CORPI, 1992, p. 18) 
118 “Eu olhei para baixo, para mim mesma. Lá estava eu [...] deitada e frágil ao lado do menino morto, minha pele 
escura brilhando de suor.” (CORPI, 1992, p. 19) 
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mulheres são centrais nas tramas de Corpi. Já Maloof (2006, p. 14) considera especialmente o 

destaque da geração mais velha de mulheres chicanas e mexicanas nos romances de Corpi, que 

compartilham crenças populares, remédios caseiros, tradições mexicanas, práticas culturais 

indígenas e mestiças e espiritualidade. Gloria reconhece, como uma herança de sua avó, que a 

natureza é muito mais ampla do que aquilo que pode ser entendido racionalmente e observado 

externamente, como reflete: “I was experiencing something out of the ordinary [...] Perhaps it 

was only the product of what my grandmother called my ‘impressionable mind,’ her term for 

an imagination that could easily develop a morbid curiosity for the forbidden or the dark side 

of nature.”119 (CORPI, 1992, p. 26) 

Gloria então se vê em conflito entre essas percepções sobre as quais sente não ter 

qualquer controle e seu lado racional, aquele que busca uma explicação lógica, tentando se 

convencer de que essas sensações estranhas são apenas a manifestação de um sistema nervoso 

sobrecarregado, devido a todas as novas e intensas experiências que viveu desde a descoberta 

do corpo do menino Michael: “Something over which I didn’t seem to have any control was 

working in me or around me. [...] The rational part of me told me this sensation had to be simply 

the manifestation of an overloaded nervous system.”120 (CORPI, 1992, p. 29). Essas visões que 

Gloria começa a ter ao encontrar Michael abalam a sua autoimagem, uma vez que ela sente que 

não será a mesma a partir dessa experiência, demonstrando seu envolvimento emocional com 

o caso: “But the spirit of the dead child had taken hold of me. I would no longer be able to go 

about my life without feeling his presence in me.”121 (CORPI, 1992, p. 28). Deste modo, Gloria 

torna-se uma investigadora que, além de amadora, é também desviante da norma padrão, 

baseada na racionalidade. Flys-Junquera (2006, p. 2) reflete que Lucha Corpi se apropria da 

tradição detetivesca estadunidense com o propósito de transgredir várias de suas convenções 

como uma estratégia estética deliberada para retratar visões de mundo alternativas à visão 

anglo-americana dominante. Steblyk (2003, p. 5), por sua vez, corrobora essa visão, afirmando 

que ao contrário da detecção tradicional, os textos de Corpi legitimam certos tópicos da história 

não-patriarcal, não-capitalista e não-dominante. 

Assim, seu método investigativo é problematizado, uma vez que Gloria envolve seu 

                                                 
119 “Eu estava experimentando algo fora do comum [...] Talvez isso fosse apenas o produto do que minha avó 
chamava de minha ‘mente impressionável’, seu termo para uma imaginação que poderia facilmente desenvolver 
uma curiosidade mórbida pelo lado proibido ou sombrio da natureza.” (CORPI, 1992, p. 26) 
120 “Algo sobre o qual eu não parecia ter qualquer controle estava agindo sobre ou ao redor de mim. [...] Meu lado 
racional me dizia que essa sensação devia ser simplesmente a manifestação de um sistema nervoso 
sobrecarregado.” (CORPI, 1992, p. 29) 
121 “Mas o espírito da criança morta se apoderou de mim. Eu não seria mais capaz de continuar minha vida sem 
sentir sua presença em mim.” (CORPI, 1992, p. 28) 
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lado emocional e precisa lidar não apenas com suas emoções como também com as novas e 

extraordinárias sensações que tem em relação a questões que envolvem o crime. Essa nova 

característica de sua personalidade surge como uma espécie de consciência extrassensorial, a 

qual não compreende muito bem e tem dificuldade em interpretar, e por isso a chama de dom 

sombrio – dark gift. Pearson (2002, p. 44) afirma que, em contraste com muitos romances 

detetivescos tradicionais, que retratam um protagonista masculino durão e cínico, Gloria não 

tem medo de revelar suas emoções e reações ao leitor, e em cada romance ela é compelida, por 

visões e por empatia pessoal pelas vítimas, a aceitar os casos, mostrando seu profundo senso de 

responsabilidade e lealdade a seu povo. Já Maloof (2006, p. 2) observa que Gloria Damasco, 

uma detetive clarividente, traz uma nova perspectiva estética e cultural feminista chicana ao 

gênero da ficção detetivesca. Como observa Carla Portilho: 

 

[...] as experiências psíquicas, premonições e visões de Gloria se apresentam 
como uma outra característica que desconstrói a imagem do detetive 
hegemônico, pois ela não utiliza apenas o intelecto para resolver os mistérios. 
As visões vão contra o caráter positivista do romance policial tradicional, 
sobretudo o de enigma, uma vez que não podem ser explicadas pela razão nem 
por uma relação de causa e efeito. (PORTILHO, 2016, p. 58) 

 

Entretanto, esse novo aspecto de Gloria não é prontamente aceito por ela mesma, que 

demonstra não ser muito ligada ao lado espiritual, apesar de possuir formação católica, o que 

evidencia um dos aspectos culturais chicanos herdados do México. Apesar de manifestar 

simpatia por aspectos ligados ao catolicismo, ela não demonstra ter uma relação forte ou formal 

com a religião. Logo, fundir essa nova faceta à sua personalidade e a seu modo de viver se 

mostrará mais um dos desafios a serem enfrentados, parte do seu processo contínuo de 

construção identitária, uma vez que a identidade “[...] permanece sempre incompleta, está 

sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada.’” (HALL, 2006, p. 38). Para a/o detetive, 

interpretar os traços deixados pelo criminoso é se envolver simultaneamente em um processo 

de auto-exegese; a interação da/o detetive com o texto criminal revela fragmentos de sua 

identidade e evidencia que a identidade está sempre em processo. (RODRIGUEZ, 2005, p. 9) 

A construção identitária é tida assim como permanentemente em andamento, intrincada 

que está nos processos de identificação e também “[...] profundamente envolvida no processo 

de representação” (HALL, 2006, p. 71), sendo a literatura um sistema de representação que 

também afeta a construção identitária, um meio não só de elaborar as identidades das 

personagens de uma obra, mas que possui também o poder de influenciar a construção 

identitária do público leitor. Sobre isso, Flys-Junquera (2006, p. 12) aponta que Corpi usa suas 



83 
 

estratégias imaginativas para uma expressão cultural emancipatória e para provocar seus 

leitores em seu próprio processo de autodefinição, estimulando-os a reavaliarem seus valores. 

Desta forma, “a identidade está dentro do discurso, dentro da representação. Ela é 

constituída em parte pela representação. A identidade é uma narrativa do eu; ela é a história que 

contamos sobre o eu a fim de saber quem somos.”122 (HALL, 1991, p. 16). A identidade é, 

assim, constituída dentro da linguagem, através de uma narratividade do eu, uma estrutura 

construída pelo sujeito para si mesmo e para o outro que procura manifestar uma coerência, 

mas que não deve ser tomada como estável ou permanente, já que o próprio sistema linguístico 

não é fixo. De tal modo, a identidade nunca chega a um “resultado final”, mas permanece em 

elaboração ao longo de toda a vida do indivíduo, sendo ainda formada dentro de contextos 

particulares, nos quais há sempre em jogo relações de poder. Como analisa Silva (2012, p. 91): 

“A identidade e a diferença são estreitamente dependentes da representação. [...] É também por 

meio da representação que a identidade e a diferença se ligam a sistemas de poder.” Ele 

complementa: “A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de 

poder. [...] A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes.” (SILVA, 2012, p. 81). Nas 

palavras de Stuart Hall: 

  

Precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do 
discurso, precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e 
institucionais específicos, em formações e práticas discursivas específicas, por 
estratégias enunciativas específicas. Além disso, elas emergem dentro do jogo 
de modalidades específicas de poder [...]123 (HALL, 1996, p. 4) 

 

Voltando à obra, neste momento em Eulogy for a Brown Angel (1992) Gloria é uma 

mulher jovem, mãe de uma filha pequena e esposa de um médico, Darío, a quem demonstra ter 

receio de contar sobre suas novas experiências. Gloria mostra ser consciente de sua imersão em 

uma sociedade que valoriza os discursos da racionalidade em lugar de qualquer conhecimento 

que não possa ser “cientificamente comprovado”, revelando ter sido até então uma mulher mais 

voltada ao lado racional e evidenciando sua própria ambivalência a respeito de sua nova 

condição, uma vez que sempre procurou fundamentos lógicos para qualquer coisa que 

acontecesse com ela, afirmando assim que prefere usar a intuição como um suporte da razão, e 

                                                 
122 “Identity is within discourse, within representation. It is constituted in part by representation. Identity is a 
narrative of the self; it’s the story we tell about the self in order to know who we are.” (HALL, 1991, p. 16) 
123 “Precisely because identities are constructed within, not outside, discourse, we need to understand them as 
produced in specific historical and institutional sites within specific discursive formations and practices, by 
specific enunciative strategies. Moreover, they emerge within the play of specific modalities of power [...]” 
(HALL, 1996, p. 4) 
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não o contrário: “I purposely didn’t mention any of my ‘flying’ experiences. I suppose I felt 

embarrassed since I had always sought rational explanations for anything that happened to me, 

using intuition to support reason rather than the other way around.”124 (CORPI, 1992, p. 30) 

É possível entender o receio de Gloria em contar ao marido sobre essas questões, 

duvidando de que ele pudesse compreender suas experiências psíquicas. Ela revela sua 

consciência sobre o modo de pensar de Darío, uma vez que, sendo ele médico, está inserido em 

um contexto de pensamento lógico-científico. No momento em que Darío confrontou Gloria 

sobre seu envolvimento na investigação, ele mencionou não apenas seu papel de mãe e esposa 

mas também outro aspecto que julgava estar ameaçando sua coerência: suas experiências 

extrassensoriais. Ele afirmou que estas pareciam ter se tornado mais importantes para ela do 

que sua própria segurança, insinuando que esses fenômenos estavam ameaçando a ordem 

estabelecida, isto é, o ambiente familiar previsível e seguro. Daí compreende-se a hesitação de 

Gloria em contar-lhe sobre essas questões, duvidando de que ele poderia entender suas 

vivências psíquicas. Além disso, é ressaltada novamente a ambivalência de Gloria, uma vez que 

ela mesma demonstra ter dificuldade em entender e aceitar suas próprias visões: 

 
He’s a medical doctor. He believes only in what is scientifically verifiable. If 
I told him any of this, he probably would assume I’m on LSD or some other 
drug. I don’t think Darío would understand this at all. [...] I’m not sure that I 
myself understand or accept what’s been happening to me.”125 (CORPI, 1992, 
p. 48) 

 

Gloria sente então que sua personalidade foi dividida, percebendo dois lados 

antagônicos, o “claro” e o “escuro”, como uma dualidade de forças opostas em que uma é a 

realidade e a outra é composta por ilusões de ótica, expondo a ambivalência que compõe sua 

identidade: 

[...] I now felt I was drifting into what I could only describe as neurotic 
lucidity. [...] I had a sense that I was looking at two sides of myself as if on a 
photographic negative – the lighter areas being ‘reality’; the darker shades of 
colors, even perhaps the absence of color, being optical illusions.126 (CORPI, 
1992, p. 30) 

                                                 
124 “Eu propositadamente não mencionei nenhuma das minhas experiências de ‘voo’. Suponho que me senti 
constrangida, pois sempre busquei explicações racionais para qualquer coisa que acontecesse comigo, usando a 
intuição para apoiar a razão, e não o contrário.” (CORPI, 1992, p. 30) 
125 “Ele é médico. Ele acredita apenas no que é cientificamente verificável. Se eu lhe dissesse algo, ele 
provavelmente diria que eu estou usando LSD ou alguma outra droga. Eu não acho que Darío entenderia isso 
absolutamente. [...] não tenho certeza de que eu mesma entenda ou aceite o que está acontecendo comigo.” 
(CORPI, 1992, p. 48) 
126 “[...] eu agora sentia que estava flutuando em direção ao que poderia apenas descrever como lucidez neurótica. 
[...] tive a sensação de que estava olhando para dois lados de mim como se fosse um negativo fotográfico – as 
áreas mais claras sendo a ‘realidade’; os tons mais escuros, talvez até a ausência de cor, sendo ilusões de ótica.” 
(CORPI, 1992, p. 30) 
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Gloria vivencia essa ruptura entre as realidades objetiva e subjetiva, mas de alguma 

forma demonstra ouvir essa “voz” que não consegue compreender – sua intuição, palavra com 

a qual declara tomar cuidado. Ela percebe que suas visões compõem uma espécie de idioma 

exótico, cujos sinais e símbolos parecem muitas vezes ininteligíveis. Contudo, ela começa a ter 

algumas percepções intuitivas a respeito do crime e de seu assassino, mesmo não tendo muita 

clareza sobre o significado das mensagens: “My intuition (and I would use that word very 

carefully from that day forward) told me that this was no ordinary killer.”127 (CORPI, 1992, p. 

31). Contudo, Gloria não se sente à vontade em contar essas vivências nem mesmo para sua 

melhor amiga, a poeta Luisa. O receio de compartilhar essas sensações até mesmo com Luisa 

revela o seu próprio preconceito em relação a este tipo de experiência, evidenciando mais uma 

vez sua identidade contraditória, pois mesmo sentindo vontade de revelar essas questões para 

sua amiga, decide não fazê-lo, pensando: “[...] I was even tempted to tell Luisa about my 

unusual experiences since Saturday, but on second thought I decided against it. People usually 

laugh at such things, and I myself had made fun of anything that smacked of psychic 

phenomena.”128 (CORPI, 1992, p. 47). No entanto, Luisa mostra-se muito mais aberta e flexível 

do que Gloria, a quem considera uma pessoa racional. Luisa não somente aceita como acolhe 

sua amiga, mostrando a Gloria que suas visões não são tão estranhas assim, fazendo uma 

analogia com sua própria vocação de poetisa. Luisa acredita que para aceitar não é 

indispensável entender, pois nem tudo pode ser compreendido intelectualmente, dizendo a 

Gloria: 

 

There are things one may not understand, but, still, one accepts them. I don’t 
know where poetry comes from, but I know I’m moved to write poems and I 
accept that. [...] There are things that can’t be grasped intellectually. Maybe 
all this seems strange to you because you don’t rely much on your intuition 
and perception of people and things. But I don’t think what you’ve just 
described is strange at all.129 (CORPI, 1992, p. 48)  

 

Neste momento, Gloria considera que a intuição não conseguiria somar na construção 

                                                 
127 “Minha intuição (e eu usaria essa palavra com muito cuidado daquele dia em diante) me disse que este não era 
um assassino comum.” (CORPI, 1992, p. 31) 
128 “[...] Fiquei até tentada a contar para Luisa sobre minhas experiências inusitadas desde sábado, mas, pensando 
melhor, decidi não fazê-lo. As pessoas geralmente riem de tais coisas, e eu mesma zombava de qualquer coisa que 
se assemelhasse a um fenômeno psíquico.” (CORPI, 1992, p. 47) 
129 “Há coisas que uma pessoa pode não entender, mas, ainda assim, pode aceitar. Eu não sei de onde vem a poesia, 
mas sei que sou movida a escrever poemas e aceito isso. [...] Há coisas que não podem ser compreendidas 
intelectualmente. Talvez tudo isso pareça estranho para você porque você não confia muito em sua intuição e 
percepção das pessoas e das coisas. Mas eu não acho que o que você acabou de descrever seja estranho de forma 
alguma.” (CORPI, 1992, p. 48) 
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de conhecimento, mas que poderia ser avaliada como um indício de menor inteligência racional. 

No entanto, ela tem consciência de seu envolvimento emocional com o caso e em certo ponto 

expressa invejar o desapego de Matthew Kenyon, o policial com quem colabora na investigação 

do assassinato de Michael: “[...] I envied his detachment and objectivity. For Kenyon, this was 

a puzzle or a game of deduction and strategy.”130 (CORPI, 1992, p. 61). Assim, Gloria 

demonstra valorizar o aspecto racional e analítico em detrimento do conhecimento que possa 

agregar com as suas experiências psíquicas, como se estas pudessem tomar o espaço do 

pensamento lógico, e não juntar-se a ele. Ela se debate entre os dois modos de percepção, 

encarando-os como excludentes, sem cogitar a possibilidade da união de ambos, e duvida do 

valor da percepção intuitiva como ferramenta para a investigação. Logo, ela se questiona sobre 

a eficácia e utilidade dessas visões, acreditando não ser exatamente um presente ou um dom, 

mas um fardo, já que não consegue “decodificar” as visões para ajudá-la a encontrar o assassino: 

“I already knew that something in my psychological make-up had changed. [...] Surely it wasn’t 

much of a gift, I realized. What good were visions if there was no way to decode them? If their 

effectiveness as a tool to apprehend the murderer was nil?”131 (CORPI, 1992, p. 62) 

A protagonista acredita que chegou ao caso do assassinato de Michael através de uma 

“armadilha” da mente, e que ela poderia levar muito tempo para achar a saída deste “abismo” 

até a “a verdade”, demonstrando mais uma vez seu ceticismo com relação a suas próprias visões 

e sensações. Gloria então assume que essa mudança em sua personalidade é algo difícil para 

ela mesma aceitar e admite estar em uma posição ambivalente: “As difficult as this change in 

my personality was for me to accept, I had to admit I was becoming a walking contradiction.”132 

(CORPI, 1992, p. 76). Este é o momento em que se coloca mais claramente notável a sua 

autoconsciência a respeito de sua identidade contraditória, instável e complexa, evidenciando a 

fragmentação de si mesma e revelando, assim, as múltiplas camadas de sua personalidade. Suas 

diferentes facetas estão em colisão, e há deste modo um desequilíbrio e uma tensão em sua 

própria subjetividade.  

Essa divisão que Gloria Damasco sente entre seus dois tipos de consciência é também 

abordada pela teórica Gloria Anzaldúa, que expõe sua própria experiência de percepção 

extrassensorial, denominando-a la facultad, “a faculdade”, no sentido de capacidade ou aptidão 

                                                 
130 “[...] eu invejei seu distanciamento e objetividade. Para Kenyon, isso era um quebra-cabeça ou um jogo de 
dedução e estratégia. ”(CORPI, 1992, p. 61) 
131 “Eu já sabia que algo na minha constituição psicológica havia mudado. [...] Certamente este não era um grande 
presente, eu percebi. De que adiantavam as visões se não havia um modo de decodificá-las? Se a sua eficácia como 
ferramenta para capturar o assassino era nula?” (CORPI, 1992, p. 62) 
132 “Por mais difícil que fosse para mim aceitar essa mudança na minha personalidade, eu tinha que admitir que eu 
estava me tornando uma contradição ambulante.” (CORPI, 1992, p. 76) 
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natural, análoga ao dark gift da detetive de Lucha Corpi. Descrevendo o que entende por esse 

tipo de manifestação, Anzaldúa (1987, p. 38) afirma: “La facultad é a capacidade de ver nos 

fenômenos de superfície o significado de realidades mais profundas [...] É um ‘sentir’ 

instantâneo, uma percepção rápida que chega sem um raciocínio consciente.”133 A dificuldade 

de autoaceitação é também exposta pela estudiosa, que indica ter proveniência na tradição do 

pensamento ocidental, ou seja, na racionalidade, na dualidade, na categorização do mundo em 

oposições excludentes. A preponderância é de uma visão de mundo que não aceita aquilo que 

não pode ser comprovado a partir de práticas cientificamente reconhecidas, relegando tudo o 

que não se encaixa nesse molde como crendice. Assim, é instalado um sentimento de 

inferioridade no sujeito que não está de acordo com os padrões vigentes mais aceitos, levando 

a uma recusa ou negação de aspectos de sua própria identidade: 

 

[...] Eu não considerei minhas experiências psíquicas reais. Eu neguei suas 
ocorrências e deixei meus sentidos internos atrofiarem. Eu permiti que a 
racionalidade branca me dissesse que a existência do “outro mundo” era mera 
superstição pagã. Eu aceitei sua realidade, a realidade “oficial” do modo 
racional, lógico, que está ligado à realidade externa, ao mundo superior, e é 
considerada a consciência mais desenvolvida – a consciência da dualidade.134 
(ANZALDÚA, 1987, p. 36-37) 

 

É interessante trazer uma reflexão sobre como as vivências particulares das mulheres 

chicanas estão presentes não apenas em sua literatura como também em sua teoria, defendendo 

o uso de percepções individuais como base para conceitos teóricos, ou seja, elas produzem uma 

teoria mediada por suas experiências pessoais (HARRIS, 2003, p. 78). Quiñonez (2002, p. 149) 

corrobora essa afirmação, apontando: “As escritoras chicanas muitas vezes servem como 

receptáculos para criar perspectivas alternativas e autopercepções que inserem a experiência 

pessoal com o propósito de transcender a opressão.”135 A experiência pessoal e a percepção da 

pesquisadora chicana podem ser usadas para criar transformação, e teorias são construídas a 

partir de suas próprias vidas, desenvolvendo estudos que descrevem a riqueza e os aspectos 

empoderadores de sua cultura, ajudando a restaurar o que foi rotulado como deficitário por 

                                                 
133 “La facultad is the capacity to see in surface phenomena the meaning of deeper realities [...] It is an instant 
‘sensing,’ a quick perception arrived at without conscious reasoning.” (ANZALDÚA, 1987, p. 38) 
134 “[...] I did not deem my psychic experiences real. I denied their occurrences and let my inner senses atrophy. I 
allowed white rationality to tell me that the existence of the ‘other world’ was mere pagan superstition. I accepted 
their reality, the ‘official’ reality of the rational, reasoning mode which is connected with external reality, the upper 
world, and is considered the most developed consciousness – the consciousness of duality.” (ANZALDÚA, 1987, 
p. 36-37) 
135 “Chicana writers often serve as vessels for creating alternative perspectives and self-perceptions that insert 
personal experience for the purpose of transcending oppression.” (QUIÑONEZ, 2002, p. 149) 
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outras pessoas de fora da cultura (VERA; SANTOS, 2005, p. 111). Esse é o caso da escrita de 

Corpi, que traz em sua biografia um rico arcabouço que é explorado como fonte de inspiração 

temática em sua obra literária, e também da teoria de Anzaldúa, sendo que esta critica teóricos 

que com frequência e erroneamente separam a teoria da experiência vivida (ANZALDÚA, 

1990, p. xxiii). Ela também ressalta o caráter de embate e de multiplicidade de sentidos com 

relação aos antagonismos provenientes de origens culturais diferentes, como aqueles com os 

quais as chicanas lidam: “Como outros que têm ou vivem em mais de uma cultura, nós 

recebemos mensagens múltiplas, frequentemente opostas. A união de dois quadros de referência 

autoconsistentes, mas geralmente incompatíveis, causa um choque, uma colisão cultural.”136 

(ANZALDÚA, 1987, p. 78). A teórica ressalta a chicana como a mestiça que habita diferentes 

realidades: “Assim, pessoas que habitam ambas as realidades são forçadas a viver na interface 

entre as duas, forçadas a se tornar adeptas dos modos de troca. Tal é o caso com a índia e a 

mestiça.”137 (ANZALDÚA, 1987, p. 37) 

É através dessa dualidade, dessa instabilidade, que Gloria Damasco desenvolve sua 

identidade, consciente de ser um sujeito múltiplo e contraditório, percebendo as ambiguidades 

ideológicas que compõem sua vida como mãe/esposa e sua nova função de investigadora, além 

dos antagonismos sociais que esses diferentes papeis representam em sua visão de mundo.  Suas 

contradições surgem devido a experiências sobrepostas que ela não é capaz de articular e 

sintetizar em uma unidade harmoniosa. Ao fim de Eulogy for a Brown Angel (1992), é possível 

notar o amadurecimento de Gloria, passados dezoito anos desde o início do caso, quando tinha 

apenas 23 anos de idade, época em que sentiu uma estranheza por si mesma frente às novas 

manifestações que surgiam em sua personalidade. Naquela ocasião, ela não conseguiu assumir 

suas diferentes facetas ao mesmo tempo, deixando a investigação para dedicar-se à família.  

De tal forma, é através de seus conflitos internos que Gloria caminha para uma maior 

flexibilização, em direção a uma superação de dicotomias. Ao término da obra, passados tantos 

anos e ocorridas diversas mudanças em sua vida, o momento é mais oportuno para que ela possa 

recuperar sua dívida moral e enfim solucionar o caso, sendo ao mesmo tempo uma busca de 

autorrealização, ao atuar em uma causa na qual acredita e diante da qual sente-se útil e capaz. 

Além disso, com o passar do tempo ela percebe mudanças em suas visões em termos de 

frequência e de natureza, demonstrando sua transformação vinda com o amadurecimento e 

                                                 
136 “Like others having or living in more than one culture, we get multiple, often opposing messages. The coming 
together of two self-consistent but habitually incompatible frames of reference causes un choque, a cultural 
collision.” (ANZALDÚA, 1987, p. 78) 
137 “Thus people who inhabit both realities are forced to live in the interface between the two, forced to become 
adept at switching modes. Such is the case with the india and the mestiza.” (ANZALDÚA, 1987, p. 37) 
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seguindo assim os preceitos da “new mestiza”, a nova mestiça a que se refere Anzaldúa (1987, 

p. 79): “A nova mestiça lida com as dificuldades desenvolvendo uma tolerância para as 

contradições, uma tolerância para a ambiguidade.”138 É notável a mudança no comportamento 

de Gloria, pois ela agora demonstra ter aprendido a aceitar suas percepções extrassensoriais e a 

equilibrar melhor esse aspecto de sua identidade: “Eventually, I learned to accept this dark gift 

and to build the delicate balance on which my sanity rested.”139 (CORPI, 1992, p. 123) 

É possível assim perceber no decorrer da obra em questão que o amadurecimento da 

protagonista ao longo do tempo move-se em consonância com os acontecimentos e descobertas 

que desvela em seu percurso. Agora sua percepção extrassensorial é considerada um caminho 

para o conhecimento de si mesma e de seu contexto, uma outra sabedoria, psíquica, que mesmo 

diferente da racional pode trabalhar conjuntamente a ela. Logo, a investigadora passa de uma 

lógica de exclusão para uma de articulação, mostrando ter desenvolvido novos modos de 

negociar a tensão entre aspectos divergentes de sua identidade. Contudo, ela não faz uma 

simplificação ou síntese, mas indica que as inquietações permanecem e não deixarão de existir, 

já que sua identidade sempre terá esses dois lados, que devem ser manejados continuamente. 

Deste modo, apesar de aos poucos aprender a lidar melhor com seu dom sombrio, Gloria é 

consciente de que este será sempre um elemento causador de desequilíbrio em sua 

personalidade: “How unfair it seemed to be the recipient of a dark gift, yet to have it be so small 

and limited. Only one thing seemed certain at the time, that no matter how limited this psychic 

gift was, it would remain a part of me until the day I died.”140 (CORPI, 1992, p. 128) 

A protagonista revela diversas contradições de si mesma e de seu contexto, e sua 

construção identitária é resultado de diversos aspectos de si e do mundo em que vive, 

elaborando assim uma personalidade multifacetada, que reflete as complexidades de sua 

individualidade e da coletividade híbrida em que se insere. De tal modo, não há um 

reducionismo simplista nem do meio nem de si, mas problematizações que indagam mais do 

que respondem, e que trazem levantamentos significativos para reflexões sobre a identidade. 

Como afirma Hall (2006, p. 12): “O sujeito [...] está se tornando fragmentado; composto não 

de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas.” 

Anzaldúa ressalta o aspecto plurifacetado em particular da identidade feminina chicana, que 

                                                 
138 “The new mestiza copes by developing a tolerance for contradictions, a tolerance for ambiguity.” 
(ANZALDÚA, 1987, p. 79) 
139 “Finalmente, eu aprendi a aceitar este dom sombrio e a construir o delicado equilíbrio no qual minha sanidade 
repousava.” (CORPI, 1992, p. 123) 
140 “Quão injusto me parecia ser a receptora de um dom sombrio, e ainda este sendo tão pequeno e limitado. Apenas 
uma coisa parecia certa no momento, que não importa quão limitado esse dom psíquico fosse, ele permaneceria 
como uma parte de mim até o dia em que eu morresse.” (CORPI, 1992, p. 128) 
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resiste a uma classificação simplificada: “Ela tem uma personalidade plural, ela opera em um 

modo pluralista [...]”141 (ANZALDÚA, 1987, p. 79), afirmando ainda que um dos objetivos 

desta nova consciência mestiça é quebrar a dualidade sujeito-objeto e mostrar como essa 

dualidade é transcendida (ANZALDÚA, 1987, p. 80). Sobre essa lógica inclusiva e complexa 

ela comenta: 

 

A mestiça constantemente tem que se afastar de formações habituais; do 
pensamento convergente, raciocínio analítico que tende a usar a racionalidade 
para se mover em direção a um único objetivo (um modo ocidental), ao 
pensamento divergente, caracterizado pelo movimento para longe de padrões 
e objetivos definidos e em direção a uma perspectiva mais integral, que inclui, 
em vez de excluir.142 (ANZALDÚA, 1987, p. 79) 

 

No segundo livro da série, Cactus Blood (1995), Gloria inicia sua narração refletindo 

sobre as várias perdas que sofreu no período de três anos, tendo perdido seu pai para um câncer, 

seu marido Darío para um ataque cardíaco e sua melhor amiga Luisa para uma bala que era 

destinada a ela, que sente como se tivesse matado sua amiga, sempre devendo sua vida a Luisa. 

No título anterior ela ainda atuava como uma detetive amadora – primeiramente colaborando 

com o policial Kenyon, e depois solucionando o caso com a ajuda de um detetive particular 

profissional, Justin Escobar. Agora ela era aprendiz de Justin, em treinamento para conseguir 

uma licença e atuar profissionalmente. Mesmo com todas as mudanças em sua vida, ela 

continua a ter visões e também a lidar com elas de modo ambivalente, demonstrando ainda ter 

dificuldade em aceitar esse seu aspecto: “I fought the temptation to curse every one of my 

ancestors from whom I could have inherited my clairvoyance – my dark gift, as I called it.”143 

(CORPI, 1995, p. 22). Novamente ela traz lembranças de sua avó, resgatando uma sabedoria 

popular feminina a respeito da vida, mas ao mesmo tempo colocando sua visão racional a 

respeito de questões enigmáticas: 

 

Perhaps my grandmother, Mami Julia, had been right when she said that there 
were no coincidences in life. Unless we thwarted fate’s efforts with our 
willfulness, she often told me, meeting certain people was predestined, the 
course of major events in our lives already charted. [...] one thing seemed 
certain: that coincidences ceased to be a series of random events when an 

                                                 
141 “She has a plural personality, she operates in a pluralistic mode [...]” (ANZALDÚA, 1987, p. 79) 
142 “La mestiza constantly has to shift out of habitual formations; from convergent thinking, analytical reasoning 
that tends to use rationality to move toward a single goal (a Western mode), to divergent thinking, characterized 
by movement away from set patterns and goals and toward a more whole perspective, one that includes rather than 
excludes.” (ANZALDÚA, 1987, p. 79) 
143 “Eu lutei contra a tentação de amaldiçoar cada um dos meus antepassados de quem eu poderia ter herdado 
minha clarividência – meu dom sombrio, como eu o chamava.” (CORPI, 1995, p. 22) 
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intelligence made sense of them. I had always wanted to be that intelligence. 
I still do [...]144 (CORPI, 1995, p. 23-24) 

 

De tal maneira, mesmo quase duas décadas após ter tido esse seu lado despertado, ele 

ainda se mostra como um grande desafio a ser enfrentado, com o qual Gloria continua a debater-

se, mas uma vez que as percepções surgem ela se empenha em compreendê-las racionalmente, 

como é evidenciado no trecho a seguir, em que também comenta sobre sua relação com seu 

dom ao longo do tempo, evidenciando sua falta de controle sobre ele:  

 

I was twenty-three when I’d first discovered I had an extrasensory awareness 
– my dark gift. Since then, I had known that I had no more control over its 
rhythms than I had over my heart’s beating. Nonetheless, I had relentlessly 
fought not to have my reason clouded by this prescience in me. But I also 
realized that regardless of how I felt about my heightened perception, once the 
dreams and visions came I would be committed – like an unskilled 
cryptographer – to extract meaning from them and to act on the knowledge.145 
(CORPI, 1995, p. 32) 

 

Novamente, a reflexividade da protagonista se destaca em relação às suas percepções 

extrassensoriais, seu dom sombrio que continua a atuar ao longo de sua nova investigação. 

Mesmo após tantos anos lidando com essa sua característica, Gloria indica que as inquietações 

permanecem e não podem deixar de existir, que sua identidade sempre terá esses dois lados que 

devem ser manejados: “I felt disgruntled at the thought that I might forever have to second-

guess myself, to rifle the murky waters of my psyche armed with nothing more than the puny 

light of my intuitive intelligence to guide me.”146 (CORPI, 1995, p. 69). Assim, ambiguidade e 

ambivalência são características presentes na construção identitária de Gloria Damasco, e tanto 

em relação à sua postura política quanto à sua forma de pensamento e aquisição de 

conhecimento, há na personagem certos dilemas aos quais não são oferecidas resoluções ou 

simplificações. Suas contradições são problematizadas e complexificam a composição da 

                                                 
144 “Talvez minha avó, Mami Julia, estivesse certa quando disse que não havia coincidências na vida. A menos que 
frustrássemos os esforços do destino com nossa determinação, ela frequentemente me dizia que conhecer certas 
pessoas estava predestinado, que o curso de grandes eventos em nossas vidas já estava traçado. [...] uma coisa 
parecia certa: as coincidências deixavam de ser uma série de eventos aleatórios quando uma inteligência dava 
sentido a elas. Eu sempre quis ser essa inteligência. Eu ainda quero [...]” (CORPI, 1995, p. 23-24) 
145 “Eu tinha vinte e três anos quando descobri pela primeira vez que eu tinha uma consciência extrassensorial –
meu dom sombrio. Desde então, eu sabia que não tinha mais controle sobre seus ritmos do que sobre as batidas do 
meu coração. No entanto, eu tinha lutado implacavelmente para não ter minha razão obscurecida por essa 
presciência em mim. Mas eu também percebi que, independentemente de como eu me sentia sobre a minha 
percepção aumentada, uma vez que os sonhos e visões viessem, eu estaria comprometida – como uma criptógrafa 
não qualificada – a extrair o significado deles e a agir sobre o conhecimento.” (CORPI, 1995, p. 32) 
146 “Senti-me desanimada com o pensamento de que eu poderia sempre ter que adivinhar-me, revistando as águas 
turvas da minha psique, armada com nada além da fraca luz da minha inteligência intuitiva para me guiar.” 
(CORPI, 1995, p. 69) 
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protagonista. Deste modo, Gloria lida com suas questões buscando possibilidades de 

pensamento para além de dicotomias, consciente do ser híbrido e múltiplo que é. Em outras 

palavras, “a ambivalência instaurada pelo discurso da hibridização cultural promove a formação 

de um novo molde de apreciação da relação entre identidade e diferença, agora fora de uma 

dualidade e dentro de um escopo baseado na multiplicidade.” (PATROCÍNIO, 2017, p. 144) 

Uma das pessoas com quem Gloria entra em contato nesse segundo título para coletar 

informações sobre o caso que investiga é María Baldomar, uma curandeira. A respeito dessa 

figura, Rebolledo (1995, p. 83) comenta: “A curandeira possui habilidades intuitivas e 

cognitivas, e sua conexão e inter-relação com o mundo natural é particularmente relevante.”147 

Ela afirma ainda que a imagem da curandeira como “vidente” é central na literatura chicana 

(REBOLLEDO, 1995, p. 84). García (2016, p. 76) observa que essa habilidade sobrenatural de 

Gloria, que complementa o processo de investigação criminal, está profundamente ligada à 

herança cultural familiar e às curandeiras chicanas. María Baldomar percebe o dom de Gloria, 

confirmando sua vocação de curandeira e demonstrando possuir sensibilidade psíquica quando 

diz a ela: “To look into the past [...] is to look into the future. But it takes a certain kind of talent, 

a great gift, to see how the past will become the future. That’s what your gift is all about.”148 

(CORPI, 1995, p. 94), ao que Gloria responde que ela faz parecer tão simples, mas que não tem 

sido tão simples assim para si mesma. María prossegue: “Only because you doubt yourself so 

much. It is hard to be who you are [...] People make fun of you – they don’t understand [...] 

They taunt you, unable to see the nature of your gift, afraid of it many times.”149 (CORPI, 1995, 

p. 94). Gloria então sente-se triste ao lembrar da reação de seu pai quando sua mãe tentou 

explicar sua clarividência para ele, que não sabendo que Gloria estava perto, disse, 

demonstrando reprovação e preconceito: “Is my daughter now going to become one of those 

Madames so-and-so with their crystal balls, or those gypsies who read palms for a buck?”150 

(CORPI, 1995, p. 95) 

O pai de Gloria expressa o pensamento dominante a respeito de seu tipo de percepção, 

considerada algo “primitivo” ou apenas um engodo de quem quer se aproveitar de outras 

pessoas, o que é inclusive problematizado por Corpi, que coloca outro personagem, Ramón 

                                                 
147 “The curandera possesses intuitive and cognitive skills, and her connection to and interrelation with the natural 
world is particularly relevant.” (REBOLLEDO, 1995, p. 83) 
148 “Olhar para o passado [...] é olhar para o futuro. Mas é preciso um certo tipo de talento, um grande dom, para 
ver como o passado se tornará o futuro. É disso que se trata o seu dom.” (CORPI, 1995, p. 94) 
149 “Só porque você duvida muito de si mesma. É difícil ser quem você é [...] As pessoas zombam de você – elas 
não entendem [...] Elas te provocam, incapazes de ver a natureza do seu dom, com medo dele muitas vezes.” 
(CORPI, 1995, p. 94) 
150 “Minha filha agora vai se tornar uma daquelas madames fulana-de-tal com suas bolas de cristal, ou uma 
daquelas ciganas que lêem mãos por um trocado?” (CORPI, 1995, p. 95) 
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Caballos, como um xamã charlatão. A questão é que esse tipo de experiência de Gloria é 

relacionada a uma espiritualidade pagã, que é ainda hoje denegrida pela ideologia dominante 

neocolonialista, como o era pelo pensamento colonial: “As práticas religiosas dos povos 

colonizados eram frequentemente denegridas como mera superstição ou abertamente atacadas 

como paganismo, e assim usadas para justificar a chamada ‘missão civilizadora’ [...] do 

colonizador.”151 (ASHCROFT; GRIFFITHS; TIFFIN, 2013, p. 226). Esse aspecto da obra 

demonstra uma problematização e resistência ao pensamento dominante: “O renovado interesse 

nas ideias do sagrado e do sacro na recente escrita e crítica pós-colonial reflete a resistência que 

os espaços pós-coloniais ofereceram às ideias eurocêntricas do sagrado.”152 (ASHCROFT; 

GRIFFITHS; TIFFIN, 2013, p. 233) 

O terceiro livro da série, Black Widow’s Wardrobe (1999), inicia com uma observação 

de Gloria acerca de Licia Lecuona, a viúva negra, afirmando que, desde a primeira vez em que 

colocou os olhos sobre ela, sabia que aquela era a mulher que aparecia em seu pesadelo 

recorrente. Gloria percebeu que seus sentimentos e sonhos haviam se tornado enredados com 

os dela, que as visões se seguiriam e ela não teria outra escolha a não ser trabalhar para se livrar 

de seu domínio. Expondo sua familiaridade com sonhos e pesadelos, Gloria relata que alguns 

são de tipos diferentes, a partir dos quais ela precisa agir, buscando juntar seus fragmentos em 

um todo que faça sentido, expressando ainda sua ambivalência ao lidar com seu dom sombrio: 

 

Vivid nightmares were not unusual for me. Over the years, I’d had so many 
that I had learned to free myself from their hold as soon as I opened my eyes. 
But sometimes I had other kinds of dreams, dreams that triggered visions, 
fragmented images, and symbols of a larger picture I felt compelled to put 
together. I dreaded that moment when my visions forced me to act on them. 
My dark gift was a mixed blessing at best, but it was a part of me, a part my 
reason always tried to deny or control.153 (CORPI, 1999, p. 10) 

 

Licia é a personagem que acredita ser a reencarnação de Malinche. Ao ser questionada 

se acredita em reencarnação, Gloria reflete: “My first reaction was to say that I didn’t. But there 

                                                 
151 “The religious practices of colonized peoples were often denigrated as mere superstition or openly attacked as 
heathenism, and so used to justify the so-called ‘civilizing mission’ [...] of the colonizer.” (ASHCROFT; 
GRIFFITHS; TIFFIN, 2013, p. 226) 
152 “The renewed interest in ideas of the sacred and of the sacral in recent postcolonial writing and criticism reflects 
the resistance that post-colonial spaces offered to Eurocentric ideas of the sacred.” (ASHCROFT; GRIFFITHS; 
TIFFIN, 2013, p. 233) 
153 “Pesadelos vívidos não eram incomuns para mim. Ao longo dos anos, eu tive tantos que aprendi a me libertar 
de seu domínio assim que abria meus olhos. Mas às vezes eu tinha outros tipos de sonhos, sonhos que 
desencadeavam visões, imagens fragmentadas e símbolos de um cenário maior, que eu me sentia compelida a 
juntar. Eu temia aquele momento em que minhas visões me forçavam a agir sobre elas. Meu dom sombrio era uma 
benção mista na melhor das hipóteses, mas era uma parte de mim, uma parte que minha razão sempre tentava 
negar ou controlar.” (CORPI, 1999, p. 10) 



94 
 

had been a time when I hadn’t believed in clairvoyance, either.”154 (CORPI, 1999, p. 17). Deste 

modo, a detetive, agora profissional, admite a si mesma que apesar de sua ambivalência ao lidar 

com seu dom, acredita nele, mesmo que precise aliar o seu pensamento racional para extrair 

significado de suas percepções. Agora ela já consegue contar sobre seu dom mesmo para quem 

não tem intimidade, como quando conversa com Lester Zamora, ex-advogado de Licia: “‘I have 

a dark gift. I see things that other people can’t see,’ I told him. I was amazed at how easily the 

words poured out.”155 (CORPI, 1999, p. 34). Lester conta então que está familiarizado com esse 

tipo de dom, pois foi criado por uma tia que tinha também uma percepção como a de Gloria, 

que responde a ele descrevendo como ocorrem suas visões: “My gift is not as great as your 

aunt’s. The things I see are rather cryptic and they come to me in dreams at first [...]”156 (CORPI, 

1999, p. 35). Em outro momento, Gloria visita Rosa Catalino, com quem Licia havia convivido 

na cadeia e segundo a qual havia sido presa por contrabandear alucinógenos através da fronteira, 

principalmente cogumelos e mescalina. Licia contou que Rosa usava as drogas apenas para fins 

religiosos, tendo se tornado sua conselheira espiritual enquanto estava presa. Já fora da prisão, 

Rosa atua como guia espiritual, e Gloria então marca um atendimento com ela para conseguir 

mais informações sobre Licia e sua fixação por Malinche. Durante o encontro com Rosa, esta 

diz a Gloria: 

 

Two spirits inhabit you. The spirits of el tecolote – the owl, whose knowing 
eyes see in all directions – and of la zorra – the fox, a crafty hunter. Long ago, 
when your dual soul was new, you chose the night as your domain. [...] Now, 
tecolote leaves your body at night and you dream of things to come. The spirit 
of the crafty zorra in you stalks the hunters, waiting for the right time to steal 
their living prey.157 (CORPI, 1999, p. 55-56) 

 

Apesar da hesitação de Gloria em acreditar na reencarnação de Malinche em Licia ou 

na descrição de Rosa sobre os dois animais que a habitam, ela admite que as habilidades de 

ambos se encaixam em sua profissão, e recorre à pesquisa sobre Malinche para buscar entender 

melhor o caso. Em relação aos animais – a coruja e a raposa –, é interessante perceber como 

                                                 
154 “Minha primeira reação era dizer que não. Mas houve um tempo em que eu tampouco acreditava em 
clarividência.” (CORPI, 1999, p. 17) 
155 “‘Eu tenho um dom sombrio. Vejo coisas que outras pessoas não conseguem ver’, disse a ele. Fiquei espantada 
com a facilidade com que as palavras irromperam.” (CORPI, 1999, p. 34) 
156 “Meu dom não é tão notável quanto o da sua tia. As coisas que eu vejo são bastante enigmáticas e elas vêm a 
princípio para mim em sonhos.” (CORPI, 1999, p. 35) 
157 “Dois espíritos habitam em você. Os espíritos de el tecolote – a coruja, cujos sábios olhos veem em todas as 
direções – e de la zorra – a raposa, uma caçadora astuta. Há muito tempo, quando sua alma dupla era nova, você 
escolheu a noite como seu domínio. [...] Agora, tecolote deixa seu corpo à noite e você sonha com as coisas que 
estão por vir. O espírito da astuta zorra em você persegue os caçadores, esperando o momento certo para roubar 
sua presa viva.” (CORPI, 1999, p. 55-56) 
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eles podem simbolizar os dois lados de Gloria: a coruja, animal noturno que tem a capacidade 

de enxergar através da escuridão, conseguindo ver o que os outros não veem, se relaciona com 

seu dom sombrio, enquanto a raposa, como caçadora e rastreadora astuta, se conecta com seu 

lado racional, observador e estrategista.  

Ao fim deste terceiro livro da série, Gloria passa por um período de recuperação após 

uma cirurgia devido a uma bala ter atingido seu baço, que teve de ser removido, resultado de 

um confronto em decorrência de sua investigação. É nesse ponto que ela percebe que seus 

sonhos e visões cessaram, admitindo que, por mais que tivesse relutância em relação ao seu 

dom, ela agora sente sua falta: 

 

During my stay in Mexico, and later, already back in Oakland, I suspected that 
I had lost my dark gift, for I hardly had dreams of any kind, let alone visions. 
At times, in the hours of insomnia that sprinkled my long recovery, I had the 
neurotic notion that my dark gift had been the product of an overactive spleen. 
When it was taken out, a part of my psyche too had been removed. Ironically, 
I had always struggled against my dark gift. Now I missed it.158 (CORPI, 1999, 
p. 191) 

 

É interessante notar a ironia reconhecida por Gloria, tendo se debatido tanto com seu 

dom e agora que não tem mais sonhos ou visões sente falta dessa sua percepção extrassensorial. 

Ela escapa assim a uma posição maniqueísta, pois admite a possibilidade do paradoxo, 

aceitando que as dualidades e ambivalências fazem parte de si, formam sua personalidade. 

Como afirma Rebolledo (1995, p. xi), ter múltiplas identidades possibilita a mudança de 

perspectivas e permite também contradições e paradoxos. Gloria rompe a dicotomia sem deixar 

de problematizá-la, e deste modo o resultado das diferenças não é um apaziguamento: “Não é 

mais uma luta para reconciliar opostos, mas uma busca por um novo tipo de consciência.”159 

(REBOLLEDO, 1995, p. 128). De tal forma, a estruturação da protagonista é dada a partir das 

diversas contradições que essa personagem abarca, uma vez que a ambivalência é exposta como 

inerente ao contexto social e à construção de sua identidade. Ela se afasta dos discursos da 

racionalidade binária em direção a uma possível terceira via, propondo caminhos alternativos 

de pensamento e ação. 

                                                 
158 “Durante minha estada no México e depois, já em Oakland, desconfiei que eu havia perdido meu dom sombrio, 
pois quase não tinha sonhos de nenhum tipo, muito menos visões. Às vezes, nas horas de insônia que regavam 
minha longa recuperação, eu tinha a noção neurótica de que meu dom sombrio tinha sido o produto de um baço 
hiperativo. Quando ele foi retirado, uma parte da minha psique também havia sido removida. Ironicamente, eu 
sempre havia lutado contra o meu dom sombrio. Agora eu sentia falta dele.” (CORPI, 1999, p. 191) 
159 “No longer it is a struggle to reconcile opposites, but instead it is a search for a new type of consciousness.” 
(REBOLLEDO, 1995, p. 128) 
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Desta forma, pode-se considerar a narrativa de Corpi como uma forma de 

contraescritura, pois ela emprega sua escrita como um modo de resistência ao pensamento 

dominante, questionando as perspectivas hegemônicas e tornando sua obra um meio de combate 

e resistência do grupo subalternizado chicano frente à dominação branca estadunidense, e 

especialmente da voz feminina chicana com relação aos seus opressores, tanto externos quanto 

internos. Como outras escritoras chicanas, Corpi se engaja na resistência cultural e emprega 

uma política da diferença (QUIÑONEZ, 2002, p. 141) ao evidenciar divergências entre países, 

culturas, pessoas e modos de pensamento, como sua percepção extrassensorial em contraste 

com sua racionalidade, o modo predominante que possui base eurocêntrica. Gloria traz assim 

uma problematização no que diz respeito ao pensamento lógico-racional hegemônico. A obra 

de Corpi coloca a viabilidade de um sistema de crenças alternativo, diferente do sistema de 

pensamento empírico e linear ocidental (FLYS-JUNQUERA, 2006, p. 11). Como observa Judy 

Maloof: 

 

[...] Gloria Damasco contribui para a criação de uma nova consciência que 
ajuda a quebrar o pensamento dualista que forma a base da nossa tradição 
filosófica ocidental e que domina o gênero da ficção detetivesca clássica. As 
oposições binárias entre racional e irracional, científico e espiritual, lógico e 
intuitivo, mente e corpo são colocadas em questão.160 (MALOOF, 2006, p. 10) 

 

Deste modo, o aspecto místico de Gloria Damasco, seu dom sombrio, se coloca como 

uma epistemologia alternativa, uma subversão do racionalismo dualista, uma forma outra de 

conhecimento que combina as contradições da protagonista entre suas diversas identificações, 

especialmente entre os valores anglos e aqueles que têm influência de aspectos mexicanos e 

indígenas. Assim, a obra de Corpi vai além da mera representação, tecendo reflexões 

importantes e colocando-se criticamente em relação aos modos dominantes de pensamento, 

produzindo uma quebra de paradigmas: “As afirmações de Corpi sobre o valor de maneiras 

alternativas de criar conhecimento são importantes porque forçam uma reconsideração das 

epistemologias ocidentais.”161 (BICKFORD, 2005, p. 99) 

 

 

                                                 
160 “[...] Gloria Damasco contributes to the creation of a new consciousness that helps to break down the dualistic 
thinking that forms the foundation of our Western philosophical tradition and that dominates the genre of classic 
detective fiction. The binary oppositions between rational and irrational, scientific and spiritual, logical and 
intuitive, mind and body are called into question.” (MALOOF, 2006, p. 10)  
161 “Corpi’s assertions of the value of alternate ways of creating knowledge are important because they force a 
reconsideration of Western epistemologies [...].” (BICKFORD, 2005, p. 99)  
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3.2 Uma trajetória de (auto)empoderamento 
 

É possível traçar uma discussão acerca da obra de Lucha Corpi, especialmente em 

relação ao dom sombrio de Gloria, como uma forma de cosmovisão alternativa, que coloca 

modos diversos de pensamento e conhecimento lado a lado e empreende através deles uma 

problematização da identidade. Corpi oferece uma consciência não-eurocêntrica da realidade, 

aceitando conhecimentos que vêm de fontes misteriosas e não tangíveis como sonhos, visões, 

intuição e percepção extrassensorial (MALOOF, 2006, p. 13). Ao confrontar esse seu lado mais 

oculto, ligado ao espiritual, com seu lado racional, a protagonista adentra uma jornada de 

reinvenção identitária, aceitando e absorvendo aos poucos seu dom, sem contudo sintetizá-lo 

de modo harmônico. Assim, o que ocorre não é um equilíbrio de poderes opostos, já que na 

tentativa de elaborar uma síntese, o sujeito adiciona um terceiro elemento que é maior do que a 

soma de suas partes separadas (ANZALDÚA, 1987, p. 79-80): “Esse terceiro elemento é uma 

nova consciência – uma consciência mestiça – e, embora seja uma fonte de dor intensa, sua 

energia provém do contínuo movimento criativo que incessantemente quebra o aspecto unitário 

de cada novo paradigma.”162 (ANZALDÚA, 1987, p. 80) 

Deste modo, não há uma pacificação, mas uma tensão constante e dinâmica. Corpi 

caminha em direção a uma compreensão mais fluida e complexa da identidade, mais adequada 

a atender às exigências políticas, culturais e sociais do momento contemporâneo 

(RODRIGUEZ, 2005, p. 55), e alcança uma relação produtiva e combativa quanto a formas 

monolíticas e homogeneizantes de identidade cultural (RODRIGUEZ, 2005, p. 75). Como a 

nova mestiça de Anzaldúa, Gloria Damasco não apenas sustenta contradições, ela transforma a 

ambivalência em outra coisa (ANZALDÚA, 1987, p. 79), movendo-se da oposição para a 

dissolução de paradigmas, mas não atingindo uma resolução serena; ela transcende a dualidade, 

porém sempre através de conflitos e tensões. A chicana se encontra nos interstícios, nos espaços 

entre os diferentes mundos que habita (ANZALDÚA, 1987, p. 20), sendo uma mediadora e 

fazendo a interface, como médium entre mundos. Essa colisão cultural entre dois domínios abre 

espaço para a formação de um terceiro lugar, que se engendra a partir dos dois, mas que não é 

simplesmente sua soma, e sim uma alternativa, apontando para possibilidades além de 

dicotomias. É dessa mistura de raças, ideias e culturas que nasce o que Gloria Anzaldúa 

denomina uma nova consciência mestiça, uma consciência de mulher, uma consciência da zona 

                                                 
162 “That third element is a new consciousness – a mestiza consciousness – and though it is a source of intense 
pain, its energy comes from continual creative motion that keeps breaking down the unitary aspect of each new 
paradigm.” (ANZALDÚA, 1987, p. 80) 
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de fronteira (ANZALDÚA, 1987, p. 77). Nas palavras de Costa e Ávila: 

 

[...] a nova mestiça opera dentro de uma referência epistemológica distinta do 
modelo que estrutura as relações entre centro e periferia, tradição e 
modernidade. Ela é produto da transculturação, sincretismo e diasporização 
que criam disjunturas entre tempo e espaço (a fronteira) e deslocamentos dos 
discursos sobre “origens” e essências. (COSTA; ÁVILA, 2005, p. 694-695)  

 

Logo, é a partir dessa consciência que a chicana percebe habitar um território liminar: 

“Em um estado constante de nepantilismo mental, palavra asteca que significa dividida entre 

modos, a mestiça é um produto da transferência de valores culturais e espirituais de um grupo 

para outro.”163 (ANZALDÚA, 1987, p. 78). A teórica aborda essa questão com mais detalhes 

em outro texto (ANZALDÚA, 2002a), afirmando que nepantla é uma palavra náuatle (ou 

nauatle, língua também chamada de asteca ou mexicana em sua fase clássica) que significa terra 

intermediária, utilizando essa palavra para teorizar a liminaridade e associando nepantla a 

estados de espírito que questionam ideias e crenças antigas, adquirem novas perspectivas, 

modificam cosmovisões e se deslocam de um mundo para outro: “Transformações ocorrem 

nesse espaço intermediário, um espaço instável, imprevisível, incerto, sempre em transição, 

sem fronteiras claras.”164 (ANZALDÚA, 2002a, p. 1). Ela fala ainda sobre aquelas que facilitam 

passagens entre mundos, a quem chama de nepantleras; a mestiça é assim uma nepantlera, que 

habita um entre-lugar e tem um modo de pensamento que vai além das limitações, buscando 

conexões: “Onde outros viam fronteiras, essas nepantleras viam ligações; onde outros viam 

abismos, elas viam pontes cruzando esses abismos.”165 (ANZALDÚA, 2002a, p. 4) 

Deste modo, as nepantleras promovem vínculos, incluem, e essas inclusões desafiam as 

identidades convencionais e favorecem configurações identitárias mais expansivas 

(ANZALDÚA, 2002a, p. 4). Toda essa nova perspectiva almeja mudanças internas e sociais a 

partir de uma nova consciência e da propagação dessa conscientização: “O empoderamento 

vem de ideias – nossa revolução é travada com conceitos, não com armas, e é alimentada pela 

visão.”166 (ANZALDÚA, 2002a, p. 5). A respeito dessa visão particular a que se refere, em 

outra obra ela afirma: “Ao tentar ajustar nossas diferenças, procuramos por soluções 

                                                 
163 “In a constant state of mental nepantilism, an Aztec word meaning torn between ways, la mestiza is a product 
of the transfer of the cultural and spiritual values of one group to another.” (ANZALDÚA, 1987, p. 78) 
164 “Transformations occur in this in-between space, an unstable, unpredictable, precarious, always-in-transition 
space lacking clear boundaries.” (ANZALDÚA, 2002a, p. 1) 
165 “Where others saw borders, these nepantleras saw links; where others saw abysses, they saw bridges spanning 
those abysses.” (ANZALDÚA, 2002a, p. 4) 
166 “Empowerment comes from ideas – our revolution is fought with concepts, not with guns, and it is fueled by 
vision.” (ANZALDÚA, 2002a, p. 5) 
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alternativas. Isso nos torna visionárias, pessoas com visão, com novas coisas a dizer e novas 

perspectivas a partir das quais dizê-las.”167 (ANZALDÚA, 1990, p. xxvi). E ela acrescenta 

ainda: “Nossa força reside na mudança de perspectivas, em nossa capacidade de mudar, em 

nossa ‘visão através’ da membrana do passado sobreposto ao presente, em olhar para as nossas 

sombras e lidar com elas.”168 (ANZALDÚA, 1990, p. xxvii). Laura Pérez expressa uma posição 

análoga, afirmando que as hibridizações latinas são “[...] cada vez mais complexas, cada vez 

mais misturadas, cada vez mais tolerantes à diferença [...] cada vez mais visionárias em relação 

à coexistência igualitária da diferença cultural.”169 (PÉREZ, 2005, p. 161). É interessante notar 

essas colocações sobre a importância de uma visão além, de um enxergar através dos limites 

impostos, relacionando esse visionarismo ao dom de Gloria, a suas visões e a uma capacidade 

de avistar mais adiante, de certa forma antevendo o futuro. 

Anzaldúa afirma que os binarismos estão em colapso, e que viver em nepantla, o espaço 

sobreposto entre diferentes percepções e sistemas de crenças, a torna ciente da permeabilidade 

das categorias raciais, de gênero, sexuais e outras, tornando obsoletas as rotulagens 

convencionais (ANZALDÚA, 2002b, p. 541). Ela aponta ainda que em nepantla o indivíduo 

está exposto, aberto a outras perspectivas, mais prontamente capaz de acessar o conhecimento 

derivado de sentimentos internos, estados imaginários e eventos externos, e de “ver através” 

deles com uma consciência holística atenta (ANZALDÚA, 2002b, p. 544). Assim, estar ou 

viver nesse local possibilita novas perspectivas e possibilidades de mudança: “Nepantla é o 

local de transformação, o lugar onde diferentes perspectivas entram em conflito e onde você 

questiona as ideias básicas, princípios e identidades herdadas de sua família, de sua educação e 

de suas diferentes culturas.”170 (ANZALDÚA, 2002b, p. 548). A visão concomitante a partir de 

diferentes óticas modifica a percepção e traz uma conscientização sobre mitos construídos:  

 

Viver entre culturas resulta em “ver” em dobro, primeiro da perspectiva de 
uma cultura, depois da perspectiva de outra. Ver de duas ou mais perspectivas 
simultaneamente torna essas culturas transparentes. [...] Do lugar 
intermediário de nepantla, você vê através da ficção da monocultura, do mito 
da superioridade das raças brancas. E eventualmente você começa a ver 

                                                 
167 “In trying to settle our differences, we look for alternative solutions. This makes us visionaries, people with 
vision, with new things to say and new perspectives to say them from.” (ANZALDÚA, 1990, p. xxvi) 
168 “Our strength lies in shifting perspectives, in our capacity to shift, in our ‘seeing through’ the membrane of the 
past superimposed on the present, in looking at our shadows and dealing with them.” (ANZALDÚA, 1990, p. 
xxvii) 
169 “[...] increasingly complex, increasingly mixed, increasingly tolerant of difference [...] increasingly visionary 
with regard to egalitarian coexistence of cultural difference.” (PÉREZ, 2005, p. 161) 
170 “Nepantla is the site of transformation, the place where different perspectives come into conflict and where you 
question the basic ideas, tenets, and identities inherited from your family, your education, and your different 
cultures.” (ANZALDÚA, 2002b, p. 548) 
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através do mito da inferioridade das mulheres proveniente de sua cultura 
étnica.171 (ANZALDÚA, 2002b, p. 549) 

 

Outra questão importante abordada por Anzaldúa é a do conceito de “empoderamento”, 

um anglicismo da palavra “empowerment” que abarca duas dimensões importantes: a educativa 

e a política, e que se refere à obtenção ou ao aumento de poder (BAQUERO, 2012, p. 174). 

Esse termo vem sendo utilizado desde a década de 1960 em relação à emancipação de grupos 

dominados ou excluídos nas lutas por direitos civis relacionados a raça, classe, gênero, etc. Na 

visão de Paulo Freire, a  educação é um ato político, e o empoderamento configura-se como um 

processo de ação coletiva que se dá na interação entre indivíduos, envolvendo um processo de 

conscientização, isto é, a passagem de um pensamento ingênuo para uma consciência crítica 

(BAQUERO, 2012, p. 181). Essa conscientização é alcançada por meio da relação social, 

especialmente através do diálogo, buscando problematizar a forma oficial do conhecimento e 

questionar as relações dominantes que o produziram, o que envolve um processo de contestação 

e redescoberta do conhecimento, a serviço de uma educação para a emancipação (BAQUERO, 

2012, p. 182). Como argumenta Rebolledo (1995, p. 107): “Uma das principais estratégias para 

alcançar a consciência – ou apreender a subjetividade – é através do conhecimento.”172 Deste 

modo, empoderar-se, no sentido aqui empregado, não é ser simplesmente um receptor passivo 

de um elemento externo que concede o poder, mas ser um agente ativo na produção e conquista 

de poder e um multiplicador de conhecimento que leva ao empoderamento não só individual 

mas também coletivo. 

A escritora e teórica feminista chicana Ana Castillo cita Paulo Freire ao apresentar seu 

conceito de conscientización, derivado diretamente do pedagogo brasileiro, como uma tomada 

de consciência crítica por parte de grupos subalternizados, um desvelamento de aspectos que 

formam a subjetividade e que estão relacionados a uma busca ativa por conhecimento a respeito 

de aspectos passados e presentes do contexto social. Assim, acontecimentos tidos como “fatos 

verídicos” são vistos como versões possíveis e ressignificados, observando como a história é 

também uma narrativa construída a partir de uma perspectiva específica, e na maioria das vezes, 

por aqueles que detém o poder dominante. Como exemplo, Castillo (2014, p. 3) afirma que a 

apropriação do território mexicano pelos Estados Unidos é conhecida no México como a 

                                                 
171 “Living between cultures results in ‘seeing’ double, first from the perspective of one culture, then from the 
perspective of another. Seeing from two or more perspectives simultaneously renders those cultures transparent. 
[...] From the in-between place of nepantla, you see through the fiction of the monoculture, the myth of the 
superiority of the white races. And eventually you begin seeing through your ethnic culture’s myth of the inferiority 
of mujeres.” (ANZALDÚA, 2002b, p. 549) 
172 “One of the main strategies for achieving consciousness – or seizing subjectivity – is through knowledge.” 
(REBOLLEDO, 1995, p. 107) 
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“invasão estadunidense”, evidenciando que a história depende do cronista. Ela coloca em 

evidência questões feministas, mas ao mesmo tempo critica o feminismo que engloba todas as 

mulheres em uma categoria uniforme, chamando a atenção para as diferenças também entre as 

mulheres, especialmente devido a fatores raciais. Castillo reivindica assim um movimento 

feminista específico, que considere não apenas questões de gênero, mas também étnicas, o que 

a leva a criar o termo “Xicanisma” para se referir ao conceito de feminismo das chicanas 

(CASTILLO, 2014, p. 9-10). Como aponta Ballestrin (2017, p. 1040): “O feminismo ocidental 

– dos quais o estadunidense faz parte – passou a ser acusado por seu universalismo, 

etnocentrismo, anglo-eurocentrismo, branqueamento e pela negligência de questões coloniais e 

raciais que atravessam etnias, nacionalidades e geografias.” 

A representação literária promovida por Corpi traz elementos que favorecem a 

conscientización de Castillo e o empoderamento de Freire, elementos de grande importância 

para a construção identitária das/os chicanas/os. Desta forma, sua ficção detetivesca não deixa 

de ser uma narrativa de reconstrução histórica, que possui também o papel de construção de 

conhecimento a respeito de questões relevantes para a comunidade chicana. Portanto, o 

caminho que Gloria Damasco trilha é o da conscientización, buscando ativamente a construção 

de conhecimento sobre si mesma e sobre seus contextos presentes e passados, levando a um 

empoderamento. Os crimes que busca desvendar são como portais que a levam a questões ainda 

mais substanciais por trás de mortes e violência, gerando uma maior compreensão de 

conjunturas sociais e questões históricas e políticas. Em concordância com o conceito de 

Castillo, Anzaldúa (1987, p. 19) aponta: “É um caminho de conhecimento – um caminho de 

saber (e de aprender) a história de opressão de nossa raça. É uma maneira de equilibrar, de 

mitigar a dualidade.”173 A teórica explicita ainda o aspecto de imposição, enfatizando o papel 

da mestiça/chicana em pesquisar e garimpar a história: “Mas é difícil diferenciar entre o 

herdado, o adquirido, o imposto. Ela [a mestiça] coloca a história em uma peneira, separa as 

mentiras, olha para as forças de que nós, como uma raça, como mulheres, fazemos parte.”174 

(ANZALDÚA, 1987, p. 82), afirmando ainda que a luta da mestiça é por uma ruptura 

consciente com todas as tradições opressivas de todas as culturas e religiões (ANZALDÚA, 

1987, p. 82), não eximindo assim nenhuma delas de suas responsabilidades e erros. Como 

comenta Torres (2005, p. 726): “o caminho do conhecimento, em Anzaldúa, equivale a um 

                                                 
173 “It is a path of knowledge – one of knowing (and of learning) the history of oppression of our raza. It is a way 
of balancing, of mitigating duality.” (ANZALDÚA, 1987, p. 19) 
174 “Pero es difícil differentiating between lo heredado, lo adquirido, lo impuesto. She puts history through a sieve, 
winnows out the lies, looks at the forces that we as a race, as women, have been a part of.” (ANZALDÚA, 1987, 
p. 82) 
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processo de resistência [...]” 

Gloria Anzaldúa volta a abordar a questão de um caminho de conhecimento em outro 

texto (ANZALDÚA 2002b), agora referindo-se a ele em espanhol (camino de conocimiento). 

Ela afirma que esse caminho exige encontrar em si mesma/o seu lado sombrio e confrontar 

aquilo que cada um se programou (e foi programada/o por suas culturas) para evitar 

(desconhecer, ignorar), para confrontar os traços e hábitos que distorcem como cada um vê a 

realidade e que inibem o pleno uso de suas faculdades (ANZALDÚA, 2002b, p. 540-541). Ela 

defende a mudança trazida por essa feminização do conhecimento, que vai além da divisão 

sujeito-objeto, sendo uma forma de conhecer e agir sobre o conhecimento, que é cético da razão 

e da racionalidade e questiona as atuais categorias, classificações e conteúdos do conhecimento 

convencional (ANZALDÚA, 2002b, p. 541). A teórica reflete ainda que aqueles que carregam 

o conocimiento recusam-se a aceitar a espiritualidade como uma forma desvalorizada de saber, 

e ao invés disso, elevam-na ao mesmo nível ocupado pela ciência e pela racionalidade 

(ANZALDÚA, 2002b, p. 541-542). Ela afirma ainda que rompendo a prisão mental e 

emocional e aprofundando o alcance da percepção é possível vincular a reflexão e a visão 

interiores – a consciência mental, emocional, instintiva, imaginal, espiritual e corporal sutil – à 

ação social e política e às experiências vividas para gerar conhecimentos subversivos 

(ANZALDÚA, 2002b, p. 542). A acadêmica chega assim à ideia de ativismo espiritual, que 

busca encontrar um terreno comum através da formação de alianças holísticas (ANZALDÚA, 

2002b, p. 545), defendendo ainda que esse trabalho de ativismo espiritual permite que o conflito 

se dissolva através do diálogo reflexivo e que uma consciência expansiva, que encontra o 

melhor no outro, seja alcançada, permitindo pensar nos outros de uma forma compassiva 

(ANZALDÚA, 2002b, p. 545), afirmando ainda que essa compaixão desencadeia a 

transformação. (ANZALDÚA, 2002b, p. 569) 

Rebolledo (1995, p. 128) afirma que “[...] Anzaldúa e outras escritoras chicanas 

consideram a condição de ser mitá y mitá, meio a meio [...] poderosa e empoderadora.”175 E é 

assim que percebemos Gloria, que se conscientiza cada vez mais e se apropria de seu novo dom: 

“Somos testemunhas privilegiadas de sua agitação interna e insegurança, bem como de sua 

crescente autoaceitação e sentimentos de empoderamento resultantes de sua clarividência.”176 

(MALOOF, 2006, p. 12). Essa conquista de poder individual, que afeta também o coletivo e 

                                                 
175 “[...] Anzaldúa and other Chicana writers find the state of being mitá y mitá, half and half [...] a powerful and 
empowering one.” (REBOLLEDO, 1995, p. 128) 
176 “We are privileged witnesses to her inner turmoil and self-doubt as well as her growing self-acceptance and 
feelings of empowerment resulting from her clairvoyance.” (MALOOF, 2006, p. 12) 
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suscita transformações, é ressaltada por Donna Bickford (2005, p. 95): “A formulação de 

responsabilidade comunitária e individual de Corpi é uma rejeição da passividade, uma 

afirmação do empoderamento e uma insistência na possibilidade de mudança.”177 Essa possível 

transformação parte justamente de como as chicanas se expressam, em oposição à hegemonia: 

“Mulheres de cor falam e escrevem não apenas contra formas e textos brancos tradicionais, mas 

contra um modo de ser predominante, contra um quadro de referência branco.”178 

(ANZALDÚA, 1990, p. xxii). Ela acrescenta ainda como a arte é uma forma de expressão 

também política, tal como a obra de Lucha Corpi: “Atos criativos são formas de ativismo 

político que empregam estratégias estéticas definidas para resistir às normas culturais 

dominantes e não são meramente exercícios estéticos.”179 (ANZALDÚA, 1990, p. xxii) 

A detetive de Corpi é uma protagonista que abarca diversas esferas, como política, 

histórica, educativa, étnica, de gênero e também questões epistemológicas em relação a 

racionalidade, emoção e ainda espiritualidade. É toda essa problematização enfrentada por 

Gloria que a desestabiliza mas também a leva em direção a uma conscientização e a um 

empoderamento: “Damasco é enfim empoderada ao usar tanto suas habilidades racionais 

quanto espirituais. Corpi hibridiza a arte de detectar, permitindo que as investigações funcionem 

em dois planos simultaneamente: o intelectual e o espiritual.”180 (VASSOS, 2007, p. 52). Pode-

se aplicar as reflexões de Pérez (2005, p. 159) a Gloria, que é colocada como espiritualmente 

híbrida, de maneira politicamente descolonizadora, reinserindo a outrora silenciosa presença 

pagã indígena ao que foi selecionado a partir das tradições cristãs historicamente impostas; ela 

se posiciona assim contra o ateísmo do nosso tempo, legado pós-iluminista do darwinismo 

sociocultural racista, que desdenha da religião e da espiritualidade como uma espécie de 

unidade universalmente desmontável e, portanto, como um ópio das massas, um desprezo que 

parte das próprias projeções ideológicas epistemológicas, culturalmente invisíveis e 

hegemônicas, apresentadas como um fato racional. Deste modo, o engajamento de Gloria é 

também um ativismo espiritual. 

As mulheres de cor têm sido sido exotificadas como sendo “naturalmente” mais 

espirituais, para o bem ou para o mal (PÉREZ, 2005, p. 160), e essa exotização pode ser 

                                                 
177 “Corpi’s formulation of community and individual responsibility is a rejection of passivity, an affirmation of 
empowerment, and an insistence on the possibility of change.” (BICKFORD, 2005, p. 95) 
178 “Mujeres-de-color speak and write not just against traditional white ways and texts but against a prevailing 
mode of being, against a white frame of reference.” (ANZALDÚA, 1990, p. xxii) 
179 “Creative acts are forms of political activism employing definite aesthetic strategies for resisting dominant 
cultural norms and are not merely aesthetic exercises.” (ANZALDÚA, 1990, p. xxii) 
180 “Damasco is ultimately empowered by using both her rational and her spiritual abilities. Corpi hybridizes the 
art of detecting by allowing the investigations to function on two planes simultaneously: the intellectual and the 
spiritual.” (VASSOS, 2007, p. 52) 
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relacionada a uma espécie de orientalismo em relação aos povos latinos de um modo geral, 

como aponta Pérez (2005, p. 161): “O orientalismo em relação à América Latina não é capaz 

de produzir, e não produziu, conhecimentos confiáveis sobre as religiões e espiritualidades 

plurais desse continente.”181 Quanto ao orientalismo, Said (1990, p. 213) afirma que o oriental 

foi associado a elementos marginais da sociedade ocidental como delinquentes, loucos, 

mulheres e pobres, que tinham em comum uma identidade “estrangeira”. Assim, aqueles 

considerados “diferentes” são relegados a uma visão homogeneizadora e exotizadora, que 

constrói o “outro” por meio do exotismo e da curiosidade, em uma visão superficial e distante 

(SILVA, 2012, p. 99). Os chicanos são assim considerados “ex-cêntricos” em relação à 

sociedade dominante estadunidense, tendo em sua formação povos “outros” aos anglo-saxões. 

Nas palavras de Silva (2012, p. 84): “A identidade hegemônica é permanentemente assombrada 

pelo seu Outro, sem cuja existência ela não faria sentido. [...] a diferença é parte ativa da 

formação da identidade.”  

Deste modo, uma das questões relacionadas a construções identitárias é que a identidade 

se edifica através, e não fora, da diferença, sempre por meio de uma relação dialética com o 

outro, entre os opostos de identificação e diferenciação, como afirma Hall (1991, p. 16): 

“Somente quando existe um Outro, você pode saber quem você é. [...] não há nenhuma 

identidade que exista sem o relacionamento dialógico com o Outro.”182 Logo, o sujeito é 

formado tanto através do elemento com o qual se identifica como também do fator de que se 

diferencia, da alteridade, e tanto as identificações quanto as diferenciações são múltiplas e 

frequentemente mutáveis, já que o sujeito altera seus parâmetros ao longo de sua história, no 

processo infindável de construção identitária. O grande problema que se coloca é que muitas 

vezes essa alteridade, especialmente em relação a grupos subalternizados, leva à exclusão 

social, como frequentemente ocorre com os chicanos, que juntamente com outros povos latinos 

são minoria em termos de poder nos Estados Unidos, mas formam em termos demográficos 

uma maioria não-branca excluída das estruturas de poder, recursos e tomada de decisão 

enquanto uma minoria demográfica branca lidera o país. (GROSFOGUEL; MALDONADO-

TORRES; SALDÍVAR, 2005, p. 19)  

O aspecto espiritual de Gloria Damasco é colocado como um contraponto à concepção 

religiosa tradicional, e muitas vezes torna-se alvo de preconceito, como a exemplo do pai da 

                                                 
181 “Orientalism with respect to Latin American cannot and has not produced reliable knowledges about the plural 
religious and spiritualities of this continent.” (PÉREZ, 2005, p. 161)  
182 “Only when there is an Other can you know who you are. [...] there is no identity that is without the dialogic 
relationship to the Other.” (HALL, 1991, p. 16) 
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protagonista, que encarou esse lado de sua filha como mera superstição, não admitindo que esse 

pudesse ser um conhecimento aceitável. Vale ressaltar que são os dois homens mais próximos 

de Gloria – seu pai e seu marido – quem mais criticam seu dom sombrio, encarnando a visão 

hegemônica e tradicional, como aponta Anzaldúa (1987, p. 37): “A religião institucionalizada 

teme a transação com o mundo espiritual e o estigmatiza como bruxaria. Ela tem tabus rigorosos 

contra esse tipo de conhecimento interno.”183 Já os sistemas de crenças culturalmente não-

ocidentais e suas práticas têm um poder descolonizador, uma vez que o cristianismo imperialista 

ocidental ajudou a impor uma autoaversão colonizadora no nativo e em seus descendentes 

mestiços; desta forma, explorar a questão da espiritualidade e de seus muitos entendimentos 

culturais diferentes é um ato descolonizador (PÉREZ, 2005, p. 161-162). Gloria Damasco e 

outras personagens femininas da obra de Corpi refletem mestiçagens não apenas étnicas mas 

também no nível de crenças e de práticas espirituais culturais mistas. Laura Pérez, professora 

de Estudos Étnicos na Universidade da Califórnia em Berkeley, comenta ainda que é preciso 

coragem para assumir a espiritualidade quando ela é tão comumente descartada ou 

estereotipada: 

 

Assim, para mulheres de cor – escritoras, artistas e outras intelectuais – como 
membros de grupos minoritários historicamente oprimidos nos Estados 
Unidos, foi preciso coragem para conscientemente abraçar a espiritualidade 
em face do ateísmo latina/o e politicamente progressista, do agnosticismo, da 
antirreligiosidade ou do condescendente e silenciador desinteresse.184 
(PÉREZ, 2005, p. 160) 

 

Ela ressalta ainda que longe de serem um ópio que possibilita uma fuga misericordiosa 

da dor da exploração imperialista europeia e euroamericana, as espiritualidades híbridas 

descolonizantes fortaleceram e deram coragem social aos povos subalternizados (PÉREZ, 

2005, p. 162). Cabe então refletir sobre as diversas colonizações sofridas pelas/os chicanas/os, 

cujo antepassado indígena foi colonizado pelo imperialismo da Espanha, no período da 

Conquista da América, e posteriormente suas raízes indígenas e espanholas, que se tornaram 

mexicanas, foram dominadas pelo imperialismo neocolonial dos Estados Unidos. Contribuindo 

com essa discussão, os teóricos do Grupo Modernidade/Colonialidade (M/C), constituído ao 

final dos anos 1990 por intelectuais latino-americanos situados em diversas universidades das 

                                                 
183 “Institutionalized religion fears trafficking with the spirit world and stigmatizes it as witchcraft. It has strict 
taboos against this kind of inner knowledge.” (ANZALDÚA, 1987, p. 37) 
184 “Thus, for women of color – writers and artists and other intellectuals – as members of historically oppressed 
minority groups in the United States, it has taken courage to consciously embrace spirituality in the face of Latina/o 
and politically progressive atheism, agnosticism, antireligiosity, or condescending and silencing disinterest.” 
(PÉREZ, 2005, p. 160) 
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Américas, trazem importantes debates, defendendo a opção decolonial com o intuito de 

compreender e atuar no mundo, marcado pela permanência da colonialidade global nos 

diferentes níveis da vida pessoal e coletiva. (BALLESTRIN, 2013, p. 89) 

Arturo Escobar, antropólogo colombiano e integrante do M/C, afirma que a 

conceituação de modernidade/colonialidade promovida por esse grupo localiza as origens da 

modernidade justamente na Conquista da América, em vez de nos marcos mais comumente 

aceitos, como o Iluminismo ou o final do século XVIII, e traz uma concepção de eurocentrismo 

como a forma de conhecimento da modernidade/colonialidade, com a concomitante 

subalternização dos conhecimentos e das culturas de outros grupos (ESCOBAR, 2010, p. 38). 

Assim, o ponto de partida dos teóricos do decolonialismo é a colonização das Américas pelos 

países ibéricos. Escobar (2010, p. 42-43) aponta ainda que o M/C fornece a possibilidade de 

pensar a partir de diferentes espaços que rompem com o eurocentrismo como única perspectiva 

epistemológica, ressaltando ainda que o programa de pesquisa do grupo é uma abordagem 

construída a partir da periferia latino-americana do sistema mundial colonial/moderno que 

ajuda a explicar a dinâmica do eurocentrismo na construção da modernidade, buscando 

transcendê-lo. O objetivo principal do coletivo M/C é lutar contra o colonialismo e o 

eurocentrismo, situando as Américas como o principal lócus de enunciação e possibilitando 

“[...] a construção de modernidades alternativas ao único modelo ocidental.” (BALLESTRIN, 

2013, p. 111) 

O conceito de modernidade alternativa foi pensado também através da perspectiva pós-

colonial pelo teórico Bill Ashcroft. Ele afirma que as modernidades alternativas, ou não-

ocidentais, emergem ou pelo desenvolvimento de formas culturais hibridizadas ou pela 

introdução de formas de modernidade inovadoras, que emergem de processos de apropriação, 

adaptação e transformação (ASHCROFT, 2009, p. 83-84). O acadêmico acrescenta ainda que 

as modernidades alternativas mais características são aquelas que podem ser chamadas de 

hibridizadas, que se apropriam e transformam formas culturais globais para necessidades, 

crenças e condições locais (ASHCROFT, 2009, p. 84). De tal forma, a ficção de Corpi pode ser 

considerada uma expressão cultural híbrida que envolve diversas questões que problematizam 

o modo de pensamento eurocêntrico e a hegemonia estadunidense, sendo um exemplo de 

modernidade alternativa, inserindo perspectivas locais específicas dentro do discurso 

detetivesco, como um exemplo de “glocalização”, tal como observa Ashcroft (2009, p. 91): “O 

termo ‘glocalização’ descreve mais adequadamente a relação entre o local e o global como 
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sendo de interação e interpenetração, e não de opostos binários.”185 Trazendo as reflexões de 

Krajenbrink e Quinn (2009, p. 2-3) sobre ficção detetivesca para a série de Corpi, pode-se 

considerar que suas obras se colocam em conexão entre a presença global do gênero e a 

crescente importância de cenários especificamente locais e regionais, utilizando estratégias de 

glocalização: resistindo à homogeneização, reescrevendo criticamente as regras de um gênero 

“importado” e também efetuando uma reformulação do que tem sido tradicionalmente um 

gênero dominado pelos homens. 

O próprio Ashcroft reconhece que dentro das práticas culturais são mais evidentes os 

conceitos que buscam minar a narrativa eurocêntrica da modernidade, como diferença e 

hibridismo (ASHCROFT, 2009, p. 90). Deste modo, a literatura de Corpi pode ser vista como 

uma manifestação artística que abarca elementos tanto da perspectiva decolonial como da pós-

colonial, uma vez que “a pós-colonialidade [...] é um salutar lembrete das relações 

‘neocoloniais’ remanescentes no interior da ‘nova’ ordem mundial [...] Tal perspectiva permite 

a autenticação de histórias de exploração e o desenvolvimento de estratégias de resistência.” 

(BHABHA, 1998, p. 26). Nas palavras de Ashcroft (2009, p. 92): “As literaturas pós-coloniais 

[...] se colocam como uma metonímia para as modernidades alternativas: são uma prática 

específica, um empreendimento engajado por agentes que se localizam dentro de um discurso 

de maneira resistente, contradiscursiva [...]”186 De acordo com Deborah Madsen (2003, p. 66), 

“[...] a mestiça articula uma estratégia contradiscursiva: ela não apenas contradiz o discurso 

opressivo do colonialismo, mas contesta o pensamento dualista que fortalece esse discurso.”187 

Ela aponta ainda que “[...] o contradiscurso refere-se a um estilo de expressão através do qual 

o colonizado está ‘escrevendo de volta’ para contestar narrativas específicas que articulam a 

ideologia do colonialismo.”188 (MADSEN, 2003, p. 67) 

Em relação ao hibridismo, é interessante trazer as reflexões do indiano Homi Bhabha, 

que afirma que desenvolveu esse conceito em seu trabalho para descrever a construção de uma 

autoridade cultural dentro de condições de antagonismo político ou de desigualdade 

(BHABHA, 1996, p. 58). Ele reflete que o discurso das minorias propõe um sujeito social 

                                                 
185 “The term ‘Glocalization’ more adequately describes the relationship between the local and the global as one 
of interaction and interpenetration rather than of binary opposites.” (ASHCROFT, 2009, p. 91) 
186 “Post-colonial literatures [...] stand as a metonym for alternative modernities: they are a specific practice, an 
enterprise engaged by agents who locate themselves within a discourse in a resistant, counter-discursive way [...]” 
(ASHCROFT, 2009, p. 92) 
187 “[...] the mestiza articulates a counter-discursive strategy: she does not simply contradict the oppressive 
discourse of colonialism but rather contests the dualistic thinking that empowers this discourse.” (MADSEN, 2003, 
p. 66) 
188 “[...] counter-discourse refers to a style of expression whereby the colonized is ‘writing back’ to contest specific 
narratives that articulate the ideology of colonialism.” (MADSEN, 2003, p. 67) 
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constituído através da hibridização cultural, da sobredeterminação das diferenças coletivas e da 

articulação de semelhanças e divergências (BHABHA, 1996, p. 54). O teórico afirma ainda que 

esse sujeito minoritário é inscrito em algum lugar entre o visível demais e o não visível o 

suficiente (BHABHA, 1996, p. 56), retomando essa questão em outro texto, onde afirma que 

esses indivíduos ou têm sua presença vigiada, no sentido de controle social, ou ignorada, no 

sentido de uma recusa psíquica e, ao mesmo tempo, sobredeterminada – projetada 

psiquicamente, tornada estereotípica e sintomática (BHABHA, 1998, p. 326-327). Assim se 

encontram os grupos subalternizados como a comunidade chicana nos Estados Unidos, cuja 

cultura evidencia as divergências dentro do próprio país: “A cultura parcial e minoritária 

enfatiza as diferenciações internas, os ‘corpos estranhos’, no meio da nação – os interstícios de 

seu desenvolvimento desnivelado e desigual [...]”189 (BHABHA, 1996, p. 57). Bhabha discorre 

ainda sobre como a estratégia ou discurso híbrido possibilita o surgimento de uma agência 

“intersticial”, que recusa a representação binária do antagonismo social; essas agências híbridas 

encontram sua voz em uma dialética que não busca supremacia ou soberania cultural, mas 

empregam a cultura parcial da qual emergem para construir visões de comunidade e versões de 

memória histórica que dão forma narrativa às posições minoritárias que ocupam. (BHABHA, 

1996, p. 58) 

Retornando ao Grupo M/C, outro de seus membros é o semiótico argentino Walter 

Mignolo, que concebeu o conceito de “pensamento liminar”, destacando que sua ideia foi 

modelada conforme a experiência chicana (MIGNOLO, 2003, p. 26). Ele cita em diversas 

passagens de sua obra o nome de Gloria Anzaldúa e afirma que nepantla é um exemplo de 

pensamento liminar, que por sua vez define como “[...] os momentos de fissura no imaginário 

do sistema mundial colonial/moderno.” (MIGNOLO, 2003, p. 49). Mignolo (2003, p. 76) 

acrescenta ainda que “o pensamento liminar, na perspectiva da subalternidade, é uma máquina 

para a descolonização intelectual, e, portanto, para a descolonização política e econômica.” 

Ainda mais enfaticamente, o autor afirma que sua concepção de pensamento liminar não emerge 

de uma genealogia conceitual universal, mas das histórias locais dos legados espanhóis na 

América; mais especificamente, sua conceitualização emerge do conflito imperial entre a 

Espanha e os Estados Unidos, no século XIX, que gerou a fronteira física entre o México e os 

Estados Unidos. (MIGNOLO, 2003, p. 102) 

Outra observação destacada por Mignolo (2003, p. 46) é de que a religião efetivou uma 

                                                 
189 “The partial, minority culture emphasizes the internal differentiations, the ‘foreign bodies’, in the midst of the 
nation – the interstices of its uneven and unequal development, which give the lie to its self-containedness.” 
(BHABHA, 1996, p. 57) 
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relação hierárquica e consequentemente uma subalternização do conhecimento, uma vez que 

“[...] o cristianismo tornou-se o primeiro projeto global do sistema mundial colonial/moderno 

e, consequentemente, a âncora do ocidentalismo e da colonialidade do poder que traçou as 

fronteiras externas da diferença colonial [...]” (MIGNOLO, 2003, p. 46). À medida que o poder 

europeu se expandia, um sentido de superioridade do presente sobre o passado se traduziu em 

um senso de superioridade sobre as sociedades e culturas pré-modernas – povos primitivos e 

incivilizados cuja subjugação e introdução à modernidade se tornaram direito e obrigação das 

potências europeias (ASHCROFT, 2009, p. 85). O cristianismo foi assim uma ferramenta do 

avanço imperialista que subalternizou crenças e saberes “pagãos” e oprimiu especialmente as 

mulheres, acusadas de traidoras – como Eva, que cometeu o “pecado original” e causou a ruína 

da humanidade. De acordo com Anzaldúa (2002b, p. 543), ao longo de milênios, aquelas/es que 

buscaram formas alternativas de conhecimento foram demonizadas/os, e figuras femininas 

foram recriminadas por “desobedecerem”. Ela observa ainda: “Essas mulheres são expulsas do 

‘paraíso’ por comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e por tomarem ações 

individuais. Seu ‘pecado original’ precipita o mito da queda da humanidade, pelo qual as 

mulheres foram culpadas e punidas.”190 (ANZALDÚA, 2002b, p. 543) 

É interessante notar que Anzaldúa insere diversas divindades femininas astecas em seus 

textos (1987, 2002b), como Coatlicue (deusa da vida e da morte), Cihuacoatl (deusa da terra), 

Malinalxoch (deusa da lua), Chalchiuhtlicue (deusa das águas doces), Chicomecoatl (deusa do 

alimento) e Xochiquetzal (deusa do amor), dentre outras, sendo que muitas delas se mesclam e 

fundem entre si. A escritora ressalta assim a importância mítica/mística, simbólica e energética 

dessas deusas, que reverberam ainda nos dias atuais, em uma ligação especial com a 

ancestralidade indígena chicana. Outra conexão importante é trazida pela Virgem de 

Guadalupe, cuja importância é reconhecida e permanece bastante reverenciada, sendo uma 

reapropriação da Virgem Maria tradicional por nativos mexicanos. Anzaldúa (1987, p. 27) 

afirma que o nome indígena da Virgem de Guadalupe é Coatlalopeuh, e que ela é a divindade 

central que liga as mestiças a suas ancestrais indígenas, observando ainda sua origem histórica: 

“Guadalupe apareceu em 9 de dezembro de 1531, no local onde a deusa asteca Tonantsi (‘Nossa 

Mãe e Senhora’) foi cultuada pelos nahuas e onde havia um templo para ela.”191 (ANZALDÚA, 

1987, p. 28) 

                                                 
190 “These females are expelled from ‘paradise’ for eating the fruit from the tree of knowledge of good and evil 
and for taking individual agency. Their ‘original sin’ precipitates the myth of the fall of humankind, for which 
women have been blamed and punished.” (ANZALDÚA, 2002b, p. 543) 
191 “Guadalupe appeared on December 9, 1531, on the spot where the Aztec goddess, Tonantsi (‘Our Lady 
Mother’), had been worshipped by the Nahuas and where a temple to her had stood.” (ANZALDÚA, 1987, p. 28) 



110 
 

Todas essas questões são pertinentes em relação à obra de Corpi e especialmente à sua 

protagonista Gloria Damasco, que empreende um caminho de conhecimento, conscientização 

e empoderamento através de recursos materiais e também espirituais, por meio de seu dom 

sombrio, análogo ao já abordado conceito de “la facultad” de Anzaldúa, que ela retoma: “A 

urgência de saber o que você está experimentando desperta a facultad, a capacidade de alterar 

a atenção e enxergar através da superfície das coisas e das situações.”192 (ANZALDÚA, 2002b, 

p. 547). Damasco é assim uma nepantlera, pois habita mundos diferentes e se move entre 

percepções distintas, modificando sua própria autopercepção e identidade. Na luta para formar 

uma nova identidade, ocorre uma desmitologização da raça, que começa a ser vista como uma 

experiência da realidade a partir de uma perspectiva particular e de um tempo e lugar específicos 

(história), e não como uma característica fixa da personalidade ou da identidade (ANZALDÚA, 

2002b, p. 549). Deste modo, as categorias que formam a identidade, como a de raça, são 

desveladas como construções, e a identidade em si é vista como mutável: “Nada é fixo. O pulso 

da existência, o coração do universo é fluido. A identidade, como um rio, está sempre mudando, 

sempre em transição, sempre em nepantla.”193 (ANZALDÚA, 2002b, p. 556). A imagem que 

Anzaldúa (2002b, p. 561) traz é a de rachaduras entre mundos que servem como portais. E é 

assim que ocorre com a detetive de Corpi, que por meio de fendas adentra novos espaços, que 

a levam a novas e alternativas compreensões. Inés Vassos comenta sobre as personagens de 

Corpi de forma geral, abordando como elas veiculam espiritualidades híbridas: 

 

As personagens chicanas de Corpi apresentam uma realidade espiritual 
hibridizada onde formas alternativas de espiritualidade e catolicismo 
tradicional coexistem dentro de um indivíduo que pode apreciar os méritos de 
ambos sem diminuir a contribuição de nenhum deles.194 (VASSOS, 2007, p. 
51) 

 

Deste modo, a literatura chicana de Lucha Corpi se coloca como agente de 

conscientização política e de denúncia da subalternidade, indo além da mera representação e 

efetuando reflexões importantes, colocando-se como uma contraescritura diante da ideologia 

dominante e produzindo uma ruptura de paradigmas. Sua escrita contribui para que sujeitos 

subalternizados como chicanos – e principalmente chicanas – tomem a posição de sujeitos, 

                                                 
192 “The urgency to know what you’re experiencing awakens la facultad, the ability to shift attention and see 
through the surface of things and situations.” (ANZALDÚA, 2002b, p. 547) 
193 “Nothing is fixed. The pulse of existence, the heart of the universe is fluid. Identity, like a river, is always 
changing, always in transition, always in nepantla.” (ANZALDÚA, 2002b, p. 556) 
194 “Corpi’s Chicana characters present a hybridized spiritual reality where alternative forms of spirituality and 
traditional Catholicism coexist within one individual who can appreciate the merits of both without diminishing 
the contribution of either.” (VASSOS, 2007, p. 51) 
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representando a si mesmas/os, construindo seus próprios discursos e saindo do papel de meros 

objetos de representação. A literatura chicana traz vozes que questionam autoridades, 

recuperam histórias e conhecimentos subjugados, criticam e contradizem narrativas de ordem 

racial e patriarcal e reivindicam espaço e lugar para discursos culturais deste grupo minoritário, 

buscando entender como essas criações articulam uma resistência à multiplicidade de opressões 

em relação a raça, classe, gênero e sexualidade e realizam uma mestiçagem e hibridismo 

cultural na era das globalizações transnacionais (ALDAMA; QUIÑONEZ, 2002, p. 2-3). Corpi 

possui uma força política que evidencia a relação que pode ser estabelecida entre a expressão 

artístico-cultural e a crítica política, e assim uma voz oriunda de uma comunidade 

subalternizada abre espaço para buscar alternativas ao discurso estabelecido. A autora faz de 

sua escrita uma forma de oposição ao pensamento dominante, tornando-a um modo de combate 

e resistência dos chicanos frente à dominação branca anglo-americana, e especialmente da voz 

feminina chicana com relação aos seus opressores masculinos, tanto daqueles do considerado 

grupo hegemônico como também de homens de sua própria comunidade, uma vez que “nos 

Estados Unidos, as chicanas formam um grupo de gênero marginalizado dentro de um grupo 

racial marginalizado.”195 (MADSEN, 2003, p. 67) 

De tal forma, a questão feminina é nítida na escrita de Corpi, que evidencia a situação 

da mulher chicana, marginalizada pela discriminação da hegemonia branca dos Estados Unidos 

e pelos homens de seu grupo étnico. As mulheres estão sujeitas, desta forma, tanto ao domínio 

colonial do império como à dominação masculina do patriarcado, uma vez que ambos atuam 

como análogos um ao outro e exercem controle sobre sujeitos coloniais femininos 

(ASHCROFT; GRIFFITHS; TIFFIN, 2013, p. 89); em outras palavras, as chicanas estão 

expostas a opressões e preconceitos pela discriminação devido à sua origem étnica e também 

por serem mulheres. Deste modo, percebe-se a confluência entre feminismo e pós-colonialismo, 

já que ambos buscam combater opressões daqueles que detêm o poder em diferentes esferas, e 

têm também se preocupado com as formas e a extensão em que a representação e a linguagem 

são cruciais para a formação da identidade e para a construção da subjetividade (ASHCROFT; 

GRIFFITHS; TIFFIN, 2013, p. 117). A importância do discurso é primordial para ambas as 

correntes, que buscam valorizar as identidades subalternizadas e ressaltar a voz de sujeitos que 

têm muitas vezes sua palavra ignorada ou até mesmo calada. Além disso, tanto para o 

feminismo como para o pós-colonialismo “[...] a problematização do sujeito ocidental homem 

e branco nos discursos imperialistas europeus é um ponto de partida fundamental.” 

                                                 
195 “In the United States, Chicanas form a marginalized gender group within a marginalized racial group.” 
(MADSEN, 2003, p. 67) 
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(BALLESTRIN, 2017, p. 1037). A afinidade entre essas duas correntes de pensamento também 

foi destacada por Thomas Bonnici, expondo como a mulher é sujeita a diversas repressões:  

 

Há uma estreita relação entre os estudos pós-coloniais e o feminismo. Em 
primeiro lugar, há uma analogia entre patriarcalismo/feminismo e 
metrópole/colônia ou colonizador/colonizado. [...] Em segundo lugar, se o 
homem foi colonizado, a mulher, nas sociedades pós-coloniais, foi 
duplamente colonizada. (BONNICI, 1998, p. 13) 

 

O feminismo tem também relações estreitas com o pensamento decolonial, como aponta 

Ballestrin (2017, p. 1044): “o feminismo decolonial faz questão de colocar as Américas e a 

América Latina, em particular, como mapa de sua referência.” Portanto, as chicanas estão 

inseridas entre as latino-americanas devido à sua origem mexicana e à sua subalternização de 

raça e gênero pela colonialidade. Existe uma perspectiva global que reflete uma consciência 

maior conectando as condições históricas e socioeconômicas das mulheres de cor nos Estados 

Unidos com aquelas dos países do Terceiro Mundo (QUIÑONEZ, 2002, p. 146). Sonia Torres 

(2005, p. 729) complementa esse pensamento afirmando que “[...] um dos pontos que unem as 

modalidades de pensar as identidades chicana e latino-americana é a mestiçagem ocorrida 

dentro de uma relação de dependência, em face de um modelo europeu e, portanto, etnocêntrico, 

de superioridade/inferioridade racial, cultural e econômica.” A chicana carrega a marca da 

mestiçagem em sua gênese, trazendo assim a análoga noção de híbrido, já que para “[...] latino-

americanos de um modo geral, o conceito de híbrido remete à longa história de mestiçagem e 

sincretismo [...]” (COSER, 2012, p. 164). Logo, a partir do povo chicano pode-se tecer reflexões 

valiosas também sobre outras comunidades subalternizadas, pois apesar de não haver mais a 

relação de colonialismo no sentido entre metrópole e colônias, a colonialidade permanece, em 

relações de opressão entre os centros de poder e suas periferias. A literatura de Corpi é assim 

uma forma de reflexão e atuação ao mesmo tempo, trazendo à tona questões que afetam não 

somente a comunidade chicana, mas outros grupos oprimidos pela colonialidade. 

É interessante pensar ainda em como o conceito de Terceiro Mundo vem se modificando 

ao longo do tempo, não se restringindo apenas a países, mas também a subgrupos discriminados 

dentro de um mesmo Estado-nação, e como em seu lugar vem se colocando cada vez com mais 

força o termo Sul Global, abrangendo diversas comunidades e países além do eixo hegemônico 

do Norte Global, especialmente Europa ocidental e Estados Unidos, as potências colonizadoras. 

É possível trazer então o conceito de Epistemologias do Sul como um conjunto de intervenções 

epistemológicas que denunciam a supressão dos saberes pela norma epistemológica dominante 

(SANTOS; MENESES, 2009), sendo que o Sul é “[...] concebido metaforicamente como um 
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campo de desafios epistêmicos, que procuram reparar os danos e impactos historicamente 

causados pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo.” (SANTOS; MENESES, 

2009, p. 12). Deste modo, “as epistemologias do Sul [...] valorizam os saberes que resistiram 

com êxito e investigam as condições de um diálogo horizontal entre conhecimentos. A esse 

diálogo entre saberes chamamos ecologias de saberes.” (SANTOS; MENESES, 2009, p. 13). 

Os autores observam ainda que o Sul metafórico é o lado dos oprimidos pelas diferentes formas 

de dominação colonial e capitalista (SANTOS; MENESES, 2009, p. 13). Todas essas questões 

são colocadas a partir do colonialismo, que foi também uma dominação epistemológica, uma 

relação extremamente desigual de saber-poder que conduziu à supressão de muitas formas de 

saber próprias dos povos e nações colonizados, relegando muitos outros saberes para um espaço 

de subalternidade (SANTOS; MENESES, 2009). A essa supressão de saberes os autores 

denominam epistemicídio, o aniquilamento de formas outras de conhecimento, ou seja, “[...] a 

supressão dos conhecimentos locais perpetrada por um conhecimento alienígena.” (SANTOS; 

MENESES, 2009, p. 10) 

Lucha Corpi expõe em seu discurso literário saberes outros, que problematizam a 

epistemologia dominante; assim, a voz de um grupo étnico subalternizado abre um espaço de 

discursividade singular. São promovidas articulações entre inúmeros elementos antagônicos, 

dicotomias são problematizadas e por fim colocadas como não excludentes, evidenciando que 

não é imprescindível optar por um ou outro saber, mas que opostos podem ser somados e 

articulados de modo que, mesmo não deixando de haver tensões, na impossibilidade de fusão 

em uma unidade harmonicamente estável, possam alcançar uma condição de equilíbrio 

dinâmico, baseado na multiplicidade, como uma ecologia de saberes, conforme apontado por 

Santos e Meneses. A relação entre texto e contexto é evidenciada, em uma união de aspectos 

estéticos e políticos. É nítido que ambos os fatores são marcantes e unem-se para formar uma 

obra que também abarca questões sociais do tempo em que foi escrita, através de um acentuado 

teor crítico, que contribui para a construção identitária e para a formação de cidadãos mais 

questionadores e conscientes, que possam olhar com menos julgamento e mais entendimento 

para o outro, semelhante apesar de diferente. Sonia Torres aborda como o texto produzido a 

partir de um viés alternativo promove desvios em relação à epistemologia dominante, alterando 

a posição do sujeito subalternizado, que deixa de ser objeto para apoderar-se de sua fala: 

 

[...] todo texto construído através de estratégias de deslocamento, que deixa o 
outro, a margem, falar, realiza cortes na própria episteme, resistindo à 
compreensão fácil ou fechada, pois gera formas Outras de conhecimento. [...] 
tais formas de conhecimento deslocam a própria posicionalidade do sujeito 
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subalterno, que deixa de ser sujeito do conhecimento do Outro, de fora, para 
transformar-se em local de produção de conhecimentos Outros. (TORRES, 
2005, p. 735) 

 

A literatura chicana passa por indagações que fogem ao tradicionalmente estabelecido, 

trazendo uma complexidade também em relação à análise teórica de suas obras: “O discurso 

literário da chicana, como a maioria dos discursos feministas, é problemático. Ele está sempre 

buscando, questionando, e repleto de tensões e contradições, assim como a escrita criativa que 

surge do mesmo contexto criativo.”196 (REBOLLEDO, 1996, p. 208). A acadêmica chicana 

contudo levanta o problema da questão teórica e da legitimação da literatura chicana: “Nós 

internalizamos a ideologia dominante de modo que somente falando teoria (construída como 

uma forma superior de lógica) nossa literatura e nossas práticas culturais podem ser 

intelectualmente viáveis, isto é, aceitáveis dentro do cânone acadêmico tradicional como 

‘legítimas’”197 (REBOLLEDO, 1996, p. 205). Entretanto, ela questiona essa visão, afirmando 

que considera complicado ter uma teoria que dita o que pode ser encontrado em sua literatura, 

preferindo que a literatura fale por si mesma e que como crítica ela tente organizá-la e entendê-

la, colocando desta forma que a partir de uma perspectiva mais aberta, a própria análise crítica 

teórica chicana surja, em vez de encontrar a teoria primeiro e impor-lhe sobre a literatura 

(REBOLLEDO, 1996, p. 208). Ainda mais além, Mignolo afirma que a literatura pode ser 

considerada produtora de conhecimento teórico, e não apenas representação: 

 

Minha discussão visa criar, através do pensamento liminar (isto é, pensamento 
situado entre as ciências humanas e a literatura) um arcabouço no qual a 
prática literária não seja concebida como objeto de estudo (estético, linguístico 
ou sociológico), mas como produção de conhecimento teórico; não como 
“representação” de algo, sociedade ou ideias, mas como reflexão à sua própria 
moda sobre problemas de interesse humano e histórico. (MIGNOLO, 2003, p. 
305) 

 

Deste modo, a escrita de Corpi torna-se um meio artístico de uma elaboração epistêmica 

alternativa, através de uma postura anticolonial; como aponta Castillo (2014, p. 11): “O próprio 

ato de autodefinição é uma rejeição da colonização.”198 A teórica Yarbro-Bejarano (1996, p. 

215) afirma que a crítica identificada como chicana se concentra em textos de chicanas que 

                                                 
196 “Chicana literary discourse, like most feminist discourse, is a troubled one. It is always searching, questioning 
and fraught with tensions and contradictions, just as is the creative writing arising from the same creative context.” 
(REBOLLEDO, 1996, p. 208) 
197 “We have internalized the dominant ideology so that only by talking theory (construed as a superior form of 
logic) can our literature and our cultural practices be intellectually viable, that is, acceptable within the traditional 
academic canon as ‘legitimate’.” (REBOLLEDO, 1996, p. 205) 
198 “The very act of self-definition is a rejection of colonization.” (CASTILLO, 2014, p. 11) 
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envolvem um processo de autodefinição e construção de comunidade com outras chicanas, em 

obras nas quais elas são os sujeitos das representações e em que, muitas vezes, as relações entre 

as mulheres formam seus eixos cruciais. Assim podemos ver a obra de Corpi, que encontra sua 

voz literária através de sua própria experiência cultural e de outras chicanas, buscando um 

(auto)empoderamento através da escrita enquanto reconhece seu compromisso com uma 

comunidade de chicanas. Sua escrita não privilegia apenas uma voz chicana, mas cria de certa 

forma um sujeito coletivo através da inclusão de muitas vozes individuais que ilustram as 

múltiplas facetas do que significa ser chicana. Como aponta Rebolledo (1996, p. 210): “Nossas 

complexidades são infinitas: nós crescemos e sobrevivemos ao longo das bordas, ao longo das 

fronteiras de tantas línguas, mundos, culturas e sistemas sociais, que constantemente fixamos e 

focamos nos espaços intermediários, nepantla [...]”199 Daí a marcante frase de Bhabha (1998, 

p. 24, grifo do autor): “[...] a fronteira se torna o lugar a partir do qual algo começa a se fazer 

presente [...]” Rebolledo (1996, p. 210) afirma ainda que quem tenta categorizar essas 

complexidades inevitavelmente irá fracassar. Com relação a esse aspecto, Ana Castillo observa: 

 

As mulheres nos Estados Unidos que são politicamente autodescritas como 
chicanas, mestiças em termos de raça, latinas ou hispânicas em relação à sua 
herança de língua espanhola, e que totalizam dezenas de milhões nos Estados 
Unidos, não podem ser resumidas nem ordenadamente categorizadas.200 
(CASTILLO, 2014, p. 1) 

 

Corpi reconhece essa multiplicidade de identidades chicanas e elabora em sua obra um 

caleidoscópio de personagens que compõem um todo não uniforme, mas que pode ser entendido 

como diversas facetas de uma intrincada conjuntura. Ela constrói uma narrativa complexa, 

composta de muitas camadas, e suas personagens seguem também essa linha, mostrando-se 

multifacetadas. Assim, o corpus literário em questão propõe uma visão de mundo que 

problematiza as construções históricas e sociais chicanas, revelando que o termo não abrange 

um grupo homogêneo ou um conjunto monolítico, mas que, mesmo tratando-se de uma 

comunidade com pontos em comum, há ainda muitas desigualdades internas, especialmente em 

relação às mulheres, as quais também não devem ser categorizadas como uma coletividade 

uniforme, conforme exposto por Castillo. Em sua jornada mítico-política, Gloria Damasco lida 

                                                 
199 “[...] our complexities are infinite: [...] we have grown up and survived along the edges, along the borders of so 
many languages, worlds, cultures and social systems that we constantly fix and focus on the spaces in between, 
Nepantla [...]” (REBOLLEDO, 1996, p. 210) 
200 “Women in the United States who are politically self-described as Chicana, mestiza in terms of race, Latina or 
Hispanic in regard to their Spanish-speaking heritage, and who number in the tens of millions in the United States, 
cannot be summarized nor neatly categorized.” (CASTILLO, 2014, p. 1) 
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com conflitos externos e internos, e junto a uma iniciação a um mundo intangível, a uma forma 

outra de conhecimento, há ainda articulações entre inúmeros elementos contrários, ilustrados 

em dicotomias como: eu/outro, local/global, passado/presente, razão/emoção, matéria/espírito. 

Como analisa Ballestrin (2017, p. 1047): “A negação da humanidade das pessoas colonizadas 

e escravizadas [...] teria sido possível através da construção dos pensamentos binários que 

passaram a regular a modernidade ocidental – natureza/cultura; barbárie/civilização; 

corpo/razão; negro/branco; homem/mulher.”  

Deste modo, a aquisição de conhecimento que leva a um saber alternativo não deve cair 

na armadilha do radicalismo oposto, ou seja, em uma busca por “dominar o dominador”, que 

seria o outro lado da mesma moeda: “O perigo para a resistência anticolonial ocorre quando a 

oposição binária é simplesmente invertida [...] Isso simplesmente tranca o projeto de resistência 

dentro de uma oposição semiótica estabelecida pelo discurso imperial.”201 (ASHCROFT; 

GRIFFITHS; TIFFIN, 2013, p. 27-28). Em outras palavras: “[...] tal resistência pode se tornar 

um processo de substituição do centro, em vez de uma desconstrução da estrutura binária de 

centro e margem, que é a característica principal do discurso pós-colonial.”202 (ASHCROFT; 

GRIFFITHS; TIFFIN, 2013, p. 151). Essa resistência ao domínio predominante é também 

abordada por Santos e Meneses (2009, p. 14), que apontam que a modernidade efetuou uma 

dicotomização dos saberes, dividindo-os em saberes modernos e saberes tradicionais, sendo 

que estes últimos revelaram-se modernos na forma como resistiram ao saber hegemônico, e por 

isso devem ser concebidos como modernidades alternativas. De tal forma, a resistência 

anticolonial não é simplesmente um movimento “contra”, mas um deslocamento, um 

pensamento divergente que propõe alternativas. O que se faz importante é ir além da oposição 

entre “margem” e “centro” e contestar o próprio sistema, problematizando os binarismos e 

promovendo uma valorização da multiplicidade, fugindo a hierarquias, como propõe a obra de 

Lucha Corpi.  

Em sua série detetivesca, o desvendamento dos mistérios de cada caso ocorre através de 

redescobertas históricas, culturais e sociais, o passado colabora para o esclarecimento do 

presente e traz novas perspectivas futuras. O passado é colocado através de memórias de 

eventos e figuras históricas e o futuro por meio de pressentimentos, que surgem com o dom 

                                                 
201 “The danger for anti-colonial resistance comes when the binary opposition is simply reversed [...] This simply 
locks the project of resistance into the semiotic opposition set up by imperial discourse.” (ASHCROFT; 
GRIFFITHS; TIFFIN, 2013, p. 27-28) 
202 “[...] such resistance can become a process of replacing the centre rather than deconstructing the binary structure 
of centre and margin, which is a primary feature of postcolonial discourse.” (ASHCROFT; GRIFFITHS; TIFFIN, 
2013, p. 151) 
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sombrio de Gloria. Essa perspectiva de revisão e crítica da história faz parte da conscientización 

de que trata Castillo e é muito importante para a construção identitária das chicanas, sendo um 

aspecto de destaque nos livros de Corpi. Contudo, essa recuperação do passado não é nostálgica, 

mas feita por uma perspectiva crítica, uma aquisição de conhecimento que leva a uma 

conscientização, tornando essa volta ao/do passado imprescindível para efetuar construções 

identitárias no presente, propiciando ações sobre o que parece estar absolutamente consolidado 

na história. Assim, ao mesmo tempo em que se volta ao passado, também percebe-se que ele 

não é estático, mas é vivo e pode ser resgatado no presente, não devendo ser apreendido 

passivamente, e sim investigado ativamente, reatualizando e reinterpretando o discurso 

dominante e levando a um repensar sobre a tradição e também sobre as relações do tempo 

presente. Como observa Bhabha (1996, p. 59), a importância de tal retroação está na sua 

capacidade de reinscrever o passado, reativá-lo, realocá-lo e ressignificá-lo, comprometendo a 

nossa compreensão do passado e a nossa reinterpretação do futuro com uma ética da 

“sobrevivência”, que nos permite trabalhar através do presente. Mais uma vez é ressaltada a 

importância do questionamento do binarismo: “Privado e público, passado e presente, o 

psíquico e o social desenvolvem uma intimidade intersticial [...] que questiona as divisões 

binárias [...]” (BHABHA, 1998, p. 35). A personagem Gloria também leva suas questões 

pessoais para o nível macro, evidenciando a relação de mútua influência entre as esferas pública 

e privada. 

Há então uma desobediência epistêmica em relação à racionalidade cartesiana ocidental, 

levando a uma libertação do modelo binário, saindo da lógica de separação para um sentido de 

inclusão. Corpi mostra como é possível reconciliar práticas que na superfície podem parecer 

incompatíveis (VASSOS, 2007, p. 53), apresentando um discurso alternativo de poder (FLYS-

JUNQUERA, 2006, p. 12). Nas palavras de Gloria Anzaldúa (2002b, p. 574): “Compartilhando 

histórias e ideias, as nepantleras constroem laços através de raça, gênero e outras linhas, criando 

assim um novo tribalismo.”203 Desta forma, encontrar as ambivalências e ambiguidades do 

mundo encenadas na casa da ficção, ou encontrar sua separação e divisão representadas na obra 

de arte, é também afirmar um profundo desejo de solidariedade social (BHABHA, 1998, p. 42). 

Corpi negocia elementos de gênero e etnia, incorporando momentos cruciais da história chicana 

e apresentando uma espiritualidade híbrida que combina o catolicismo com práticas espirituais 

alternativas (VASSOS, 2007, p. 70), sendo que essas espiritualidades híbridas descolonizantes 

nos lembram que, para além dos credos ocidentalizantes de auto-enriquecimento a um custo 

                                                 
203 “By compartiendo historias, ideas, las nepantleras forge bonds across race, gender, and other lines, thus creating 
a new tribalism.” (ANZALDÚA, 2002b, p. 574) 
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cada vez maior, somos responsáveis uns pelos outros e pelo planeta (PÉREZ, 2005, p. 162). 

Deste modo, apesar dos contratempos pelo caminho, Gloria Damasco escolhe sair da 

passividade a partir do sofrimento que vive, buscando fazer algo de valor por ela mesma e 

também por aqueles que estão à sua volta, por uma causa maior, tornando-se geradora de novas 

conscientizações e revelações. Ela é uma mulher que, a partir de sua condição de opressão e da 

violência de seu entorno, busca saídas que não sejam fugas, mas enfrentamentos por vias 

alternativas, causando transformações em sua vida e alcançando uma sensação de 

(auto)empoderamento, como observa Ana Castillo: 

 

Nós passamos de vítimas a sobreviventes, e eu defendo, a nos tornarmos 
guerreiras de uma causa. A causa pode ser alcançar a paz de espírito pessoal 
ou a causa pode ser incentivar alguém a se tornar uma ativista – uma 
guerrilheira que tomou sua tragédia pessoal para empoderar-se e para ajudar 
o seu meio social.204 (CASTILLO, 2014, p. 158) 

 

Assim é também Lucha Corpi e as autoras chicanas de modo geral, cuja escrita identifica 

os males sociais e sua autoconsciência conduz frequentemente a um processo de cura 

(REBOLLEDO, 1995, p. 92), lembrando que o trabalho das mulheres de cor emerge através da 

lacuna crítica e material produzida por múltiplas exclusões (ALARCÓN, 2002, p. 114). Há uma 

estreita ligação entre as esferas individual/literária e a social/política, que as autoras chicanas 

enfrentam: “As escritoras chicanas devem superar os obstáculos materiais externos à escrita, 

tais como o acesso limitado à alfabetização e aos meios de produção literária, e encontrar tempo 

de pausa para escrever, dada a batalha pela sobrevivência econômica.”205 (YARBRO-

BEJARANO, 1996, p. 215). Ainda a esse respeito, ela complementa: 

 

A exclusão das chicanas da autoridade literária está intimamente ligada à 
exclusão das chicanas de outros tipos de poder monopolizados por homens 
brancos privilegiados. Sua luta para se apropriar do “eu” do discurso literário 
se relaciona com sua luta pelo empoderamento nas esferas econômica, social 
e política.206 (YARBRO-BEJARANO, 1996, p. 213) 

 

                                                 
204 “We move from victim to survivor, and I advocate, to becoming a warrior of one's cause. The cause may be to 
achieve personal peace of mind or the cause may spur one to become an activist – una guerrillera who has taken 
her personal tragedy to empower herself and help her environment.” (CASTILLO, 2014, p. 158) 
205 “Chicana writers must overcome external, material obstacles to writing, such as limited access to literacy and 
the means of literary production, and finding time and leisure to write, given the battle for economic survival.” 
(YARBRO-BEJARANO, 1996, p. 215) 
206 “The exclusion of Chicanas from literary authority is intimately linked to the exclusion of Chicanas from other 
kinds of power monopolized by privileged white males. Their struggle to appropriate the ‘I’ of literary discourse 
relates to their struggle for empowerment in the economic, social and political spheres.” (YARBRO-BEJARANO, 
1996, p. 213) 
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Deste modo, a escritora chicana escreve “apesar de”, em um ato de luta e resistência da 

voz feminina de uma raça oprimida por séculos, buscando o empoderamento de si e das outras 

mulheres de sua etnia, lutando contra as dificuldades materiais e emocionais impostas pela 

hegemonia e buscando alternativas nas fendas do poder dominante. Sua força vem de sua 

relação com outras mulheres, atuais e antepassadas, conforme Corpi coloca também em sua 

obra. O amparo e amor de umas pelas outras é crucial nessa jornada: 

 

O amor das chicanas por si mesmas e umas pelas outras está no coração da 
escrita chicana, pois sem esse amor elas nunca poderiam fazer o movimento 
corajoso de colocar a subjetividade chicana no centro da representação 
literária, ou descrever relações cruciais entre mulheres passadas e presentes, 
ou até mesmo obedecer ao primeiro e audacioso impulso de colocar a caneta 
no papel.207 (YARBRO-BEJARANO, 1996, p. 218) 

 

Corpi relata ter começado a escrever aos 24 anos de idade devido a uma forte 

necessidade de expressar o que estava acontecendo em sua vida na época, quando estava 

enfrentando um divórcio, tinha um filho pequeno e poucos amigos; deste modo, escrever era 

uma espécie de ritual de cura para ela, que dividia seu tempo entre seu papel de mãe e seu 

trabalho como secretária para sustentar sua família (IKAS, 2002, p. 71). Assim, ela começou 

sua escrita a partir de uma dor pessoal, vendo-se como imigrante e mãe solteira em um país 

cuja língua ainda não dominava e em uma cultura tão diferente daquela de sua origem, abrindo 

um espaço/tempo para si e sua escrita fora do emprego em horário integral e do cuidado com a 

casa, o que acabou gerando uma ampla obra, que reflete as dores e conquistas das chicanas ao 

longo do tempo. A escritora aborda ainda a importância de suas personagens femininas, 

afirmando que elas são as mais importantes, e que é atraída por personagens que são mulheres 

fortes, capazes de assumir responsabilidade por suas ações e lidar com a liberdade que têm, 

observando ainda o quanto aprende através delas, ganhando uma perspectiva muito mais ampla 

e revisando suas crenças (IKAS, 2002, p. 76). Desta forma, Lucha Corpi, assim como outras 

escritoras chicanas, lutaram e continuam lutando para produzir sua arte, enfrentando obstáculos 

os mais diversos, que se relacionam a seu gênero, etnia e classe social, criando espaços de 

resistência dentro do país onde vivem e de sua comunidade. Corpi (2014) narra que às vezes, 

quando está escrevendo, pensa em sua avó e no que ela falou em uma noite tropical, há muito 

tempo: “não há justiça no mundo”, lamentando por nunca ter tido a chance de dizer a ela que 

                                                 
207 “The love of Chicanas for themselves and each other is at the heart of Chicana writing, for without this love 
they could never make the courageous move to place Chicana subjectivity in the center of literary representation, 
or depict pivotal relationships among women past and present, or even obey the first audacious impulse to put pen 
to paper.” (YARBRO-BEJARANO, 1996, p. 218) 
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às vezes escreve para trazer justiça, mesmo que poética.  

 

Apesar das dificuldades e da luta para encontrar uma voz e apoderar-se dela, 
as escritoras chicanas puderam parir a sua luz interior e criatividade. Elas 
podem estar feridas pela história e pela sociedade, mas o próprio ato de resistir 
a seus ferimentos e curar suas feridas através da escrita se torna um ato de 
triunfo.208 (REBOLLEDO, 1995, p. 170) 

 

A Figura 11, a seguir, é uma pintura da artista chicana Arlette Lucero que mostra a 

imagem de uma mulher chicana cercada por diversos símbolos que ilustram suas múltiplas 

origens e influências. De acordo com a própria pintora,209 esta é uma imagem que representa a 

unificação da diversidade em uma única mulher, guerreira e orgulhosa de sua herança, sendo a 

árvore uma simbologia das raízes das quais emergem suas culturas; a chicana carrega sua 

espiritualidade e sua fé o tempo todo, como Huitzilopochtli (divindade asteca do sol e da guerra, 

comumente representada pelo beija-flor), que sussurra sobre suas origens astecas. 

 

Figura 11 - Arte da chicana Arlette Lucero: “Chicana” (2004) 

 
Fonte: http://arletteluc.wixsite.com/arlettelucero 

 

                                                 
208 “In spite of the difficulties and struggle to find a voice and to seize that voice, Chicana writers have been able 
to give birth to their inner light and to their creativity. They may be wounded by history and society, but the very 
act of resisting their injuries and healing their wounds through writing becomes an act of triumph.” 
(REBOLLEDO, 1995, p. 170) 
209 http://arletteluc.wixsite.com/arlettelucero/biography 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo da presente dissertação, busquei traçar um percurso que pudesse abarcar a 

complexidade trazida pela série de Lucha Corpi, sem, é claro, ter a pretensão de esgotá-la, pois 

diversos outros recortes seriam possíveis. A questão identitária feminina se coloca como um 

tema de grande relevância nas obras selecionadas e que também se mostrou valoroso para meus 

interesses como pesquisadora, ressaltando personagens femininas de grande impacto, 

especialmente a protagonista Gloria Damasco, a quem acompanhamos em sua trajetória no 

decorrer de cerca de duas décadas. A ficção detetivesca de Corpi se revela assim como um 

espaço de investigação que, a partir de um caso específico, abarca a sociedade de modo mais 

abrangente. Como aponta García Canclini (2013, p. 151): “Analisar a arte já não é analisar 

apenas obras, mas as condições textuais e extratextuais, estéticas e sociais, em que a interação 

entre os membros do campo gera e renova o sentido.” Deste modo, empreendi uma análise das 

obras levantando questões importantes para a comunidade chicana e que trazem reflexões 

relevantes para esta já segunda década do século XXI, em que vemos crescentes preconceito e 

xenofobia, especialmente no contexto estadunidense.  

O cenário atual suscita uma visão hegemônica que perpetua a incapacidade de conviver 

com a diferença, que é fruto de sentimentos de discriminação, de preconceitos, de crenças 

distorcidas e de estereótipos (SILVA, 2012, p. 98). Deste modo, nos Estados Unidos, por trás 

de ataques a imigrantes reside uma ansiedade euro-americana que com frequência focaliza em 

um senso de desaparecimento da identidade nacional (MARTÍNEZ, 1998, p. 42). A 

disseminação da população latina nos Estados Unidos recebe uma apresentação mais sinistra 

nos meios de comunicação populares, frequentemente apresentada como um verdadeiro 

“pânico hispânico” (“Hispanic panic”), ou seja, um medo de que imigrantes latinos tomem os 

Estados Unidos (RODRIGUEZ, 2005, p. 137). Desta forma, a literatura chicana (e latina de um 

modo geral) contribui para “[...] enriquecer a cultura anglo-saxônica tradicional e favorecer um 

diálogo intercultural autêntico entre comunidades de um mesmo país e duas partes de um 

mesmo continente. Assim, a ‘americanização’ da América Latina é compensada, de certa 

maneira, com a ‘latinização’ dos Estados Unidos.” (MONTIEL, 2003, p. 49) 

Uma recente reportagem realizada na cidade de San Diego na Califórnia menciona que 

há uma energia renovada em torno do termo chicano, palavra que foi popularizada por uma 

geração mais velha de mexicano-americanos mas que vem experimentando um renascimento, 

uma espécie de “neo-chicanismo”, em um momento no qual uma população latina jovem está 

em expansão, afirmando seu lugar enquanto o país enfrenta questões de raça e identidade 
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fomentadas pela postura rígida do governo Trump mas também desde a administração do 

presidente Barack Obama, que deportou mais de 2,5 milhões de pessoas (ROMERO, 2018). É 

relatado ainda que tanto o termo como o movimento pareciam atingir um ponto baixo nos anos 

1980 e 1990, quando a assimilação e a mobilidade econômica se tornaram uma meta para 

muitos mexicano-americanos de classe média (ROMERO, 2018). Como também abordado na 

matéria, atualmente o chicanismo é principalmente sobre orgulho étnico, expressão cultural e 

defesa dos imigrantes, sendo que os chicanos de hoje buscam proteger os imigrantes e os 

dreamers (“sonhadores”) – termo usado para descrever os imigrantes que foram levados para 

os Estados Unidos ilegalmente quando crianças –, além de estarem muito mais propensos a 

defender os direitos das mulheres latinas e de LGBTQ latinas/os, ao contrário do que ocorria 

no Movimento Chicano na década de 1960. (ROMERO, 2018) 

Interessante notar que justamente nesse período de “baixa” exposto no texto jornalístico 

mencionado, Lucha Corpi iniciou a escrita e publicação dos primeiros livros de sua série 

detetivesca, que busca justamente rememorar símbolos e eventos históricos importantes para a 

comunidade chicana, valorizando a história, memória, herança e ancestralidade de seu grupo 

étnico, em uma atitude de recuperação, revisão e redescoberta, além de servir como um meio 

de divulgar conhecimentos importantes sobre e para seu povo. Não há dúvida de que se lê 

romances detetivescos, em parte, por prazer; mas esses romances também servem como um 

índice significativo das características sociais, políticas e históricas de uma cultura 

(RODRIGUEZ, 2005, p. 125). Corpi levanta diversos desafios para sua protagonista, cuja 

própria identidade se apresenta como um mistério a ser desvendado, ressaltando aspectos 

dinâmicos e relacionais das identidades, como fluxos identitários que promovem uma 

reinvenção da própria personagem. Além disso, a investigação para descobrir a identidade da 

pessoa responsável por um crime em particular muitas vezes serve como argumento ou para 

fornecer uma estrutura para uma interrogação mais ampla da sociedade ou para uma indagação 

do que constitui a criminalidade. (KRAJENBRINK; QUINN, 2009, p. 1) 

Assim, a detetive Gloria se volta muitas vezes para momentos históricos passados como 

forma de buscar a resolução dos casos que investiga, corroborando o tema da editora que 

publica boa parte da obra de Corpi, a Arte Público Press: “Recovering the past, creating the 

future” (“Recuperando o passado, criando o futuro”). Tal máxima se refere ao resgate da 

literatura latina nos Estados Unidos promovido por tal editora e pode ser relacionada também 

ao dom de Gloria, que, ao investigar o que se passou, recebe informações sobre o futuro por 

meio de sua percepção extrassensorial. Gloria move-se dialeticamente entre crenças e valores 

europeus e nativos transcendendo ambos, representando o hibridismo e a diversidade que 
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caracterizam a condição da mestiça, sendo a ruptura dos modos epistemológicos ocidentais a 

chave para a qualidade contradiscursiva dos textos pós-coloniais (MADSEN, 2003, p. 70-71). 

O Movimento Chicano, tão presente na série, foi um momento histórico específico que não 

pode ser ressuscitado, mas deve ser refletido, servindo como uma ferramenta de aprendizado – 

um passado útil; assim, para avançar, deve-se reconhecer o passado, mas não ficar confinado a 

ele. (CHÁVEZ, 2002, p. 120) 

Corpi atua deste modo em sua série, resgatando eventos e figuras históricas, recontando 

e ressignificando momentos e símbolos, e ao olhar para trás, aponta para a frente, inserindo a 

possibilidade da diferença sem hierarquia. Sua escrita empreende movimentos contra-

hegemônicos ao apresentar identidades historicamente subalternizadas que se colocam como 

uma forma de resistência cultural, promovendo uma “desocidentalização” epistêmica, uma 

desobediência epistemológica que vem de suas vivências transculturais, de uma existência em 

interseções que promove diálogos entre culturas. Deste modo, não se pode entender toda a 

história em termos de vitimização: a resistência popular é sua outra face; a resistência chicana 

continua de muitas formas, que incluem a rejeição de uma mentalidade colonizada, do processo 

destrutivo de internalizar a crença na superioridade do outro e em sua inferioridade 

(MARTÍNEZ, 1998, p. 3). Como aponta Stelamaris Coser: 

 

A tentativa por parte de grupos ditos “minoritários” de resgatar ou recriar um 
passado frequentemente não registrado ou não reconhecido por instituições 
oficiais revela a urgência em afirmar identidades e escritos heterogêneos, 
mapear espaços, laços familiares e literários, afirmar o próprio pertencimento 
nessas redes e, afinal, interferir efetivamente nos arquivos culturais e 
nacionais – tradicionalmente ordenados e unificados pela autoridade 
hegemônica. (COSER, 2013, p. 123) 

 

Mais especificamente em relação às autoras chicanas, elas afirmam a importância das 

tradições sagradas e culturais como partes dinâmicas, íntimas e comuns de suas identidades, 

além de retratarem e proporem, tanto temática quanto estruturalmente, processos cíclicos de 

enfrentamento e cura em direção a uma transcendência dentro de seus textos, criando um 

trabalho que possui força espiritual e impulso ativista, ou seja, a ficção chicana faz referência, 

revisa e invoca os sistemas de crenças antigos e modernos para abordar a complexidade da 

identidade e usa o sagrado para defender seu papel na cura e na transcendência (ANDRONE, 

2016, p. 2-3). Essa cura pode dizer respeito a si mesma, à própria escritora chicana – como 

Corpi, que encontrou seu dom para a escrita como uma forma de curar a si mesma, auxiliando-

a no enfrentamento e na recuperação de um momento bastante difícil de sua vida. Ela começou 
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a escrever como uma maneira de expressar seus sentimentos, tendo acabado de se divorciar de 

seu marido, sendo uma jovem mãe de um filho pequeno e buscando chegar a um acordo com 

sua herança mexicana vivendo como latina nos Estados Unidos, voltando-se para a poesia como 

uma forma de superar esses conflitos e encontrar forças para perseverar, e assim essa vivência 

como que em um exílio abriu espaço para transformar o pessoal em algo maior e encontrar sua 

voz como poeta, o que incluiu aprender a se curar e a encarar seus medos (ALDAMA, 2006, p. 

98-99). A cura pode ainda se referir às feridas mais amplas de sujeitos subalternizados, como 

aquelas infligidas por meio do racismo, colonialismo e misoginia.  

A transcendência por sua vez é mais relacionada à espiritualidade, como o dom de 

Gloria, que a leva em direção a um mundo intangível, uma outra forma de saber. A experiência 

transcultural de Corpi, marcada pela diáspora, propicia a justaposição não só de suas diferentes 

influências culturais como também de vários paradigmas críticos. Sua literatura reflete esses 

múltiplos deslocamentos, e a autora se torna também uma investigadora da cultura e da história 

chicanas, mostrando a possibilidade de identidades moventes, que transitam entre diferentes 

modos de percepção, resistindo contra influências homogeneizadoras. Deste modo, a memória 

atua como um reordenamento do presente, e o olhar para o passado ajuda a iluminar o presente. 

Novamente trazendo as palavras de Coser: 

 

A memória é importante não só pelo que preserva do passado e fortalece em 
termos de tradição, ancestralidade e valores identitários. Ela é essencial 
também para se reavaliar as tradições, os laços de família, a terra natal e as 
influências dela herdadas, para que se possa recusar o obsoleto e partir para a 
recriação, a reinvenção, a abertura de caminhos e espaços mais inclusivos. 
(COSER, 2013, p. 137) 

 

A chicana, como nepantlera, é justamente a criadora de atalhos, abrindo vias e 

passagens através de rachaduras, fendas, brechas que se transformam em pontes e conexões, 

sendo assim oponentes a qualquer muro, cerca ou divisão, física ou simbólica, que seja imposta. 

Sua missão é justamente promover inclusões e vínculos ao que se encontra dividido, separado, 

fragmentado. E nos tempos atuais, faz-se cada vez mais necessária e importante essa função, 

que promove o entendimento e a aceitação da diversidade, mostrando que as diferenças não 

devem ser combatidas, mas admitidas e amparadas. Como observa Silva (2012, p. 100): “Antes 

de tolerar, respeitar e admitir a diferença, é preciso explicar como ela é ativamente produzida.” 

Daí a importância dos estudos identitários, que explicitam as identidades como construções, 

questionando e apontando as relações de poder que as envolvem. E daí também a relevância da 

literatura chicana, que insere no mundo ficcional diversas questões que são vivenciadas por 
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esse grupo, oferecendo novas visões a respeito das relações entre as culturas mexicana e 

estadunidense, propondo formas alternativas de pensamento e discurso que abrem novas 

possibilidades de (con)vivência. Como bem aponta a historiadora Eliane Garcindo de Sá: 

 

O século XXI vem registrando a intensificação das trocas culturais e a 
intensificação das migrações intercontinentais sem que pareçam arrefecer os 
balizamentos que evidenciam mais as diferenças do que as semelhanças entre 
os homens, mulheres e crianças que habitam e circulam neste planeta. Ao lado 
da possibilidade de mesclar, misturar, mestiçar, como experiência vivenciada 
e/ou não admitida no quotidiano mundial, está igualmente presente a 
resistência a admitir a troca e a privilegiar um pretenso isolamento. Resistir 
mesmo pela força e violência física e/ou até jurídica tem sido uma resposta 
possível ao incontrolável impulso migratório e “misturador” na 
contemporaneidade. (SÁ, 2013, p. 238) 

 

O que se percebe é que as divisas culturais são muito permeáveis e as fronteiras, cada 

vez mais transbordantes, colocam questões de cidadania, migração e pertencimento na ordem 

do dia. Como bem demonstra Gloria Damasco, o resultado das diferenças não é uma aquietação 

ou síntese harmônica, pois há sempre o inconciliável; porém, mesmo não sendo possível uma 

pacificação, não é necessário ou imprescindível haver um apaziguamento para haver uma paz 

que vem da aceitação e do respeito. Assim, admite-se que as dualidades existem e busca-se 

trabalhar com elas, tentando suplantá-las para ver o que há do outro em si o que de si é refletido 

no outro, percebendo que para acolher não é preciso optar ou rejeitar, admitindo que opostos 

não são excludentes. Desta forma, Corpi não apresenta soluções simplistas, mas ao contrário, 

suscita mais perguntas do que respostas, daí a riqueza de sua obra para a problematização e 

discussão da sociedade contemporânea dentro do mundo globalizado. A história é exposta e os 

preconceitos são evidenciados, porém não caindo em uma visão maniqueísta, mas sempre 

dialética, inserindo a heterogeneidade, diversidade, disparidade, alteridade e divergência, 

mostrando existir a possibilidade de diálogo e aceitação. 

Aqui concluo minha trajetória por essa espiral que tantas reflexões provocou. As 

inquietações trazidas pela ficção detetivesca de Lucha Corpi enriquecem e são fonte de muitos 

aprendizados, porém esse é um caminho que não tem um fim, mas múltiplas trajetórias que não 

se limitam, permitindo sempre novas possibilidades de percursos que apontam novas direções.  

 

A jornada de conocimiento is endless. 
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APÊNDICE - Entrevista com Lucha Corpi 
 

 

A presente entrevista foi realizada com a escritora via e-mail. Lucha Corpi respondeu às 

perguntas em 30 de setembro de 2018. 

 

 

Juliana Meanda (JM): You were born on April 13, 1945 as Luz del Carmen Corpi 

Constantino, adding Hernández when you first got married. “Lucha” is your nickname, 

but also a strong name, meaning “struggle” in Spanish. Could you tell more about it? 

Lucha Corpi (LC): Lucha is a harsh-sounding name, and it does mean “fight” or “struggle.” 

Culturally, it is the custom to nickname Lucha someone whose given name is Luz. Luz del 

Carmen is a softer melodic name. Luz means light; Carmen is a kind of orchard or garden. My 

own reasons for taking the name Lucha Corpi as my legal name have to do with the fact that 

friends and family have always called me Lucha. Aunts, uncles and my grandmother called me 

by the diminutive of my nickname, Luchita. Corpi is my paternal name and Constantino my 

maternal name. After a lifetime of dealing with many versions of my name, I decided to take 

my author’s name as my legal name as well, when I became a U.S. citizen. Once and for all, I 

was Lucha Corpi. I was happy with my decision, as I finally had one name of my choosing, 

which defined me not only as a person but as a poet and a writer as well.  

 

JM: You were born in the small town of Jáltipan in Mexico, where you spent most of your 

childhood. Later you moved with your family to San Luis Potosí, a bigger city. How was 

this change for you? 

LC: I moved to San Luis with my family at the beginning of 1952. In four months, I would be 

entering the 8th year of my life. I would be living in a city which was the opposite of the town 

where I’d been born. Jáltipan was a low altitude, small tropical town, hot and humid, with rainy 

seasons in summer and winter. San Luis was a high altitude city with a population about a 

hundred times larger than Jáltipan. The climate was rather dry, not too hot in summer, but much 

colder in winter. In some ways, it was a very traumatic experience. Yet, I had easy access to 

very good secondary schools and one of the best universities in central Mexico. My sister 

Conchita and I had access to the best education my parents could afford, equal to that my 

brothers also received. 

 



134 
 

JM: It was in San Luis Potosí where you first went to college, to study Dentistry. How 

could you describe this time in your life? 

LC: I can’t say that I hated my years at the School of Dentistry. However, in my third year, we 

had to do dental clinics, and practice on patients. The first time I stared into an open mouth, I 

knew that I was not cut out to be a dentist. My parents had already invested quite a bit of money 

in tuition, books and dentistry materials, so I could not just drop out. Besides, I didn’t know 

how to counter my father’s argument that dentistry would afford me the possibility of earning 

enough on my own and being independent. By working only a few hours a day I could earn 

enough to raise a family. Also, I would be able to take care of my children and other household 

demands. I did not have to work for a man, who might abuse me or humiliate me. I could have 

it all. My dad always appealed to my logic when he aimed to persuade me that something was 

good for me. He convinced me and I accepted to pursue a career in dentistry. As a teenager, 

growing up in San Luis, I had accepted that I would open my own dental office after finishing 

dentistry school. If all went well, I would have the funds to travel to Europe, especially Paris 

and other cities there and in Italy. I had no inclination to travel extensively in the U.S. except 

perhaps for cities like Chicago and New York. Of course, destiny showed its hand and I ended 

up in the San Francisco Bay Area, California. 

 

JM: It was by that time when you first met Guillermo Hernández, whom you would later 

marry and with whom you would move to the U.S., right?  

LC: By August in 1964, half way through my third year of dentistry, my life in San Luis had 

become routine. By that time I had met and fallen in love with Guillermo, who had already 

resided in the U.S. and attended Cal Poly [California Polytechnic State University] in San Luis 

Obispo for a couple of years. He knew English well and had a U.S. resident visa. After a three-

year courtship and because Guillermo was planning to move back to California, and attend U.C. 

Berkeley, we decided to get married and move to Berkeley. I had not contemplated getting 

married at that time, nor had I dreamed of moving to the U.S., away from all that was familiar 

to me, and those I loved so dearly. I had taken French instead of English as my foreign language 

in high school, thinking that perhaps one day I would experience French/Parisian culture in 

person. All I knew about life in the U.S. and California was what was portrayed in American 

films, with dialogues dubbed in Spanish. At least California was not at the other end of the 

world, and we could visit our families. I was blessed to have an in-law family who welcomed 

me with open arms, loved me and accepted me as one of them even long after the divorce from 

Guillermo.  
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JM: How did Guillermo influence you regarding literature? Was he involved in politics? 

LC: Guillermo was an avid reader of Mexican, Latin American, and Spanish literature. He was 

interested in ways the Moors and other Middle Eastern groups had influenced the Spanish 

cultures, language and literature. He had read American and British authors in English, and was 

also familiar with German and other European literature and philosophy, which he read in both 

Spanish and English translations. During our courtship, he had given me to read the Spanish 

translations of many of those books, and we discussed them. Through that interaction, my love 

for narrative and in particular for poetry, grew even more than when I was a young girl in 

Jáltipan. Guillermo was somewhat interested in politics, and his political commitment grew 

once he became a student at Cal and got involved in the Chicano Student Movement in the late 

1960’s and 1970’s.  

 

JM: How did you feel about migrating to the U.S.? 

LC: Being an immigrant in any country of the world may be at once an exciting discovery 

journey that can bring pleasure one moment and sadness and nostalgia the next. It can bring 

you to tears at a remembrance of who you’d been before, the things and the people you loved 

and left behind. So, everything was new, challenging but exciting outside, in my new world. I 

am a problem-solver and challenge-oriented type of person, so trying to find solutions to my 

problems kept me going. Although my life at home was domestic routine, I had no friends, no 

social life, only needs that had to be fulfilled by learning to navigate a culture and a language 

foreign to me, so I enrolled in an English for Foreign Born, offered through the Berkeley public 

schools.  

 

JM: Did you plan to be a mother? 

LC: Guillermo and I talked and decided it was time to have a baby in the spring of 1966. I had 

been taking secretarial courses at Merritt Junior College in Oakland. Our son Arturo was born 

in 1967. In 1968 I went to work as a stenographer at the Wells Fargo Bank Head Office in San 

Francisco. The commute was brutal. I was away from my baby all day and that became an 

untenable situation, so I decided to apply for employment at U.C. Berkeley. My first job there 

was as a receptionist for the Center for Higher Education, then as secretary for the teacher-

training Latino Project, headed by Professor Asturias, who also became an interim coordinator 

of the Chicano Studies Program. But Guillermo wanted to keep his world at Chicano Studies 

and U.C. separate from our family life. Since I worked on the other side of campus, we had 

very little contact with each other while on campus. 
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JM: How was your life right after the divorce? 

LC: Guillermo stayed in Berkeley. After he got his Ph.D., he got a job as professor at the 

University of California at Los Angeles (UCLA). Once I decided to leave Guillermo and move 

out, I had a feeling deep inside me that it would be for good. I loved him very much and it 

pained me to no end to be separated from him. What followed that decision were my “lean 

years” – years of aloneness and loneliness because I had decided to not go back to Mexico, and 

instead made a life for Arturo and me in Oakland-Berkeley. It was during that period that I 

began to write. The blank page became my confidant and best friend.  

 

JM: How was the discovery of writing for you? 

LC: I started writing in 1970. I gave no name to what I did. It was simply an urgent need to put 

on paper all that troubled me, what was lacking in my life, and what filled me with wonder, 

moving me emotionally and intellectually to explore then accept who I really was. Being a 

divorced woman and a single mother in a foreign land and lacking an emotional support 

network contributed to my feelings of isolation and loneliness. The need to explore these 

feelings, to exorcize them was a motivating force to write them down in verse form and short 

narrative pieces. I sat at my writing table late every night, when the house was quiet, my son 

asleep, and everything ready for the next day. I wrote whatever came to mind. It didn’t matter 

if what I wrote was good or not. Soon, I began to look forward to my midnight writing sessions. 

One night, after I finished a set of three poems, which I had titled “The Poems of Marina,” I 

was overtaken by a feeling of exhilaration. I was panting. Deep in me, I felt I had crossed a line, 

gone through a portal, which led to a new mental and emotional plane, to a new consciousness 

of being all my own. I had found my personal answers as to the fundamental questions of who, 

what, why I was in this world. I had found my destiny, just as my grandmother had explained 

it to me many years before. As it is often said, “The rest is history.” My history. 

 

JM: What do you think about destiny? 

LC: Serendipity sometimes has a lot to do with finding who we were meant to be and what we 

were intended to do in life. Recognizing messages from destiny requires a confrontation with 

the image of ourselves as to who we think we are and acceptance of who and what we really 

are. Sometimes, it also means giving up something to preserve our dreams and keep ourselves 

on a path to fulfilling them. Some people want to pursue tangible goals. Others follow their 

fantasies even though they lack in themselves what is needed to realize them. Nothing is a given 

in life. I was lucky to discover the poet and writer in me. I’m glad I decided to accept the 
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challenges that practicing those arts would demand from me. I have no regrets.  

 

JM: You went to college at University of California in Berkeley to study Comparative 

Literature. Why did you decide to take this course?  

LC: I liked the flexibility and wider understanding that the study of two or more literatures and 

the cultures that defined them can offer. The cultural perspective can only be achieved if one is 

open and not judgmental and has more than conversant knowledge of the language. The 

bilingual linguistic and cultural perspectives helped me develop as a poet and later as a writer. 

The subject of poems and stories, even when written in Spanish, were fed by two linguistic and 

cultural streams. Most of what I read at that time had to do with fulfilling requirements for my 

major in two literatures, Spanish and English. In addition, I read poetry in Spanish not 

necessarily required for my major, and texts of contemporary Chicano and Chicana poets and 

writers sucha as Lorna Dee Cervantes, Rudolfo Anaya, Rolando Hinojosa, Bernice Zamora, 

among others. The list grew quite a bit in the mid 1970’s and early 1980’s when the second and 

third generations of Chicano/a and Latino/a poets and writers fully emerged.  

 

JM: How did you cope with being a single mother, working and studying? 

LC: It was hard, but I knew that I would not survive without having a career in the long run. It 

had to be done day by day, until I graduated. I knew that at some point I would have my degree, 

then find the kind of job that would provide financially enough for Arturo and me. But I also 

wanted a job doing something I enjoyed as well. Teaching languages fulfilled that requirement 

in time. I had student loans and fees deferments to pay for school expenses, such as tuition and 

books. I also worked two-thirds time as a secretary so I had a steady income. 

 

JM: When and how did you start working as a teacher? 

LC: After I got my degree I was already teaching a class of English as a Second Language 

(survival English – how to navigate the cultural-linguistic system and succeed) to adult Spanish-

speakers in the Oakland Public Schools. All this time, I had already been living in Oakland, 

where I still live. I started teaching mostly because it paid three times as much as I could earn 

as a secretary. I had to pay back my students’ loans and fee deferments. One month into my 

first assignment as an English as a Second Language teacher, I realized that never before had I 

felt so fulfilled and (yes) happy as I did while teaching. I walked into my classroom and for 

four hours nothing was more important than finding ways to explain important vocabulary and 

giving students the skills they needed to navigate their new culture, to obtain employment, to 
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communicate with their children’s teachers and other caregivers. Imparting the knowledge that 

I had collected as an immigrant myself was very important. Preparing pertinent and helpful 

lessons for them every day was a joy as well. My first ESL courses were attended mostly by 

Spanish-speakers. Later, when I was moved to another school, I had students from all over the 

world, who were neighbors in ethnically-integrated areas of Oakland. Once, I counted the major 

and minor languages spoken in Oakland daily and came up with about 80 of them.  

 

JM: Could you tell more about the time you were getting your M.A. degree at San 

Francisco State University? 

LC: I got my M.A. in World and Comparative Literature for professional and personal reasons. 

First, my salary would increase considerably. It would provide for Arturo’s trips to San Luis 

every summer as an unaccompanied minor. He would enjoy the experience of living in our 

extended families, with plenty of children his age or thereabout. He would also learn Spanish 

well. Since I also taught the summer session, I could also travel to San Luis to spend a couple 

of weeks with my extended and in-law families, then bring Arturo back to Oakland with me. 

Another important reason for me was sheer enjoyment at reading books even if in translation 

to English from other literatures around the world, as well as revisiting the classics of world 

literature. It was hard to attend school two days a week in the late afternoon and evening. For 

my own enjoyment, I have always read poetry in both Spanish and English-American poets. I 

was reading novels from Mexican and Latin American authors in Spanish whenever possible. I 

was also reading contemporary crime novels in English from time to time, in addition to those 

literary works required for my degrees in comparative literature. I still read poetry, and from 

time to time a crime novel. 

 

JM: How do you construct the themes of your crime novels? 

LC: Usually the mystery itself begins with one of Gloria’s visions. My detective gives me an 

idea about the investigation through that first vision. As I explore that original vision, before I 

start writing, I begin to think about the things I have to research, based on the information I’m 

able to gather from her. Since I have a general idea and very few specifics, I tend to over-

research. But that is good. The more I know about the background and foreground for the novel, 

the more reassured I feel as to what should go in the novel. Then, pertinent circumstances 

develop and become clearer. I don’t like breaking away from the writing to research major 

themes. However, from time to time I recheck some minor details for accuracy.   
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JM: Regarding Gloria Damasco, how did you come up with her “dark gift”? 

LC: I didn’t come up with Gloria’s gift. I sensed it in her, and began to understand it not only 

reading about it, but also by exploring the possibility that people like her exist. When I first 

imagined Gloria Damasco, she seemed real to me. I’d hear her voice in my head and I’d 

instinctively know it was hers. She told me she had a “dark gift.” If Gloria tells me she has a 

“dark gift,” the gift of extrasensory perception, I believe her. My job then is to read about it, 

research it thoroughly any and all ways at my disposal. But not with the intention of being 

myself a practitioner of a mantic art, but to make mine the knowledge so I can write about it on 

Gloria’s behalf. That’s my rule for every character in my books. And sometimes, that process 

requires understanding the characters at an intuitive level. It’s the same process with every 

character, major or minor. I don’t impose my taste or sets of beliefs on any of them. I don’t 

judge them either, not even the criminals or murderers or the detectives. “Do not judge your 

characters.” I believe that is rule number 1 for any writer. Sometimes, characters resemble 

people I’ve known in real life. They might also resemble or not real people in the lives of the 

readers. 

 

JM: Your detective fiction series brings important historical moments for the Chicano 

community. How is your research to explore these themes in your novels?  

LC: In the Chicano/a struggle for self-determination there are historical moments, such as the 

Chicano Moratorium March in Los Angeles, which serves as the historical backdrop for Eulogy 

for a Brown Angel. The United Farm Workers Movement in Cactus Blood. In Black Widow’s 

Wardrobe the Day of the Dead (Día de los muertos) procession in San Francisco serves as the 

point of departure for the story of Licia Lecuona, who believes she’s the reincarnation of 

Malintzin Tenepal aka La Malinche. Such events serve as anchors to the narrative in all the 

crime novels. I wasn’t interested in writing the traditional crime yarn. The detective novel lends 

itself to highlighting historical eras in particular. But the art for the noir novelist is to be able to 

add texture to the narrative and seamlessly weave these historical events as vehicles or 

backdrops for the detective story.  

 

JM: Did you participate in activism during the Chicano Civil Rights Movement?  

LC: Having a young son who suffered from asthma, I was reluctant to take him with me to 

large events that might prove stressful to him and where I could not protect him. So I did not 

go to large demonstrations or marches, particularly where there was a possibility of violence 

against demonstrators on the part of authorities. Support for our communities from all of us was 
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foremost in everyone’s mind. There was so much that needed to be done there, and to ensure 

that students became competitive to enter the U.C. and California State University systems. It 

was important to contribute to the extent each of us could, at all levels of the Chicano 

Movement. I picketed outside Safeway markets to get the store chain management to stop 

buying grapes from non-UFW growers. Two evenings a week and two hours on Saturdays, I 

volunteered as a dental assistant at Clínica de La Raza (The Fruitvale Health Project Initiative) 

in Oakland. I also served as translator and interpreter for members of the community through 

our work at the Comité Popular de La Raza. I joined in more local protest activities. At U.C. 

Berkeley, I was a student representative in the Ethnic Studies Executive Committee, made up 

of faculty, students and other community organizers. Later, while I was a community college 

instructor, I called the part-time teachers on behalf of the community college arm of the 

American Federation of Teachers to assist in their recruitment as union members. These are 

some of the activities that readily come to mind. 

 

JM: How was your relationship with other Chicana poets/writers in the 1960’s and 

1970’s? How do you see this community nowadays? 

LC: I see our literature in particular as being archived in a pyramid with many insurmountable 

steps to the top and with generational chambers in it, mostly occupied by Chicano/Latino poets 

and writers. In the decades of 1960/70 and up to mid-1980, in California and throughout the 

Southwest, there were Chicanas and Latinas writing, but more attention was given to the male 

poets and writers. I would say that we made our way to the back of the pyramid and entered, 

without the men being the wiser. Once in, we stayed in. Many Chicanas and Latinas had a hard 

time being published. Among the first generation of Chicana and Latina poets and writers 

throughout California and the Southwest were Bernice Zamora, Gloria Anzaldúa, Lorna Dee 

Cervantes, Barbara Brinson Curiel, Alma Luz Villanueva, Naomi Quiñonez, Carmen Tafolla, 

Angela de Hoyos, Mary Helen Ponce, Miriam Bornstein, Inés Hernández, Margarita Cota-

Cárdenas, Rosemary Catácalos, Judith Ortiz Cofer, to name a few, who were published and 

with whom I participated in public poetry readings in California and other cities throughout the 

Southwest. This first group was followed by Chicana/Latina poets and writers who came into 

the literary pyramid through the front door, although in many ways they were still perceived by 

the male establishment as less worthy than their male counterparts.  
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JM: How do you perceive your role as a writer and the place of Chicana/o literature, 

especially within U.S. literature? 

LC: It’s been an uphill battle by everyone involved to scale the U.S. literary pyramid. There 

was a time when Chicano/a texts were better known and studied in France, Germany, Denmark, 

Italy, Russia, Cuba, Puerto Rico, and other nations in Europe than in the U.S. However, that 

reality has given impetus to our efforts to build a literary-artistic pyramid of our own. My main 

role is to fulfill my destiny as a poet and writer – that is to write. My choices of themes and 

subjects to write about are my prerogative. I have included Mexican and Chicano themes in my 

literary work, in either Spanish or English, simply because I feel at home exploring these 

subjects. I promote Chicana literature through membership in various organizations, I open 

paths as much as possible for the next generations of Chicana/o poets and writers.  

 

JM: Would you comment on the current situation of Latinas in the U.S., especially during 

Trump’s government? 

LC: There might be Latinas who support him, but I don’t know of any in my immediate 

environment or on social media. One thing is obvious in all the debate pro or against Trump. 

We women thought that we had made great progress as to equality in the employment and 

support services for women. We now realize that so much more has to be done with respect to 

equality and equal opportunities in the workplace as in government and social milieus for 

women of color. We also have come to grips with the racial split among women in the U.S. 

Most of the women who support Trump seem to be from working-middle class backgrounds. 

They feel that their opportunities for good-paying jobs and their husband’s prospects for factory 

or mining jobs are fewer due to environmental protections. Also, that most other jobs are given 

to people of color while white people’s needs are being ignored or set aside at all levels. We 

Chicanos and Latinos still have so much work to do at all levels to obtain equality. The struggle 

continues. As to Mr. Trump and his divisive tactics, I’ll quote from the people’s wisdom and 

say: “A cada santo (y a cada Trump) se le llega su día.” May it happen sooner than later. Amen. 

 

JM: You retired from teaching in 2005. How is your writing routine now? 

LC: And I loved teaching. I’m now a retired teacher. But my need to write still rules my life. 

So I now devote my time and energy to writing. My motto has always been: Do not lie in your 

deathbed saying, “I could have written.” I still follow that rule. I still write in Spanish and 

English. Short narratives, now, and poetry, personal essay, and now working on a “hybrid” 

manuscript that challenges me no end. But I hope to finish it by my next birthday, in 2019. 
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