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RESUMO 
 
Nesta tese, busquei inventivamente investigar e escutar algumas das novas vozes-

mulheres da cena literária brasileira contemporânea, a partir da compreensão de que o 

questionamento da autonomia literária permitiu a ascensão de narrativas que, antes, eram 

invisibilizadas pela manutenção de um cânone literário androcêntrico. Para isso, analiso 

como os limites entre realidade e ficção são questionados por Conceição Evaristo – em 

Becos da memória e Ponciá Vicêncio – e Paloma Vidal – em Algum lugar e Mar azul –, 

duas autoras que trazem para a literatura brasileira contemporânea uma voz feminina – 

expressa tanto pela primeira-mulher, que está para além dos livros, quanto pela segunda-

mulher, que está dentro dos livros. Ao somarem, em suas trajetórias acadêmicas, o título 

de pesquisadoras, Evaristo e Vidal passam a caracterizar aquilo que busco defender como 

terceira-mulher, aquela que está nas entrepáginas dos livros. No exercício desta tese, me 

debruço sobre a obra de Conceição Evaristo e Paloma Vidal, investigando, portanto, 

como suas narrativas funcionam como laboratórios ficcionais e revelam na potência da 

escrita um projeto político e literário. Em meio ao reconhecimento dessa terceira-mulher, 

autocriticamente inserida na literatura, permiti, por fim, surgir também em mim o ser 

escritora-pesquisadora, à medida que busquei fazer desta tese um projeto político e 

literário.  

 
Palavras-chave: Literatura brasileira contemporânea. Pós-autonomia literária. 

Laboratório ficcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this thesis, I inventively sought to investigate and listen to some of the new female 

voices in the contemporary Brazilian literary scene, based on the understanding that the 

questioning of literary autonomy allowed the rise of narratives that, before, were made 

invisible by the maintenance of an androcentric literary canon. For this, I analyze how the 

limits between reality and fiction are questioned by Conceição Evaristo - in Becos da 

memória and Ponciá Vicêncio - and Paloma Vidal - in Algum lugar and Mar azul -, two 

authors who bring a female voice to contemporary Brazilian literature - expressed both 

by the first-woman, that is beyond the books, and by the second-woman, that is inside the 

books. By adding, in their academic trajectories, the title of researchers, Evaristo and 

Vidal come to characterize what I seek to defend as a third-woman, the one that is between 

the pages of the books. In the exercise of this thesis, I focus on the work of Conceição 

Evaristo and Paloma Vidal, investigating, therefore, how their narratives work as fictional 

laboratories and reveal a political and literary project in the power of writing. Amid the 

recognition of this third-woman, autocritically inserted in the literature, I finally allowed 

myself to be also a writer-researcher, as I sought to make this thesis a political and literary 

project. 

 
Keywords: Contemporary Brazilian literature. Literary post-autonomy. Fictional 

laboratory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

En esta tesis, traté de investigar de manera inventiva y de escuchar algunas de las nuevas 

voces-mujeres en la escena literaria brasileña contemporánea, a partir de la comprensión 

de que el cuestionamiento de la autonomía literaria permitió la ascensión de narrativas 

que, antes, fueron invisibilizadas por el mantenimiento de un canon literario 

androcéntrico. Para eso, analizo cómo los límites entre realidad y ficción son cuestionados 

por Conceição Evaristo – en Becos da memória y Ponciá Vicêncio – y Paloma Vidal – en 

Algum lugar y Mar azul –, dos autoras que aportan para la literatura brasileña 

contemporánea una voz femenina – expresada tanto por la primera-mujer, que está para 

más allá de los libros, como para segunda-mujer, que está dentro de los libros. Al agregar, 

en sus trayectorias académicas, el título de investigadoras, Evaristo y Vidal caracterizan 

aquello que busco defender como tercera-mujer, aquella que está en las entrepáginas de 

los libros. En el ejercicio de esta tesis, me concentro en el trabajo de Conceição Evaristo 

y Paloma Vidal, investigando, por lo tanto, cómo funcionan sus narrativas como 

laboratorios de ficción y revelan en la potencia de la escrita un proyecto político y 

literario. En medio al reconocimiento de esa tercera-mujer, autocríticamente insertada en 

la literatura, permití, por fin, surgir también en mí el ser escritora-investigadora, mientras 

buscaba hacer de esta tesis un proyecto político y literario. 

 

Palabras-clave: Literatura brasileña contemporánea. Post-autonomía literaria. 

Laboratorio ficcional.  
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PRÓLOGO 

Bem no início do trabalho de escrita intensa, eu disse que queria escrever a 

introdução logo, sentia uma espécie de ansiedade por isso. Já imaginava o seu formato: 

fortemente biográfico, passaria por parte da minha experiência acadêmica, vindo dizer 

que, de 2007 a 2020, os extensos anos em que me dediquei à literatura me tomaram e me 

devolveram qualquer aptidão pela escrita. Acho inevitável dizer que esses treze anos, de 

fato, me tomaram e me devolveram não a aptidão, mas o desejo da escrita. Mas, seguindo 

o conselho de escrever esta parte do trabalho por último, resolvi ler outros textos e me 

deparei com a citação que Beatriz Resende faz a Ana Cristina César, em Apontamentos 

de crítica cultural, lá de 2002. No texto citado, a poeta pede que “Depois vocês me 

escrevam cartas. Eu quero receber cartas. Vocês me escrevam cartas do que vocês 

acharam, assim: Prezada autora. Ah, eu quero receber cartas”. Assim que li, lembrei de 

escrever cartas e diários em certo tempo. Colecionadas pela minha mãe, eu tinha, 

inclusive, papéis de cartas, nos quais eu não poderia escrever cartas, porque isso tornaria 

o papel de carta descartável. A alguns papéis, eu dei vida e os transformei em cartas, ainda 

que clandestinamente. A maioria, porém, permaneceu lá: encarcerados em uma pasta 

transparente, os papéis de carta eram só papéis, sem carta, disponíveis em uma espécie de 

álbum-museu. Inúteis, ficaram lá, sendo úteis na inutilidade. Já os diários tinham todos a 

mesma destinatária: Anne, de Anne Frank. Aos doze anos, desenvolvi uma espécie de 

fascínio pelo Diário de Anne Frank, que, por sua vez, escrevia-o à Kitty e começava todos 

os relatos com “Dear Kitty”. Da mesma forma, eu começava, mas em português:  

 
Querida Anne,    

 

Eu achava engraçado que Anne coubesse no meu nome, ainda que um pouco 

diferente. Escrevia, todos os dias. Tenho-os aqui, ainda. Uma amiga, que fazia o mesmo, 

uma vez rasgou página por página e fez uma fogueira na praia. Eu acabei guardando e 

carregando-os em todas as mudanças que fiz na vida, e elas foram nove. Parecia peso 

desnecessário, mas hoje meus diários ocupam um lugar bem bonito dentro e fora deste 

texto. Se olho para trás, eles estão organizados na parte mais alta do armário fechado, 

como arquivos. Um dia, talvez eu os coloque nas estantes de livros, mas custa acreditar 

que a vida contada ali possa inseri-los em prateleiras repletas por obras de ficção, poesia, 

teoria, crítica literária. Pode ser que sejam íntimos demais para isso. Mesmo distantes das 
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estantes, escolhi que eles estivessem próximos daqui, o que justifica, em parte, a escrita 

deste texto e desta tese.  

Lembro que quem me dizia para escrever era a mesma pessoa que me dizia para 

ler, a Tia-Terezinha, bibliotecária da Escola Estadual Conde Pereira Carneiro, onde fiz 

meu ensino fundamental. Passei, na biblioteca, a maior parte da minha vida no ciclo 

básico de educação. Dizem, lá em Angra, que ela não anda mais viva. Na época, de fato, 

ela já deveria ter uns sessenta anos e passou a andar um pouco mais careca do que antes. 

Para introduzir este texto, então, resolvi substituir o “Querida Anne” por outra:  

 
Rio de Janeiro, 30 de março de 2020 

querida Tia-Terezinha,  

até hoje não sei se o seu Terezinha é com s ou com z. escrevo aqui com z 

porque ando estudando uma feminista que se chama Rita Terezinha Schmidt e 

achei que o z combina com você também. não sei como dizer isso, porque não 

tenho nenhuma base concreta para provar – as lembranças aqui são quase todas 

recriadas –, mas eu acho que você já era feminista sem nem o feminismo ser 

alguma coisa na minha vida. depois que eu li Virgínia Woolf, fiquei pensando 
o quão revolucionário é dar a uma mulher um caderno e dizer: você pode 

escrever nele. acho que você foi esta revolução em mim, enquanto eu era a sua 

companhia de todo recreio e fim de aula.  

lembro que, quando saí do Pereira e fui para o CELAMM, meu pai não quis 
deixar. ele não quis deixar outras coisas depois, mas aí eu já era bem feminista 

e transformei o meu desejo em argumento. tenho feito tudo o que quero, tenho 

dito à minha mãe que ela também pode fazer. agora, por exemplo, ela não é 

mais casada com o meu pai e namora um Jorge. gosto de pensar que este 

movimento de construção da autonomia surgiu, em partes, quando ela assinou 

aquela carta que dizia: você está autorizada a mudar para uma escola melhor. 

meu pai não havia autorizado, mas minha mãe, que não se imaginava tão 

potente ainda, assinou, e eu fui para aquele colégio lá longe, a 30 minutos de 

distância, mas que seria o passo necessário para eu me mudar, inclusive, de 

cidade. desde então, eu nunca mais te vi.  

queria ter te reencontrado em algum momento para dizer: olha, eu me mudei 

de novo, agora moro no Rio, e vim fazer Letras na UFRJ. acho que você ficaria 

muito orgulhosa ao pensar que a sua menina das letras tinha ido estudar aquilo 

que você ajudou a construir: a paixão pela literatura. muitos foram os livros 

que li, depois de você; muitos foram os professores com os quais eu dialoguei, 

depois de você; muitos foram os amigos com os quais discuti arduamente se 

Paulo Coelho era ou não literatura, depois de você; nunca nenhuma 

bibliotecária me apareceu, depois de você. curioso pensar, agora, que você foi 

meio livro-professora-amiga sendo a moça da biblioteca.  

e agora eu estou aqui, confinada, te escrevendo, porque lembrei que, em 

fevereiro, quando eu ainda não sabia bem o rumo que esta tese iria tomar e 

acreditava pouco na possibilidade de ela tomar alguma direção, falei de você. 

estávamos em Florianópolis, e lá eu conheci uma mulher também das letras, a 

Lígia. ficamos, bêbadas, falando dos nossos fascínios literários e acabamos por 

reconstruir nossos percursos até aquele momento. pela vida dela, também 
passou uma bibliotecária, e foi por causa dela que ela fez Letras. achei uma 

coincidência digna de nota e disse: olha, uma das mais importantes figuras do 

nosso processo de conexão com a literatura é a bibliotecária. Lígia concordou, 
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já meio emocionada de tão bêbada, e propusemos à mesa um brinde às 

bibliotecárias que, felizmente, passaram pelas nossas vidas. sabe, vocês 

deveriam existir mais.   

ah, antes que eu esqueça: esta é a minha tese em literatura, em que estudo duas 

mulheres que, penso eu, você adoraria ler. Paloma Vidal e Conceição Evaristo: 

enquanto conversávamos na biblioteca sobre José de Alencar e Pedro 

Bandeira, elas deveriam estar mais ou menos como eu ando nestes dias, na 

dúvida se o que escrevem é tese ou literatura. acho que você ia gostar de uma 

conversa sobre elas.  

com saudade,  

Dai.  

 

INTRODUÇÃO 

 Quando defendi a minha dissertação de mestrado, em 2015, não quis chamar 

ninguém. Dois amigos, insistentes, foram à defesa contra a minha vontade. Minha 

orientadora me perguntou “nem a sua mãe?”, a quem eu respondi que “ela mora longe”. 

Na verdade, eu não havia convidado a minha mãe porque, além de ela morar, de fato, 

longe, ela não entenderia o que eu havia escrito ou o que haveriam de me questionar. Por 

isso, tomei a decisão em seu lugar e, sem saber se a vergonha era minha ou dela, escolhi 

passar por este importante momento acadêmico sozinha. O arrependimento foi imediato: 

ela não estaria ali para entender; ela estaria ali para me abraçar e celebrar, logo depois, a 

minha conquista. E eu fiquei sem o abraço merecido. Desde este evento, que escolho para 

introduzir esta tese como uma forma de antecipar a reflexão que surge dos seus implícitos, 

prometi que não voltaria a escrever algo que minha mãe não fosse capaz de entender. Por 

“capaz”, aqui, não quero discutir sua formação acadêmica e profissional, e sim a 

exclusividade imposta pelo discurso que não quer ser entendido por todos, muito embora 

preze por maior democracia quanto à expansão do ensino público de qualidade. É claro 

que estou falando deste discurso que eu mesma escrevo, o acadêmico.  

 Quando saí de Angra dos Reis e cheguei ao Rio de Janeiro para fazer Letras na 

UFRJ, havia na bagagem o plano de continuar fazendo aquilo que fiz por toda a 

adolescência: escrever. Na universidade, contudo, eu troquei a escrita pela leitura e passei 

a me dividir entre os textos acadêmicos por ler e as redações dos alunos por corrigir. A 

troca parecia injusta, pois, até então, eu defendia que a escrita não cansava: ela era algo 

como uma fonte de onde tirar qualquer mínima energia. Mas a universidade não entra só 

na rotina; ela entra e altera as formas como enxergamos a vida. A escrita, aí, passou a ser 

uma vergonha e cedeu lugar ao cansaço das leituras anteriores. A universidade, embora 

não sozinha, minou parte do desejo da escrita e acabou me deixando no exercício solitário 
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de não acreditar mais na sua potência. No final do mestrado, quando me dediquei, sob 

orientação de Anélia Pietrani, ao estudo da obra de Raduan Nassar, me vi diante da 

necessidade de escrever – como o ar. E eu escrevi umas memórias que já nem faziam 

mais parte do meu repertório biográfico imediato, mas que me ajudaram a elaborar o texto 

acadêmico. Essa outra escrita, não comprometida academicamente, me ajudou na escrita 

acadêmica sobre Raduan Nassar – e foi na identificação de que a sua obra indicava, em 

algumas veredas, percursos biográficos que eu me revisitei enquanto professora, 

pesquisadora e, quem sabe, escritora. Na defesa, todavia, foi apontado o não-lugar da 

universidade quanto à recepção daquilo que eu estava ensaiando sobre o conto 

“Mãozinhas de seda”, de Raduan Nassar.  

 Não coincidentemente, o meu preferido. No conto, há uma voz narrativa que em 

muito se aproxima de Raduan Nassar, que recupera parte da infância em Pindorama a 

partir da relação afetiva estabelecida com o seu bisavô. Na ocasião, os leitores são 

advertidos de que “a maior aventura humana é dizer o que se pensa” (2010, p. 77). E eu 

entendo que é exatamente isso que ele vai fazer: o conto trata das “mãozinhas de seda”, 

bifurcadas nas delicadas mãos das moças de Pindorama, que se preparavam para o Baile 

da Primavera uma vez ao ano, e nas tão cuidadas mãos dos intelectuais brasileiros, que as 

afinavam com pedra-pome por todo o ano. O narrador, que se define como “bom 

empirista” (2010, p. 81), apresenta, ironicamente, como resultado de sua análise empírica: 

 
o que tenho notado é que muitos deles [intelectuais] parecem fazer uso 

intensivo de pedra-pome, ainda que pudessem dispensá-la. E com a diferença 

também de que as moças de Pindorama, que só usavam essa pedra uma vez 

por ano, davam duro no trabalho. Eruditos, pretensiosos, e bem-providos de 

mãozinhas de seda, a harmonia do perfil é completa por faltar-lhes justamente 

o que seria marcante: o rosto. (2010, p. 81) 

 

 Esses senhores sem rosto, eruditos, pretensiosos e bem-providos de mãozinhas de 

seda correspondem aos intelectuais que, com sua ética, resultam em “rendoso comércio 

de prestígio, um promíscuo troca-troca explícito” (2010, p. 81). A ironia utilizada pelo 

narrador para tratar desses intelectuais evidencia a crítica à academia e a seus 

edificadores. Na época – e ainda mais agora –, a aproximação com os rastros biográficos 

de Raduan Nassar se fazia inevitável: o autor havia escrito o conto a pedido do Caderno 

Instituto Moreira Salles, em que trata, também, da sua despedida do universo literário. 

Ele desiste, contudo, de apresentar o conto como inédito, substituindo-o por “Aí pelas 

três da tarde”. A substituição não poderia, para mim, ser mais sintomática: utilizar 
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“Mãozinhas de seda” em um caderno dedicado à compreensão da sua despedida do 

universo literário seria, concretamente, uma justificativa, como se este movimento 

precisasse ser justificado. Ele conclui, por fim, que “o negócio é mesmo fazer média, o 

verbo passado na régua, o tom no diapasão, num mundanismo com linha ou no silêncio 

da página” (2010, p. 83). No silêncio da página não escrita, Raduan Nassar se despede da 

literatura e dos intelectuais que por ela orbitam.  

 Ler este conto me abriu duas portas: a da UFF, já que a UFRJ não apresentava 

grande recepção para as leituras autoficcionais à época, e a das escritas de mim, visto que, 

finalmente, eu passei a me questionar a respeito do que a universidade e seus orbitantes 

intelectuais haviam feito com a minha vontade de escrever. Esgotado estava o Raduan 

Nassar para mim, então decidi, em 2015, estudar autoficção a partir daquele que, no 

momento, mais se voltava a essa elaboração ficcional: Ricardo Lísias. Entrei no programa 

de doutorado em literatura na UFF, sob orientação de Diana Klinger, com a finalidade de 

estudar a obra de Lísias. Qual foi a minha surpresa quando percebi que era exatamente 

Ricardo Lísias quem usava as atuais mãozinhas de seda. Extremamente incomodada com 

a postura ética do autor, não consegui mais separar o autor da obra, e vi nisso uma 

potência de pesquisa e escrita. Neste momento, eu já estava a dois anos e meio do fim do 

doutorado e o rearranjo foi rápido: Stefania Chiarelli, que havia feito parte da minha banca 

de mestrado, podia me orientar. A confusão foi intensa: passei por Daniel Galera e suas 

barbas ensopadas de sangue, me sensibilizei com as vésperas ficcionalizadas das mortes 

de mulheres recriadas por Adriana Lunardi e parei, finalmente, com os laboratórios de 

escrita que identifiquei em Paloma Vidal e Daniela Versiani.  

 Quando qualifiquei, apresentei como trabalho de escrita, até então, aquele que 

compõe o terceiro capítulo desta tese que, finalmente, apresento ao programa de pós-

graduação da UFF. Na época em que o escrevi, havia acabado de concluir uma disciplina 

do doutorado, com a minha orientadora, que havia me dado a possibilidade de olhar mais 

atentamente para Paloma Vidal, a partir de seu último romance, Mar azul (2012). Mais 

afeita à escrita em prosa, Mar azul parecia a oportunidade perfeita para que eu pudesse 

tratar daquilo que já envolvia todas as minhas práticas diárias: os feminismos e o seu 

potencial crítico de olhar e interpretar o mundo. Acontece que o romance se inicia – 

obviamente, tratarei disso com mais cuidado adiante – com o relato de um estupro. O 

tema, radical em sua proposta de deseroicizar os homens que sempre foram sujeitos de 

suas próprias escritas, chama a atenção por aparecer, finalmente, na literatura. Digo 
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“finalmente” porque, embora o estupro seja uma das práticas mais antigas, naturalizadas 

e recorrentes em grande parte das sociedades, tinha sido ali a minha primeira vez diante 

do tema. Isso não significa dizer que ele não havia sido tematizado antes; reconheço que 

outras autoras já o tinham abordado. Para mim, contudo, era a primeira vez que eu via um 

tema tão violento sendo acolhido pela literatura. O desfecho da aula, todavia, me indicou 

aquilo que eu já sabia: não estamos preparadas para lidar com alguns dos temas que 

envolvem o universo feminino. Na ocasião, discutimos se a cena não poderia ser 

entendida como sexo violento em vez de violência sexual. Desde então, eu percebi que a 

pesquisa de doutorado me faria seguir um caminho mais atento às temáticas que vêm 

sendo trabalhadas pela autoria feminina. 

 Me debruçando sobre Paloma Vidal, escolhida como aquela a quem eu daria a 

mão neste exercício do olhar para o que as mulheres escreviam na literatura, sem as 

“mãozinhas de seda”, reconheci um percurso interessante a partir de um dos fragmentos 

que compõem o livro Mais ao sul (2008). Replico-o integralmente: “Leio: ‘Uma escritora, 

não uma pesquisadora. Escritores e pensadores: água a vinho. Não, água e vinho, não: 

peixe e pássaro. Mas qual é ela, o peixe ou o pássaro? Qual é o seu elemento: água ou 

ar?’” (p. 124). Ao marcar uma oposição entre escritora e pesquisadora, metaforizada pelas 

que seguem – água e vinho, peixe e pássaro –, a narradora me chamou a atenção para o 

lugar que Paloma Vidal, a própria narradora talvez, ocupa: o de escritora e pesquisadora. 

Este lugar, a que chamo nesta tese de entrelugar ocupado pela terceira-mulher, me faz 

questionar: que pesquisadora não é, também, uma escritora em seu potencial artístico? Se 

antes pouco conseguia e desejava separar autor e obra, agora eu já não via mais a 

necessidade de fazê-lo: no estudo desta terceira-mulher, pesquisadora e escritora, me 

percebi diante de uma investigação também inventiva, que me devolvia, depois de dez 

anos, o ser escritora – ainda que eu entenda, hoje, que nunca deixei de sê-la.  

 Feito o recorte teórico a partir de uma leitura empírica da literatura de Vidal, senti 

necessidade de dialogar. Decidi, então, convidar outra mulher ao debate: Daniela 

Versiani. Embora o seu lugar de pesquisadora e escritora fizesse dela um potencial objeto 

de pesquisa, não consegui me aproximar de sua obra com a mesma fluidez que ocorreu 

com Paloma Vidal. Da mesma forma se deu com Ieda Magri, pesquisadora e escritora 

sugerida por Eurídice Figueiredo quando da qualificação do doutorado. E foi a leitura de 

uma entrevista com a Josefina Ludmer que me autorizou a não dialogar nem com Daniela 

Versiani nem com Ieda Magri. Nela, Ludmer dizia que a literatura é, inevitavelmente, um 
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resgate do gosto pessoal e “por isso falo do provisório e de não pretender outra verdade” 

(2014, p. 129). Foi neste momento que, afastada de Versiani e de Magri, acabei me 

afastando também do doutorado.  

No contexto, me dediquei ao exercício repetitivo de prestar concursos públicos 

para instituições federais. Nos dois em que fui aprovada, Conceição Evaristo esteve 

comigo em minhas provas de aula. No CEFET-RJ, utilizei o poema “A noite não 

adormece aos olhos das mulheres” para tratar do direito à noite a partir do 

Ultrarromantismo; no Colégio Pedro II, usei o poema “Vozes-mulheres” para tematizar a 

noção de identidade na conceituação de literatura. Em ambas as situações, Conceição 

Evaristo chegou até mim, ainda que ela estivesse estado ali o tempo todo. Finalizado o 

percurso dos concursos e tendo me instalado como professora efetiva do Colégio Pedro 

II, percebi que Conceição Evaristo não iria mais se distanciar e decidi, então, convidá-la 

a participar do diálogo proposto em minha tese. O gesto do gosto pessoal já estava feito 

e, na investigação das escrevivências dessa pesquisadora e escritora, reconheci a outra 

terceira-mulher que faltava.  

De imediato, as diferenças entre Paloma Vidal e Conceição Evaristo afloraram 

enquanto potenciais problemas e, com isso, surgiu o receio de acabar construindo duas 

teses diferentes que se valem do mesmo corpo de texto. O diálogo entre elas, pois, se 

tornou uma questão: enquanto Paloma Vidal se dedica a uma escrita de si repleta de 

artifícios que nos fazem duvidar da aproximação entre escritora e narradora, Conceição 

Evaristo faz de suas escrevivências um espaço de confusão proposital entre escritora e 

narradora, direcionando-me a uma necessária discussão sobre os lugares de fala ocupados 

por essas mulheres. A autoficção, que desejei estudar desde o final do mestrado, apareceu, 

neste diálogo a princípio incabível, como um caminho possível e que carregava consigo 

os questionamentos em torno das performances produzidas pelas escritoras e 

pesquisadoras. Ainda que eu não me dedique à discussão do conceito de autoficção como 

aparato teórico principal desta tese, pensar em como essas autoras se apropriam desse 

fazer literário e o modificam pareceu o mote de edificação desta terceira-mulher, 

potencialmente consciente e academicamente instrumentalizada do exercício de escrita 

desempenhado.   

Retomado o processo de pesquisa da tese, a sua escrita precisava se cumprir. O 

contexto, inicialmente favorável, acabou sendo transformado pela pandemia do 

coronavírus pela qual passa o mundo em 2020. Falar disso, embora tenha um recorte 
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temporal muito específico, me parece fundamental para justificar um sentimento presente 

em grande parte desta tese: o medo. Desde março deste ano, o Brasil divide-se entre 

isolados e não-isolados, seguindo o número de, em média, oitocentas mortes diárias. 

Isolada da minha vida profissional e social, busquei fazer deste o momento de reencontro 

com a minha tese – e assim o cenário se construiu por certo tempo. A narrativa, contudo, 

não é linear, e as oscilações de bem-estar, sobretudo diante do recorrente agravamento da 

pandemia, são intensas. Relembro, então, que Diana Klinger, em Literatura e ética: da 

forma para a força (2014), afirma que a mistura entre pesquisa e vida se fez uma virada 

ética e diz, em uma das cartas que compõem o livro, que “a verdade, Lu, é que sempre 

escrevi para não afundar” (p. 17). O impacto de reler estas linhas, em meio a um universo 

pandêmico agravado por uma gestão presidencial que transforma a banalidade da morte 

em um projeto político, me fez entender que era necessário escrever: da afasia da escrita 

acadêmica, caminhei para uma escrita também de mim, em que pesquisa e vida já haviam 

se misturado.  

E se, como afirma Susana Funck (2014), nós, enquanto mulheres, estamos 

“desaprendendo a não falar” (p. 96), que esta tese se faça não apenas meio de análise do 

exercício de Paloma Vidal e Conceição Evaristo de desaprender a não falar, mas também 

veículo para que eu, enquanto pesquisadora, não ignore a realidade em que é ainda menos 

permitido que toda vida importe. Escrever esta tese diante deste contexto não me 

permitiria, portanto, outro caminho: seria ainda mais necessário me colocar não apenas 

como pesquisadora, mas também como escritora. E aproveito a oportunidade para 

explicar um ponto importante: esta tese passeia pelo acadêmico e não-acadêmico, à 

medida que trago algumas experiências autobiográficas para conversar não apenas com o 

limite do espaço ficcional na literatura, mas também com o limite do espaço ficcional na 

academia. Quero dizer, com isso, que eu pouco separo as autoras de suas obras, assim 

como pouco me separo enquanto autora desta obra que se faz tese.  

Falta, ainda, tratar dessas não-separações. Quando eu projetei ler “Mãozinhas de 

seda”, de Raduan Nassar, a partir de suas referências autobiográficas – ali cumpridas 

como potencialmente autoficcionais –, entendi que a academia, a princípio, não estaria 

disposta a abrir mão de uma leitura encerrada na autonomia literária. Na minha 

dissertação, eu dizia, contudo, que Raduan Nassar estava à frente de seu tempo, olhando 

para o contemporâneo a partir da sombra projetada por Giorgio Agamben. Nesse sentido, 

aquilo que eu pensei ver em “Mãozinhas de seda”, em outro tempo, se fazia cumprir ainda 
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mais na cena literária deste tempo: a discussão em torno da autoficção e dos limites 

biográficos se intensificavam à medida que as obras lançadas brincavam com os espaços 

limítrofes e não mais sustentáveis da autonomia literária. No ano de 2015, entre a defesa 

da dissertação e a entrada no doutorado, me dediquei às obras contemporâneas, sobretudo 

as autoficcionais. Na época, o curto artigo “Literaturas pós-autônomas”, de Josefina 

Ludmer, se fez base dos meus questionamentos ao tratar dos textos que “tomam a forma 

do testemunho, da autobiografia, da reportagem jornalística, da crônica, do diário íntimo 

e até da etnografia, (...) saem da literatura e entram na ‘realidade’ e no cotidiano, na 

realidade do cotidiano” (2014, p. 149). Sair da literatura e entrar em uma realidade e em 

um cotidiano marcados pelo espaço performático da mídia me parecia um movimento 

interessante para pensar sobre a que se propõem os textos literários escritos na 

contemporaneidade. Foi então que se iniciou, para mim, este processo de 

desdiferenciação: 

 
Em alguns escritos do presente que atravessaram a fronteira literária (e que 

chamamos de pós-autônomos), pode-se ver nitidamente o processo de perda 

da autonomia da literatura e as transformações que ele produz. Acabam 

formalmente as classificações literárias; é o fim das guerras e divisões e 

oposições tradicionais entre formas nacionais ou cosmopolitas, formas do 
realismo ou da vanguarda, “literatura pura” ou “literatura social” ou 

comprometida, a literatura rural e a urbana e, também, acaba a diferenciação 

literária entre realidade (histórica) e ficção. Não é possível ler estas escrituras 

com ou nesses termos; são as duas coisas, oscilam entre as duas ou as 

desdiferenciam. (p. 151) 

 

 Desde que me abri a pensar as inquietações que a academia me trazia a partir da 

própria academia, entendi que estaria em um caminho mais próximo daquilo que acredito 

dentro e fora da minha sala de aula como professora. A tese, então, se tornou possível 

quando percebi que poderia questionar os limites da autonomia literária a partir da 

literatura contemporânea, muitas vezes desdiferenciada e anfíbia em sua composição, 

produzida por Paloma Vidal e Conceição Evaristo. Os temas tratados por elas – a saber, 

alguns deles: violência sexual, abandono, maternidade, memória, identidade, exílio, 

desterritorialização – me seduziam ainda mais, visto que me permitiam outra 

desdiferenciação: falar sobre mim, nestas escritas de mim. O desejo, em meio a essas 

não-separações, era olhar investigativa e inventivamente para  

 
as literaturas pós-autônomas (essas práticas literárias territoriais do cotidiano) 

[que] seriam fundadas em dois (repetidos, evidentes) postulados sobre o 

mundo de hoje. O primeiro é que todo o cultural (e literário) é econômico e 
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todo o econômico é cultural (e literário). E o segundo postulado dessas 

escrituras seria que a realidade (se pensarmos a partir dos meios de 

comunicação, que a constituiriam constantemente) é ficção e que a ficção é 

realidade. (p. 149)  

 

 Esses postulados evidenciam que o contexto em que a literatura contemporânea é 

produzida funciona como uma cena literária em que outros fatores – sociais, econômicos, 

culturais, políticos – influenciam na construção desse cenário. Se considerarmos, ainda 

como Josefina Ludmer, que “a análise interna de um texto tem um limite” (p. 120), pensar 

a escrita contemporânea a partir de seus paralelos com o que há de externo ao texto 

enriquece a análise literária e direciona nosso olhar para as exclusões e repressões 

resultantes de um controle estético na constituição de um cânone inserido na autonomia 

literária. Daí a escolha por trabalhar com mulheres, que tão recentemente passaram a 

ocupar também o espaço acadêmico e que, a meu ver, começam a produzir uma “escrita 

sem culpa” (KLINGER, 2014, p. 41),  

 
uma escrita que expõe acontecimentos, traumáticos ou não, mas em todo caso 

íntimos e às vezes alheios, da realidade. Escrevem-se em continuidade com os 

dados da realidade, assinalados através de nomes próprios e dados biográficos, 

e renunciando a uma elaboração linguística da ordem da pura literariedade. (p. 

41)   

 

Enfrentamos, então, alguns desafios que envolvem um espaço em que muito se 

faz permitido e poucos são os limites do que se pode ou não fazer em literatura. Nesse 

sentido, vale resgatar o texto “Escrever no Brasil depois de Clarice Lispector: armadilhas 

ficcionais”, em que Adriana Lisboa nos localiza enquanto pesquisadoras e escritoras 

contemporâneas, apontando para algumas das questões que surgem desse lugar: 

 
Filhas do feminismo, as autoras brasileiras deste início de milênio são, 

igualmente, filhas do modernismo. Dessa forma, estão diante de uma dupla 

tarefa, ao inventar, ou reinventar, sua própria dicção literária. Não se trata de 

ser anti. Não se trata sequer de ser pós. Trata-se, finalmente, de ser (...). 

Literatura, nas palavras de Paloma Vidal, “é antes um modo de problematizar 

a realidade do eu e do mundo, fazendo emergir, na língua, algo que nos 

surpreende” (Vidal 2005, p. 3). Assim como essa surpresa já não pode querer 

compactuar com a estratégia de choque modernista, com a datada vontade de 
épater le bourgeois, também a problematização da realidade do eu e do mundo 

operada pelo texto literário deve transcender o compromisso com bandeiras e 

palavras de guerra. (2008, pp. 141-142)  

 

Entendendo a literatura como um meio de problematização da realidade sem, com 

isso, se desvincular de seu compromisso com a linguagem, Adriana Lisboa pensa em uma 
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literatura escrita por mulheres que não se valha apenas dos movimentos sociais 

feministas. Nesse sentido, a pesquisadora e também escritora entende surgir deste novo 

tempo uma escrita de autoria feminina não mais debitária de Clarice Lispector, como 

sugere no título, mas capaz de experimentar caminhos próprios. É nesse lugar que vejo 

surgir a terceira-mulher da qual tratarei no primeiro capítulo da tese, entendendo-a a 

partir do gesto performativo de ocupar espaços limítrofes: entre o público e o privado, 

entre a realidade e a ficção, entre a academia e a não academia. A tese que segue estas 

linhas, portanto, se volta ao estudo de duas mulheres que, em seus ofícios enquanto 

pesquisadoras e escritoras, fizeram da sua literatura laboratórios ficcionais, espaço de 

experimentações que carregam consigo parte de suas experiências acadêmicas.  

 Explorados os caminhos que me fizeram chegar até aqui, cabe, por fim, apresentar 

a tese de que tanto tratei nas linhas anteriores, neste espaço-prefácio de mediação entre 

sujeito, obra e leitora. Digo “leitora” em vez do gramaticalmente indicado “leitor” não 

apenas aqui, mas também ao longo da tese, em todos os momentos em que esta opção é 

possível. A escolha pela variação feminina tem a ver com alguns fatores subjetivos: o 

desejo de ser lida, majoritariamente, por mulheres; o reconhecimento de que o corpus 

desta tese é de interesse predominantemente feminino; e, por fim, a imensa vontade de 

que determinadas regras já cristalizadas em nossa língua, que reproduzem enquanto dado 

cultural outros valores compartilhados pela sociedade em todas as suas desigualdades, 

possam ser gradativamente revisitadas. Somado a isso, explico outra escolha: na maior 

parte das vezes, escolho trabalhar com pesquisas desenvolvidas por mulheres, de maneira 

que seja possível dar visibilidade à teoria produzida por elas e não transformar esta tese 

em um espaço de audição apenas ao padrão androcêntrico epistemológico. Outras vezes, 

contudo, em que não foi possível optar por dialogar com pesquisadoras, utilizei-me de 

teorias desenvolvidas por pesquisadores, sem que isso tenha representado um problema 

de fundamentação teórica. Por fim, vale esclarecer que busquei desenvolver a tese a partir 

de uma organização que reflete didaticamente o meu exercício como professora do Ensino 

Básico: antes de trabalhar o diálogo entre Paloma Vidal e Conceição Evaristo, realizei 

um resgate com relação à crítica feminista bem como a análise individual dos percursos 

literários das autoras.  

 No primeiro capítulo desta tese – “‘Não nos custou nada’: os feminismos à luz dos 

custos de uma vida inteira” –, apresento uma breve introdução histórica e literária a 

respeito da participação social da mulher em outros espaços além dos domésticos. 



23 

 

Resgatando as três ondas feministas que permitiram que as mulheres atuais carregassem 

como herança o direito de pertencer ao espaço acadêmico e literário, busco recuperar 

importantes nomes, tais como Virgínia Woolf e Glória Anzaldúa, a fim de pensar em suas 

contribuições para pensar os Feminismos. No mesmo capítulo, eu proponho, com base na 

distinção entre primeira-mulher e segunda-mulher, proposta por Susana Bórneo Funck, 

o surgimento de uma terceira-mulher1. Para isso, trato do embate entre escritas de si e 

lugar de fala2, a partir de seus distintos campos de conhecimento, na caracterização 

performática desta terceira-mulher – Paloma Vidal, Conceição Evaristo, eu.  

 Já o segundo capítulo – “Os becos de Conceição Evaristo: entre escritas e 

vivências” – se concentra exclusivamente na pesquisadora e escritora Conceição Evaristo. 

Em minha proposta, inicio a discussão pelos dados biográficos, resgatando-os com a 

finalidade de tratar das escrevivências propostas. Delas, selecionei Becos da memória e 

Ponciá Vicêncio, romances que me permitiram discutir a construção de uma memória 

coletiva a partir da relação das personagens com a sua história e a sua identidade. Tratei, 

também, da arte enquanto meio de sobrevivência para Maria-Nova e Ponciá, bem como 

para Conceição Evaristo enquanto escritora. Proponho, por fim, que o conceito de 

escrevivência se aproxima da experiência da escrita como laboratório, espaço de 

experimentação das práticas não apenas ficcionais como também teóricas.  

 No terceiro capítulo – “Os voos de Paloma Vidal: suas chegadas e partidas” –, 

realizo percurso semelhante ao do capítulo anterior, desta vez voltada à Paloma Vidal. 

Escolhi, para isso, dois dos romances da escritora: Algum lugar e Mar azul. Sobre eles, 

me debruço com a intenção de investigar, a partir de recortes também biográficos, os 

caminhos ficcionais experimentados por Paloma Vidal em uma escrita que, 

metalinguisticamente, fala de si própria e, em uma estrutura abismática, se desdobra em 

si mesma. A finalidade do capítulo acaba sendo a de pensar como essa escrita também 

permite o exercício laboratorial, em que a escritora experimenta no plano da ficção parte 

das suas práticas teóricas.  

                                                           
1Uma vez que primeira mulher e segunda mulher são propostos nesta tese enquanto conceitos, extraídos da 

crítica Susana Bórneo Funck (2014), escolhi assinalá-los em itálico, com a finalidade de destacar seu uso. 

O mesmo ocorre com terceira mulher, cujo conceito é proposto por mim. Além disso, escolho grafá-los 

hifenizados – primeira-mulher, segunda-mulher e terceira-mulher – para evidenciar o seu caráter adjetivo 

e caracterizador.   
2Ao tratar de lugar de fala e escritas de si como conceitos, optei por grafá-los em itálico, a fim de destacar 

e colocar em evidência seu uso. 
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 O quarto e último capítulo – “Laboratórios ficcionais: caminhos para a ascensão 

da terceira-mulher” – se volta à dimensão pesquisadora das escritoras. Trabalho, então, 

com suas pesquisas acadêmicas: Literatura negra: uma poética de nossa afro-brasilidade 

(1996) e Poemas malungos - cânticos irmãos (2011), de Conceição Evaristo; e A história 

em seus restos: literatura e exílio no Cone Sul (2002) e Depois de tudo. Trajetórias na 

literatura latino-americana (2006), de Paloma Vidal. Em um primeiro momento, trato das 

leituras teóricas propostas por Conceição Evaristo e Paloma Vidal enquanto 

pesquisadoras para, em seguida, pensar em como as suas obras estéticas e literárias 

funcionam como espaço laboratorial em que as escritoras experimentam parte de sua 

prática acadêmica e teórica. O intento, aqui, é reconhecer como a ficção tem sido espaço 

de experimentações para elas e, a partir daí, entender como o ineditismo de mulheres que 

são escritoras e pesquisadoras identifica o surgimento de uma terceira-mulher, 

potencialmente consciente de si e academicamente instrumentalizada em seu fazer 

literário. Cabe destacar, sobre este último capítulo, uma escolha que o diferencia dos 

demais: não há, em sua composição, subitens. O desejo de construí-lo de tal forma partiu 

da proposta de desdiferenciar, colocar em diálogo não topicalizado as autoras Evaristo e 

Vidal.  

 O que fica, por fim, é um convite para que outras terceiras-mulheres leiam e 

compartilhem parte do que representa, para mim, meu autorreconhecimento como 

terceira – e múltipla – mulher.   
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1 “NÃO NOS CUSTOU NADA”: OS FEMINISMOS À LUZ DOS CUSTOS 

DE UMA VIDA INTEIRA 

Hoje foi o dia em que pensei: reviso tudo e mando. O fim do mês já anuncia no 

cronograma o fim de um prazo. Para derrubar este meu projeto, hoje eu acordei tossindo. 

Desde ontem, é a falta de ar que toma conta do meu peito e da minha cabeça. Fico sem 

saber se é vírus ou angústia, embora tenha achado os dois meio complementares 

ultimamente. A tosse foi circunstancial: ela fez parte de apenas uns minutos do meu dia, 

mas os impactos dela ao longo dele foram inevitáveis – estive a todo momento conectada 

à TV, recebendo as piores notícias que poderiam estar por lá: duzentos e um mortos até 

agora. Não tem como digerir essa notícia – o peito aperta, vem um estado febril que me 

faz medir a temperatura a cada meia hora. Os sintomas parecem reunidos: tosse, falta de 

ar, febre.  

Num mesmo dia, há cerca de dez atrás, me faltou também o ar. Conversando com 

um amigo, a quem pedi que lesse cuidadosamente parte da tese, escrevi rapidamente que 

“hoje senti falta de ser”. As letras não estão nem próximas no teclado, então eu percebi 

que estava me faltando ser mesmo. Eu sempre fui tanto em tudo que fiz, e estar confinada 

em casa me dava a sensação de que ser estava em falta. No mesmo dia, à noite, o 

presidente do Brasil, a máquina-Bolsonaro, fez um pronunciamento no qual falou que o 

situação atual não era mais do que uma gripezinha ou um resfriadinho. Sinto vergonha 

de escrever isso aqui, pois me parece inadmissível que, diante de um cenário em que não 

conseguimos sequer acompanhar o número de mortos no mundo, um representante 

político invista contra a vida humana. O diminutivo usado por ele me foi certeiro: a minha 

falta de ser era quase uma piada. Desde então, me falta ser cotidianamente.  

Esses dois eventos vieram logo depois de uma ligação em que troquei 

planejamentos com a minha orientadora. Oscilando entre depressão e esperança, ela me 

perguntou, mas na realidade a pergunta era para si mesma: “mas, também, né, para que 

escrever?”. De fato, para quê? Gostava muito da ideia de que a escrita é um laboratório 

de cura e, mesmo que o produto almejado fosse um texto-dissertativo-argumentativo-

modelo-enem, sempre pedi que meus alunos escrevessem. Falava que tínhamos que 

perder o medo da página em branco, como esta aqui. Nos últimos anos, eu certamente 

senti medo da página em branco. Meus alunos escreviam, eu corrigia, mas a escrita, para 

mim, havia morrido desde os textos ficcionais – auto? – que precisei escrever quando me 

tranquei por quinze dias em um lugar e escrevi dissertação, bebi vinho, escrevi literatura, 
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bebi mais vinho. Bebi escrita, em alguns momentos, e me dei por satisfeita. Cinco anos 

depois, a página também está em branco e preciso escrevê-la por inteiro. Para quê? Em 

outro momento, não saberia dizer, mas agora me parece óbvio: para deixar de me faltar 

ser.  

Antes de essa grande imersão na página em branco começar, eu estive muito 

engasgada. Passei e repassei o texto diversas vezes, e me faltava um pouco de existência 

para poder escrevê-lo e escrever depois dele. Quando finalmente consegui me sentar e 

organizar em palavras o nó na garganta que me angustiava, escrevi: 

 
sempre que me nasce um texto, fico tentando buscar quando foi o seu início, 
qual foi o meu primeiro passo ao seu encontro. às vezes, teimo em pensar que 

foi você que me encontrou. chega a me encantar a forma como esse lugar se 

perde nas memórias, nos discursos, nas vezes em que, de forma fragmentada, 

eu o ensaiei, indo e voltando sempre dos mesmos lugares. fico tão perdida 

nessa busca que vou e volto na pergunta de onde diabos você veio. mas é tão 

difícil mensurar aquilo que não permite nenhuma medida. porque, veja bem, 

dá até para saber quando surgiu, e eu poderia dizer: você veio de uma 

inabilidade imensa de lidar com o texto real ou você veio de uma grande 

dificuldade de aceitar as perdas reais ou você veio de uma súbita inspiração 

para lidar com um futuro real. repito: eu poderia dizer, mas, nesses casos, eu 

estaria mentindo. não sei dizer de onde veio – e muito menos como conseguiu 

ganhar tanto espaço que me deixou engasgada, sem conseguir escrever 

qualquer coisa que não fosse você. e aí te caberia ser generoso e dizer: já estou 

escrito, escreva agora o que quiser. mas essa qualidade dificilmente se encontra 

em textos, que costumam ser bem egoístas, solitários, cheios de medo de 

ganhar o mundo. cheios de medo, sempre com muito medo. e é só quando você 

é, finalmente, escrito que dá para olhar para trás e perceber – você veio daqui, 
nasceu exatamente do momento em que, curiosamente, eu não te precisava 

mais. fica o desejo: que todos possam ser escritos, para engasgar sempre 

menos.   

 

Quando eu escrevo para mim, costumo dizer as coisas assim, com letra minúscula 

no começo da frase, para não parecer que a minha voz é tão própria. Agora acho 

engraçado que este texto fique assim, recuado academicamente em quatro centímetros, 

parecendo que é outra pessoa, além de mim, que fala no meu texto. Eu digo ali que os 

textos poderiam ser mais generosos, porque de vez em quando eles nos confinam dentro 

de nós mesmas – e fica difícil tirar a angústia de dentro. Digo angústia, não ansiedade, 

porque acabei de aprender que ansiedade é aquilo que se sente quando há um porvir, então 

eu me sinto ansiosa para mexer no meu celular novamente assim que terminar este texto; 

já a angústia é aquilo que se sente quando a garganta vai fechando por causa da falta de 

porvir, e não há muito o que vir nos próximos dias, além de notícias dolorosas. É como 

uma falta de ser, mas com falta de ar. Esses tempos têm me tirado muito o ar, e eu acho 
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que os tempos dos quais falo não são curtos, datando do início do confinamento; acho 

que eles coincidem com os últimos anos inteiros.   

Uma amiga, que me ensinou essa diferença, me respondeu uma coisa que não sai 

da minha cabeça até ganhar o papel, como este texto ali em cima. Ela me perguntou 

quanto tempo eu tinha para concluir a tese e eu disse: com a prorrogação, até julho. Ela 

riu, eu ri – e havíamos prometido, antes, não rir desesperadamente do atual cenário, mas 

tudo bem rir aí, já que ele seria o meu porvir. Eu disse que, agora, as coisas iam andar, 

porque os compromissos com o Pedro Segundo estavam prorrogados, junto com a tese. 

Lhe disse que era quase uma licença este cenário, não é? E ela: é como escrever sem 

tempo, mas muito pior. De fato, escrever em meio aos compromissos com as salas de aula 

cheias de desejos próprios seria mais difícil, mas, com certeza, seria menos doloroso. 

Porque a dor que ando sentindo aqui – falta de ar-febre-tosse – tem a ver com essas 

angústias de não saber nada do que vem. E aí talvez seja o momento de olhar mais para 

trás, observar o que foi.  

O confinamento é quase uma confissão: a de que, no fundo, dói. Retirados os 

entornos, removidos todos os instrumentos dos quais me vali nos últimos anos, fica a dor. 

Parte da vida equivale a doer – e me causa muito estranhamento o fato de que é necessário 

simular o sorriso para pertencer aos espaços que já estão prontos quando chegamos. Por 

esses dias, revisitei uma leitura que havia feito há um tempo. Reli O peso do pássaro 

morto, da Aline Bei. Me pesou. Eu não preciso, confinada em casa, pertencer a muitos 

espaços, então eu posso deixar a dor doer. Li  

 
pensei que a carla voltaria quando cansasse de  

 morrer 

e imitaria as borboletas no pátio pro meu medo  

 passar.  

Fiquei esperando3. 

 

Me ocorreu aí que também eu fiquei esperando. Minhas esperas foram tão longas 

e de tantos que eu imaginei existir em mim um fardo para carregar, uma culpa de tempos 

dos quais nem lembro. Acreditei que era necessário carregar esse vazio que a morte deixa 

nas costas até depois de cansar. Aos oito, aos quinze, aos dezesseis, aos dezessete, aos 

vinte, aos vinte e um, aos vinte e quatro. Carreguei todos esses pesos e me dediquei a, por 

                                                           
3As referências ao livro O peso do pássaro morto, de Aline Bei, não aparecerão academicamente completas, 

com menção ao ano e à página; contudo, nas referências bibliográficas que constam no final desta tese, há 

a referência completa ao livro. A finalidade é não comprometer a fluidez do texto.  
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um bom tempo, não querer fazer nova idade ou não querer fazer novos laços para nunca 

mais precisar carregar nenhum peso.  

Aos vinte e quatro, os pesos me deram férias... Eu acho que eu também me dei 

férias dos pesos, quando defendi uma dissertação que dizia “à minha irmã Silka Mara, in 

memoriam”. Achei bonito, assim, em itálico, quando vi pela primeira vez. Achei bonito 

também esse nome todo estranho estranhando meu trabalho. Achei bonito, na hora, 

quando me perguntaram quem era a Silka Mara, porque pude responder o que já estava 

respondido: “minha irmã”. Até quando me perguntaram se ela havia morrido e de que, eu 

acho que achei bonito, mas não posso dar certeza. Porque, quando me vem a cena, eu só 

penso que eu deveria ter disfarçado menos força naquele momento em que eu celebrava 

uma chegada em homenagem a ela, que havia partido. Eu até poderia dizer que ela havia 

morrido, sim, de câncer, aos quase 40 anos, e que lidava muito bem com isso – como eu 

disse –, mas eu nunca poderia achar isso bonito. Me atraía a força que parecia ter nessa 

resposta pronta, que fui capaz de formular em meio a tantos compromissos.  

Agora, olhando assim, lembrei do início do texto de uma amiga, em que ela dizia 

“eu acho bonita a forma que encontrei de me enganar”. Eu também acho a minha bonita.  

Quando ela chegou, eu não estava pronta para isso. Não estava preparada para 

dividir – logo com ela, que partiu a sua vida em dois e a dividiu quase inteira comigo. 

Aos treze anos, o telefone de casa, o 33773296, tocou até aquela que não era da casa, mas 

estava lá vivendo as férias comigo, atender. Foi algo que imagino mais do que sei, mas 

que, quando recupero, penso assim “Alô, é da casa do José Santos de Azevedo?”, “É, sim, 

quem é?”, “É a Silka”, “Silka? Só um minuto”. E aí ela gritou pela minha mãe, que estava 

sentada na máquina de costura. “É a Silka”, ela dizia. Eu entendia muito pouco quem 

poderia ser Silka, e foi só quando minha mãe voltou do telefone, já desligado antes mesmo 

de ela chegar lá, que ela me disse: “É a sua irmã”. 

Eu, que não tinha irmã, aos treze anos passei a ter uma irmã. Dezenove anos mais 

velha que eu, um apenas mais nova que a minha mãe, ela parecia ser mais irmã dela do 

que minha. Mas, quando ela chegou, fez um barulho tão bonito, foi tão cuidadosamente 

bruta que eu tive certeza: era a minha irmã. De pai, daquele por quem eu fui criada para 

ser a única permitida filha, a de quem ele cuidaria levando para o quarto quando dormia 

na sala e dizia “pai, cuida de mim”. Ele sempre cuidou: quando iam dormir, ele me pegava 

no colo e eu acordava sempre na minha cama, abraçada com a Priscila, minha boneca. 
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Em horas descuidadas, minha mãe, quando queria me magoar, dizia “você sabia que você 

tem uma irmã?”. Era claro que eu sabia, mas não acreditava: como poderia existir uma 

irmã que nunca esteve presente, compartilhando comigo tanto do meu desejo de ter uma 

irmã? Não poderia.  

Mas tinha. E ela era filha dele, carregava tanto dele. Nós duas, na verdade. 

Compartilhávamos um pai de sangue, de rosto, de voz. Quando ela chegou, carregava 

uma mala inteira cheia de vazios, sem nenhum espaço completo por um pai que, até os 

trinta e dois anos, nunca havia existido; quando eu parti, levei uma mala cheia de 

memórias de um pai fictício que, até os dezessete anos, nunca havia me desassistido. 

Naquele tempo, eu ainda não entendia das malas. Ela chegou tão cheia de si que, naquele 

momento, eu achei que ela fosse chorar e que só desengasgaria dizendo: “Você foi um 

grande filha da puta, Zé. Você foi embora”. Hoje, gostaria de poder criar esta cena.  

Ela abriria o portão de casa e, uns quinze centímetros mais alta que ele, mandaria 

o nosso pai tomar no cu. Ele havia ido embora quando ela tinha apenas três anos de idade. 

Ele havia sido um grande filho da puta.  

 Mas acho que ela morreu engasgada com isso.  

 

1.1 DESENGASGAR: A HERANÇA DAS MEMÓRIAS DAS VOZES-

MULHERES 

 Os tais caminhos e descaminhos que me trouxeram até estas páginas foram, 

inevitavelmente, cruzados por debates feministas, e foram eles que, inclusive, me fizeram 

feminista. Os territórios desses debates oscilaram entre a universidade, a sala de aula e os 

bares – e não posso fingir que este último teve pouca contribuição em minha formação. 

Foi na mesa de bar, entre uma ou muitas cervejas, que propus diálogos e experimentei 

vivências que me fizeram perceber que não havia mais a possibilidade de olhar o mundo 

sem o viés feminista. A literatura, como parte grande da minha vida, também passou a 

ser entendida a partir da crítica feminista – dentro e fora das salas de aulas que frequentei. 

Nunca, porém, fiz um brinde a uma das mulheres que me antecederam nestas mesas de 

bar. E é na simbologia desse brinde que recupero a jornalista, escritora e acadêmica 

Rosiska Darcy de Oliveira, quando nos conta que,   

 
outro dia, fazendo um balanço do feminismo brasileiro, eu dizia, a uma aluna 

de vinte e poucos anos, que todas as vezes que ela se sentasse para tomar um 
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chope, num bar, com uma amiga, que ela agradecesse a mim, que ela brindasse 

a mim. Porque quando eu me sentava, em 67, num bar, com uma amiga, éramos 

convidadas a nos retirar, porque duas amigas sozinhas eram consideradas 

prostitutas. Nós nos segurávamos nas cadeiras e tinham que nos arrastar. 

Naquela época, eu protestava porque queria tomar chope, não tinha nem 

consciência feminista, tinha consciência da liberdade que ia, certamente, se 
transformar, logo depois, em consciência feminista. Eu acho que, 

indiscutivelmente, toda essa geração nos é tributária, tem um tributo a prestar 

às mulheres feministas, que sofreram muito. O movimento feminista foi uma 

coisa muito dura, e eu fico registrando isso para a história. É curioso, porque 

todas as revoluções têm heróis, heroínas. O feminismo não tem nada. Não nos 

custou nada, só nos custou a vida, só nos custou a nossa vida inteira, nos custou 

a nossa idade madura inteira, custou a muitas o casamento, a muitas os amores, 

a muitas a vida. Só custou isso, mais nada (TOSCANO; GOLDENBERG, 

1992, p. 95). 

 

 A ironia com que Rosiska encerra o relato me toca profundamente – acredito que 

seja pelo fato de que a utilizo em várias das relações cotidianas, sobretudo quando elas 

me causam estranhamento diante do absurdo, da barbárie. Custar a vida inteira, nesta fala, 

me parece propor uma inversão interessante: Rosiska afirma que, a nós, o feminismo custa 

uma vida inteira, aquela entendida como o casamento, a idade madura, os amores; mas, 

mais do que isso, ela nos diz que o feminismo, ao se tornar a vida daquelas que 

empreitaram e empreitam uma luta pela liberdade de direitos, custa abrir mão, inclusive, 

dos padrões que nos foram impostos. Em outras palavras, acho curiosa essa dobra do 

texto, que nos diz que precisamos custar os nossos padrões de vida para termos, enfim, a 

liberdade de seguirmos – ou não – os tais padrões de vida. Esse movimento de olhar para 

essa dobra, que irei investigar com mais atenção adiante, exige, antes, um olhar tanto mais 

histórico quanto mais teórico para os acontecimentos que permitiram à maioria de nós, 

hoje, sentar em uma mesa de bar.  

No relato transcrito acima, Rosiska Darcy de Oliveira nos alerta para duas 

questões: a primeira diz respeito à quantidade de brindes que não fazemos em lembrança 

a essas mulheres que, com uma consciência antes da liberdade do que feminismo, 

resistiram ao poder hegemônico que não as via sentadas em uma mesa de bar; já a segunda 

diz respeito ao fato de o feminismo ser uma herança geracional, que se passa de uma 

mulher para outra, ainda que a consciência acerca desse passado se mostre, tantas vezes, 

deturpada por uma memória ainda recente, em construção. É nesse sentido que brindar a 

esses corpos é um ato político. Por isso, vejo como importante propor para esta tese um 

recorte crítico predominantemente composto por mulheres, sobretudo a partir da 

compreensão de que nossos olhos são diariamente treinados, também no espaço 

acadêmico – e vale lembrar que a academia é um espaço já consagrado de construção de 
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saber, de elaboração dos cânones e de disciplinarização do conhecimento –, para não 

enxergarmos as mulheres que produzem tanto literatura quanto crítica literária – e não é 

como se elas não existissem. Seria como um brinde mais formal, um ato político.  

 Esse recorte traz à superfície uma discussão que em muito atravessa os espaços 

literários que dão voz às mulheres: a existência ou não de uma “escrita” feminina, 

entendida aqui como uma dicção e não apenas como literatura escrita por uma pessoa que 

se identifica pelo gênero feminino ou autoria feminina. Essa questão, que reparte 

opiniões, parece pressupor a perspectiva essencialista de uma escrita, de modo que exista 

uma característica inata a uma condição biológica. Refuto, contudo, tal perspectiva nesta 

tese – não no sentido de não reconhecer uma “escrita feminina”, e sim no sentido de 

entender que o ser feminino é uma construção social circunscrita em espaço e tempo, 

absolutamente ancorada em uma realidade social. Adoto, como ficará mais claro adiante, 

uma visão mais politizada da construção de gênero, entendendo que, ainda que existam 

distinções biológicas entre os sexos feminino e masculino e que essas diferenças 

influenciem nas formas como experimentaremos o universo à nossa volta, a identificação 

de gênero possui uma relação cultural com esses recortes. Com isso, quero dizer que não 

ignoro as diferenças biológicas entre os sexos, mas que considero a associação entre sexo 

e gênero uma perspectiva determinista, limitante e, consequentemente, preconceituosa.  

Para contribuição, vale lembrar a já muito citada frase de Simone de Beauvoir, em 

O segundo sexo (1970, p. 7), quando diz que “não se nasce mulher; torna-se”. A distinção 

entre “nascer” e “tornar-se” recupera a perspectiva não-essencialista que assumo ao 

abordar a escrita de autoria feminina. Desenvolvendo essa proposta de leitura, Beauvoir 

assinala que  

 
todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher; 

cumpre-lhe participar dessa realidade misteriosa e ameaçada que é a 

feminilidade. Será esta secretada pelos ovários? Ou estará congelada no fundo 

de um céu platônico? E bastará uma saia ruge-ruge para fazê-la descer à terra? 

Embora certas mulheres esforcem por encarná-lo, o modelo nunca foi 

registrado. Descreveram-no de bom grado em termos vagos e mirabolantes que 

parecem tirados de empréstimos do vocabulário das videntes. No tempo de Sto. 

Tomás, ela se apresentava como uma essência tão precisamente definida 

quanto a virtude dormitava da papoula. Mas o conceitualismo perdeu terreno: 

as ciências biológicas e sociais não acreditam mais na existência de entidades 

imutavelmente fixadas, que definiram determinados caracteres como os da 

mulher, do judeu ou do negro; consideram o caráter como uma reação 

secundária a uma situação. (1970, p. 7) 
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 Também ironicamente, Beauvoir trata dos elementos estereotípicos4 – “ovários” 

e “saia ruge-ruge” – como constituidores de modelos que identificam socialmente as 

mulheres, elaborados em “termos vagos e mirabolantes que parecem tirados de 

empréstimos do vocabulário das videntes”. Isso significa dizer que o modelo de 

feminilidade, tão performado nas relações sociais, se sustenta em construções conceituais 

vagas e estereotípicas. Em seguida, a socióloga coloca o conceitualismo como uma 

perspectiva teórica ultrapassada, apontando para a descrença em “entidades 

imutavelmente fixadas” que determinavam o ser mulher. Em vez disso, os caracteres 

desse ser-mulher passaram a ser percebidos como situacionais, de modo que não é 

possível mais haver um conceito universal a respeito do gênero feminino. Devo 

acrescentar, embora não seja o foco da discussão, que tampouco é possível pensar nesse 

conceito universal5 voltado para o masculino, contudo a compreensão herdada por séculos 

coloca este último em situação utopicamente andrógina, enquanto aquela outra funciona 

como Outro, que difere do padrão.  

Outra pioneira quanto à construção de uma consciência feminista, Virgínia Woolf, 

em Um teto todo seu, fala, dentre diversas contribuições que faz desse um dos livros mais 

importantes na reflexão sobre o lugar do feminino, a respeito de um processo catártico ao 

identificar a imagem de um “gato cotó”, sem rabo, se equilibrando em cima do muro e 

parando no gramado. Na ocasião, a escritora se encontra em uma mesa de jantar, em meio 

a acadêmicos homens. Fascinada pela imagem, Woolf conclui, mais adiante, que “os 

gatos não vão para o céu. As mulheres não conseguem escrever peças de Shakespeare” 

(2018, p. 70). Nesse paralelo entre os gatos não-sagrados e mulheres não-escritoras, a 

britânica se reconhece enquanto “gato cotó”, buscando se equilibrar em meio a homens 

que jamais lhe permitiriam escrever peças de Shakespeare, sendo, por fim, não-sagrada 

exatamente porque se propõe a ser escritora. Essa imagem, que também me fascina, 

mimetiza o cotidiano de grande parte das mulheres, que se equilibram não apenas no 

cumprimento de duplas e triplas jornadas, mas também – e isto é um pouco mais recente 

                                                           
4Ao tratar do termo “estereotipia” e suas variantes, neste e nos demais capítulos, irei me basear na 

conceituação proposta por Homi Bhabha, que entende que “o estereótipo é um modo de representação 

complexo, ambivalente e contraditório” (2007, p. 110). Nesse sentido, o autor irá caracterizar o estereótipo 

pelo seu caráter imutável e repetitivo, marginalizando o indivíduo estereotipado ao dissociá-lo de sua 

individualidade. Desse modo, o estereótipo “é uma simplificação porque é uma forma presa, fixa, de 

representação que, ao negar o jogo da diferença (que a negação através do Outro permite), constitui um 

problema para a representação do sujeito em significações de relações psíquicas e sociais” (p. 117).  
5Vale dizer que esta noção de “universal” – pretensamente masculina, branca e europeia – será reproduzida 

em outros momentos a partir de seu estranhamento; quero dizer, com isso, que a presente tese não acredita 

em um “legitimamente universal”, sempre lidando com o termo a partir de sua pretensão.  
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– na tentativa de tornar cada uma de suas jornadas ainda mais múltiplas e complexas, 

percebendo-se capazes de atuar em outras áreas e subáreas para além daquelas pré-

determinadas. Saber que, passado um século, é possível ver mulheres-gatos-cotós traz 

uma mistura estranha de perspectivas sobre o futuro.  

 Mulheres-gatos-cotós que escolho discutir como corpus desta tese, Paloma Vidal 

e Conceição Evaristo ocupam lugares que, ainda muito recentes, exigem certo equilíbrio 

no muro: ambas as escritoras, embora de diferentes formas, possuem uma presença 

contrastante quanto ao contexto hegemônico que predomina na literatura e na crítica 

literária. Em outras palavras, tanto o universo crítico quanto o literário são compostos, 

predominantemente, pela velha imagem do homem branco burguês que, por mais que 

tenha, por vezes, consciência do lugar privilegiado que ocupa, em muito pouco é capaz 

de representar a diversidade de tantas outras vozes e, por isso, não é capaz de sustentar a 

utopia da democracia de vozes nesses universos. Nesse prisma, o fato de essas mulheres-

gatos-cotós ocuparem esse duplo lugar – acadêmico e literário – é, ainda que não utilizada 

como militância, uma conquista feminista, resultante de tantas gerações que nos 

trouxeram esta herança. É claro que não é possível entender o projeto estético e literário 

destas autoras enquanto exercícios feministas apenas, mas considero impossível ler e 

analisar suas obras sem considerar essa dupla inserção acadêmica uma realidade enquanto 

um dos resultados de uma luta feminista.  

 Esses novos espaços mais múltiplos, que coloco como resultados de uma luta 

feminista, surgem de uma crise paradigmática da escrita da História, ainda maiúscula. Tal 

movimento, anterior à percepção já cristalizada de que é preciso “escovar a história a 

contrapelo”, do historiador Walter Benjamin, é incorporado pelo feminismo em três 

movimentos significativos, que serão trabalhados adiante a partir de suas diferenças, mas 

que, vale dizer, possuem em comum um andar “a contrapelo”. Seja quando o feminismo 

questiona o patriarcado, seja quando os feminismos questionam o vigente Feminismo, o 

viés revolucionário – que mimetizo na imagem da mulher que identifica seu “rabo cotó” 

e reivindica seu corpo, apartado de si, de volta – é o responsável por trazer esta nova 

história a ser contada, já em minúscula.  

Em Por uma história da mulher, a pesquisadora Maria Izilda Matos trata dessa 

nova história a ser contada por meio da voz feminina, destacando que  

 
a expansão dos estudos que incorporam a mulher e a abordagem de gênero na 

história localiza-se no quadro de transformações por que vem passando a 

história nos últimos tempos. Sendo possível afirmar que, por razões internas e 
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externas, esses estudos emergiram da crise dos paradigmas tradicionais da 

escrita da história, que requeria uma completa revisão dos seus instrumentos 

de pesquisa. Nessa crise de identidade da história, que levou à procura de 

“outras histórias”, a história saiu revigorada, levando a uma ampliação do saber 

histórico. (2010, p. 9) 

 

 Essas “outras histórias”, agora também no plural, trazem espaço para que vozes 

como as de Paloma Vidal e, principalmente, Conceição Evaristo possam ganhar gesto e 

ecoar. As mulheres como personagens centrais das narrativas que serão aqui trabalhadas 

representam, em seus exercícios de fala, as gerações passadas que lhes trouxeram esses 

espaços. Por um lado, as personagens insistentes em seu flanar para além das fronteiras 

territoriais colocam Paloma Vidal em um lugar de fala estrangeira, que busca enfrentar 

certas violências para construir relações de pertencimento; por outro lado, as personagens 

insistentes em seu sobreviver para além da pobreza colocam Conceição Evaristo em um 

lugar de fala comumente invisibilizada, que busca enfrentar todo tipo de violências para 

construir relações de resistência. Ainda que os paralelos não sejam assim tão recorrentes 

nas obras dessas autoras, acho interessante dispor suas personagens nessas condições para 

pensar que mesmo essas segundas-mulheres, representadas no texto, nos contam “outras 

histórias”.  

Em falar dessas histórias, um dos poemas mais emblemáticos de Conceição 

Evaristo funciona, para mim, como o brinde a que Rosiska se refere na citação que inicia 

este subcapítulo – e é por isso que ele faz parte das minhas aulas quando tratamos da 

identidade como um elemento literário a ser considerado na contemporaneidade. Dou-

me, devido a isso, o trabalho de reproduzi-lo por completo: 

 
Vozes-Mulheres  
A voz de minha bisavó 
ecoou criança 

nos porões do navio. 

ecoou lamentos 

de uma infância perdida. 

 

A voz de minha avó 

ecoou obediência 

aos brancos-donos de tudo. 

 

A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 

no fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas 

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo à favela 

 
A minha voz ainda 
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ecoa versos perplexos 

com rimas de sangue 

        e 

        fome. 

 

A voz de minha filha 
recolhe todas as nossas vozes 

recolhe em si 

as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 

 

A voz de minha filha 

recolhe em si 

a fala e o ato. 

O ontem – o hoje – o agora. 

Na voz de minha filha 

se fará ouvir a ressonância 

O eco da vida-liberdade. 

(EVARISTO, 1990) 

 

 No poema, a voz lírica recupera outras gerações, e não é à toa o fato de elas serem 

mulheres: enquanto a bisavó e a avó relembram o passado extenso de um país 

escravocrata, a mãe e ela própria fazem sentir, ainda, os ecos da escravidão. É na voz da 

filha, portanto, que se concentra uma voz não mais muda ou engasgada na garganta, a 

quem cabem a fala e o ato. O eco da vida-liberdade, que ressoará na voz da filha da eu 

lírica, representa, aqui, essas outras histórias a serem narradas, abarcando o ontem, o hoje, 

o agora. Para essa voz lírica em construção, acredito ser necessária uma voz crítica em 

construção, distinta dessa crítica androcêntrica construída em uma academia 

historicamente ocupada pela figura masculina. Estamos inseridos em uma realidade, hoje, 

em que o intelectual, teoricamente, não é mais porta-voz daqueles que não têm voz, de 

modo que não cabe mais tão somente à academia exercer a mediação entre poderosos e 

oprimidos. Ainda que muitas ressalvas devam ser feitas, os oprimidos têm mais voz no 

cenário atual, de maneira que o eco de suas experiências não mais fique fadado a esses 

intelectuais.    

Nesse contexto, cabe resgatar, novamente, Maria Izilda Matos, quando afirma 

que,  

 
nessa produção recente mais significativa, poderes e lutas femininas foram 

recuperados, mitos examinados e estereótipos repensados. Num leque de várias 

correntes de interpretações, procurou-se recuperar a atuação das mulheres no 

processo histórico como sujeitos ativos, de modo que as imagens de 

pacificidade, ociosidade e confinação ao espaço do lar vêm sendo 

questionadas, descortinando-se esferas de influência e recuperando os 
testemunhos femininos. (2000, p. 14) 
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As vozes recuperadas por Conceição Evaristo em muito me lembram esses 

“sujeitos ativos”, mulheres não mais pacíficas e/ou ociosas. Em vez disso,  

 
a personagem histórica universal cede lugar a uma pluralidade de 

protagonistas, deixando de lado a preocupação com a centralidade do sujeito. 

O método único e racional do conhecimento histórico foi questionado em suas 

concepções totalizadoras e impositivas, sendo substituído pela multiplicidade 

de histórias, o que não significa dizer que a história se encontra “em migalhas”. 

(MATOS, 2000, p. 19)      

 

 A multiplicidade de histórias apontadas deixa o território diversificado e, de 

certeza forma, movediço na construção de um novo olhar crítico para os valores estéticos 

pensados para essas novas narrativas, formas básicas de organização da subjetividade. 

Por mais que esse cenário se encontre impreciso, Matos dirige um posicionamento mais 

otimista, afirmando que o questionamento de um método hegemônico de narrar não 

diminui, em nada, aquilo que é narrado; em vez disso, é permitida a essa história a 

multiplicidade que lhe é natural. Stuart Hall, em A identidade cultural na pós-

modernidade, complementa: “as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o 

mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 

indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado” (2011, p. 7). Hall, então, 

aponta para a morte do sujeito moderno, destacando a identidade como uma celebração 

móvel, que é capaz de diferenciar-se em diferentes momentos, novas identidades híbridas. 

E é nesse olhar para a instabilidade e entender o que fazer dela que está o lugar de uma 

terceira-mulher.  

Esse processo não me parece possível sem que se fale, antes, de memória. 

Enquanto linguagem, ela dá palavra ao que somos. E o nosso corpo, também como 

linguagem, dá espaço ao que somos. A linguagem é, a um só tempo, uma forma de 

organização da nossa memória e de constituição de quem somos, de quem escolhemos 

nos mostrar ser. Nesse contexto, é a memória que nos situa e nos faz construir os espaços 

de pertencimento; quando se trata de lutas contra-hegemônicas – feminismo, 

antirracismo, anti-homofobia, entre muitas outras –, a memória nos inclui em uma 

linhagem, à medida que se apresenta como herança. Se considerarmos a localização 

histórica do surgimento dessa crise de paradigmas e consequente emergência de novas 

histórias, fica evidente a natureza relativamente recente dessa memória que nos interessa 

nesta tese. Ainda pouco naturalizado, o lugar da mulher para além de “um teto todo seu” 

nos impõe desafios, visto que não há, para este novo lugar, uma memória de lugares 

semelhantes; existem, sim, janelas abertas que nos permitem ver a conquista deste novo 
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lugar para outras minorias qualitativas, mas a memória de ocupar este lugar ainda nos é 

recente.  

No texto “O gesto da criação: sombras e luzes” (1997), a escritora Nélida Piñon 

aponta para o direito à escrita, para além do direito à narração, uma recente conquista do 

universo feminino, que passa a tê-la como ferramenta de construção da memória. Nas 

suas próprias palavras, “a arte narrativa certamente tem como função inventariar a 

memória, a fim de que se instaure a aliança entre invenção e memória. Não há invenção 

sem memória. E graças à memória ingressa-se no domínio da invenção” (p. 89). A relação 

mútua entre memória e invenção, enquanto direito da mulher, nos coloca diante de um 

outro momento da história, pois é o registro da memória que nos direciona à capacidade 

inventiva, mas não há invenção que não pressuponha memória, de modo que as mulheres 

que escrevem caem, muitas vezes, em um lugar pernicioso de escrita íntima – uma 

memória, a meu ver, possível. Ainda a respeito desse assunto, Piñon destaca que o 

movimento de separação entre a mulher e o direito ao registro poético de sua experiência 

corresponde a usurpar a memória, a retirar dessa mulher o direito à linguagem e, em 

última medida, ao pertencimento ao próprio corpo: 

 
A memória da mulher encontra-se na Bíblia, ainda que não tivesse sido ela 

interlocutora de Deus. Esta memória encontra-se igualmente nos livros que não 

escreveu. Uma memória que os narradores usurparam enquanto vedavam à 

mulher o registro poético de sua experiência. Ao se fazerem eles, porém, desta 

memória intérpretes únicos, fatalmente nutriram-se da malha de intrigas, dos 

diálogos amorosos, das confissões feitas no leito de morte, da preciosa matéria 

enfim guardada no coração feminino. Em algum lugar desta mulher, e 

unicamente ali, alojaram-se para sempre os espinhos das intermináveis 

peregrinações humanas sobre a terra, sem os quais nenhuma obra de arte teria 

sido escrita. Portanto a mulher bem pode proclamar, em nome do legado que 
cedeu à humanidade, ser ela também a outra cara de Homero, de Shakespeare, 

de Cervantes. (1997, p. 92) 

 

Nesse momento, me vêm à memória algumas imagens do livro Mais ao sul (2008), 

em que Paloma Vidal se utiliza da fronteira entre realidade e ficção para tratar de algumas 

flanagens6 de mulheres que, como os pássaros, “durante o voo, ela leu, jamais reparam 

nas fronteiras que vão atravessando” (p. 123)7. Ao tratar de viagens e fantasmas, a 

escritora discorre sobre a crise de pertencimento de mulheres que, ao saírem de casa, 

                                                           
6O termo “flanagens” recupera, de forma substantiva, o tipo literário francês flâneur, referente ao homem 

caminhante e observador, que tem direito à rua. Associar sua ação à figura da mulher me soa interessante 

por sugerir que hoje, diferentemente do século XIX, as mulheres também têm direito a caminhar e observar 

as ruas.  
7Lembro de ter lido esta frase que, assim recortada, me causou forte impacto, porque eu também não reparei 

as fronteiras que fui atravessando enquanto voava – tatuei para nunca mais esquecer de reparar e acho que 

esta tese é uma das formas desse não-esquecimento. 
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tornam-se ainda mais estrangeiras: da terra, de si mesmas. Uma das personagens, que 

carrega uma mala cheia de memórias, mas sempre pronta para voltar para casa, confessa-

se presa naquele espaço, mas “tenho minha quota de liberdade numa ou noutra página em 

branco” (p. 121). É na página em branco que a possível escritora enxerga o espaço de 

exercício da liberdade; e não me parece gratuito que ela apresente essas reflexões em 

registros soltos, um diário não-datado, um compilado de memórias movediças.  

Ao se debruçar sobre esse tipo de personagem, que também vai aparecer em outros 

romances brasileiros recentes – como A chave de casa (2007), de Tatiana Salem Levy, e 

Azul-corvo (2010), de Adriana Lisboa –, Regina Dalcastagnè, no texto “Representações 

restritas: a mulher no romance brasileiro contemporâneo”, destaca uma familiaridade:    

 
Todas caminham, deslocam-se, conhecem pessoas com as quais se relacionam 

nesse trânsito, mas vivem em espaços que continuam não sendo seus. Elas não 

frequentam seus bares, ou café preferidos, onde se encontrariam com amigos, 

não se referem ao modo como o sol bate em determinada esquina no final da 

tarde, não falam nem do estacionamento do supermercado ou da vitrine da loja 

de sapatos por onde sempre passariam no caminho do trabalho ou da 

universidade. Sendo assim, esse mundo do lado de fora de suas portas não é 

enxergado por nós através de uma perspectiva feminina. O espaço público 

aparece, então, ainda como o lugar do estranhamento, por onde as mulheres 

circulam, mas carregando sua bagagem, sempre prontas a voltar para a casa 
(2010, p. 125). 

 

Esse ser estrangeira, uma abordagem tão cara à Vidal, aparece pelo olhar dessa 

segunda-mulher, representada no texto, e diz um pouco sobre essa terceira-mulher, que 

se lança a outros espaços, outras ruas. Todavia, elas estão sempre se locomovendo prontas 

para voltar para casa, o que transparece o caráter passageiro que a rua representa: também 

recente, tal espaço ainda é encarado com certo estranhamento, tendo em vista que, para 

além de “um teto todo seu”, este é um lugar ainda mais recente para as mulheres. As 

fronteiras de que fala a narradora de Vidal, ao e por não serem reparadas, demonstram 

que existem, estão lá.  

Cabe, para pensar essa noção de pertencimento atrelada à memória, dar um passo 

atrás e destacar outra parte dos estudos de Regina Dalcastagnè. A pesquisadora, em estudo 

intitulado “A construção do feminino no romance brasileiro contemporâneo”, aponta para 

uma expansão da literatura quanto à representação da mulher na sociedade.   

 
O corpo feminino é um território em permanente disputa. Sobre ele se 

inscrevem múltiplos discursos – vindos dos universos médico, legal, 

psicológico, biológico, artístico etc. – que não apenas dizem desse corpo, mas 

que também o constituem, uma vez que normatizam padrões, sexualidade, 

reprodução, higiene. A questão é que esses lugares legítimos de enunciação 

ainda são ocupados predominantemente por homens, instalados, é claro, em 
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sua própria perspectiva social. A dificuldade surge porque, mesmo que sejam 

sensíveis aos problemas femininos e solidários (e nem sempre o são), os 

homens nunca viverão as mesmas experiências de vida e, portanto, verão o 

mundo social a partir de uma perspectiva diferente. E, como “o olhar não dobra 

a esquina”, alguma coisa sempre se perde. 

Isso não é diferente na literatura. (2007, s/p) 

 

 Se considerarmos que os primeiros passos das mulheres enquanto sujeitos do 

discurso datam de muito recentemente, é possível entender a literatura como um espaço 

em que esse corpo feminino se mantém em permanente disputa. Isso se torna explícito 

quando comparamos duas falas tão contrastantes: a Revista Estudos de Literatura 

Brasileira Contemporânea publicou um dossiê de entrevistas realizadas na ocasião da 

Feira do Livro de Frankfurt, de 2013, em que consta o seguinte comentário, associado à 

Ana Paula Maia: “Quando um homem diz que escrevo como um homem, eu digo: ‘que 

bom’” (GRÜNNAGEL; WIESER, 2015, pp. 361-362); em artigo publicado em O Globo, 

em 2014, intitulado “Eu escrevo como mulher, sim”, a escritora Luisa Geisler conta que, 

ao ouvir, enquanto elogio, que “não escreve como as outras mulheres”, responde 

prontamente: “Na verdade, eu escrevo como mulher, sim. Você que é babaca mesmo” 

(2014). Embora essas falas se concentrem em contextos diferentes – a primeira diz 

respeito à autoria feminina, enquanto a segunda trata da qualidade estética –, ambas 

apontam para esse corpo feminino como uma novidade em território histórica e 

predominantemente masculino, um campo de disputas, portanto. 

Cabe, nessa oportunidade, um breve retorno histórico para se entender de que 

maneira a crítica feminista contribuiu para que tanto Maia quanto Geisler, herdeiras 

inevitáveis das mudanças ocorridas, tenham espaços legitimados para falas tão díspares, 

de maneira que se possa pensar como a disputa entre essas falas tenha a possibilidade de 

acontecer – e que bom.  

 

1.1.1 PRIMEIRA-MULHER: AS QUE ANTECEDEM O TEXTO 

 No já clássico estudo A teoria do romance, George Lukács faz uma importante 

distinção entre o sujeito da Grécia Antiga e o da Idade Moderna, apontando para o fato 

de que a totalidade antes garantida pelos deuses transforma-se na fragmentação em um 

mundo, agora, regido pelo homem. Isso significa dizer que, assim como na forma 

romanesca – e não mais épica –, o formato em que cabia o homem cede lugar aos novos 

e vários formatos, então fragmentados. Essa perspectiva moderna traz à tona não apenas 

a compreensão do homem como múltiplo como também a discussão a respeito de sua 

centralidade. Na construção desse novo sujeito, reivindicado por esse vazio deixado pelos 
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deuses, a ascensão da burguesia não mais reproduziu a unidade do homem, mas continuou 

reproduzindo a sua centralidade, de modo que entender a mulher como parte do formato 

de um novo sujeito foi um exercício que exigiu um pouco mais de revisão e revolução 

das construções sociais cristalizadas à época. Em um contexto posterior, datado entre o 

final do século XIX e início do XX enquanto movimento político – e não apenas ações 

individuais –, houve forte impacto das contribuições feministas para a identificação da 

mulher enquanto ser ativo. Também múltipla, essa mulher se fragmentou em mulheres – 

um percurso que merece um pouco mais de atenção.  

 No Brasil, o Feminismo8, ainda no singular e maiúsculo, surge no final do século 

XIX e início do século XX, sendo importado por aquelas mulheres que, filhas de famílias 

ricas que foram à Europa estudar ou esposas de homens com altos cargos que saíam 

frequentemente do país, reivindicaram o direito à educação e ao voto. Ainda que, neste 

momento, o Feminismo surja como uma demanda de uma classe elitizada –, o seu 

propósito enquanto desnaturalização das evidências forjadas culturalmente nasce e se 

mantém desde então, como salienta Cynthia Sarti: 

 
Quando Simone de Beauvoir, em 1949, em O segundo sexo, disse que “não se 
nasce mulher, torna-se mulher”, expressou a ideia básica do feminismo: a 

desnaturalização do ser mulher. O feminismo fundou-se na tensão de uma 

identidade sexual compartilhada (nós mulheres), evidenciada na anatomia, mas 

recortada pela diversidade de mundos sociais e culturais nos quais a mulher se 

torna mulher, diversidade essa que, depois, se formulou como identidade de 

gênero, inscrita na cultura. (2004, p. 35) 

 

Sarti revisita a trajetória do feminismo brasileiro desde os anos 70, mas levanta a 

contribuição que, antes disso, foi dada por gerações que, embora pensassem o Feminismo 

de uma forma mais singular e universal, apontaram para o argumento capaz de 

desconstruir o determinismo embutido na compreensão de gênero por associação ao sexo 

biológico. A diversidade do movimento não estava, nesse momento, explicitada pelas 

bandeiras levantadas – e é importante dizer que elas são erguidas posteriormente por 

mulheres de classes mais baixas, negras, lésbicas, transexuais, entre outras. A 

desnaturalização de ser-mulher, no entanto, sempre foi pauta do feminismo e seguirá 

dessa forma até os dias atuais, ainda que passe por revisões como as de Judith Butler.  

                                                           
8Devo esclarecer que o uso do vocábulo “Feminismo” aqui, em maiúscula e no singular, será revisto mais 

adiante, a partir do termo “feminismos”, desta vez em minúscula e no plural. A intenção é fazer uma 

provocação quanto à compreensão do movimento feminista como unívoco em sua primeira manifestação, 

o que será questionado pelos movimentos feministas que seguem, sem invalidar, com isso, a sua 

contribuição. 
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Personalidades importantes nesta chamada primeira onda feminista, Beauvoir, no 

campo sociológico, aponta para o gênero como construção culturalmente inscrita e 

Woolf, no campo literário, sinaliza o impacto da perspectiva determinista ao se identificar 

como “gato-cotó”, se equilibrando no universo intelectual. Essas duas contribuições 

identificam as bandeiras do Feminismo no mundo, cujos ecos serão reconhecidos, no 

Brasil, de forma muito semelhante, uma vez que essas bandeiras foram importadas por 

mulheres que pertenciam à burguesia brasileira e, portanto, dialogavam não com as suas 

pares conterrâneas, e sim com as suas pares intelectuais.  

A primeira onda feminista no Brasil aponta, então, para a necessidade de reflexão 

sobre os direitos civis femininos – repito: de uma parcela social específica –, 

considerando-se a realidade de uma sociedade gendrada. Vale, a fim de desfazer a comum 

associação entre identidade sexual e de gênero, recuperar a definição deste último 

proposta por Joan Scott, segundo a qual, em prefácio a Gender and the politics of history, 

gênero é  

 
a organização social da diferença sexual. O que não significa que gênero reflita 

ou implemente diferenças físicas fixas e naturais entre homens e mulheres mas 

sim que gênero é o saber que estabelece significados para as diferenças 

corporais. Esses significados variam de acordo com as culturas, os grupos 

sociais e no tempo, já que nada no corpo, incluídos aí os órgãos reprodutivos 

femininos, determina univocamente como a divisão social será definida. Não 

podemos ver a diferença sexual a não ser como função de nosso saber sobre o 

corpo e este saber não é “puro”, não pode ser isolado de suas relações numa 

ampla gama de contextos discursivos. A diferença sexual não é, portanto, a 

causa original da qual a organização social possa ser derivada em última 
instância – mas sim uma organização social variada que deve ser, ela própria, 

explicada. (1994, p. 13) 

 

 Para Scott, gênero parte da compreensão de que existe uma diferença sexual que 

deve ser organizada socialmente. Os significados que surgem dessa espécie de 

interpretação não são nem estáticos nem universais, o que significa dizer que os valores 

que irão determiná-los são circunscritos temporal e geograficamente. A título de 

exemplificação, não é possível utilizar apenas valores de povos colonizadores para 

interpretar povos colonizados; da mesma forma, não é viável projetar que a organização 

social da diferença sexual, o gênero, construirá os mesmos significados partindo de 

experiências tão díspares – embora, em teoria, a história universal a ser contada seja a 

mesma. Quero dizer, com isso, que, por mais que o Feminismo importado para o Brasil 

tenha trazido demandas também brasileiras, em muito ele não atendia as demandas locais. 

Em linhas gerais, a definição trazida por Scott identifica a já mencionada 

compreensão de gênero a partir de uma perspectiva não-essencialista, entendendo-o como 
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uma interpretação circunscrita socialmente e, portanto, mais politizada. A partir desse 

recorte, é possível reconhecer que, por mais que o Feminismo tenha sido importado nas 

bagagens de mulheres que pertenciam à elite brasileira em um período diretamente 

marcado pelas heranças de uma educação escravagista, mulheres negras escravizadas – 

e, aqui, me cabe citar algumas delas: Aqualtune, Dandara, Luíza Mahin, Anastácia, 

Rainha Teresa do Quariterê – tonaram-se grandes referências a um outro feminismo, do 

qual irei falar mais adiante, ao fugirem daqueles que se declaravam seus donos e fundarem 

quilombos de mulheres e homens que preferiam a morte à escravidão. Essas mulheres, 

em nada incorporadas às discussões propostas pelo sufrágio feminino e acesso pleno à 

educação, também ficarão à margem da segunda onda feminista, mais libertária que a 

primeira, mas ainda presa a um recorte de cor e classe.  

 No campo da produção intelectual, esse primeiro momento trouxe para o Brasil 

alguns marcos relevantes para o movimento feminista quanto à visibilidade das mulheres 

em outros espaços além dos domésticos. Considerada por Constância Lima Duarte (2003) 

o texto fundador do feminismo brasileiro, a tradução livre de Vindications of the rights of 

woman, originalmente de Mary Wollstonecraft, aqui intitulada Direitos das mulheres e 

injustiças dos homens, é publicada em 1832 com autoria de Nísia Floresta. Embora a 

tradução seja interpretada como plágio por alguns, Duarte entende a obra como “ação 

realizada por uma ou mais mulheres, que tenha como objetivo a ampliação dos direitos 

civis e políticos ou a equiparação de seus direitos com os do homem” (2012, pp. 73 -74), 

considerando Floresta precursora legítima do Feminismo no Brasil. Floresta, que investe 

contra o discurso universal masculino, acaba sendo considerada mais uma excomungada 

da ortodoxia patriarcal.  

 Em sequência ao trabalho desempenhado por Floresta, diversos são os periódicos 

que questionaram a educação como principal pauta dos movimentos feministas no Brasil, 

à qual se reuniu o sufrágio universal. Dentre os mais relevantes, estão: A família, em 1890, 

um dos mais importantes veículos divulgadores do pleito do direito à educação e ao voto, 

por Josefina Álvares de Azevedo; jornal Escrínio, fundado por Andradina de Oliveira, 

que publica em 1912 o romance Divórcio?, 65 anos antes de a lei de separação judicial 

ser concedida como direito às mulheres – o que ocorre apenas em 1977. Tanto o livro de 

Floresta quanto os periódicos e produções culturais de Azevedo e Oliveira contribuíram 

fortemente para o cenário que viria a seguir: a criação do Partido Republicano Feminino, 

em 1910, liderado pela cientista Bertha Lutz. A consequência deste movimento é o 
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decreto-lei de Getúlio Vargas, em 1932, que garante às mulheres o direito ao voto, ainda 

que duas décadas depois.  

 Essa primeira vertente, conhecida por Céli Pinto (2003) como bem comportada¸ 

vai se diferenciar daquela que será nomeada pela mesma pesquisadora como a mal 

comportada. Enquanto a primeira é feita por e para mulheres que compunham a burguesia 

brasileira, reproduzindo os valores tradicionais cristãos e moralistas, a segunda, 

representada pela escritora anarquista Maria Lacerda de Moura, volta-se para as mulheres 

de uma classe social menos favorecida e, consequentemente, com outras demandas. 

Segundo Margareth Rago (1995/1996), Moura dedica a vida à emancipação dessas 

mulheres por meio de uma educação libertária e do desenvolvimento de uma consciência 

sexual. Embora Lutz e Moura tenham se inserido no cenário da militância juntas, com a 

fundação da Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher (LIEM), em 1919, suas 

diferenças ideológicas acabaram por marcar a primeira de muitas rupturas comuns a 

movimentos libertários. A respeito desse novo caminho, Rago observa que  

 
Vale notar também que justamente este modelo da mulher-esposa dedicada-

mãe higiênica, promovido pelas feministas liberais ao lado dos médicos, será 

questionado radicalmente nos anos sessenta, especialmente pelas novas 

feministas das camadas médias urbanas intelectualizadas, leitoras da 

conhecida psicóloga Carmen da Silva e que defenderão as bandeiras libertárias 

do amor livre, do direito à maternidade voluntária, do divórcio e do aborto. Em 

outros termos, quarenta anos depois, as feministas rejeitarão o modelo de 

feminilidade promovido por suas antecessoras liberais, assumindo o discurso 

que as anarquistas enunciavam então e que, aliás, foi reabilitado nos anos 70 e 

80. (1995/1996, p. 26)     
   

 Segundo a teórica feminista, enquanto a primeira onda se volta às questões que 

ainda reproduzem o discurso liberal, a ser considerar o seu recorte de classe, a segunda 

onda será comparativamente mais revolucionária, pautando-se em um discurso mais 

anarquista. Ainda que a contribuição do primeiro momento tenha sido inquestionável, 

com a grande conquista do direito ao exercício do voto, o fato de ele não olhar, também, 

para a luta de classes faz com que este feminismo se esgote sem observar aquele que é 

um dos maiores abismos brasileiros: a desigualdade social resultante de um país racista. 

Essa demanda será abraçada pelo segundo momento, caracterizado, sobretudo, pela 

expansão dos direitos trabalhistas.  

 Ainda para Rago, a cisão ideológica entre Lutz e Moura será o que o feminismo, 

agora em minúscula pois entendido como mais diverso, vai entender mais concretamente, 

nos anos 60, com o questionamento voltado às demandas das camadas médias urbanas 

intelectualizadas – e não mais a burguesia brasileira. Aquilo que, ainda hoje, se faz pauta 
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feminista – destacados do trecho acima: amor livre, direito à maternidade voluntária, 

divórcio e aborto – é levantado por um discurso anarquista no início do século XX, que 

acaba por ser encorpado ao movimento em meados do mesmo século. A segunda onda 

feminista insere a discussão em torno dos direitos das mulheres em um cenário menos 

individual e mais politizado ou, de acordo com uma das máximas adotadas no período, 

em uma compreensão de que “o pessoal é político”9. 

 As mulheres que acompanham Moura em sua luta política – e pessoal – deixam 

de reproduzir uma feminilidade universal e passam a ser reconhecidas, no Brasil, como a 

vertente mal comportada. Serão elas, sobretudo, que irão ilustrar a imagem tão 

cuidadosamente desenhada, inclusive, pelos intelectuais de esquerda à época: 

 
Do modernista Oswald de Andrade que ridiculariza as sufragettes inglesas 

como figuras que o assustavam profundamente, nos anos 20, aos “rapazes” de 

esquerda do Pasquim, nos anos 70, investindo com unhas e dentes contra a 

estética de Betty Friedan, as feministas foram percebidas como mulheres feias, 

infelizes, sexualmente rejeitadas pelos homens e, convenhamos, não é muito 

raro ouvirmos outras mulheres reafirmando estes estigmas ainda hoje. (RAGO, 

2001, p. 58-59)  
 

Da mesma forma que a primeira onda trouxe contribuições – bem comportadas – 

à realidade brasileira, a segunda onda é responsável por diversas contribuições – diriam 

que mal comportadas, mas prefiro achar que são até mais bem comportadas –, sobretudo 

no campo político, quando faz da educação libertária uma de suas bandeiras. Embora a 

estereotipia sinalizada acima por Rago reproduza como grande parte das mulheres 

feministas são vistas ainda hoje – inclusive por outras mulheres –, é importante destacar 

que, como qualquer estereótipo, ela não contempla as diversas subjetividades femininas 

e ainda aparece carregada de preconceitos. E é por desconsiderar essa diversidade 

fundamental a qualquer comunidade que a terceira onda feminista – diriam, nessa escala, 

que pior comportada, nessas avaliações estereotípicas – surge, interrogando as duas 

primeiras. É com esse último movimento que o feminismo, que já deixou de ter a letra 

maiúscula, passa a ser inscrito historicamente no plural.  

A teórica Susana Bornéo Funck, ao tratar dessas rupturas, recupera o cerne do 

problema que se desdobra com o feminismo liberal: “ao ser afirmada, minha experiência 

como mulher necessariamente exclui outras experiências de ‘mulheridade’, 

universalizando o particular e generalizando o local” (2011, p. 66). Funck destaca, nessa 

                                                           
9Do original “The personal is political”, o slogan foi utilizado pelo movimento estudantil e feminismo de 

segunda onda (1960) como um argumento político.  
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assertiva, o caráter totalizante de um feminismo que, para Judith Butler, mais adiante, 

será considerado invariavelmente branco. Isso quer dizer que, seja com as burguesas 

questionando o direito à educação e ao voto, seja com as camadas médias urbanas 

problematizando aspectos relacionados à saúde e ao exercício da cidadania, todas as 

pautas encabeçadas até então haviam se restringido apenas às mulheres brancas, o que 

envolve outros recortes, para além da luta de classe. Quero dizer que, mesmo diante das 

contribuições apontadas acima, o feminismo tal como era concebido ainda deixava em 

segundo plano as Aqualtune, Dandara, Luíza Mahin, Anastácia, Rainha Teresa do 

Quariterê de nossa história. Não existe, me parece, um caráter proposital nessa exclusão, 

mas fato é que as mulheres das duas primeiras ondas falaram para seus pares de cor.  

Com a perspectiva desestruturante proposta por Judith Butler, já na década de 80, 

sobre as concepções de gênero, que passam a ser pensados com uma espécie de continuum 

de identificação, sem modelos binários, a própria compreensão de “mulheres”, no plural, 

passa a ser insuficiente. A pluralidade, para ela, é ainda maior do que um sentido não 

totalizante da identidade. Para dar conta da diversidade de mulheres dentro do feminismo, 

é preciso, então, pluralizar o próprio feminismo:  

 
Eu diria que os rachas entre as mulheres a respeito do conteúdo do termo 

devem ser preservados e valorizados, que esses rachas constantes devem ser 

afirmados como o fundamento infundado da teoria feminista. Desconstruir o 

sujeito do feminismo não é, portanto, censurar sua utilização, mas, ao 

contrário, liberar o termo num futuro de múltiplas significações, emancipá-lo 

das ontologias maternais ou racistas às quais esteve restrito e fazer dele um 

lugar onde significados não antecipados podem emergir. (1998, p. 25) 

 

 Tais “significados não antecipados” dos quais trata a teórica desdobram-se nas 

demandas daquela que será conhecida como terceira onda feminista, que parte, a 

princípio, de um feminismo autointitulado negro, que precisa enfrentar não apenas o 

sexismo como também o racismo. No Brasil, os ecos desse questionamento serão 

sinalizados por Leila Gonzalez, antropóloga responsável pela introdução ao diálogo entre 

os movimentos negro e feminista. Ainda que mulheres negras, antes escravizadas, sejam 

consideradas, hoje, grandes líderes feministas, é importante destacar que, no momento 

em que Butler atenta para tal exclusão, o feminismo buscava se projetar, ainda, como 

unívoco. Nesse sentido, a teórica acaba por fazer alertar para outras vozes, também 

excluídas das duas primeiras ondas feministas: as vozes lésbicas e trans. Cassandra Rios, 

precursora da primeira, e Aline Freitas, precursora da segunda, tornam-se representantes 

desses “significados não antecipados” do feminismo no Brasil. O feminismo negro, o 
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feminismo lésbico, o feminismo trans: os feminismos, enfim, passam a fazer parte de um 

cenário em que os “rachas” destacados por Butler são tensões necessárias para que a 

pluralidade do sujeito fragmentado – aquela de Lukács, que utilizo para abrir a discussão 

– seja garantida no feminino.  

 Uma simbólica carta que data de 1980, proposta pela escritora Gloria Anzaldúa 

com o título “Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro 

mundo”, discorre sobre a escrita como ato de resistência em um “mundo destro”, que 

pertence ao homem branco e que exige, na maioria das vezes, uma performance 

comportamental por parte das escritoras do terceiro mundo, que precisam se camuflar 

para serem aceitas. Antes de começar a discorrer, de fato, sobre aquilo que se apresenta 

como tema central de seu texto, Anzaldúa fala sobre a necessidade de desaprender tolices 

pseudointelectualizadas ensinadas nas escolas. Para conseguir operar nessa 

desconstrução, desiste do formato ensaístico e escolhe escrever uma carta, embasando-se 

no argumento de que “eles mentiram, não existe separação entre vida e escrita” (2000, p. 

233). Essa mentira me toca de forma especial, já que por tanto tempo fui levada a acreditar 

que essa separação seria possível e, por isso, me apartei de uma outra mulher que poderia 

ser diante do texto. Ainda na carta, Anzaldúa nos pergunta e nos responde a respeito do 

seu ato de escrever. Embora longa a citação, acredito que valha a completa menção: 

 
Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que 

me amedronta. Porque não tenho escolha. Porque devo manter vivo o espírito 

de minha revolta e a mim mesma também. Porque o mundo que crio na escrita 

compensa o que o mundo real não me dá. No escrever coloco ordem no mundo, 

coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca 

meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam 

quando falo, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre 
você. Para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo. Para me descobrir, 

preservar-me, construir-me, alcançar autonomia. Para desfazer os mitos de que 
sou uma profetisa louca ou uma pobre alma sofredora. Para me convencer de 

que tenho valor e que o que tenho para dizer não é um monte de merda. Para 

mostrar que eu posso e que eu escreverei, sem me importar com as advertências 

contrárias. Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de 

ultraje do censor e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de 

escrever, mas tenho um medo maior de não escrever. (grifos meus, p. 232) 

 

 Em negrito, para variar nas marcações, destaquei um trecho que me sensibiliza 

toda vez que releio essa carta. Em um discurso intitulado “A mulher escritora e o 

feminismo no Brasil”, Marina Colasanti argumenta, ao defender a sua escrita como 

feminina, a partir de um questionamento carregado de ironia: “Se nos negam a palavra 

oral, volátil e efêmera, como crer que reconheceriam nosso direito à palavra escrita, tão 

mais comprometedora?” (1997, p. 40). Embora sejamos nós, mulheres, grandes oradoras 
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domésticas – e foi pelas bocas de mulheres que nos antecederam que gerações aprenderam 

as artimanhas da ficção em narrativas contadas à beira da cama –, a palavra escrita nos 

foi historicamente negada. Seja pela falta de acesso à educação, seja pelo silenciamento 

reproduzido ainda hoje pela violência simbólica do patriarcado, fazer uso da palavra 

escrita que, de certa forma, nos é permitida é um ato político. Quero dizer, então, que 

“escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo, para reescrever as histórias 

mal escritas sobre mim, sobre você” é um ato extremamente político de afirmação de uma 

voz calada e de identificação de outros formatos de narrativa – que exigem, claro, outros 

formatos críticos. 

Na carta, ela destaca três tópicos que, em itálico, encabeçam recados que pretende 

endereçar às escritoras de terceiro mundo: “o perigo de vender nossa própria ideologia”; 

“não podemos deixar que nos rotulem”; “confrontar nossas próprias limitações. Há um 

limite para o que posso fazer em um dia”. Com essas três orientações-reflexões, Anzaldúa 

destaca três movimentos importantes para a terceira onda feminista, que parte de uma 

perspectiva mais descolonizadora: é preciso não se camuflar, não aceitar rótulos externos 

e não extrapolar as próprias limitações para atender demandas outras. Esses três “nãos” 

compactam movimentos de resistência à estereotipia associada à mulher de terceiro 

mundo, comumente lida pela grande força laboral e pouca potência intelectual e 

desensinada a dizer “não”. Quando inicia a orientação às mulheres de forma mais 

explícita, Anzaldúa diz: 

 
Esqueça o quarto só para si – escreva na cozinha, tranque-se no banheiro. 

Escreva no ônibus ou na fila da previdência social, no trabalho ou durante as 

refeições, entre o dormir e o acordar. Eu escrevo sentada no vaso. Não se 

demore na máquina de escrever, exceto se você for saudável ou tiver um 

patrocinador – você pode mesmo nem possuir uma máquina de escrever. 

Enquanto lava o chão, ou as roupas, escute as palavras ecoando em seu corpo. 

Quando estiver deprimida, brava, machucada, quando for possuída por 

compaixão e amor. Quando não tiver outra saída senão escrever. (p. 233) 

 

 Ela inicia a série de orientações pedindo que, para começar, “esqueça o quarto só 

para si”. Provocativamente, Anzaldúa resgata o texto que utilizo em parte deste capítulo: 

o importante Um teto todo seu. Nele, Virgínia Woolf, além de falar da imagem 

hipnotizante do gato-cotó, dispõe da necessidade e haver “um teto todo” da mulher que 

pretende se inclinar ao universo da escrita literária. À época, início do século XX, um teto 

próprio – no qual circular livremente e sem precisar cumprir com as obrigações 

domésticas –, uma porta – capaz de fechar este quarto e encerrar com o espaço público as 

obrigações atreladas ao universo feminino – e uma caneta e papel – reservados às 



48 

 

mulheres privilegiadas socialmente – eram o mínimo necessário para que uma mulher 

pudesse se tornar escritora – e, principalmente por isso, temos tão poucas histórias de 

escritoras neste período para contar. Passado quase um século, Gloria Anzaldúa sugere 

que as mulheres de um terceiro momento, diferentemente das de primeiro, um século 

atrás, escrevam em qualquer lugar, inclusive em situações inusitadas. Há, nessa sugestão, 

uma força incontestável: as mulheres hoje podem escrever em qualquer lugar. Por 

“lugar”, aqui, quero pensar não apenas em um cômodo, mas também em lugares não-

físicos, tal como o espaço da academia. Não consigo imaginar que estes quase dois 

séculos de frentes feministas – comportadas da melhor maneira possível, penso eu – não 

tenham contribuído para que Vidal e Evaristo falem de onde e para quem falam.   

 Para garantir esses espaços, o feminismo precisou não se encerrar em si próprio, 

fazendo-se como única linguagem universal. Além de precisar enfrentar a desconstrução 

dos conceitos, nascidos de um modus operandi androcêntrico, sendo por vezes 

ridicularizado e estereotipado, o feminismo precisa, ainda, lidar com o seu desdobramento 

em feminismos, agora no plural, sem que isso o enfraqueça mais e apague essa herança 

de pouco menos de dois séculos no Brasil. No texto “O sujeito no feminismo: revisitando 

os debates”, Claudia de Lima Costa destaca uma postura otimista: 

 
Já foi amplamente discutido na literatura que o feminismo nos dias atuais 
passou a incorporar uma extensa gama de discursos diversificados, resultando 

em uma grande variedade de feminismos. Contudo, como argumentei 

anteriormente, essa heterogeneidade interna não fragmentou nem enfraqueceu 

a importância política do feminismo, pois ela traz em seu bojo a necessidade 

de construção de articulações entre as diversificadas posições de sujeito, o que 

por sua vez compõe a força específica do feminismo diante dos outros 

movimentos ou discursos sociais. (2002, p. 59) 

  

 De acordo com a perspectiva de Costa, o feminismo aprendeu, com a sua própria 

história, que é necessário fragmentar-se em feminismos para ser capaz de se manter. Isso 

me relembra, imediatamente, como iniciei este subcapítulo. Nele, recuperei Lukács e a 

sua percepção de sujeito cindido, notando como essa fragmentação reorientou o indivíduo 

não apenas quanto à sua compreensão enquanto unidade como também à sua 

representação no universo literário. Filhos bastardos dessa modernidade, os feminismos, 

hoje, contam com as possibilidades de devir, redefinindo as fronteiras epistemológicas, 

já que dispõem de uma noção maior de liberdade. Uma dessas possibilidades, centro desta 

tese, é a presença de uma terceira-mulher – não mais a primeira, identificada aqui como 

a mímese das mulheres que, trilhando os passos da luta feminista, antecederam a mulher 

que está no texto; nem a segunda, correspondente àquela que, no papel, passa a 
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representar a presença feminina não apenas nos passos dados fora da ficção, mas também 

no caminho que se faz por dentro. Vamos, então, a esta última.  

 

1.1.2 SEGUNDA-MULHER: AS QUE ENTRAM NOS TEXTOS 

Lygia Fagundes Telles, um dos nomes imortais que ocupa uma das cadeiras da 

Academia Brasileira de Letras, em artigo que compõe o livro Entre resistir e identificar-

se, tem uma fala de que muito gosto, pois encosta em pontos que me interessam quando 

penso tanto na primeira quanto na segunda mulher presentes aqui: 

 
A ficção feita por mulheres tem suas características próprias, é mais intimista, 

mais confessional: a mulher está podendo se revelar, se buscar e se definir, o 

que a faz escolher um estilo de mergulhos em si mesma, aparentemente 

narcisista porque precisa falar de si própria, deslumbrada às vezes com as suas 

descobertas, como se acabasse de nascer. (Uma personagem minha uma vez 

disse): “Antes eram os homens que diziam como nós éramos. Agora somos 

nós”. (1997, p. 57) 
 

 Gosto tanto desse momento do texto que, se não tivesse sido convencida por 

Gloria Anzaldúa de que não existe separação entre vida e escrita, inclusive esta escrita, 

não seria capaz de falar sobre ela. Me admira a polêmica que Telles levanta ao dizer que 

a ficção feita por mulheres tem suas próprias características, sendo elas o intimismo e o 

confessionalismo, tão rejeitadas quando se pensa o espaço (auto)biográfico na literatura. 

Mas, mais ainda, me impressiona a disposição de uma personagem sua, ficcional portanto, 

em um texto que se propõe a fazer uma discussão teórica sobre “escrita feminina”. Entre 

parênteses, de forma secundária, Telles afirma que uma personagem sua disse que, 

anteriormente, nós – a personagem, Telles, eu – éramos escritas por homens, sendo então 

definidas por eles. Agora, contudo, somos nós – novamente, a personagem, Telles, eu – 

que escrevemos e dizemos como somos. A personagem diz como é ao se apresentar na 

narrativa, atemporalmente, uma segunda-mulher; Telles diz como é ao fazer este 

discurso, em 1996, uma primeira-mulher; eu digo como sou ao escrever esta tese, em 

2020 – e ainda não me decidi por que mulher sou, talvez seja a terceira de que venho 

falando. O recurso de retirar dos parênteses a fala da personagem e colocá-la entre aspas 

me parece reafirmar o que Anzaldúa já disse acima: eles nos disseram que se separava a 

vida da arte; eles mentiram10.  

                                                           
10Embora não dialogue diretamente com a citação de Telles, vale resgatar uma imagem metafórica proposta 

por Woolf, em livro já citado: a de que o espelho, enquanto objeto refletor, quando fornecido aos homens 

por mulheres acabava por duplicar o tamanho deles. Esta seria, de fato, mais uma dessas mentiras.   
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Susana Bornéo Funck, que faz parte da primeira geração de mulheres feministas 

atuando nos estudos literários na academia brasileira, aponta para os feminismos como 

linguagens que aprendemos, gradativamente, e passamos a incorporar em nossas formas 

de interpretar o mundo, incluindo o universo da literatura. No texto “Desafios atuais do 

feminismo”, que participa do livro Crítica literária feminista: uma trajetória (2014), a 

teórica estende a discussão levantada por Simone de Beauvoir, em O segundo sexo, para 

o universo literário, sinalizando que  

 
o problema é a diferença vista como sendo da mulher em relação ao homem. 

É o modo pelo qual a diferença é apreendida e tratada como imperativa e 
essencial. É a forma pela qual ela afeta nossos modelos de conhecimento e de 

relacionamento, com vantagens para alguns e desvantagens para outros. E é 

por essa razão que temos necessidade de entender o discurso, a linguagem em 

uso, não como um sistema transparente de significação do mundo, mas como 

o próprio instrumento de sua construção, pois o processo pelo qual adquirimos 

conhecimento é discursivo. (2014, p. 30) 

  

A percepção já afirmada por Beauvoir quando trata do Outro-mulher em seu livro, 

o que justifica, em uma estrutura patriarcal, uma série de desvantagens, é entendida por 

Funck como a razão por que devemos perceber o discurso como instrumento de 

construção do mundo, não de uma significação cristalina e pré-determinada. Com isso, 

ela coloca o conhecimento como resultado da forma que adquirimos conhecimento, sendo 

ela discursiva. Nesse sentido, as significações não são inatas, e sim construídas com base 

na linguagem em uso. Mais adiante, no artigo “Desafios atuais dos feminismos: 10º 

Seminário Internacional ‘Fazendo Gênero’”, Funck reafirma seu ponto ao colocar a 

palavra como “(...) o grande desafio dos feminismos contemporâneos” (2014, p. 416). E 

esclarece: 

 
Refiro-me às ideologias embutidas na linguagem, pois a ideologia é cognitiva, 

adquirida, e os esquemas que nos fazem conhecer e interpretar o mundo são 

transmitidos pelas palavras. Se não nascemos mulheres (ou homens), nos 

tornamos marcadas pelo gênero pela interação, em que a linguagem é 

absolutamente vital. (p. 417) 

 

Nesse momento, ela insere, em sua reflexão sobre a linguagem em uso e o seu 

papel no exercício de interpretar e significar o mundo, as ideologias que estão nela 

embutidas. Quando afirma que nos tornamos marcadas pelo gênero a partir da interação 

com o mundo, Funck se aproxima das problematizações butlerianas, uma vez que trata 

da “performatividade do gênero”. Enquanto construção social, o gênero ganha formas de 

ser, performances a serem reproduzidas. O discurso, aqui, se faz vital, haja vista que “não 
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é transparente, ou seja, não há uma realidade anterior ao discurso. É por meio dele que se 

constrói a realidade” (p. 418).  Sendo o discurso um instrumento de construção do mundo, 

tendo em vista que é por meio dele que adquirimos conhecimento, nós somos e nos 

tornamos discurso. Nesse cenário, se ele for opressor, estaremos, inevitavelmente, 

assujeitadas diante desse mundo construído. É por isso que é importante observar como 

os feminismos e a crítica feminista se tornaram e ainda se tornam ferramentas importantes 

na análise da literatura produzida hoje por mulheres.  

Quando escreve “Corpos colonizados, leituras feministas”, Funck chama para a 

atualidade a discussão acerca da crítica feminista, agora a partir de uma perspectiva pós-

colonial. Nesse momento, ela fala mais sobre como a representação da figura feminina 

carrega consigo os desafios de um tempo de revisão histórica: 

 
A representação começa a ser vista, ao contrário, como a própria construção, 
pelo discurso, de identidades e relações de poder. A constante negociação entre 

“verdades” reais e imaginadas que ocorre no e pelo discurso, tanto na literatura 

quanto em nossas interações cotidianas, faz da narrativa um contexto de lutas 

políticas e ideológicas, conforme o interesse pelas re(a)presentações e revisões 

passa a ocupar um lugar central na produção e na crítica de textos literários. 

(p. 367) 

 

As narrativas, então, passam a ser entendidas, também, como espaços de lutas 

políticas e ideológicas. Aquelas escritas – e não mais apenas faladas – pelas mulheres 

acabam ocupando esse espaço, à medida que, diretamente ou não, se mostram não de todo 

inéditas, mas relativamente novas. Digo novas, porque o Outro-mulher em relação ao 

homem pressupõe este último como padrão, como “destro”, como universal, que será 

tratado, hoje, como uma utopia. Nas palavras da teórica,  

 
a experiência literária baseava-se no duvidoso conceito de universalidade. (...) 

Equiparada na literatura com conceitos como os de texto, objeto ou musa, a 

mulher que questionasse esse status quo se via desamparada diante de um 

estabelecimento crítico, sustentado pela universidade, que ignorava 

peculiaridades que não se enquadrassem no paradigma masculino, dito 

universal. (grifos da autora, p. 145) 

 

Radicalmente posto acima, o ideal androcêntrico participou, ao longo de nossa 

formação, de todos os espaços, inclusive o acadêmico. O resultado disso é a já 

contextualizada participação da mulher no universo de escrita literária. Com a 

movimentação desses espaços, que são hoje mais diversos devido, em grande parte, às 

lutas feministas e antirracistas, houve a re(a)presentação e revisão por meio das 
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narrativas. A crítica feminista, dividida por Funck em três fases, ganha a academia nesses 

processos. A estudiosa resume, e eu recorto, esses três momentos da seguinte forma: 

 
Nesta sua primeira fase como disciplina intelectual e acadêmica, a crítica 

feminista preocupou-se em desmascarar a misoginia da prática literária – as 

imagens estereotipadas da mulher como anjo ou monstro, o abuso literário da 

mulher na tradição masculina e a exclusão da mulher escritora das histórias 

literárias e dos cânones acadêmicos. Questionaram-se os critérios de valor 

estético e reavaliaram-se os grandes mestres.  

Na segunda fase, (...) a crítica feminista deixou de enfatizar o texto masculino 

como objeto de estudo para se concentrar na redescoberta e na investigação de 

uma literatura feita por mulheres. Por meio do resgate histórico e da 

reavaliação crítica, reconstituiu-se uma tradição, que havia sido apagada – ou 

marginalizada – pelos valores dominantes. Descobriram-se novas obras, 
valorizaram-se novos gêneros literários, criou-se uma nova tradição. (...) E é a 

partir daí que começa a criar corpo o conceito de uma estética feminina. (...) 

Numa terceira fase, portanto, passou a exigir não só o reconhecimento da 

produção feminina, mas, também, uma revisão dos conceitos básicos de estudo 

literário, das teorias que haviam sido formadas a partir da experiência 

masculina, (...) a análise da construção do gênero e da sexualidade dentro do 

discurso literário. (pp. 146-148) 
 

A criação de uma estética feminina, colocada por Funck como se não 

desencadeasse uma série de problematizações, representa hoje um dos maiores entraves 

nas discussões das práticas literárias – e a coexistência de pensamentos como os de Luisa 

Geisler e Ana Paula Maia ilustram bem isso. Essa problematização se aproxima das 

experiências relacionadas a como a literatura é lida. Os relativamente recentes Estudos 

Culturais, concentrados na representação de identidades sociais e disputas políticas e no 

estudo de relações entre produção cultural e processos sociais e políticos, se diferenciam 

do formalismo russo, voltado para a literariedade e efeitos estéticos, e do estruturalismo, 

centrado nos significados e suas formas de tecer a linguagem. Dessa forma, os Estudos 

Culturais, diferentemente das perspectivas anteriores, desdobram temas que perpassam 

por feminismo, pós-modernismo, pós-colonialismo e latino-americanismo, sem ignorar a 

inegável persistência de marcas culturais na produção da literatura. Essa diferenciação 

insere a discussão sobre a estética feminina em um território muito movediço, que será 

mais profundamente discutido adiante, quando trato das barreiras tênues levantadas entre 

o lugar de fala e a escrita de si.  

Quando recupero a história da crítica feminista e entendo que os quase dois 

séculos de militância não foram suficientes para finalizar os quadros ainda muito 

excludentes para a presença feminina na literatura, entendo como urgente a necessidade 

de se discutir a presença daquela que venho chamando de terceira-mulher. Para isso, 

continuo recuperando Funck, agora com o já mencionado texto “O que é uma mulher?”, 
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no qual ela trata da primeira-mulher, tema do primeiro subcapítulo, e da segunda-mulher, 

tema empreendido neste subcapítulo. Antes, contudo, a autora aponta uma definição 

revisada para “mulher”, em um contexto que se pode colocar como pós-feminista e à luz 

dos Estudos Culturais: 

 
(...) uma mulher é um ser humano concreto, entendido culturalmente como 

feminino em certo momento ou lugar, e que precisa negociar sua experiência 

dentro de construções discursivas que podem ou não comprometer seu 

completo desenvolvimento como indivíduo. (...) 

(...) no momento em que o termo “mulher” é colocado no binômio “mulher e 

literatura” (ou “a mulher na literatura”), novas considerações precisam ser 

feitas. O termo aqui funciona como uma marca de diferença, implicando uma 

relação que qualifica ou restringe a literatura, e indicando um recorte 

específico que determina um posicionamento político. Na verdade, temos aqui 

duas “mulheres” – uma, por assim dizer, corporificada e fora da literatura; 

outra dentro, discursivamente imaginada (ou imaginando, se considerarmos a 
autoria). A primeira, que somos nós, não pode prescindir de uma consciência 

crítica interessada. Como sujeitos do feminismo, estamos necessariamente 

engajadas naquela luta de que falava Wittig pela erradicação de estruturas de 

dominação. (...) 

A segunda mulher está nos textos. E é a política de sua representação que nos 

interessa na medida em que, imaginada, ela é da maior importância na 

construção dos sistemas a partir dos quais nos subjetivamos. Se somos as 

histórias que nos contam – tanto no sentido de que elas nos representam quanto 

no de que são contadas para nós – então as narrativas podem se tornar uma 

fonte de identificação. Essa “outra mulher” que habita os textos é um repertório 

de possibilidades e perigos para o projeto feminista. (2014, pp. 360-361) 

 

 A longa citação pressupõe um passo atrás para que seja possível visualizar este 

novo sujeito do qual trato aqui. Ao nos debruçarmos sobre a literatura para pensar como 

o discurso constrói, no universo ficcional, parte do mundo, percebemos que essa 

segunda-mulher, que está nos textos, nem sempre traz consigo a primeira-mulher, para 

além do texto. Em outras palavras, a segunda-mulher, ao longo da história da literatura, 

foi, na maior parte estatística das vezes, discursivizada por um homem, passando a 

existir por meio dele. Essa exclusão, ainda sentida hoje quando Luisa Geisler levanta a 

iniciativa #leiamulheres11 como instrumento de incentivo à compra e leitura de livros 

escritos por mulheres, torna-se nítida ao voltarmos os olhares para a instituição brasileira 

de maior reconhecimento literário: a Academia Brasileira de Letras.  

 Antes de Rachel de Queiroz ser empossada, em 1977, como a primeira mulher a 

conquistar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, a casa negou três outras 

                                                           
11O movimento #leiamulheres, encabeçado no Brasil em 2014 por Juliana Gomes, Juliana Leuenroth e 

Michelle Henriques, inspira-se na iniciativa #readwomen2014, cuja bandeira foi levantada ela escritora 

Joanna Walsh. O propósito do movimento é incentivar a leitura de mulheres e a construção de clubes de 

leitura e discussão a respeito das obras lidas, exclusivamente escritas por mulheres. A iniciativa, que teve 

alcance virtual relevante, também se expandiu enquanto prática presencial, tendo seu primeiro grupo 

formado em São Paulo.  
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mulheres: Julia Lopes de Almeida, Amélia Beviláquia e Dinah Silveira de Queiroz. 

Essas recusas simbolizam a resistência dos então imortais, todos homens, na abertura 

de portas da academia às mulheres que escreviam literatura, embasados no argumento 

de que a academia francesa tampouco o fazia. À Rachel de Queiroz, seguiram Dinah 

Silveira de Queiroz – apenas em sua terceira candidatura –, Lygia Fagundes Telles, 

Nélida Piñon – primeira presidenta da ABL, noventa anos após o surgimento da 

instituição –, Zélia Gattai – cuja nomeação se dá, sobretudo, em homenagem ao marido 

Jorge Amado –, Ana Maria Machado, Cleonice Berardinelli, Rosiska Darcy de Oliveira. 

Aqui, me parece simbólico comentar que é Ana Maria Machado, valendo-se do cargo 

de presidenta, quem dá à Rosiska Darcy de Oliveira a posse de sua cadeira. Esse 

empossamento, apenas em 2013, em que uma mulher dá a outra o seu reconhecimento 

literário nesse espaço historicamente dominado por homens, sinaliza a mulher como um 

ser recente nessa cultura, carregando consigo a marca inevitável de sua opressão. É de 

se estranhar que apenas com a posse de Piñon haja, de fato, um discurso mais atento 

para o caminho trilhado até aquele momento. Os discursos que a antecederam, que em 

pouco trataram dessas marcas de opressão, não são, necessariamente, reflexos de como 

as mulheres se identificam como não afeitas às discussões tidas como feministas. Para 

além disso, me parece que a falta de um discurso engajado com a causa traduz mulheres 

que ainda não desnaturalizaram seus lugares marginalizados nestes espaços. 

 Essa naturalização do estar à margem fica evidente não apenas quando 

percebemos que pouco lemos livros escritos por mulheres, mas também em falas de 

relevantes personalidades brasileiras. Rachel de Queiroz, quando lida por Graciliano 

Ramos, sequer foi acreditada enquanto mulher: 

 
Seria realmente de mulher? Não acreditei. Lido o volume e visto o retrato no 

jornal, balancei a cabeça: não há ninguém com este nome. É pilhéria. Uma 

garota assim fazer romance! Deve ser pseudônimo de sujeito barbado. 

Depois conheci João Miguel e conheci Rachel de Queiroz, mas ficou-me 

durante muito tempo a ideia idiota de que ela era homem, tão forte estava em 

mim o preconceito que excluía as mulheres da literatura. Se a moça fizesse 

discursos e sonetos, muito bem. Mas escrever João Miguel e O quinze não me 

parecia natural. (DUARTE, 1997, p. 59) 

 

   A fala de Graciliano Ramos, embora datada, traz à superfície duas questões que 

quero elucidar: a primeira, que está posta, é o reconhecimento de que havia um 

preconceito que excluía as mulheres da literatura, de modo que o autor acreditasse estar 

por trás de Queiroz um sujeito barbado, perspectiva que é apontada, autocriticamente, 

como ideia idiota; a segunda, por extensão da primeira, é a perspectiva de que, em 



55 

 

havendo um espaço para as mulheres na literatura, seria ele o dos discursos e sonetos. 

Sobre a primeira questão, me detenho pouco: o preconceito voltado às mulheres como 

pertencentes ao universo literário já se faz claro ao lançarmos, anteriormente, certa luz 

sobre a trajetória das mulheres na ABL. Já sobre a segunda, preciso me deter com mais 

tempo e atenção.  

 Ao dizer que às mulheres cabem os discursos e sonetos, mas não os romances – 

tais como João Miguel e O quinze –, o escritor aponta para a ainda em voga discussão 

sobre existir ou não uma “escrita feminina”. Antes de pensar mais detidamente a 

existência dessa escrita, vale destacar que ainda há um caminho para trilhar no sentido 

de dessacralizar a formação do cânone e da história da literatura. A esse respeito, Rita 

Terezinha Schmidt aponta que 

 
na perspectiva das práticas, entende-se que hoje há um enfraquecimento do 
termo “literário” em seu uso tradicionalmente restritivo, no sentido de “arte”, 

dependente de uma estrutura de valor culturalmente específica, e um 

fortalecimento do sentido antropológico, pelo qual o literário é integrado à 

cultura, um campo de produção histórico-social atravessado por diferentes 

valores, relações e interesses específicos. (2008, p. 128) 

 

 Para a teórica, existe um outro caminho para além de uma completa autonomia 

artística e literária para se pensar essa “escrita feminina”. Embora tenha me utilizado 

desse arcabouço teórico para a elaboração da minha dissertação, defendida em 2015, 

entendo hoje que essa autonomia, filha do estruturalismo e do formalismo russo, não 

consegue abarcar a discussão aqui proposta, pois pressupõe uma espécie de divórcio, de 

dissociação entre a primeira e a segunda-mulher que não estou disposta a reproduzir. 

Meu estudo, hoje, volta-se à compreensão de uma terceira-mulher – e ela existe apenas 

devido à derrocada das fronteiras levantadas entre a realidade e a ficção, a autora e a 

narradora. Diria mais: entre o autor e o narrador, tendo em vista que esta me parece uma 

construção, a princípio, androcêntrica. Explico melhor: quando Graciliano Ramos 

entende que os romances não pertencem, aparentemente, ao universo ficcional escrito 

por mulheres, ele pressupõe que existe para elas uma espécie de nicho: o da escrita do 

sentimento.  

Esse lugar lembra o já mencionado Um teto todo seu, em que Virgínia Woolf 

define que, para uma mulher de seu tempo, ser escritora dependia de um teto não 

compartilhado e fonte mínima de renda. Isso significa dizer que ser escritora no início 

do século XX pressupunha independência financeira – um acontecimento 

completamente inédito para a maioria esmagadora dessas mulheres, que em sua maioria 



56 

 

ainda compartilhavam seus lares com marido e filhos. A elas, restavam, enquanto espaço 

autoral de escrita, as páginas de diários e suas variações, que não seriam nunca lidas. 

Esse lugar confessional deixa como tradição o lugar seguro da escrita íntima, em que a 

primeira e a segunda-mulher se misturam por completo, de maneira que a distinção 

entre os universos real e ficcional se torna tênue. Chego a pensar que essa distinção, 

nesse contexto (auto)biográfico, é sequer interessante. A questão que ronda aqui é: como 

saber se esses textos, de fato, existiram, se eles nunca tiveram mais de uma leitora? Ou, 

para além disso, com que valores julgar estes textos sem que nos firmemos a partir de 

uma crítica ainda androcêntrica? 

Buscando recuperar historicamente questões que desencadeiam estas perguntas, 

Rita Terezinha Schmidt relembra:  

 
No Brasil, o descobrimento de um acervo significativo de obras esquecidas em 
bibliotecas públicas e particulares tem gerado discussões acirradas sobre os 

mecanismos de controle da instituição literária e a violência simbólica do 

sistema de representações processada pela narrativa das histórias da literatura 

que manteve e mantém a invisibilidade dessa produção, como se a autoria 

feminina não tivesse existido. No âmbito das discussões sobre a legitimidade 

de pesquisas envolvidas com o resgate de textos do passado, a questão do valor 

estético não raro é invocada como uma estratégia a serviço de uma definição 

de literatura cujo contexto institucional pressupõe uma homogeneidade de 

meio, de classe, de formação, de pertença, de competência, de conhecimento e 

de tradição, inscrita com valor de “verdade”, em cujo horizonte a pretensão de 

resgate de textos do século XIX constitui uma suposta barbárie, um gesto 

contra a literatura. Se valor estético se define em termos de composição 

artística cujo reconhecimento depende de um gosto formado a priori, pode se 

perguntar sobre o processo de formação do gosto para se apreender as 

condições sociais de possibilidade que permitem a sua naturalização como 

consenso e norma. (2012, p. 65) 

  

Esses consenso e norma encostam na construção do cânone brasileiro, elaborado 

por e para homens. Nesse sentido, há, em classificações como a de Graciliano Ramos, 

uma dupla subcategorização: a do gênero, tendo em vista que aqueles marcados pelo 

biográfico acabam caindo, de acordo com o cânone, no campo do não-literário; e a da 

literatura feminina ou escrita por mulheres, que acabam caindo na marca da diferença. 

Conforme aponta Dalcastagnè:  

 
A produção literária das mulheres ainda é rotulada como “literatura feminina”, 

que se contrapõe à “literatura” tout court, já que não se julga necessário o 

adjetivo “masculina” para singularizar a produção dos homens. Portanto, cada 

escritora tende a ser vista como representante de uma certa “dicção feminina” 

típica, em vez de reconhecida como dona de uma voz autoral própria. Além 
disso, determinados estilos e temáticas continuam sendo percebidos como mais 

apropriados às mulheres, enquanto outros permanecem praticamente como 

áreas interditadas. (2010, p. 40) 
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Conforme Dalcastagnè, há uma leitura quase viciada de livros escritos por 

mulheres, em que comumente se coloca a “dicção feminina” – que, tal qual o gênero, é 

construída em cima de um modelo “vago” e “mirabolante”, para usar a adjetivação de 

Beauvoir, anteriormente apresentada – como inata à condição mulher, de modo que cada 

escritora apenas representa, ou reproduz, essa dicção. Nesse sentido, não há ouvidos e 

olhos atentos para a ascensão de dicções próprias. Continua-se, nesse cenário, 

reproduzindo valores androcêntricos de recepção literária, ainda muito fiéis aos valores 

tão cuidadosamente limitados da autonomia literária, sem que se possa dar a essas dicções 

em ascensão um espaço mais autoral, no qual possam ser ouvidas e vistas. 

Quais seriam, pois, as ferramentas para a construção de um novo olhar sobre obras 

que podem nunca sequer ter sido lidas? Como julgar os valores estéticos que as compõem 

sem considerar aspectos sociais, políticos e econômicos? Para isso, penso ser necessário 

tratar de um feminismo que, irrompido na América Latina, no Oriente Médio e na África, 

funciona como uma resistência do feminismo ao próprio feminismo (FUNCK, 2014). 

Essa contrapartida, decolonial, é percebida como uma forma de trazer às vozes como a 

da eu lírica em “Vozes-mulheres”, anteriormente analisado, outro espaço de atuação: 

 
A opção descolonial — que denuncia as operações de exclusão, silenciamento 

e desempoderamento que estruturaram a vida social, política, e econômica e 

também o imaginário da chamada modernidade ocidental — atua no sentido 

de fazer soar algumas vozes que enunciam o que ficou por dizer; aquilo que 

povoa e apaga o silêncio de séculos. (2014, p. 26) 

 

 Um novo lugar de onde falar contribui para a afirmação dessa fala, à medida que 

constrói um cenário em que falar é possível. Relembro, portanto, quando Marina 

Colasanti questiona a respeito da própria existência. Em seminário intitulado Entre 

resistir e identificar-se, a autora propõe uma reflexão a partir do texto “Por que nos 

perguntam se existimos?”, sinalizando que “apesar de tudo o que já dissemos, continuam 

questionando nosso fazer literário exatamente da mesma maneira, com a mesma 

insistência, com idênticas palavras. Como se nada tivesse sido dito” (1997, p. 36). Nessa 

reflexão, Colasanti enumera aspectos já amplamente conhecidos quando se trata dessa 

voz feminina: a dificuldade de acesso à educação, o controle da nossa linguagem, a crítica 

exclusivamente masculinas estabelecendo os padrões – verdades entreouvidas a quatro 

cantos. Embora haja, hoje, um cenário diferenciado, alguns ecos ainda podem ser 

sentidos: para as mulheres, produzir literatura é desenvolver uma voz própria, o que 

envolve relações de poder.  
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 Colasanti aprofunda essa reflexão quando destaca que, embutida nessa pergunta-

título trabalhada pela escritora, está a falta de reconhecimento de que uma escrita exista 

para além do que ela chama de “utópica androginia” (p. 37): 

 
Ao me perguntar, sobretudo a mim, escritora, se o que eu faço existe realmente, 

está afirmando que, embora possa existir, sua existência é tão fraca, tão 
imperceptível, que é bem provável que não exista. 

Aquilo de que se duvida está em suspeição. Está em suspensão. Enquanto a 

pergunta for aceita, a dúvida estará sendo aceita com ela. E a nossa literatura, 

a literatura das mulheres, estará suspensa, num limbo, num espaço 

intermediário entre o paraíso da plena literatura e o inferno da não-escrita. Mas, 

sobretudo, estará num espaço que, não sendo o seu verdadeiro, só pode ser o 

espaço do plágio, do decalque. Um espaço claramente localizado atrás do 

espaço literário já reconhecidamente existente, o masculino. (p. 37) 

 

 Esse espaço-atrás, para ela, acaba sendo uma manutenção desse espaço 

reconhecido, culturalmente masculino. Afirmar a “escrita feminina” seria, então, 

questionar esse parâmetro, um espaço-frente, que se apresenta como “escrever”, mas que, 

implicitamente, quer dizer “escrever como homem”. Nesse caso, a “escrita feminina” é 

constituída como uma escrita-outra, que só existe em oposição. Da mesma forma como 

coloca Simone de Beauvoir, quando recupera a leitura sobre ser mulher como ser Outro 

em relação ao homem, Colasanti destaca a “escrita feminina” como ser Outra. Contudo, 

diferentemente da abordagem da socióloga, a escritora propõe que essa associação pode 

ser entendida como uma afirmação de um espaço. Aqui, me parece estar a discussão mais 

interessante quando se envolve estética feminina: para além de um exercício artístico, a 

escrita é um ato político. É como tomar o direito à palavra escrita, não apenas a oral; é 

como assumir a possibilidade de existir outro modus operandi para além do masculino, 

que se mascara, por vezes, de andrógino. O direito à palavra, nesta tese, vai ser entendido 

como um novo lugar a ser ocupado não apenas artística mas também politicamente, 

observando que no cenário atual está em jogo o direito de se fazer visível dentro do 

mundo: “Hoje, cada vez mais, autores e críticos se movimentam na cena literária em 

busca de espaço – e de poder – o poder de falar com legitimidade ou de legitimar aquele 

que fala” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 7).   

 
Literatura – reconhecível como tal – implica linguagem individual. E 

linguagem individual é transgressão, ruptura das normas, questionamento do 

já estabelecido. (...) A heroína não é aquela que transgride, mas aquela que 

dentro da norma se supera, enaltecendo a norma. No reconhecimento de uma 

literatura feminina, viria embutido o reconhecimento de uma linguagem 

individual. E esse reconhecimento levaria, não apenas à legitimação da 

transgressão por parte das mulheres, como à afirmação inequívoca de que 

transgredir faz parte da sua natureza e não diminui em nada a sua feminilidade. 

(...) aceitando a literatura feminina, a sociedade estaria aceitando aquele 
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modelo de mulher que ela própria tanto nega, e que com tanto esforço estamos 

tentando impor. (COLASANTI, 1997, p. 41)     

 

 Como afirma Colasanti, muito da resistência da sociedade em aceitar uma 

literatura feminina – e, portanto, questioná-la constantemente – diz respeito a não admitir 

que as mulheres possam, enfim, ter voz, falar por si próprias, um perfil social e 

historicamente rejeitado. Vale destacar, nesta reflexão, que a autonomia do feminino, 

hoje, se difere em muito daquela de 1996, quando da importante fala de Colasanti em 

Illinois. As mulheres, que ocupam hoje outros espaços para além do de leitoras, trazem 

por meio dessa voz própria uma reflexão sobre os novos limites da literatura. A respeito 

desse movimento de expansão, Rago destaca que  

 
parece-me um grande avanço podermos abrir novos espaços para a emergência 

de temas não pensados, de campos não problematizados, de novas formas de 

construção das relações sociais não imaginadas pelo universo masculino. Sem 

incorrer na ilusão de que as mulheres vêm libertar o mundo, acredito que a 

pluralização possibilitada pela negociação entre os gêneros é fundamental não 

só para a construção de um novo pacto ético, mas para a própria construção de 

um ser humano menos fragmentado entre um lado supostamente masculino, 
ativo e racional e outro feminino, passivo e emocional. (1998, p. 93) 

 

Essa construção binária aponta para o feminino como passivo e emocional, o que 

vai ao encontro de Graciliano Ramos em sua fala sobre Rachel de Queiroz. Volto a essa 

ocasião, pois acho importante atentarmos para o fato de a “escrita feminina” ocupar um 

lugar menor em uma escala estética e literária por ter um caráter fortemente confessional. 

Penso que, quando admitimos outras escritas – a pós-colonial, a de fronteira, a das 

periferias, a da experiência, a do contraste, a do outro, enfim –, reconhecemos a existência 

de uma outra forma de falar e, mais do que isso, de ler e interpretar o mundo. Rago nos 

fala, a respeito disso, que “as mulheres reivindicam a construção de uma nova linguagem, 

que revele a marca específica do olhar e da experiência cultural e historicamente 

constituída de si mesmas” (1998, p. 92).  

O desafio, diante dessas literaturas que problematizam o espaço androcêntrico ao 

questionarem a androginia, não é apenas o da escrita. Indo além disso, a crítica também 

precisa se valer de novos valores estéticos para lidar com essa quebra de paradigmas e 

desenvolver novos horizontes de expectativa. O caso, aqui, não tem a ver com uma 

discussão sobre haver ou não uma estética feminina, deixando às escritoras, as primeiras-

mulheres, “que digam elas próprias se classificam seu trabalho como feminino, ou não” 

(COLASANTI, 1997, p. 37). Considero que, em termos de desafios, o caso é olhar para 

os signos de que nos valemos para interpretar como essas primeiras-mulheres trazem à 
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página literária as segundas-mulheres, que por tanto tempo estiveram reféns de homens. 

Acredito que, neste momento, nos caiba, enquanto críticas e potenciais terceiras-

mulheres, construir novos parâmetros que questionem o cânone não no sentido de ele 

aceitar, como fez a ABL, as mulheres, e sim no sentido de ele se repensar enquanto 

silenciador de “vozes-mulheres”.  

 

1.2 TERCEIRA-MULHER: AQUELAS ENTREPÁGINAS 

 Lembro de começar a alcançar o universo da escrita de autoria feminina partindo 

de uma tendência à discussão sobre autoficção e suas fronteiras entre a ficção e a 

biografia. À época, me fascinou a ideia de que, ao falar ficcionalmente do “eu”, as 

barreiras estruturalistas que limitavam parte do reconhecimento da escrita de autoria 

feminina – com o já destacado valor confessional – como escrita literária estariam sem 

base de sustentação. Isso me lembra as diversas vezes em que, em sala de aula, os alunos 

me questionaram o que era, enfim, literatura. Ao apontar a subjetividade na elaboração 

de critérios – antes de gosto do que de valor, em minha leitura –, os estudantes me 

dirigiam uma pergunta ainda mais capciosa: “então, tudo é literatura?”. Treinados à 

formulação disciplinar do conhecimento, em que a investigação universitária permite a 

conceituação de termos como “literatura”, eles pouco aceitavam a indeterminação de 

minha reposta: “olha, não sei”. Quanto mais estudo o universo literário, menos sei 

responder a esta pergunta. E pode ter sido ela que me guiou ao estudo das escritas de si, 

presentes em quase tudo.  

 Em 2019, ainda como professora do CEFET-Nova Iguaçu, uma aluna, Victória, 

veio conversar comigo – era dia dois de maio, meu aniversário de trinta anos. Na ocasião, 

eu havia pedido que eles escrevessem um texto literário em que tratassem da relação entre 

identidade e ancestralidade. Ela me disse ter vivido, recentemente, uma situação sobre a 

qual havia escrito, mas que não tinha coragem de me entregar, então escreveria outro 

texto em seu lugar. Perguntei sobre o que era, pois entender os limites de escrita me servia 

como importante dado de exercício pedagógico. Ela me disse que, há uma semana, havia 

ficado paralisada, em frente a uma mulher, em um ônibus que pegava de casa à escola. A 

paralisia se deu devido ao fato de a mulher parecer a sua mãe, que, no entanto, havia 

morrido há um mês. “Até uma marca no rosto, de nascença, a mulher tinha”; no entanto, 

não tinha. Também eu fiquei paralisada diante do que ouvia e perguntei a ela por que não 

me entregaria o tal texto. Ela me disse: “se eu te entrego, admito que esta história é minha 

e eu ainda não estou preparada para narrar que foi a minha mãe que morreu”. Saí 
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engasgada da sala de aula. Para além de existir uma história de muita dor a ser contada – 

nenhuma morte pode ser banalizada –, ouvir uma aluna de dezesseis anos dizer que tornar 

a sua experiência literatura – produzir uma escrita de si, por fim – era trazer a ela um 

estatuto de verdade me colocou diante de uma profunda confusão quanto às fronteiras da 

autonomia literária. Nessa ocasião, tive certeza de que essas escritas de si, ao 

funcionarem, também, como espaços de cura, não podem, por isso, perder o valor 

literário. O caminho para essa validação, entretanto, ainda exige uma discussão acerca da 

(pós)autonomia literária.  

A crise paradigmática que se anuncia com a morte do sujeito moderno, apontada 

por Stuart Hall, também coloca em xeque a autonomia artística, de maneira que o autor, 

antes ausente, se torna mais presente do que nunca. É claro que, para isso, exercem 

grandes influências os atuais meios de comunicação e divulgação da produção cultural, 

nos quais há uma evasão da intimidade, identificada como “extimidade”12 pela 

Psicanálise. É nesse contexto que o indivíduo passa a ser reconstruído a partir de um 

cenário em que “confissões, autobiografias, memórias, diários íntimos, correspondências, 

traçariam, para além de seu valor literário intrínseco, um espaço de autorreflexão decisivo 

para a consolidação do individualismo como um dos traços típicos do Ocidente” 

(ARFUCH, 2010, p. 37). As escritas de si surgem, então, como espaço performativo, em 

que se edifica um difícil lugar fronteiriço entre realidade e ficção, desafiando os 

utopicamente consolidados valores estéticos e literários.  

De um lado, estava um dos pioneiros da reflexão teórica sobre o espaço 

autobiográfico na literatura, Philippe Lejeune, afirmando, em O pacto autobiográfico, 

que “somos homens-narrativas” (2008, p. 74). De outro, mas não em oposição, estava 

Nélida Piñon, em texto já mencionado, concluindo que “narro, porque sou mulher” (1997, 

p. 93). Enquanto Lejeune fala a partir de um caráter mais pretensamente universal, 

pensando o ser-homem como uma categoria humana, Piñon trata do ser-mulher como 

causa de narrar. Há, entre essas percepções, uma conclusão simbólica: tal como posto por 

Gloria Anzaldúa, narrar é um ato de existência para todos, mas, para as mulheres, 

funciona também como ato de resistência. Essa leitura em muito me interessou desde o 

início da minha pesquisa e, na mudança de corpus e orientação, decidi me voltar à 

                                                           
12“O termo ‘extimidade’ (extimité) foi usado pelo psicanalista francês Serge Tisseron, em L’intimité 

surexposée [2001]. (...) Para ele, extimidade – movimento que leva cada um a desvendar uma parte de sua 

vida íntima, tanto física quanto psíquica – sempre existiu, só que ela não só exacerbou ultimamente como 

passou a ser reivindicada.” (FIGUEIREDO, 2013, p. 68) 
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construção da terceira-mulher a partir da escrita como processo laboratorial das 

escritoras-pesquisadoras sem abandonar, contudo, a reflexão autoficcional. Nessa 

escolha, me coloco diante dos desdobramentos das autoras que escolhi e, por isso, preciso 

aprofundar um pouco os embates em torno do lugar de fala e das escritas de si¸ que antes 

me pareciam muito pares, mas hoje entendo que em muito se conflitam.     

Quando escolho falar sobre a emergência dessa terceira-mulher utilizando-me 

como corpus Paloma Vidal e Conceição Evaristo, não posso me esquivar de alguns fatos, 

e um deles, que fundamenta a escrita deste subcapítulo, é de que essas mulheres, embora 

falem de um lugar entrepágina aparentemente idêntico – ambas fazem parte, 

reconhecidamente, de um universo acadêmico, mas também não-acadêmico –, em muito 

se diferenciam. Nessa reflexão, me vi envolta em discussões que se desdobraram da 

leitura de três textos da argentina Josefina Ludmer: “O lugar da resistência”, “As 

artimanhas do fraco” e “Literaturas pós-autônomas”, pertencentes a Intervenções críticas 

(2014). 

No primeiro texto, em diálogo com María Moreno, Ludmer defende que, “para 

mim, a crítica é um lançar-se na aventura de ver o que é que não foi lido e como lê-lo. A 

ideia de mudança, de transformação, muito mais que a ideia de se deter e girar ao redor 

do mesmo, é uma forma de resistência” (p. 129). Eu diria que, para mim, também. Lidar 

com aquilo que é novo, que se diferencia tanto do meu mestrado quanto do início do meu 

doutorado, é também um lugar de resistência. É por isso que escolhi lidar com a discussão 

sobre a escrita de autoria feminina a partir da percepção de que existe, nesse momento 

recente, o surgimento de uma terceira-mulher – para além daquela primeira e daquela 

segunda propostas por Funck. Essa nova mulher me desafia em vários sentidos, e um 

deles é o fato de ela exigir que se apaguem “as fronteiras entre realidade e ficção, entre 

ensaio e relato, (...) entre literatura e política” (p. 129), se constituindo, como aponta 

Ludmer, em uma atividade de desdiferenciação.  

Se a condição de escritora é uma realidade tão recente e ainda lentamente 

naturalizada, a condição de escritora que não desistiu de seu espaço acadêmico e, nesse 

sentido, se apresenta como uma escritora além de uma das fronteiras é menos naturalizado 

ainda. Em outras palavras, esta terceira-mulher que pretendo caracterizar aqui diz 

respeito a uma mulher bastante rara na cena literária atual. Isso me coloca diante de um 

desafio crítico com linhas muito estreitas: reconhecer a instauração de uma nova ordem 

a partir desse novo lugar é dizer que a utópica androginia mencionada por Colasanti 

precisa ser, primeiramente, afirmada para ser, posteriormente, desconstruída. Em outras 
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palavras, é preciso que se reconheça a existência desta terceira-mulher para que ela 

também deixe de ser o Outro.  

No segundo texto, a teórica argentina recupera uma carta autobiográfica para 

discutir essa atividade de desdiferenciação, subvertendo o “fraco” como “artimanhoso”. 

Para isso, ela se vale de uma leitura não-tautológica, em parte próxima da que pretendo 

fazer aqui: 

 
É sabido que, na distribuição histórica de afetos, funções e faculdades 

(transformada em mitologia, fixada na língua) coube à mulher a dor e a paixão 

contra a razão, o concreto contra o abstrato, o dentro contra o mundo, a 

reprodução contra a produção. Ler esses atributos na linguagem e na literatura 

de mulheres é o que primeiro foi e continua sendo inscrito em seu espaço 

social. (2014, p. 25) 

 

 Desenvolvendo tal perspectiva, mais adiante Ludmer avalia que, para o universo 

feminino, “o silêncio constitui o espaço de resistência ante o poder dos outros” (p. 28). 

Com isso, ela diz que uma mulher se silenciar pode ser entendido como um ato de 

resistência, o que, apenas aparentemente, contrasta com o que pretendo defender aqui. 

Em linhas atrás, eu afirmei que uma terceira-mulher surge de um espaço recentemente 

atentado para o feminino: como escritora-pesquisadora, a mulher hoje pode ocupar um 

espaço novo para além do binário ficcionalizado e não-ficcionalizado, delineando as 

linhas performáticas que traçam a contemporaneidade. Esse novo também pensa uma 

nova voz, uma nova fala. Nesse cenário, não é o silêncio que funciona como ato de 

resistência, e sim a fala. Todavia, Ludmer aponta para o fato de que o não dizer não 

implica o não saber. Para além disso, não dizer é uma artimanha utilizada por aquele que 

é interpretado enquanto fraco.  

 
Assim como todas as táticas de resistência, esta artimanha do fraco, que aqui 

separa o campo do dizer (a lei do outro) do campo do saber (minha lei), 

combina submissão e aceitação do lugar designado pelo outro com 

antagonismo e enfrentamento, recusa de colaboração. (p. 30)  

 

 E, mais adiante, propõe que,  

 
frente à pergunta de por que não houve mulheres filósofas, pode-se responder, 

então, que elas não fizeram filosofia dentro do espaço delimitado pela filosofia 

clássica, mas em outras zonas, e se lermos ou escutarmos seu discurso como 

discurso filosófico, poderemos operar uma transformação da reflexão. O 

mesmo acontece com a prática científica e política. (p. 32) 

 

 Eu diria, também, que o mesmo acontece com a prática literária. Marina Colasanti, 

quando discorre sobre a insistência da pergunta-título de seu texto, trata também dessa 
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existência inexistente, pois não reconhecida. Ludmer acrescenta, sobre essa realidade, 

que essa aparente inexistência não significa, necessariamente, o não existir/saber. Para 

além disso, isso pode introduzir outra discussão, tida pela teórica como “lição de crítica 

literária e ideológica: a verdade dogmática e o regime hierárquico (...) apagam do escrito 

os rastros da história: a partir de uma circunstância concreta e dada, ergueu-se um dogma 

autoritário e eterno, uma lei transcendente sobre a diferença dos sexos” (2014, p. 32). Tal 

dogma, que binariza gêneros, se reflete em outras relações binárias:  

 
Agora se entende porque esses gêneros menores (cartas, autobiografias, 

diários), escritas limite entre o literário e o não literário, chamados também de 
gêneros da realidade, são um campo preferido da literatura feminina. Um dado 

fundamental se exibe aí: os espaços regionais que a cultura dominante extraiu 

do cotidiano e do pessoal e constituiu como domínios separados (política, 

ciência, filosofia) constituem-se, na mulher, precisamente no que é 

considerado pessoal e não indissociável dele. E se o pessoal, privado e 

cotidiano se incluem como ponto de partida e perspectiva dos outros discursos 

e práticas, eles desaparecem como pessoal, privado e cotidiano: esse é um dos 

resultados possíveis das artimanhas do fraco. (pp. 32-33) 

 

Esse fraco capaz de fazer “artimanhas”, sendo uma delas se silenciar 

propositalmente, me leva a pensar no lugar de fala como um importante conceito para 

esta tese. Para isso, recorro a O que é o lugar de fala? (2017), da filósofa e feminista 

brasileira Djamila Ribeiro. Neste ensaio, ela se propõe a conceituar lugar de fala, 

recuperando, para isso, as reflexões pós-coloniais propostas por Grada Kilomba, Patrícia 

Hill Collins e Gayatri Spivak sobre a teoria do ponto de vista feminista. A filósofa inicia 

seu ensaio retomando o famoso discurso “E não sou uma mulher?”, de Sojourner Truth, 

de 1851, no qual Truth questiona a generalização da categoria mulher a partir da lógica 

de um feminismo hegemônico. Embora a pergunta de Truth esteja sendo respondida ainda 

hoje, com a descolonização do pensamento, Ribeiro sinaliza que as reflexões em torno da 

necessidade de se levar em conta outras intersecções ao se discutir o feminismo se 

iniciaram com Sujourner Truth, contemporânea à primeira onda, e se estenderem às 

demais ondas, com bell hooks13 e Judith Butler. A filósofa recupera, também, a brasileira 

Lélia Gonzalez, responsável pelo diálogo entre o feminismo e o movimento negro. Com 

essas recuperações históricas, ela destaca que o privilégio social determina um privilégio 

epistêmico, sendo os dois, em nossa cultura, resultados de um racismo patriarcal 

heteronormativo.   

                                                           
13Como a teórica opta pela grafia de seu nome com as iniciais em minúsculas, tendo como argumento o 

fato de que a sua voz enquanto intelectual não deve ser superior ao que diz, escolhi reproduzi-lo da mesma 

forma.  
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Para alcançar o lugar de fala, Ribeiro passeia, ainda, por cruzamentos que 

colocam o discurso a partir da lógica foucaultiana, em que “a linguagem, a depender da 

forma como é utilizada, pode ser uma barreira ao entendimento e criar mais espaços de 

poder em vez de compartilhamento” (2017, p. 26). Nessa percepção, o discurso – 

autorizado e único, que se investe como universal – corresponde a um sistema que 

estrutura determinados imaginários sociais, se tornando, portanto, potenciais exercícios 

de poder e controle. Nesse cenário, “o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas 

de poder existir” (p. 64). Quando se relembra que as mulheres, e Ribeiro vai se concentrar 

mais nas negras, estiveram à parte desse direito à fala na historiografia tradicional, ganha 

importância pensar esses lugares ocupados hoje por elas.  

Partindo de Simone de Beauvoir, que fala do Outro, e reproduzindo uma leitura 

de Grada Kilomba, Ribeiro coloca a mulher negra como o Outro do outro, apontando 

para o fato de que ela nunca será o Mesmo. Sendo a outra da mulher branca, que, por sua 

vez, é a outra do homem branco, a mulher negra ocupa um “terceiro espaço”, sendo, no 

feminismo, “forasteiras de dentro”, termo proposto por Collins. Dessa forma, em 

sociedades latino-americanas – multirraciais, pluriculturais e racistas –, as mulheres 

negras ocupam a base de uma escala de quem não tem o direito à fala, uma vez que é o 

racismo, também, que determina a hierarquia de gênero. Nesse contexto, a filósofa alerta 

para o fato de que o conceito proposto para lugar de fala não é uma construção individual: 

 
(...) quando falamos de pontos de partida, não estamos falando de experiências 
de indivíduos necessariamente, mas das condições sociais que permitem ou 

não que esses grupos acessem lugares de cidadania. Seria, principalmente, um 

debate estrutural. Não se trataria de afirmar as experiências individuais, mas 

de entender como o lugar social que certos grupos ocupam restringem 

oportunidades. (2017, p. 61)          

 

Lugar de fala, então, envolve uma construção cultural, não pautada na experiência 

individual, que, obviamente, pode apresentar um leque de variações que comprometem, 

sobretudo em uma lógica neoliberal, a compreensão “das condições sociais que 

constituem o grupo do qual fulana [este indivíduo] faz parte e quais são as experiências 

que essa pessoa compartilha ainda como grupo” (p. 67). Isso significa dizer que o lugar 

de fala diz respeito ao falar de um locus social, que não determina uma consciência 

discursiva, mas é responsável pelas experiências vivenciadas e perspectivas elaboradas. 

Nesse sentido, o lugar de fala se diferencia de representatividade, tendo em vista que este 

último envolve uma construção individual, enquanto o primeiro diz respeito a uma 

ocupação estrutural.  
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Ribeiro afirma, ainda, que o questionamento central é a legitimidade conferida aos 

grupos que estão no poder. Ao tratar essa legitimidade como algo a ser questionado, ela 

destaca que o silenciamento dos grupos subalternizados não corresponde à sua não-

organização política, cultural e intelectual. Mais do que isso, a questão é o fato de essas 

produções não terem visibilidade por causa das condições sociais desses grupos. Portanto, 

“os grupos sociais subalternos não têm direito à voz, por estarem num lugar no qual suas 

humanidades não foram reconhecidas” (p. 74). Os saberes desses grupos, que funcionam 

como contradiscursos, “são lugares de potência e configuração do mundo por outros 

olhares e geografias” (p. 74).  

Em um cenário em que essa invisibilidade vem sendo questionada pelos 

movimentos contra-hegemônicos, que surgem de um processo de descolonização 

epistêmica, “outros lugares de fala começaram a emergir” (CHIARELLI, 2007, p. 24). A 

reflexão sobre esses lugares é a garantia de que as vozes sejam, finalmente, ouvidas, sem 

que, para isso, outros sejam silenciados: 

 
Numa sociedade como a brasileira, de herança escravocrata, pessoas negras vão 

experienciar racismo do lugar de quem é objeto dessa opressão, do lugar que 

restringe oportunidades por conta desse sistema de opressão. Pessoas brancas 

vão experienciar do lugar de quem se beneficia dessa mesma opressão. Logo, 

ambos os grupos podem e devem discutir essas questões, mas falarão de lugares 

distintos. Estamos dizendo, principalmente, que queremos e reivindicamos que 

a história sobre a escravidão no Brasil seja contada por nossas perspectivas 

também e não somente pela perspectiva de quem venceu, para parafrasear Walter 

Benjamin, em Teses sobre o conceito de história. Estamos apontando para a 

importância de quebra de um sistema vigente que invisibiliza essas narrativas. 

(RIBEIRO, 2017, p. 86)  

 

Na proposta de Djamila Ribeiro, o lugar de fala se desdobra em lugar de escuta, 

sem desresponsabilizar pessoas brancas em seu compromisso de também falar. Para ela, 

contudo, as pessoas brancas, que se beneficiam, em alguma escala, do fato de vivermos 

em uma sociedade racista, podem e devem falar, mas de um outro lugar, diferente daquele 

ocupado pelas pessoas negras e, para além disso, sem retirar delas o seu próprio lugar. 

Para Ribeiro, o sujeito mais subalternizado da nossa cultura – ela trata da mulher negra 

como sendo o sujeito mais oprimido socialmente – pode e deve falar, em vez de ter o seu 

lugar de fala substituído por alguém que se coloca enquanto representante das demandas 

por esse sujeito levantadas.  

Para Gayatri Spivak, pensadora indiana de grande repercussão nos temas que 

envolvem o pós-colonialismo, o subalterno, em contrapartida, não pode falar. Essa 

assertiva, que aparece como resposta à pergunta-título de seu ensaio Pode o subalterno 
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falar?, publicado pela primeira vez em 1985, não se baseia apenas em uma visão 

pessimista da realidade. Spivak trata da questão recuperando as perspectivas de dois 

expoentes filósofos, Deleuze e Foucault, ao destacar a insuficiente compreensão do 

Sujeito e, consequentemente, do Outro para os filósofos franceses. Enquanto Deleuze e 

Foucault mantêm “o sujeito do Ocidente, ou o Ocidente como Sujeito” (SPIVAK, 2012, 

p. 25) e, por isso, identificam o Oriente como o Outro, Spivak propõe que o Sujeito 

subalterno não pode ser resumido a essa última categoria, sendo ele sempre heterogêneo. 

Nesse viés, ela critica a intelectualidade ocidental, cuja condição etnocêntrica é intrínseca, 

que, na projeção da alteridade, projeta seu próprio etnocentrismo, não podendo acessar o 

Outro como Sujeito. Cria-se, com isso, uma performance política da substituição, uma 

violência epistêmica: “ao subalternizá-los, os intelectuais representam a si mesmos como 

sendo transparentes” (p. 33). 

O subalterno de que falam o título e o ensaio de Spivak não é, todavia, todo e 

qualquer sujeito marginalizado. Ele é aquele que pertence “às camadas mais baixas da 

sociedade constituídas pelos modos específicos dos mercados, da representação política 

e legal e da possibilidade de se tornarem membros plenos do estrato social dominante” 

(p. 12). Desinvestido de qualquer forma de agenciamento, ele é aquele cuja voz não pode 

ser ouvida, tendo em vista que a sua inserção no capitalismo global na condição de 

proletariado lhe retira a voz-consciência. Nessa reflexão, a indiana insere, na classificação 

desse sujeito, a questão da ampla divisão internacional do trabalho operada pelo sistema 

capitalista. Esse sistema, segundo ela, desinveste o subalterno, que deixa de poder falar 

por não ter escuta, partindo do pressuposto de que todo discursivo, para ser assim 

encarado, é dialógico. Quando trata dessa ausência de escuta, Spivak responsabiliza o 

intelectualismo etnocentrado, que se coloca como cúmplice do imperialismo à medida 

que acredita poder falar em nome do subalterno, reproduzindo as estruturas de poder e 

opressão. Para ilustrar seu ponto, ela recupera uma tradição indiana em que viúvas se 

suicidavam. Com o imperialismo, tal prática passou a ser proibida pela legislação 

neocolonizadora britânica, sem que estas mulheres tenham sido ouvidas. Nesse contexto, 

os britânicos, ditadores da boa sociedade, restringiram a mulher como objeto, subalterno, 

de proteção, ao falarem por elas. A subalterna, aqui, não pode falar, tendo em vista que 

não há quem escute e, em contrapartida, há intermediação em sua fala. 

Embora Djamila Ribeiro se distancie de Gayatri Spivak ao não problematizar o 

“de onde falar”, elas se aproximam ao tratar da possibilidade de construir espaços em que 

esses subalternos possam falar. Se o subalterno não pode falar porque o intelectual 
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ocidental fala por ele, cabe a este último não oferecer espaço, o que seria uma espécie de 

condescendência paternalista, mas problematizar o seu próprio espaço e, por conseguinte, 

trabalho. Nesse sentido, Ribeiro e Spivak defendem que é preciso romper com a violência 

epistêmica de uma história única, tendo em vista que não há sujeito único, de modo que 

a consequência disso seja parar de subalternizar o subalterno, repensando não apenas o 

lugar de fala que lhe é oferecido mas também, e principalmente, a escuta que lhe é 

destinada.  

Esse silêncio, contudo, é colocado pela teórica indiana como significativo, o que 

me faz lembrar um pouco as artimanhas do fraco de Ludmer. Enquanto a argentina fala 

de um silêncio que é propositalmente reproduzido por aquele que emudece e, por isso, 

funciona como uma artimanha, Spivak trata-o como etnocentricamente imposto pelo 

sujeito ocidental, que, portanto, funciona como uma violência. Nesse momento, relembro 

a citação que a própria Ribeiro faz a uma entrevista cedida por Conceição Evaristo à 

Carta Capital, em que a escritora relembra  

 
(...) aquela imagem da escrava Anastácia, eu tenho dito muito que a gente sabe 

falar pelos orifícios da máscara e às vezes a gente fala com tanta potência que 

a máscara é estilhaçada. E eu acho que o estilhaçamento é um símbolo, porque 

nossa fala força a máscara. (2017, s/p.) 

 

 Essa fala de Conceição Evaristo, que também parece ser um estilhaçamento da 

máscara, trata da negra escravizada Anastácia, cuja imagem – em que aparece com uma 

máscara na boca, impedindo-a de falar, mas com furos que lhe permitiam respirar – 

simboliza o projeto colonial de silenciamento dos negros escravizados. A escritora, então, 

sugere a expansão da compreensão dessa máscara, de maneira que ela possa ser entendida 

não apenas pela mordaça de Anastácia mas também pelas recusas que as mulheres negras, 

subalternizadas nacionalmente, ainda encontram, sobretudo em um país que nunca quis 

se reconhecer como colônia. A imagem de Anastácia, nesse sentido, diminui as diferenças 

entre Ribeiro e Spivak: subalternizada como o Outro do outro pela cultura ocidental, a 

mulher negra escravizada foi capaz de fazer o silêncio significar, forçando a máscara, por 

mais que só tenha tido ouvidos mais disponíveis e atentos tantos anos depois – e, ainda, 

assim, com restrições. E, para mim, é claro que a presença das mulheres nesse espaço 

acadêmico de onde falam Ribeiro e Spivak tem responsabilidade nessa (des)construção, 

fruto de um pensamento decolonial.   

 A literatura contemporânea, então, vai ser produzida em meio a esse emaranhado 

de reflexões sobre o sujeito e, consequentemente, vai refletir parte desses conflitos em 
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sua produção, sem ser capaz de ignorar a politização construída pelos Estudos Culturais. 

Ao tratar de Paloma Vidal e de Conceição Evaristo, aqui, inevitavelmente caio nos 

conflitos que giram em torno dos limites entre o real e o ficcional, dado o fato de suas 

obras não respeitarem o protocolo estruturalista de construção da narrativa, implodindo, 

muitas vezes, o romance pelo caráter autobiográfico. Ainda que eu trate melhor esta 

questão ao me debruçar sobre as obras das escritoras nos capítulos subsequentes, cabe 

recuperar, como localização das discussões em torno do lugar de fala e subalternidade, 

um pouco do espaço (auto)biográfico nas narrativas contemporâneas.  

Em Contemporâneos: expressões da literatura brasileira do século XXI (2008), 

Resende reúne ensaios e resenhas sobre escritores que estavam escrevendo na primeira 

década do século XXI. Mais adiante, em Possibilidades da nova escrita literária no 

Brasil, a teórica sistematiza as reflexões a respeito dos autores que aborda no primeiro 

livro, reconhecendo três tendências recentes:  

 
1. A escrita de uma nova literatura democrática que aposta na instituição de um 

sistema literário partilhado, que reconhece novas subjetividades e novos atores 

no mundo da cultura, e na reconfiguração do próprio termo literatura. 

2. O deslocamento das narrativas do espaço local, nacional. O rompimento com a 

tradição literária de afirmação da língua, da nação, dos valores culturais 
nacionais. Em vez da literatura que fala do Brasil, que usa a cor local como valor 

(rentável) de troca, a literatura que busca se inserir, sem culpa, no movimento 

dos fluxos migratórios. 

3. A ruptura com a tradição realista da literatura, não pelo uso de recursos ou 

formatos próprios da ficção não realista como o absurdo ou o real-imaginário 

latino-americano, mas pela apropriação do real pelo ficcional de formas 

diversas, com a escrita literária rasurando a realidade que, no entanto, a 

incorpora. O documental e o ficcional podem conviver na mesma obra, como 

acontece com outras criações artísticas contemporâneas (2014, p. 14). 

 

Para tratar dessas tendências, Beatriz Resende, no texto “Possibilidades da escrita 

literária no Brasil”, que abre o livro de ensaios, discute obras de autores como Rubens 

Figueiredo, Daniel Galera e Paloma Vidal. Sobre esta última, que me interessa neste 

estudo, Resende afirma ser “uma escrita entre limites de gêneros” (p. 21). Sugere, ainda, 

que “o limite aqui é entre o biográfico e o ficcional” (p. 21), aproximando-a, nesse 

sentido, da rasura do real, sua terceira hipótese. Aponta, ainda, uma diferença quanto à 

rasura do real proposta por Ferréz, de modo que, em Vidal, “o narrador não se apresenta 

no texto como pertencente à situação ou ao espaço da narrativa. Mas o leitor conhece ou 

reconhece o autor pela vida literária contemporânea ou pelas pistas que a narrativa 

fornece” (grifos da autora, p. 21). Há, evidentemente, um risco ao se reduzir o narrador 

ao autor do texto a partir de dados biográficos; no entanto, as pistas fornecidas na 
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narrativa de Paloma Vidal vão além do fato de a autora também ter vivido o trânsito 

geográfico, entre Buenos Aires e Brasil, e linguístico, entre o espanhol e o português.  

Essas duas vidas apontadas por Resende – a que se coloca na literatura, a segunda-

mulher, e a que se extrapola o espaço do texto, a primeira-mulher – encaminham a uma 

leitura inocente, na minha perspectiva, dessa literatura, levando-a ao campo do 

(auto)biográfico. Chamo de inocente não no sentido de minimizar a leitura já feita a 

respeito da obra da autora, e sim no sentido de rememorar o fato de que não é possível 

haver, na obra de uma escritora e crítica literária, uma proposição inocente, sem grande 

intencionalidade. De acordo com a minha abordagem, essa leitura ignora a possibilidade 

performativa que a fusão da primeira com a segunda-mulher permite, o que considera a 

elaboração autocrítica das escritoras que também são críticas, terceiras-mulhres. Em 

Ficção brasileira contemporânea (2011), Karl Erik Schollhammer mapeia parte da 

literatura contemporânea à época, situando, no capítulo “O sujeito em cena”, a forte 

tendência à escrita de si. Ressaltando o caráter performático dessa escrita, o crítico alerta 

para o fato de que  

 
a propensão de autoencenação autoral, a inclusão de referências e pistas 

autobiográficas podem, nesse sentido, ser lidas não apenas como sintoma da 

espetacularização da figura do autor e das condições de produção do livro, mas 

como “dispositivos de exibição do mundo”, que se apresentam de modo a 

produzirem perspectivas e ópticas sobre um processo em movimento, e não 

posições subjetivas de observação fixas e objetos concluídos. (p. 111) 

 

 A valorização de um “processo em movimento” e a compreensão da autoficção 

como um “dispositivo de exibição do mundo” fogem da leitura de que a ascensão desse, 

ainda questionável para larga crítica, gênero literário corresponde a certo umbiguismo 

característico da presente época. Mais adiante, em mesmo capítulo, Schollhammer aponta 

que “a narrativa encontra um caminho entre o espanto transgressivo da realidade dos 

fatos, por um lado, e o intimismo expositivo, por outro, em que a realidade das palavras 

se sobrepõe às palavras da realidade” (p. 120). Nessa perspectiva, o crítico direciona-se a 

um outro caminho, focando antes na realidade das palavras do que nas palavras da 

realidade. Isso significa dizer que, mesmo estabelecendo laços inquestionáveis com a 

realidade, o compromisso da literatura não é com a retratação do real; mais do que isso, 

seu compromisso é com a representação do real.  

Essa proposta, contudo, nos coloca diante de um imbróglio, tendo em vista que é 

o flutuar entre a ficção e a realidade que coloca em xeque o valor e a autonomia literária. 
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Se admitimos que tudo é performativo, não haveria mais conflito quanto aos valores 

literários, já que tudo é representação do real; nesse caso, a tradição de escrita de autoria 

feminina íntima estaria a salvo dos ditames de classificação literária. Se admitimos, 

porém, que os gêneros que se desdobram dos pactos biográficos nem sempre performam, 

o conflito quanto aos valores literários se reafirma, uma vez que a retratação do real se 

impõe como um propósito; nessa ocasião, a mesma escrita de autoria feminina íntima 

estaria fadada à não-literatura. Embora a segunda não me pareça de todo incoerente, haja 

vista que grande parte dessa escrita não foi sequer investida enquanto literatura por suas 

escritoras, acredito que a primeira hipótese seja capaz de abarcar as demandas que trago, 

à medida que autorizam o exercício dessa terceira-mulher. Para compreender melhor esse 

imbróglio, é fundamental repensar o percurso dessa escrita que se vale, muitas vezes, do 

biográfico e foi, por muito tempo, a única permitida às mulheres.  

Ao se dedicar aos conflitos do sujeito – em cena – e da subjetividade 

contemporânea, Leonor Arfuch busca, em O espaço biográfico: dilemas da subjetividade 

contemporânea (2010), delinear o espaço biográfico como uma esfera interdiscursiva 

capaz de abrigar os gêneros de caráter (auto)biográfico, renegados à condição de literatura 

por grande parte da teoria literária firmada desde a década de 70. Esses gêneros, que se 

dedicam aos relatos de experiências pessoais e à exposição pública da intimidade, ganham 

recorrente espaço desde o final do século XX e, sobretudo, o início do XXI, quando a 

mídia garante ao autor um novo espaço de afirmação. Extrapolando a fronteira literária, 

a primeira pessoa que se manifesta na literatura contemporânea ganha, também, a marca 

biográfica. Embora não conceitue autoficção em seu estudo, a teórica argentina trabalha 

com a noção de horizontes de expectativas, causados pelos diversos tipos de relatos 

biográficos que consideram a fronteira entre realidade e ficção como matéria narrativa. 

Esse espaço fronteiriço é reafirmado pela não-limitação do autor à afirmação textual, à 

medida que veículos como redes sociais, televisão, entrevistas, blogs e, inclusive, 

congressos servem como instrumentos de figuração do autor. O pacto estabelecido entre 

a obra e o leitor, então, ganha o autor como um dos mediadores, de modo que a sua voz 

e o seu nome são personificados e migram a figura do autor-produtor à do autor-gesto.  

Tratando essencialmente da temática autobiográfica, Eurídice Figueiredo, em 

Mulheres ao espelho: autobiografia, ficção, autoficção (2013), expande as reflexões a 

respeito do campo biográfico e volta-se às variações das escritas de si. A autora recupera 

os textos “A morte do autor”, 1968, de Roland Barthes, e “O que é um autor?”, 1969, de 
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Michel Foucault, assinalando que o estruturalismo acaba por abandonar a marca subjetiva 

da escrita: enquanto Barthes defende que o eu que escreve é apenas o eu de papel, 

Foucault vê na singularidade da ausência a verdadeira marca do autor. Tanto em uma 

abordagem quanto em outra, a morte do autor se anuncia como dado essencial para a 

afirmação da arte e da literatura. Esse divórcio com a realidade aparece, portanto, como 

uma solução à morte do narrador anunciada por Benjamin e Adorno: se o 

empobrecimento da experiência do período entreguerras não serve mais para a literatura, 

matam-se o autor e a sua relação com esse mundo empobrecido. A autora assinala, no 

entanto, que o estruturalismo não consegue negar a subjetividade da escrita por tanto 

tempo e, por conseguinte, as variações de autobiografia voltam a incomodar o estatuto 

literário, visto que se situam no trânsito entre verdade e ficção. Considerado o “filho 

bastardo” (FIGUEIREDO, 2013, p. 42), o romance autobiográfico é teorizado, em 1977, 

por Philippe Lejeune, que se concentra na recepção da obra e traça como definição do 

gênero o pacto estabelecido entre autor e leitor, no qual autor, narrador e personagem são 

o mesmo. Dois anos adiante, Serge Doubrovsky lança Fils, que traz ao pacto estabelecido 

entre autor e leitor a ruptura: a fidelidade e a verificabilidade dão lugar à ficcionalidade. 

Nesse romance, não se narra apenas o desenrolar dos fatos, mas a sua reformulação e 

deformação.  

Com Fils, Doubrovsky aproxima-se do gênero romanesco e reafirma o caráter 

fronteiriço das escritas (auto)biográficas. O conceito de autoficção é então formulado pela 

primeira vez, trazendo ao pacto autobiográfico o caráter ficcional. Da morte do autor, 

passa-se ao seu retorno, cuja marca se faz clara no trânsito entre verdade e ficção, de 

modo que caberá ao leitor integrar as focalizações provenientes do registro referencial e 

ficcional. Esses “textos anfíbios que se sustentam no limite entre realidade e ficção” 

(GARRAMUÑO, 2012, p. 22) são o alvo de Florencia Garramuño, em A experiência 

opaca: literatura e desencanto. Dedicando-se a distinguir experimentação formal de 

problematização do real, Garramuño retoma o conceito de modernidade e trata da “crise 

da noção de autonomia artística, pelo antiformalismo estendido e pela substituição da 

ideia de representação pela de apresentação” (grifos da autora, 2012, pp. 65-66), cenário 

caracterizado por  

 
práticas que enfatizam a relação com o exterior por meio de um conceito 

renovado de experiência [e] mostram uma transformação do funcionamento da 

cultura na qual a autonomia artística, que sustentou tanto um determinado tipo 

de politização como o esteticismo, começa a ser seriamente erodida. (p. 33) 
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Antes de explorar essa crise que será genitora da fragmentação cada vez mais 

violenta do sujeito todo-poderoso, a argentina recupera a obra de Hélio Oiticica, 

destacando um termo por ele proposto: “euxistenciateca do real”, que assinala a relação 

entre o texto e o seu exterior. No neologismo, o arquivo – morte – se soma à experiência 

– vida –, propondo o que Garramuño chama de práticas estriadas pelo exterior, “textos 

nos quais não só se torna difícil realizar uma categorização genérica (romance, prosa 

poética, ‘textos curtos’), mas nos quais todas as categorias tradicionais de labor teórico 

(autor, personagem, tempo, narrador, intriga) aparecem transtornadas” (p. 47). Nessa 

ocasião, Garramuño analisa a performance apresentada por Oiticica para, posteriormente, 

trazer este conceito para a literatura.  

Conforme proposto, a literatura vive o desencanto e encontra na errância um 

dispositivo como resposta ao esgotamento da ficção com a irradicação das novas formas 

de narrar.  

 
Abandona-se esse formalismo da autonomia em prol de certa heteronomia, 

que, nessa entrega a lógicas desestabilizadoras e inclusive desconhecidas – que 

podem desviar a construção da obra e o próprio fechamento do objeto estético 

enquanto objeto –, baseia a busca de uma pulsão ética na produção da arte. A 

noção de autonomia, entendida como autorreferencialidade e centralização 

exclusiva na linguagem que se sustenta sobre uma forte antinarratividade, 

deixa de funcionar nesses textos. (2012, p. 44) 

 

Essa errância, então, vai se caracterizar pelo retorno da experiência e da figura do 

autor, que se opõem ao caráter de antinarratividade da literatura autônoma alicerçada pela 

autorreferencialidade e centralização exclusiva na linguagem, tal como proposto por 

Garramuño. Com isso, recuperam-se os “resquícios de uma experiência inacabável e 

esquiva”, de modo que “a literatura como restos do real não se distinguiria mais do real 

porque, em ambos os espaços, reina uma indiscernibilidade do real e do imaginário que 

não busca ser escamoteada” (grifos da autora, 2012, p. 28). Esses restos do real, título do 

primeiro capítulo do livro, produzem a “desestabilização das categorias narrativas” (p. 

26), em que há a substituição pela escrita das experiências. Acho importante destacar a 

“indiscernibilidade do real e do imaginário que não busca ser escamoteada”, porque entra 

em uma configuração mais propositiva, visto que o território fronteiriço é colocado como 

elemento para confundir, para embaçar os conceitos. Esses textos que se valem desses 

restos acabam por implodir a noção de romance: 
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Tanto em narrativas como em poemas da época, são vários os dispositivos que 

conspiram contra a ideia de uma obra contida, regida por um princípio 

estruturante de rigor formal. No seu lugar, propõe-se uma concepção de escrita 

como puro devir, que não só desarma a ideia de obra, mas frequentemente se 
dirige, inclusive de maneira explícita, a um questionamento da possibilidade 

de emoldurar ou de conter em uma obra a pura intensidade que a escrita, 

enquanto escrita de uma experiência, pretende registrar. A escrita aparece mais 

próxima de uma ideia de organismo vivo, irracional, que respira, do que de 

uma construção acabada ou de um objeto concluído que seria exposto, 

incólume e soberano, diante do olhar dos outros. (2012, p. 27) 

 

Dessa forma, Garramuño caracteriza parte das narrativas do final da década de 

1970 e início de 1980 como textos desestabilizadores, que propõem a “desauratização” 

do literário. Essa escrita não mais aurática desfetichiza o objeto, tornando a arte suporte 

da experiência, de modo a “pressionar inclusive – de forma muito intensa em alguns casos 

– os limites da literatura para situá-la num campo expandido no qual a distinção entre 

literatura e vida, personagens e sujeitos, narradores e eus parece se tornar irrelevantes” 

(p. 30). “Irrelevante” talvez seja um adjetivo que, aqui, nos inclina para o conflito de 

perspectivas que vem surgindo entre lugar de fala e escritas de si, haja vista que a 

reivindicação de um lugar de onde falar conflita com a desimportância dos limites entre 

literatura e vida.  

Ainda segundo Garramuño, a presença real se distingue da presença da 

representação. Para ela,  

 
na figuração desse incapturabilidade, por meio de uma escrita que insiste numa 

desauratização do literário, desenha-se um conceito de experiência afastado de 

toda certeza. Porque também não se trata de substancializar uma experiência 

primeira, corporal e absoluta sobre a qual se sustentaria uma narrativa ou se 

desenvolveria o eu lírico. Torna-se impossível assumir o conceito de 

experiência como um conceito fundacional a partir de uma leitura dessas 

práticas que enfatizam a incomensurabilidade e a fragilidade dessa noção (p. 

37).  

 
E, mais adiante, afirma que “trata-se de experiências que arrancam o sujeito de si 

mesmo, situadas não só fora da representação, mas – sobretudo – fora da existência 

‘vivida’, distanciadas dessa noção tão problemática” (p. 39). Nessa perspectiva, a teórica 

assinala a inexistência de uma experiência ela-mesma, de maneira que toda construção 

subjetiva – e a experiência é uma delas – é apenas ficcional. Por mais que o formato 

textual assumido na apresentação dessas experiências seja ambíguo e movediço, o sujeito 

que se apresenta, ali, já não é mais o mesmo da experiência tida como real. O fato 
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apresentado pode ser recortado da realidade, mas a sua apresentação discursivizada já faz 

dele não real. Assim, a experiência é sempre um amontoado de tentativa constante de se 

formular discursivamente. Não há, na arte, exterior; o que há, sempre, é um resíduo opaco 

dele: 

 
Quando se trata de arte, não há fora, não há exterior, ou não há experiência; 

mas apenas – em todo caso – o resíduo opaco, já elaborado e, portanto, outra 

coisa, diferente desse outro exterior. Essa distinção, frequentemente mais 

rígida em algumas de suas teorizações do que nessas práticas de escrita, tem 

várias consequências nem sempre claramente entrevistas: a superioridade 

outorgada à arte em detrimento de uma experiência ou vivência que é 

desprezada é apenas uma das mais evidentes; a confrontação entre uma noção 

ingênua de experiência como pura presença e a noção oposta e não menos 

ingênua – e mecânica – da experiência sempre mediada pela linguagem. (grifos 

da autora, pp. 31-32) 

 

 Luciene Almeida de Azevedo, em “Autoficção e literatura contemporânea”, 

destaca, por meio de uma epígrafe de Beatriz Resende, a necessidade que o 

contemporâneo impõe de repensar o que é literatura. Na construção desse cenário, 

Azevedo aborda a ascensão do blog como espaço de produção literária, assinalando-o 

como dispositivo que permite a invenção de si. Essa nova exposição midiática na cena 

literária, para ela, funciona como espaço de visibilidade enganadora, visto que opera aí 

uma performatividade da própria imagem de si. Nesse meio, “a figura do autor (eu que 

escreve ou ego scriptor?) é ao mesmo tempo evocada como referente do texto e ao mesmo 

tempo borrada pela indecidibilidade que inquieta o leitor chamado a participar de um 

pacto em que as regras não estão dadas de antemão” (AZEVEDO, 2008, p. 34). Esse 

pacto, diferentemente daquele biográfico, é ainda um terreno incerto para o leitor, que 

agora tem mais informações sobre o autor do que em qualquer momento anterior da 

história. 

 Recorrendo ao conceito de autoficção, em que há o apagamento do eu biográfico 

devido à experiência de produzir-se discursivamente, Azevedo amplia a discussão sobre 

performance do autor nesses espaços potencialmente autoficcionais, em que se busca uma 

espécie de equilíbrio entre o ficcional e o autorreferencial, precário, segundo ela, tendo 

em vista o seu “entre-lugar indecidível”, anfíbio, para usar a nomenclatura de Garramuño. 

Inserindo a autoficção como um conceito próprio das narrativas contemporâneas – 

diferentemente da autobiografia, entendida como um fenômeno da Modernidade –, como 

aponta seu título, Azevedo escreve que  



76 

 

 
(...) o que é realmente novidade na autoficção é a vontade consciente, 

estrategicamente teatralizada nos textos, de jogar com a multiplicidade das 

identidades autorais, os mitos do autor, e ainda que essa estratégia esteja 

referendada pela instabilidade de constituição de um “eu”, é preciso que ela 

esteja calcada em uma referencialidade pragmática, exterior ao texto, uma 

figura do autor, claro, ele mesmo também conscientemente construído. (p. 37) 

    

 Essa teatralização estratégica – “a estratégia da autoficção é mesmo a de parasitar, 

contaminar, conspurcar a ficção com a hibridização de seus procedimentos de atuação” 

(p. 46) – de que trata no texto vai ser discutido por Diana Klinger, no artigo “Escrita de 

si como performance”, em que Klinger desdobra as reflexões apontadas em Escritas de 

si, escritas do outro. O retorno do autor e a virada etnográfica, publicado um ano antes. 

À leitura proposta por Azevedo, que tão bem aponta para a presença problemática da 

primeira pessoa autobiográfica, Klinger acrescenta a desconstrução da categoria do 

sujeito cartesiano a partir da perspectiva filosófica. Em linhas gerais, a autora destaca o 

fato de que não existe ser antes de fazer, o que significa dizer que o indivíduo é sempre 

um ser discursivamente construído, de forma que  

 
a autoficção se inscreve no coração do paradoxo deste final de século XX: entre 

um desejo narcisista de falar de si e o reconhecimento da impossibilidade de 

exprimir uma “verdade” na escrita. Assim, a autoficção se aproxima do 

conceito de performance, que, como espero mostrar, também implica uma 

desnaturalização do sujeito (KLINGER, 2008, pp. 18-19). 

 

Se há performance, este eu-verdade deixa de existir, passando a ser uma ilusão 

referencial. Nessa perspectiva, se não existe original, a performance é a cópia da cópia; a 

autoficção, então, “não pressupõe a existência de uma sujeito prévio, ‘um modelo’, que o 

texto pode copiar ou trair, como no caso da autobiografia. Não existe original e cópia, 

apenas construção simultânea (no texto e na vida) de uma figura teatral – um personagem 

– que é o autor” (p. 20). O conceito de original, nesse viés, entra em declínio, tendo em 

vista que o sujeito apresentado é sempre uma cópia. Diferentemente da autobiografia, que 

se propõe como cópia de um sujeito prévio, na autoficção o sujeito prévio não pode ser 

copiado, porque ele já é uma cópia, capaz de se apresentar pelo gesto performativo.  

Com essa relação estreita com a performance, Klinger chega àquilo que se coloca 

como embate entre lugar de fala e escritas de si, ao propor a autoficção como máquina 

produtora de mitos do escritor: 
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A autoficção é uma máquina produtora de mitos do escritor, que funciona tanto 

nas passagens em que se relatam vivências do narrador quanto naqueles 

momentos da narrativa em que o autor introduz no relato uma referência à 

própria escrita, ou seja, a pergunta pelo lugar da fala (O que é ser escritor? 

Como é o processo da escrita? Quem diz eu?). Reconhecer que a matéria da 

autoficção não é a biografia mesma e sim o mito do escritor nos permite chegar 
próximos da definição que interessa para nossa argumentação. (p. 23) 

 

Nessa argumentação, Klinger assinala uma diferença entre o sujeito escritor e a 

figura do autor nesse contexto de performatividade: “tanto os textos ficcionais quanto a 

atuação (a vida pública) do escritor são faces complementares da mesma produção da 

figura do autor, instâncias de atuação do eu que se tencionam ou se reforçam, mas que, 

em todo caso, já não podem ser pensadas isoladamente” (p. 24). O autor, portanto, 

representa um papel na própria vida real, para além da ficção, o que significa dizer que a 

ficcionalização de si não se encerra no espaço ficcional, estendendo-se aos espaços de 

fala de si, como entrevistas e palestras. Realizando uma analogia com as performances 

teatrais, a teórica propõe que “na autoficção convivem o escritor-ator e o personagem-

autor” (p. 26), de forma que se exponham subjetividade e escritura como processos em 

construção. A figura do autor, então, interfere na leitura do texto. Tal como Garramuño, 

Klinger assinala a necessidade atual para a revisão da noção de valor literário, já que, 

agora, está inserido o gesto literário. Ao encerrar o texto, aponta para o conceito que se 

mostra desde a crise da autonomia literária, mas que quase ninguém abraça, a pós-

autonomia, sinalizada por Josefina Ludmer.  

Em Intervenções críticas (2014), Ludmer propõe leituras que pensam a literatura 

pós-crise da autonomia literária. No já mencionado artigo “Literaturas pós-autônomas”, 

Ludmer chama essa travessia de “posição diaspórica: fora, mas presas em seu interior 

(...), são e não são literatura ao mesmo tempo, são ficção e realidade” (2014, p. 148). 

Nessas ambivalências, o problema do valor literário é levantado pela literatura pós-

autônoma e passa a ser um dos centros da crítica literária. Ludmer opta por não aderir à 

bipolaridade literatura versus não literatura, boa literatura versus má literatura. Nessa 

proposta de leitura, foge das amarras que o estruturalismo trouxe à literatura, sem, no 

entanto, inclinar-se à necessidade de reformular os critérios. Ainda que reconheça a 

legitimidade de nos livrarmos das restrições estruturalistas, acredito, como Florencia 

Garramuño, em uma teoria da arte como pura imanência, nascida de sua desauratização. 

Nesse sentido, vejo nos textos que brincam com a relação entre realidade e ficção uma 

manifestação valiosa da literatura pós-autônoma, que carece de análise e crítica.  
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Um território ainda a ser explorado – e a ser questionado intensivamente por outras 

leituras –, a noção de pós-autonomia em quase nada é abraçada, sobretudo devido ao fato 

de que sua teorização exige uma discussão acerca do pós-modernismo. Da mesma forma, 

a compreensão da autoficção enquanto gênero literário também se impõe desafiadora e 

pouco explorada devido a um contexto não mais moderno. Gênero próprio da 

contemporaneidade, fato é que a autoficção ainda está em ascensão e, como afirmado no 

início destes apontamentos, se localiza precariamente entre a legitimação de um lugar – 

real – de fala e as escritas – apresentadas – de si. Por ser, em grande parte, em meio a 

essa localização precária entre lugar de fala e escritas de si que a terceira-mulher se situa, 

irei me debruçar sobre Paloma Vidal e Conceição Evaristo, duas das terceiras-mulheres 

da atualidade, a fim de ouvir um pouco dos lugares que elas entendem ocupar, inseridas 

nesse múltiplo universo literário.    

Embora apreciasse muito um cenário em que estas linhas finais trouxessem uma 

resposta a esse imbróglio, os caminhos ainda são múltiplos e representam que o 

questionamento sobre a autonomia literária, que por vezes coloca a literatura em xeque 

quanto à sua conceituação, não enfraquece a produção literária contemporânea; em vez 

disso, cria-se uma cena em que aqueles que, antes, não tinham a sua escrita contemplada 

pelos critérios estabelecidos, agora, podem tecer seus lugares. Com os novos sujeitos na 

cena literária – e, aqui, gostaria de que fosse possível o neologismo sujeitas, a fim de 

esclarecer que me refiro, neste momento, à ascensão de mulheres escritoras de si e de 

suas pares na literatura –, os valores literários modernistas evidenciam a necessidade de 

autorrevisão, dada a sua insuficiência na leitura das obras que compõem a literatura 

brasileira atual. Cabe, nesse exercício, olhar para duas dessas escritoras, identificando de 

que modo sua escrita problematiza a identidade desse sujeito moderno e faz surgir, daí, 

novos valores – desta vez, menos androcentricamente canonizados.  
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2 OS BECOS DE CONCEIÇÃO EVARISTO: ENTRE ESCRITAS E 

VIVÊNCIAS  

em baixa voz 

violento os tímpanos do mundo 

Conceição Evaristo, em “Eu-mulher” 

 
“A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ‘ninar os da casa 

grande’ e sim para incomodá-los em seus sonos injustos”14 é a assertiva que aparece em 

destaque quando se abre o blog pessoal de Conceição Evaristo. Resumidamente, a 

escritora anuncia, nela, importante frente de seu projeto literário, que, inevitavelmente, 

também se mostra político. Apresentando o desejo de incomodar, Evaristo deixa clara a 

sua estreita relação com a literatura que se intenta enquanto negra, mais uma das diversas 

classificações contemporâneas para amansar aquilo que se projeta além da autonomia 

literária. Ativa em publicações quase diárias em blog pessoal, a escritora desenvolve um 

projeto literário voltando-se às miudezas cotidianas das narrativas cujo recorte aponta, 

como em sua vereda acadêmica, para os agentes de uma poética afirmativa de identidades 

individual e coletiva que sofreram os processos de colonização e escravização. Sua obra, 

nesse sentido, volta-se a duas centrais temáticas: diáspora e memória – complementares, 

portanto.  

Também Maria, como Maria-Nova e Maria-Velha do romance Becos da memória 

(2018), Maria da Conceição Evaristo de Brito, de origem belorizontina, chega ao Rio de 

Janeiro na década de 1970, onde se gradua em Letras, na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Durante o hiato de quase trinta anos que a separa da pós-graduação, Evaristo se 

volta à sala de aula, exercendo o magistério na rede pública de ensino. Em 1996, se faz 

mestra em literatura pela PUC-Rio e, em 2011, doutora em mesma área pela UFF. Seu 

exercício de escrita literária, contudo, data de outro período, antes de se afinar com as 

letras: estreante na literatura com publicação de poemas e contos nos Cadernos negros, 

desde 1990, apenas em 2003 Evaristo publica o romance Ponciá Vicêncio, pela Editora 

Mazza, que é o primeiro apenas aos olhos do público. Um pouco menos de vinte anos 

antes, a autora escreve ainda à mão Becos da memória, cujos “originais ficaram guardados 

na ‘gaveta do esquecimento’” (EVARISTO, 2018, p. 7) até 2006, quando o publica pela 

primeira vez pela mesma editora. Para além desses dois romances, a autora também se 

projeta no mercado editorial com Poemas da recordação e outros movimentos (2008), 

                                                           
14Disponível em: http://nossaescrevivencia.blogspot.com/. Acesso: abr. 2020. 

http://nossaescrevivencia.blogspot.com/
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Insubmissas lágrimas de mulheres (2011), Olhos d’água (2014) e Histórias de leves 

enganos e parecenças (2016). A diversidade e a fluidez de Evaristo, evidentes na 

publicação dessas prosas longas e curtas, também se evidenciam com as publicações de 

ensaios, poemas, apresentações, entrevistas e trabalhos acadêmicos.  

Importante voz para a cena literária atual, Conceição Evaristo é filha de duas mães, 

mas nenhum pai, apenas um padrasto. Aos sete anos, foi de Mãe Joana15 à criação por Tia 

Maria, irmã mais velha de sua mãe, casada com João Antonio da Silva, a quem chamava 

de Tio Totó. Dessa condição de vida mais favorável, Evaristo retira a possibilidade de 

estudar, direito ao qual as outras irmãs não tiveram tão fácil acesso. Se criou se revezando 

entre os trabalhos domésticos às casas alheias, a companhia às crianças da vizinhança até 

as escolas, o auxílio nos deveres de casa e a lavagem de roupa. Em troca, muitas vezes 

vinha o acesso às letras, por meio de livros para ela, os irmãos e as irmãs. Se sentindo 

parte dos possíveis personagens do Quarto de despejo: diário de uma favelada, lançado 

em 1958, de Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo relembra uma infância que 

sobrevivia a “conseguir algum dinheiro com os restos dos ricos, lixos depositados nos 

latões sobre os muros ou nas calçadas”16. Contando que sua Mãe Joana, seguindo os 

passos de Carolina Maria de Jesus, passa a escrever um diário, Evaristo entende que a  

escritora do Canindé pode ter fundado uma tradição literária – da qual, pelo menos 

originalmente, faz parte.  

Na escola ginasial pública, segregada entre os prédios por classes sociais dos 

estudantes, Evaristo conta ir do prédio-menos ao prédio-mais pelo seu caráter 

questionador e por uma mãe que, mesmo com pouca voz em organizações escolares, 

utilizava-a quando dela fazia usufruto. Grande parte de sua lição sobre negritude, que a 

faz receber um prêmio acadêmico em 1958 com redação intitulada “Por que me orgulho 

de ser brasileira”, deve a Oswaldo Catarino Evaristo, tio que, ao mesmo tempo em que 

carregava a bruteza de ter ido à Segunda Guerra Mundial, desenvolve-se – e desenvolveu-

a, em partes – como poeta, desenhista e artista plástico. Na década de 70, então, a escritora 

migra para a cidade do Rio de Janeiro, com um diploma de normalista e uma história de 

desfavelamento17 em meio à bagagem; nela, carregava a possibilidade de narrar, tendo 

                                                           
15A autora, em “Conceição Evaristo por Conceição Evaristo”, opta pela grafia estilística de “Mãe Joana” e 

“Tia Maria”, por exemplo, em maiúscula. Reproduzo, nesta pequena biografia, a escolha da autora.    
16Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/188-conceicao-evaristo. Acesso: abr. 2020. 
17Tanto em Becos da memória quanto em sua biografia, Conceição Evaristo relata parte do processo de 

desfavelamento/desfavelação por que passou com o desmonte de Pindura Saia, favela ficcionalizada no 

livro e onde viveu a autora. Segundo Tatiana Melo, Pindura Saia teve sua população reduzida de 1660 a 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/188-conceicao-evaristo
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sido criada em um meio em que “tudo era motivo de prosa-poesia, afirmo sempre”18. Em 

“uma ficção inocente, único meio possível que me era apresentado para viver os meus 

sonhos”19, ela inventava outras narrativas, capazes de ir além do tempo-espaço limitado 

pela pobreza. Afirma, para encerrar a autobiografia exposta na plataforma Literafro, da 

UFMG, e intitulada “Conceição Evaristo por Conceição Evaristo”, que 

 
na tentativa de recompor esse tecido esgarçado ao longo do tempo, escrevo. 

Escrevo sabendo que estou perseguindo uma sombra, um vestígio talvez. E 

como a memória é também vítima do esquecimento, invento, invento. Inventei, 

confundi Ponciá Vicêncio nos becos de minha memória20. 

 

O longo parágrafo acima, capaz de ocupar uma página inteira, é dedicada a um 

resumo completamente parcial da vida de Conceição Evaristo, deposto por ela mesma em 

uma das plataformas digitais da UFMG. Do Colóquio em que se dá a fala, selecionei 

partes que considero fundamentais, ainda que biográficas. Digo “ainda que biográficas”, 

porque carrego comigo parte da análise literária que nos alerta para o exercício de ignorar 

a biografia de uma escritora com a finalidade de fazer um bom trabalho de análise. 

Quando se trata de uma escrevivência, todavia, esse exercício se torna impossível: ler a 

obra de Evaristo nos faz olhar não apenas para o projeto literário e político de uma 

literatura marcada etnograficamente, mas também para os tais limites entre realidade e 

ficção. Me explico: ao recuperar Antonio, Maria Filomena e Joana Josefina, em 

“Conceição Evaristo por Conceição Evaristo”, de quem fala em uma conferência 

acadêmica em 2009, Maria Conceição Evaristo de Brito – agora acho importante tratar 

pelo nome inteiro – refaz parte dos Becos da memória: são eles Tio Totó, cujo “corpo 

pede terra” (2018, p. 18), Maria-Velha, “que era igual a Ayaba, Maria parecia com a 

Rainha” (p. 34) e Mãe-Joana, “que não ria, nem por dentro, nem por fora. (...) Ela era 

bonita e triste” (p. 40) – Tio, Tia e Mãe de Maria-Nova.  

Quando fala, por fim, de Negro Alírio, questionando “quem sabe Davenga [uma 

de suas personagens] não era primo de Negro Alírio?”21, Evaristo rememora o 

                                                           
364 habitantes, passando por um intenso processo de terraplanagem, demolições e construções na região. 

“A partir do mês de outubro de 1971, sob a administração do Prefeito Oswaldo Pieruccetti, foram realizadas 

as remoções de maior vulto na Pindura Saia” (MELO, 2012, p. 37). A família de Evaristo foi uma das 

vítimas desse processo.   
18Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/188-conceicao-evaristo. Acesso: abr. 2020.  
19Idem.  
20Idem.  
21Idem. 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/188-conceicao-evaristo
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personagem que, em Becos da memória, faz Maria-Nova lutar, apesar de. Seu 

instrumento, menos bélico possível, se torna o par de objetos que, revolucionariamente, 

fizeram de um teto todo seu um teto todo nosso: o papel e a caneta. O direito à escrita e à 

leitura, tão naturalizados pelas feministas da década de 1970, era, ainda, para parte da 

população brasileira e, não coincidentemente, negra, um dos maiores exercícios de luta. 

E é Negro Alírio – ficcionalmente ou não – que aparece em Conceição Evaristo alertando 

para esta potência: “(...) quando um sujeito sabia ler o que estava escrito e o que não 

estava, dava um passo muito importante para a sua libertação” (2018, p. 146). Maria-não-

mais-Nova22, então, aprende a ler e a escrever e faz disso uma forma de estar no mundo: 

por meio de suas escrevivências, a autora desafia não apenas a compreensão de uma 

literatura adjetivada mas também os limites já desafiados de uma literatura, no mínimo, 

confusa: “Insinuo, apenas, que a literatura marcada por uma escrevivência pode 

con(fundir)23 a identidade da personagem narradora com a identidade da autora. Esta 

con(fusão) não me constrange” (2018, p. 12). 

Embora Becos da memória tenha sido escrito antes de Conceição Evaristo entrar 

academicamente no universo das letras, essa (con)fusão não constrangedora que aparece 

em sua narrativa é o embrião daquilo que ela irá chamar de escrevivência. O neologismo, 

em sua formação morfológica, já deixa explícito que sua escrita não irá se valer dos 

limites já questionados da autonomia literária. A escritora, então, questiona 

retoricamente: “é preciso comprometer a vida com a escrita, ou é o inverso? Comprometer 

a escrita com a vida?” (EVARISTO, 2007, p. 17). Neste artigo, intitulado “Da grafia -

desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita”, Evaristo define 

o neologismo como “a escrita de um corpo, de uma condição, de uma experiência negra 

no Brasil” (p. 20), respondendo, de certa forma, à pergunta anteriormente levantada: o 

compromisso – este termo, no questionamento, se faz ambíguo – da escrita com a vida e 

da vida com a escrita é, para uma mulher brasileira, negra e periférica – Gayatri Spivak, 

certamente, acrescentaria a adjetivação subalterna –, um ato político. É nesse sentido que 

a Maria-não-mais-Nova entende a escrita como uma forma de incomodar. Como ficará 

                                                           
22Me refiro, aqui, à personagem Maria-nova, de Becos da memória, sobre quem a autora, ao falar do livro 

como “rede de emoções”, afirma que “dispensa qualquer alusão” (FIGUEIREDO, 2013, 165).  
23Em uma comparação entre suas obras, percebi que a autora oscila entre as grafias “con(fusão)” e 

“(con)fusão”. Como vejo mais sentido na segunda grafia, dado o valor semântico do prefixo “con-”, escolhi 

usá-la ao analisar a obra; contudo, irei manter a escolha da autora em suas citações aqui expostas.  
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claro nos fragmentos de seu primeiro romance escrito, a escrita enquanto ferramenta não 

é fato recente para a escritora: 

 
Se a leitura desde a adolescência foi para mim um meio, uma maneira de 

suportar o mundo, pois me proporcionava um duplo movimento de fuga e 

inserção no espaço em que eu vivia, a escrita também, desde aquela época, 

abarcava estas duas possibilidades. Fugir para sonhar e inserir-se para 

modificar (p. 17).  

 

 Desde quando atendia por Maria-Nova, Conceição Evaristo via na escrita uma 

ferramenta importante de luta, seja imaginando um universo diferente daquele em que 

estava inserida para si e para os seus, seja utilizando-a para incomodar aqueles que 

dormem sonos injustos em um universo tão discrepante se comparado ao seu e ao dos 

seus. Digo assim, no plural – dela e dos dela –, pois são várias as vozes que surgem em 

Becos da memória, em um recurso polifônico que distrai uma leitora que tenta distinguir 

o uso do discurso direto do indireto e de ambos do indireto livre. Evaristo opta, no 

romance, por passear pelas narrativas que emergem dos becos da inominada favela, 

deixando que as vozes falem, ainda que por meio da escrita evaristiana, por si próprias: 

a primeira pessoa do singular troca de lugar com a do plural, que troca de lugar com a 

pessoa do discurso, que já não permite saber se é Maria-Nova ou Maria-não-mais-Nova 

quem fala ali. Ao mesmo tempo em que isso significa dizer que essa (con)fusão se deve 

à emersão de uma voz potente da favela, personificando seus becos, é possível dizer que 

essa (con)fusão só é confusa, de fato, porque poucas são as vezes em que essas pequenas 

vozes, que sequer escritas puderam, tantas vezes, ser devido ao índice de analfabetismo, 

aparecem na literatura.  

 
(...) o que levaria determinadas mulheres, nascidas e criadas em ambientes não 

letrados, e quando muito, semi-alfabetizados, a romperem com a passividade 

da leitura e buscarem o movimento da escrita? Talvez, estas mulheres (como 

eu) tenham percebido que se o ato de ler oferece a apreensão do mundo, o de 

escrever ultrapassa os limites de uma percepção de vida. (...) Em se tratando 

de um ato empreendido por mulheres negras, que historicamente transitam por 

espaços culturais diferenciados dos lugares ocupados pela cultura dominante, 

escrever adquire um sentido de insubordinação (pp. 20-21). 

 

 

 Essa insubordinação, amalgamada em Evaristo devido à dupla condição histórica 

de subordinação, aparece enquanto um projeto literário e, agora, irei chamar com mais 

convicção de político. Seu movimento de ascensão irá perpassar por uma voz lírica  cada 

vez mais imprecisa quanto aos limites entre realidade e ficção, borrando ainda mais a 
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tentativa de manutenção de uma autonomia literária. Embora Becos da memória, como 

ficará claro adiante, seja o romance que mais brinca com essa condição anfíbia, as demais 

narrativas também passeiam por esse lugar que tanto me interessa devido ao seu caráter 

canonicamente desafiador. Para isso, há uma consciência necessária para o compromisso 

assumido na (con)fusão escrita-vida que fica explícita não apenas nas falas de Conceição 

Evaristo mas também nas percepções de seus personagens.   

 Em entrevista por e-mail à pesquisadora Eurídice Figueiredo24, em que é 

questionada sobre o possível caráter autobiográfico de Becos da memória, se comparado 

ao romance Ponciá Vicêncio, Evaristo sinaliza que “nenhum episódio pode ser lido tal 

qual aconteceu (a narração é quase verdade, é quase mentira), na escrita tudo se 

modificou” (2013, p. 166). Mais adiante, aponta ainda que “a composição da personagem 

Maria Nova muito se con(funde) com a história pessoal do meu eu-menina. Inventar 

Maria Nova foi inventariar a razão da minha escrita” (p. 166). Se está em Maria -Nova 

essa primeira faísca da Maria-não-mais-Nova, que se tornou uma das escritoras brasileiras 

de maior visibilidade, começarei por ela, tratando das ficções da memória de Conceição 

Evaristo.   

*** 

Às vezes, quando crio a cena da minha irmã desengasgando na minha memória, 

mesmo sabendo que ela nunca existiu, tenho esperança de que, hoje, não estaríamos dez 

anos distantes de sua morte. Fico na esperança de que, se ela tivesse falado, não teria 

adoecido, não teria ido, não teria encenado, por tanto tempo, uma força que ela não era 

obrigada a ter. Ela não teria precisado ser tanto, inclusive o que não era, o amor que não 

sentia. Nesse caso, ela teria deixado menos, bem menos: ficou a saudade, que é para quem 

tem. 

Paro para respirar – estar confinada dos outros e diante de mim tem sido uma 

grande asfixia. Pego de novo O peso. Mais adiante, tá escrito lá: 

 
- ela não volta 

quer dizer,  

ela só volta dentro de nós toda vez que alguém pensar nela. 

fora, nunca mais.  
 

 

                                                           
24 Realizada em junho de 2011 e disponível no final do capítulo “Políticas e poéticas da memória: gênero e 

etnicidade (Conceição Evaristo e Eliane Potiguara)”, parte do livro Mulheres ao espelho: autobiografia, 

ficção e autoficção (2013), de Eurídice Figueiredo. 
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Seco assim, era a fala de um personagem. Assim em itálico também, como o meu 

in memoriam, para sinalizar que quem fala ali é um outro. O outro dali era o Seu Luis, 

um “benze dor”. O meu outro, eu acho, estava mais para alguém que não fingia dor. 

Parecia estar falando para mim, e eu acho que estava. Sempre penso que, quando 

um livro chega, ele tem algo para dizer. Este me chegou duas vezes: uma por correio, 

enviado por uma amiga; outra por confinamento, quando percebi que reler talvez fosse 

mais inteligente do que ler. Nessa segunda chegada, ele veio lento, e eu sabia que ele 

vinha cheio de dores, então decidi ir menos ansiosa até ele. Foi aí que as palavras me 

doeram mais: o primeiro momento do romance organizado em versos é sobre a perda da 

narradora, uma menina de oito anos, que descobre o que é a morte – e de uma melhor 

amiga. Quando li pela primeira vez, lembro que pensei imediatamente: “eu também 

conheci a morte aos oito”. Agora, pela segunda, me lembro menos. Mas sempre penso 

que deveria ser proibido criança morrer e criança conhecer a morte, ainda mais quando é 

aquilo que nem se sabe.  

Aos oito anos, quando o 33773296 tocou para dizer que o Rafael havia morrido, 

lembro de correr pela casa, mas parar diante da minha mãe: da lágrima. Diziam que era 

preciso meu irmão lá, seu melhor amigo, para que ele fechasse os olhos. Meu irmão ficou 

comigo, que fiquei entendendo muito pouco de tanta despedida, porque estava tentando 

entender mais sobre amor e saudade – dele, do Rafael. Um ano antes daquele dia, poucos 

dias antes de ele adoecer, era dia dos namorados. A tia disse que: vamos escrever uma 

carta para os nossos namorados. A minha foi para ele, mas, quando ele soube, fiz como 

todas as outras meninas da escola e escrevi o nome do ator “Cadu”. Se esse papel existisse 

ainda hoje, estaria lá borrada a lacuna que deixou de ter seis letras para ter apenas quatro. 

Eu não precisava dessa rasura, ele sabia: era para ele. E eu também sabia que a dele era 

para mim, mas ele tinha tanto mais idade que eu – poderíamos deixar para amar depois. 

Só agora sei que, ali, comecei a ter aquilo que nem entendia, a saudade. 

Retomo o livro. Tem dor que é tão dura, mas tem alegria que é tão bonita. Quando 

penso nessa cartinha ou penso naquilo que minha irmã trazia à mão quando entrou em 

casa, lembro que a tal da carla25, que morre de morte trágica no livro, imitava uma 

borboleta para ajudar o medo que a narradora sentia a ir embora. Parece que carla foi 

embora antes, e o medo ficou com a narradora uma vida inteira. O medo que anda aqui, 

                                                           
25Aline Bei opta pelo registro do nome próprio Carla em minúscula, quando ele representa a voz 
infantil da narradora. Optei, pela carga afetiva da escolha, por manter a escolha de Bei.   
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nestes momentos de confinamento, tem sido grande – e cresce. Queria poder voltar, queria 

poder recriar, inclusive este tempo de agora. No livro, Seu Luis diz 

 
- é uma Pena, 

mas eu não sei fazer a morte  

parar. 

 

Com letra maiúscula, que deve ser para deixar claro que a pena é mesmo grande. 

Isso me lembra de quando Saramago decide escrever sobre a morte que, nas 

Intermitências da morte¸ se apaixona e para de matar. Parar de matar porque se apaixonou 

pela vítima é uma dessas distopias que fazem a gente pensar em um cenário apocalíptico, 

em que se para de viver arrastado por uma mão invisível do desconhecimento, em que se 

experimenta uma outra alegria bem diferente da de simplesmente estar vivo. Bem 

diferente da de agora, em que estar confinado é um mergulho em mim e um mergulho na 

vulnerabilidade do outro, na tristeza do outro. Um passo do abismo da ficção, em que 

criar é necessário para justificar o futuro, ainda que, para isso, seja necessário voltar ao 

passado. Num passado em que minha irmã teria mandado meu pai tomar no cu.  

Mas, naquele dia, não foi assim que aconteceu. Lá, ela fez assim. 

Ela abriu o portão de casa e, com as mãos dadas às suas, vinha seu filho, quatro 

anos mais novo que eu. De uma única vez, me tornei irmã de uma mulher e tia de um 

sobrinho que eu confundiria com primo e outros confundiriam com amigo ainda hoje. Eu, 

que sempre quis ter uma irmã mulher, teria me voltado contra ela, se ela tivesse, como na 

minha atual ficção, mandado meu pai tomar no cu. Ela não fez nada disso, embora 

carregasse nas costas anos de motivos para fazê-lo. Naquele dia, ela entrou pelo portão e, 

estranhando tudo, nos abraçou, disse que estava muito feliz em nos conhecer. Ela me 

disse, logo depois, que existia uma alegria profunda de ver que tinha outros irmãos, para 

além daquele que ela perdeu e que, como tudo, lhe causou tanta dor.    

Alguns anos depois, ela também me diria aquilo que nunca deixei calar: “Você 

vem, sim”. Ali, eu tinha dezessete anos; nós nos conhecíamos há apenas quatro. 

Estávamos todos sentados à mesa e eu contei para meus pais que havia passado para a 

UFRJ. Sem saber, eu estava ali realizando o sonho-desejo de algumas gerações da minha 

família, a primeira a entrar na universidade. E minha mãe, que havia me prometido um 

tênis nunca dado se eu passasse, chorou. Eu fiquei sem tênis, ela já se desesperava de 

imaginar seus dias sem a minha companhia. Meu pai, então, disse: “Você não precisa ir”. 

Para ele, eu poderia ficar em Angra, trabalhando no centro comercial e estudando em uma 
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cidade próxima. Silka, minha irmã, respondeu, com aquela mesma voz que vem dele: 

“Você vem, sim”.  

Eu vim. Ela ficou em uma parte do caminho, em 2009. Não seguiu comigo, não 

me deixou mais dizer, cheia de um orgulho imenso, que eu tinha uma irmã. Quando eu 

reconto essa história, sempre digo que eu, um dia, tive uma irmã da qual me orgulho. 

Acho que é uma forma de ainda mantê-la viva dentro de mim e de diminuir um pouco da 

culpa que carrego pela sua perda. Não por ter sido responsável pelo câncer ou pelo retorno 

do câncer – não isso, de forma alguma. Mas por não ter tido coragem de cavar um abismo 

no lugar do chão para conseguir estar ao lado dela. No lugar desse abismo, eu não construí 

porta alguma e só fiquei parada olhando, sem reação, sem poder acreditar que a pessoa 

que havia me dito “Você vem, sim” não estava mais presente na minha vida.  

 

2.1 BECOS DA MEMÓRIA: AS FICÇÕES DE OUTRA ÉPOCA, DE UMA EU-

MENINA 

 Publicado em 2006, o primeiro livro escrito por Conceição Evaristo traz como 

personagem central Maria-Nova, uma menina que, aos treze anos, já é adultizada pelas 

atrocidades da vida em meio à extrema pobreza. Essa personagem central, contudo, não 

se impõe como principal, tendo em vista que se faz porta-voz de outras várias vozes, as 

quais surgem dos becos e das ficções que a memória é capaz de (re)criar. Obra habitada 

pelos seres invisibilizados e excluídos socialmente, Becos da memória traz como matéria 

literária os becos que a sociedade busca ofuscar, deixando escancarada a cor que a 

pobreza tem. O romance, nesse sentido, tem como protagonista não uma única pessoa, e 

sim várias: tal como em O cortiço, de Aluísio de Azevedo, a personagem principal da 

obra de Evaristo é a própria favela, que, diferentemente da narrativa do Naturalismo, não 

é fetichizada e não tem sua pobreza veiculada a favor da defesa de uma tese determinista. 

Essa voz potente que surge na favela vai na contramão de um discurso neoliberal 

utopicamente progressista da década de 50 e narra não a história dos vencedores, que se 

inseriram nessa lógica, e sim a dos vencidos, que foram desterrados com os planos de 

desfavelamento. É por isso que, ainda no primeiro dos noventa e cinco fragmentos que 

compõem o romance, a autora esclarece quem estas memórias recuperam:  

 
Escrevo como uma homenagem póstuma à Vó Rita, que dormia embolada com 

ela, a ela que nunca consegui ver plenamente, aos bêbados, às putas, aos 

malandros, às crianças vadias que habitam os becos da minha memória. 

Homenagem póstuma às lavadeiras que madrugavam os varais com roupas ao 



88 

 

sol. Às pernas cansadas, suadas, negras, aloiradas de poeira do campo aberto 

onde aconteciam os festivais de bola da favela. Homenagem póstuma ao 

Bondade, ao Tião Puxa-Faca, à velha Isolina, à D. Anália, ao Tio Totó, ao 

Pedro Cândido, ao Sô Noronha, à D. Maria, mãe do Aníbal, ao Catarino, à 

Velha Lia, à Terezinha da Oscarlinda, à Mariinha, à Donana do Padim.  

Homens, mulheres, crianças que se amontoaram dentro de mim, como 
amontoados eram os barracos de minha favela. (EVARISTO, 2018, p. 17) 

 

 A longa homenagem, que aparece no corpo do romance e não como elemento 

extratextual – os agradecimentos, aqui, são outros –, apresenta alguns personagens que, 

de fato, irão aparecer no romance, como Bondade e Tio Totó, e outros que, curiosamente, 

não aparecem no romance pelo mesmo nome, como a Velha Lia. Digo isso porque, ao ler 

o texto já citado “Conceição Evaristo por Conceição Evaristo”, percebi que a tia-mãe de 

Conceição Evaristo, Maria Filomena da Silva, sua Velha Lia, irmã mais velha de sua mãe, 

aparece no romance não como Velha Lia, e sim como Maria-Velha26, esposa de Tio Totó. 

A confusão de nomes já sinaliza a não-coincidência reincidente no romance: Velha Lia e 

Maria-Velha são a mesma tia-mãe que dá à Conceição Evaristo e Maria-Nova uma nova 

oportunidade de viver diante da tamanha pobreza de Mãe Joana, que é Mãe Joana dentro 

e fora de Becos da memória. Ressalto esta confusão de nomes porque acho curioso o 

desejo de Conceição Evaristo de que seja, de fato, confuso. A leitora que se inclina a 

desvendar os laços entre Velha Lia e Maria-Velha se confunde exatamente porque nota 

que Becos da memória não cumpre com o pacto autobiográfico de Lejeune, embora se 

proponha ao “exercício de elasticidade de um eu central” (LEJEUNE, 1980, p. 62). 

 A primeira personagem que aparece na narrativa é a mesma que a encerra: Vó 

Rita. Ela, que estava sempre falando e cantando com uma voz que a narradora faz questão 

de assinalar enquanto potente, “dormia embolada com ela” (EVARISTO, 2018, p. 15). 

Vó Rita, que trouxe à luz grande parte das crianças da favela, se ocupa, no momento de 

que trata a narrativa, de cuidar da Outra, personagem enigmática para Maria-Nova, pois 

nunca se permite ser olhada, vivendo sempre à sombra da casa fechada. Enquanto Vó Rita 

sofre com a doença de Chagas, tendo o coração cada vez maior, a Outra, assim nominada, 

lida com o Mal de Hansen. Ambas as personagens vivem isoladas da comunidade devido 

às suas fragilidades. Maria-Nova, entretanto, se aproxima delas em diversos momentos, 

                                                           
26A recorrência do nome próprio Maria se faz evidente não apenas no romance Becos da memória, mas 

também livro de contos Olhos d’água (2016b). No conto intitulado “Maria”, a personagem central, 

retornando à casa depois de um dia de trabalho doméstico, reencontra o pai de um de seus filhos dentro da 

condução, que logo se revela um dos assaltantes do ônibus; confundida com os infratores, acaba sendo 

linchada pelos demais passageiros. A dilacerante narrativa trata de mais uma Maria, caracterizada na obra 

pelo desejo infértil de sobreviver em meio à violência cotidiana, cujo alvo principal são as Marias-mulheres-

negras.     
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culminando, no final, em uma despedida na casa de Vó Rita: “sentiu-se como se estivesse 

ultrapassando o próprio limite da vida sem, contudo, morrer” (p. 180). Ultrapassada a 

soleira da porta, a menina entende que ultrapassado estava, também, o medo que sentia 

da Outra, que deixa de ser Outra27 e passa a ser a amiga de Vó Rita: “Estava feliz. Havia 

vencido o medo, o asco que sentia da amiga de Vó Rita. Levantou-se, abraçou e beijou 

Vó Rita como se estivesse abraçando e beijando a amiga dela também” (p. 182). Uma das 

representantes de uma solidariedade negra, Vó Rita aparece no último sonho de Maria-

Nova, ainda na favela, como a se despedir daquele espaço e daquele tempo: 

 
E a cada batida do coração de Vó Rita nasciam os homens.  

Todos os homens: negros, brancos, azuis, amarelos, cor-de-rosa, 

descoloridos... 

Do coração enorme, grande de Vó Rita, nascia a humanidade inteira. (p. 184) 

      

 A avó de todos, adoecida pela doença que faz crescer o coração, aparece no final 

da narrativa como aquela capaz de comportar a humanidade inteira, ainda que em suas 

diferenças. O sonho, aqui, traz uma simbologia importante: aquela mulher que se tornou 

avó de todos, parteira que atendia as grávidas da favela, transforma o coração adoecido 

em potência, em vida. Quando chega ao seu desfecho, a narrativa fragmentada e 

temporalmente espiralada aponta para uma promessa de futuro em que, mesmo diante da 

pobreza extrema, há vida e, onde há vida, há escrita. Iniciar e fechar a narrativa com essa 

potente voz de Vó Rita nos diz, ainda, sobre a importante marca matriarcal que compõe 

essa e tantas outras favelas. Com famílias que carregam a solidão das mães como forte 

marca de gênero, o romance passeia por temas que envolvem o universo de persistente 

violência doméstica: Fuinha mata a mulher e estupra a filha; Nazinha é vendida pela mãe 

a um estuprador; Custódia perde um bebê aos 7 meses ao apanhar da sogra.  

 Contra essas violências e mais um dos representantes dessa solidariedade negra, 

Bondade é um dos amigos de Maria-Nova, que lhe conta grande parte das histórias que 

se tornam estes becos da memória na narradora. Itinerante, o personagem ronda pelas 

moradias da favela, sem nunca se firmar em um ponto. Bondade, “que morava em lugar 

algum, a não ser no coração de todos” (p. 24), funcionava como espécie de fio a conectar 

os retalhos que, rizomaticamente28, compõem essa colcha memorialística. O personagem 

                                                           
27A utilização de “Outra” como nome próprio – marcado pela grafia da inicial masculina – me relembra a 

leitura de Grada Kilomba, já mencionada no subcapítulo 1.2 desta tese, que entende a mulher negra como 

a Outra da Outra. Devo acrescentar que a Outra de Evaristo, para além das características de subalternidade 

levantadas por Kilomba, ainda carrega consigo outras “outridades”: é lésbica e possui uma doença de pele.   
28O termo “rizoma” e suas variantes serão empregadas nesta tese de acordo com a conceituação proposta 

por Gilles Deleuze e Félix Guatarri, em Mil platôs. Termo emprestado da botânica, o rizoma é um sistema 
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levava alívio ao coração de todos com a sua escuta atenta e seu auxílio aos mais 

necessitados, buscando minimizar o abismo que a pobreza impõe às mulheres e às 

crianças, principalmente. Bondade conta parte do que recolhe nesses retalhos à Maria-

Nova, que, por sua vez, acaba por transformar essa cultura oral em registro escrito, 

resultando em uma língua escrita rasurada pela oralidade. 

 Outra parte das histórias que conta vem de dentro de casa: Maria-Nova cresce em 

meio à intensa memória oral familiar, representadas, no romance, por Tio Totó e Maria-

Velha: “as pedras pontiagudas que os dois colecionavam eram expostas à Maria-Nova, 

que escolhia as mais dilacerantes e as guardava no fundo do coração” (p. 30). Ambos os 

personagens carregavam as dores no lugar do peito. Em diálogo direto com a pós-

escravidão, Tio Totó conta que “a vida passou e passou trazendo dores” (p. 20) ao levar 

duas esposas e três filhos, fazendo-o chegar sempre são e salvo, mas sozinho aos lugares 

que o levaram até a favela. Já cansado, Tio Totó sente que “meu corpo pede terra” (p. 18) 

e, vendo sua terra negada devido ao desfavelamento a que estava exposto, se questiona: 

“Por que a gente não podia nascer, crescer, multiplicar-se e morrer numa mesma terra, 

num mesmo lugar?” (p. 18). A pergunta dele, que não exige resposta imediata, traz 

consigo as histórias de escravidão que nunca ficam para trás, sobretudo diante daquela 

realidade que corresponde à parte do quadro de consequências da modernização pós-

abolição. Já Maria-Velha, que o acompanha em suas dores, traz na sua genealogia a marca 

da escravidão: quando mais nova, fazia seu avô chorar ao dançar, pois lhe fazia lembrar 

da filha Ayaba, vendida pelos senhores como represália ao se manifestar contra a 

condição de escravizada. Casada com Tio Totó, será de sua boca que Maria-Nova ouvirá 

como as mulheres negras escravizadas de um outro tempo se tornaram, naquele tempo, 

as lavadeiras e faxineiras que ocupavam os becos da favela. Será com o mosaico das 

existências narradas por Bondade, Tio Totó e Maria-Velha que a narradora irá traçar a 

linha reta entre a senzala e a favela.  

 Essa linha estabelecida entre a senzala e a favela é traçada, ainda, com a 

contribuição de Negro Alírio, um homem que chega à comunidade em uma noite chuvosa 

e que encontra casa e abrigo com Dora. Quando a narradora conta a história desse 

personagem, construída a partir da narração de Bondade, o seu nome muda: em vez de 

                                                           
conceitual aberto, de modo que os conceitos que compõem esse sistema estão antes relacionados às 

circunstâncias e não a essências. "Um platô está sempre no meio, nem início nem fim. Um rizoma é feito 

de platôs." (DELEUZE e GUATARRI, 2004, p. 33). O que me interessa, nesta definição, é o caráter não-

linear, não-permanente e múltiplo na caracterização de uma narrativa também não-linear, não-permanente 

e múltipla.   
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Negro Alírio, a história que precede o tempo da narrativa é vivida por um Homem. É 

curioso notar a escolha pela letra maiúscula, em uma espécie de generalização do termo, 

o que sugere que a história vivida por Negro Alírio poderia – ou deveria, até – ter sido 

vivida por tantos outros homens. O Homem, desde novo, acreditava que “as coisas tinham 

que mudar, e quem faria a mudança seriam eles, porque o Coronel, os ricos não mudariam 

nunca” (p. 58). Essa consciência de classe é construída devido à oportunidade que o 

Coronel dá a este Homem-menino de aprender a ler e a escrever em troca de seu silêncio 

enquanto testemunha de um crime cometido pelos capangas da fazenda. Esse 

aprendizado, em vez de fazê-lo um aliado da casa-grande, lhe permite questioná-la, 

colocando em xeque parte das heranças e crenças etnocentradas: 

 
Deus que tivesse pena dele se aquilo fosse pecado, se aquilo fosse blasfêmia, 

mas eles precisavam de um Deus urgente ao lado deles, a toda hora, àquela 

hora e sempre. E não mais tarde. Eles precisavam de terra, de pão, de trabalho, 

de sossego, de poder viver o agora e não de um reino do céu, depois que 

morressem. (p. 59) 

 

Esse trecho, que corresponde a uma reflexão do Homem ainda menino, serve 

como uma problematização da fé cristã, imposta verticalmente pelos colonizadores e 

responsável pelo apagamento das heranças religiosas dos povos colonizados. A 

consciência de classe desse Homem, o Negro Alírio, lhe fará indagar a respeito de uma 

lógica ainda escravocrata em um período pós-abolição para além dos cercos da fazenda, 

dada a percepção de que “(...) se cuidado a gente não toma, até a dignidade da nossa gente 

os do lado de lá podem roubar” (p. 67). Negro Alírio, o homem que “sabia mais ainda, 

sabia ler cada rosto de um irmão seu” (p. 62), carrega consigo a prática do questionamento 

e passa-a adiante, fazendo de Maria-Nova e Beto, filho de Ditinha, “o menino adulto, 

[que] sabia e acreditava que era preciso lutar” (p. 167), também questionadores de sua 

realidade.  

Diferentemente da consciência desenvolvida a passos menos acelerados por 

Maria-Nova, o menino-adulto Beto passa a questionar sua realidade a partir do momento 

em que Ditinha, sua mãe, é presa por roubar uma joia de sua patroa, Dona Laura. A 

empregada doméstica guarda o broche debaixo do sutiã, mas “a pedra não era tão macia 

assim, estava machucando-lhe o peito” (p. 106). Pouco antes de ter sua casa revirada pela 

polícia, Ditinha se desfaz da prova do roubo: “E num lampejo mais rápido ainda, o broche 

tão bonito, de pedra verde tão suave que até parecia macia, sumiu em meio às bostas” (p. 

121). Entretanto, a sua confissão a respeito do feito a leva a sete meses encarcerada, o que 
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faz crescer uma profunda vergonha do ato. Ao retornar à favela, que já estava em 

expansão quanto aos desfavelamento, encarcera-se em casa também. A sua saída, 

entretanto, irá protagonizar um dos momentos mais simbólicos da narrativa e, por isso, 

deixo que a própria narradora apresente-o: 

 
Dali a um instante, no minuto seguinte, saíram os dois [Maria-Nova e Beto] 

puxando pela mão uma mulher que vinha cabisbaixa carregando sobre si toda 

a vergonha e tristeza do mundo. As vozes e as emoções se liberaram. Ditinha! 

Era Ditinha! A mulher havia voltado! Ela cobriu o rosco com as mãos. Parou! 

Grandes e crianças que nem estavam acostumados a grandes demonstrações de 

carinho correram para ela e a pegaram no colo. Andaram com ela ali em volta 

feito santo em andor. Gritando, chorando, rindo. Que bom, Ditinha havia 

voltado! Depois solenemente colocaram a mulher no caminhão como se 

colocassem um santo no altar. Todos choravam. O motorista do caminhão 

enxugou uma lágrima no canto dos olhos. Ditinha, que se mantivera o tempo 

todo com o rosto entre as mãos, olhou para todos e sorriu. (p. 171)   

 

 A cena de Ditinha sendo carregada pelos demais moradores da favela como uma 

santa, logo ela que havia cometido o crime de roubar, me parece simbólica, na medida 

em que apresenta outra chave de interpretação dos fatos. O roubo, que levou a joia à 

inutilidade, tendo sumido em meio à extrema sujeira a que os moradores da favela estão 

expostos cotidianamente, não a condena aos olhos desses mesmos moradores. Em vez 

disso, a santifica, faz dela um símbolo de resistência. Não sei se, aqui, é a consciência a 

respeito de uma luta de classes que conduz a celebração do retorno de Ditinha; acredito 

que, mais do que isso, o que dirige esta cena é o afeto compartilhado por aqueles que se 

veem em uma quase-mesma condição miserável.  

Outros são os personagens que possuem voz no romance e ajudam a compor essa 

narração horizontal a partir de uma perspectiva em formação de Maria-Nova durante o 

processo de desfavelamento. Esses fios soltos da memória, (b)ecos que Maria-não-mais-

Nova não é capaz de manter engavetados por mais vinte anos, (re)compõem uma narrativa 

entrelaçada por vozes afrodescendentes de diversas geração – em uma ponta, está Tio 

Totó, cujo corpo já pede terra; de outro, Maria-Nova, cujo corpo pede e acredita na escrita. 

O romance, que funciona como uma quase denúncia da violência do desfavelamento, 

também nos conta da morte por tuberculose de lavadeira Filó Gazogênia, do 

enlouquecimento e suicídio da prostituta Cidinha-Cidoca, do casamento poligâmico do 

Primo Joel e do suicídio por traição de Jorge Balalaika. Esse mosaico de memória faz 

parte da poética coletiva e descentrada, que dá voz ao individual para que se fale, então, 

do coletivo, organizado de forma fragmentária, sem capítulos, soldado pelo acúmulo de 

afetos. 
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Em sua horizontalidade, o romance possui como enredo geral a necessidade de, 

mais uma vez, realizar o movimento diaspórico devido ao processo vertical de 

desfavelamento, compondo a história coletiva a ser contada. Mais do que isso, todavia, o 

romance possui como enredos mais específicos, que vêm das vozes anteriormente 

apresentadas, movimentos também diaspóricos que os levam até a favela, que, inominada 

no romance, é nominada por Conceição Evaristo em texto biográfico já citado como 

Pindura Saia, localizada em bairro nobre e central de Belo Horizonte, onde havia “roupas 

das patroas que quaravam ao sol”, enquanto “molambos nossos [eram] lavados com o 

sabão restante” (p. 16). Tio Totó parte com a primeira esposa, Miquilina, pois “queriam 

esquecer as histórias de escravidão, suas e de seus pais” (p. 20), e chega à favela; Negro 

Alírio parte da condição de empregado do Coronel, após pôr “o dedo na ferida dos que 

estavam do lado de lá. A ferida dos seus já estava sangrando havia muito tempo” (p. 60), 

e chega à favela; Bondade, que, “sempre uma vez por mês, saía da favela de manhã e só 

chegava com o pôr do sol. Diziam que ia ao banco buscar dinheiro” (p. 36), parte de suas 

terras, Pernambuco ou Pará, e chega à favela. Os caminhos são diversos e o destino, o 

mesmo: a favela, que, no entanto, será desfeita.  

Essa narrativa descentrada, que gira em torno de Maria-Nova e faz dela sua porta-

voz, sem, contudo, invisibilizar as vozes que arquitetam a favela, funciona como um 

movimento de não-subalternização das memórias já subterrâneas, varridas para debaixo 

do tapete por uma outra memória, considerada oficial, nacional. É a necessidade de lutar 

contra uma história oficial excludente que faz surgir em Maria-Nova o desejo de narrar: 

 
Maria-Nova sentia que era preciso modificar a vida, mas como? Saiu 
desesperadamente calma a andar pela favela. Conhecia de cor, de olhos fechados 

muitos becos, porém alguns ainda eram-lhe estranhos. (...) Maria-Nova, 

entretanto, furava o cerco. Amava a mãe, mas era impossível não ir ao mundo”. 

(p. 136) 

 

 A narradora fura o cerco imposto pela mãe e vai ao mundo. São dois, aqui, os 

mundos: aquele que se impõe para além das fronteiras físicas da favela e aquele que se 

coloca enquanto realidade. A escrita de Becos da memória é uma espécie de resposta ao 

questionamento acima: “mas como?”. A resposta de Maria-não-mais-Nova vem em 

formato de livro, que funciona como uma vereda possível à miséria vivida, mas, para 

além disso, também é uma vereda à persistência da própria vida. Maria-Nova, junto a Vó 

Rita, Bondade e Negro Alírio, se torna uma das representantes de uma solidariedade 

negra, que a narradora carrega para além da favela. Quando saem de lá, na última leva do 
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desfavelamento, Maria-Nova já sai mais solitária: sem Tio Totó, “que ficara do lado de 

lá, era ele que não conseguira fazer a travessia, que não conseguira alcançar a outra banda 

do rio” (p. 176), sem Negro Alírio e sem Bondade, suas fontes orais de narrativas sobre 

luta e resistência, Maria-Nova escreve sobre a atualidade da diáspora negra. 

 
(...) as pessoas morrem, mas não morrem, continuam nas outras. Ele [Tio 

Tatão] dizia também que ela precisava se realizar. Deveria buscar uma outra 

vida e deixar explodir tudo de bom que havia nela. Um dia ele disse, quase 

como se estivesse dando uma ordem (Tio Tatão era nervoso, neurótico de 

guerra):  

- Menina, o mundo, a vida, tudo está aí! Nossa gente não tem conseguido quase 

nada. Todos aqueles que morreram sem se realizar, todos os negros 

escravizados de ontem, os supostamente livres de hoje, se libertam da vida de 

cada um de nós, que consegue viver, que consegue se realizar. A vida, menina, 

não pode ser só sua. Muitos vão se libertar, vão se realizar por meio de você. 

Os gemidos estão sempre presentes. É preciso ter os ouvidos, os olhos e o 
coração abertos. (grifos meus, p. 111)    

 

 Com ouvidos, olhos e corações abertos, Maria-Nova entende que a vida não pode 

ser só sua e percebe a recuperação da memória coletiva e social como uma forma de 

desassujeitamento de seus pares. Chamo de desassujeitamento, e não de sujeitamento ou 

sinônimo possível, porque entendo que a escolha de Conceição Evaristo pela estratégia 

mnemônica de construção do romance revela um desejo de não-apagamento do fato de 

que o assujeitamento desses sujeitos subalternos não só existe como é construído por 

agentes sociais, tais como a classe alta que avizinha a favela, a escola que só comporta na 

sala de Maria-Nova duas alunas negras, a prefeitura que desterritorializa toda uma 

identidade para, em seu lugar, construir um estacionamento ou um clube – não se sabe. 

Maria-não-mais-Nova multiplica a sua vida, reconstruindo os becos e as ficções de sua 

infância, a fim de libertar outros a respeito dessas opressões.  

Deixando de lado o caráter contemplativo da escrita, Conceição Evaristo se lança 

a uma escrita enquanto atitude política, apresentando vozes subalternizadas que, ao 

virarem matéria literária, fazem ruídos nas transmissões oficiais de um país que, ainda, 

reifica suas diferentes culturas. O resultado disso é a coleção de contramemórias intitulada 

Becos da memória, já que “a vida haveria de continuar em outro lugar, em outras pessoas. 

O seu corpo poderia até cair agora, mas outros e outros levantariam” (p. 154). Em resposta 

ao suicídio de Cidinha-Cidoca, que, para a narradora, era a mimese da favela, por “morrer 

de não viver” (p. 157), Maria-Nova ressignifica a vida: “Era preciso viver. Viver do 

viver.” (p. 160) e, logo conclui: “Um dia ela iria tudo escrever” (p. 160). Escrito está, 

desde 27 de julho de 1986, que é como Evaristo põe o ponto final em Becos da memória.  
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2.2 PONCIÁ VICÊNCIO: LEMBRAR PARA NÃO SE PERDER JAMAIS NOS 

FIOS DA VIDA        

 Publicado antes, mas escrito depois de Becos da memória, o romance Ponciá 

Vicêncio, que narra a trajetória da personagem homônima, foi escrito em 1988 e publicado 

em 2003 pela primeira vez pela Editora Mazza. Responsável por inaugurar Conceição 

Evaristo no universo da prosa longa, tendo em vista que o percurso da escritora, até então, 

se fazia por meio das curtas narrativas e da escrita poética, o romance também é dividido 

em quarenta e sete fragmentos, graficamente sinalizados pela primeira letra do bloco de 

texto. O passeio entre o passado e o presente, assim como ocorre no outro romance, é 

realizado sem que haja razão cronológica; em vez disso, a memória recuperada tem um 

recorte mais afetivo do que temporal. É pelas veredas da memória, que aqui também vai 

ser mais coletiva do que individual, que o rizoma de Ponciá Vicêncio se constrói. 

Diferentemente de Becos da memória, todavia, a voz narrativa recupera o caminho de 

Ponciá apenas em terceira pessoa, introduzindo os leitores por meio do discurso indireto 

livre, que nos conduz para dentro de vazios poncianos. 

 O rizoma de Ponciá, cheio de apagamentos e vazios, se inicia e se encerra com a 

mesma imagem: a personagem vê, na infância, um arco-íris, que volta a ver já adulta, 

tendo a herança de seu avô cumprida. No primeiro momento, a personagem sente medo 

de cruzar o angorô, na mitologia bantu, e ter seu sexo biológico alterado. Cruza-o, no 

entanto, “(...) pensando que, se virasse homem, que mal teria?” (EVARISTO, 2019, p. 

14). Nesse questionamento, logo na segunda página do livro, fica evidente uma 

importante característica das personagens que passeiam pela literatura evaristiana: elas 

não estão isentas de consciência crítica a respeito de sua condição. Majoritariamente 

concentrada na figura da mulher negra e subalternizada pela cultura ocidental, Evaristo 

propõe personagens que apontam criticamente para os limites impostos pelos 

preconceitos de gênero, cor, etnia e classe social, sinalizando uma voz que não mais 

admite a subalternidade.  

 Nesse sentido, Ponciá se desenvolve questionando não apenas os limites sobre ser-

mulher, mas também os destinos já determinados por aqueles que nascem nas terras dos 

brancos. Residente em Vila Vicêncio até os dezenove anos, a personagem carrega um 

sobrenome que ainda reproduz a lógica escravocrata: Vicêncio é herdado dos donos da 

terra, dos coronéis da região habitada pela família. Todos os moradores da vila, terra dos 

negros, carregavam o sobrenome como uma marca de propriedade, o que não apenas 
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sinaliza a permanência do coronelismo como também evidencia o apagamento de uma 

vida pregressa à condição de negro escravizado. “Na assinatura dela [Ponciá] a 

reminiscência do poderia do senhor, um tal coronel Vicêncio. O tempo passou deixando 

a marca daqueles que se fizeram donos das terras e dos homens.” (pp. 26 -27) Ponciá, 

consciente dessa violência mais simbólica do que física, sequer se reconhece em seu 

nome: 

 
Relembrava a vida passada, pensava no presente, mas não sonhava e nem 

inventava nada para o futuro. O amanhã de Ponciá será feito de esquecimento. 

(...) Quando mais nova, sonhara até um outro nome para si. Não gostava 

daquele que lhe deram. Menina, tinha o hábito de ir para a beira do rio e lá, se 

mirando nas águas, gritava o seu próprio nome. Ponciá Vicêncio! Ponciá 

Vicêncio! Sentia-se como se estivesse chamando outra pessoa. Não ouvia o 

seu nome responder dentro de si. Inventava outros. Pandá, Malenga, Quieti; 

nenhum lhe pertencia também. Ela, inominada, tremendo de medo, temia a 

brincadeira, mas insistia. A cabeça rodava no vazio, ela vazia se sentia sem 

nome. Sentia-se ninguém. Tinha então vontade de choros e risos. (grifo meu, 
p. 18) 

 

 

 Inominada, ela, que dá nome ao romance sobre a sua história de lembrança-

esquecimento, não se reconhece em seu nome. Sua vontade de choros e risos, herdada de 

seu avô, acaba por preencher o vazio de sentir-se ninguém, de não se reconhecer no 

poderoso ato de nomear, de dar nome. Quando, mais adiante na narrativa, aumenta o 

abismo que carrega no peito, “pediu ao homem que não a chamasse mais de Ponciá 

Vicêncio. Ele espantado perguntou-lhe como a chamaria então. Olhando fundo e 

desesperadamente nos olhos dele, ela respondeu que lhe poderia chamar de nada” (p. 19). 

Inomi(nada), Ponciá não se reconhece em seu nome e, conforme se distancia de sua 

infância, temporalmente, e de sua família, espacialmente, vai aguçando a herança que 

carrega do Vô Vicêncio, quando “andava com um dos braços escondidos às costas e tinha 

a mãozinha fechada como se fosse cotó” (p. 16). 

 Avô de Ponciá, Vô Vicêncio deixa para a neta algumas heranças: a maior dela se 

cumpre ao final do romance, quando ela passar a viver entre risos e choros. Outras, 

menores, são cumpridas gradativamente: quando passa a andar, Ponciá repete o ato do 

avô, que andava com um dos braços, cotó, para trás, ainda que o tenha conhecido por um 

intervalo de tempo pouco memorável; quando passa a modelar o barro com a mão, Ponciá 

cria “um homem baixinho, curvado, magrinho, graveto e com o bracinho cotoco para 

trás” (p. 20), a miniatura de um avô do qual sequer se lembra; quando passa a não ver 

mais sentido na vida na cidade sem os seus, Ponciá acaba por preencher as horas de seus 
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dias pela autoausência, tal como preencheu seus dias o avô, depois de não conseguir 

encerrar a tragicidade da vida. Vendo parte de seus filhos sendo vendidos durante o 

período escravocrata, Vô Vicêncio, ainda novo, tenta traçar seu destino, sem sucesso: 

“numa noite, o desespero venceu. Vô Vicêncio matou a mulher e tentou acabar com a 

própria vida. Armado com a mesma foice que lançara contra a mulher, começou a se 

autoflagelar decepando a mão” (pp. 44-45), entendendo que, “se não podia viver, era 

melhor morrer de vez” (p. 62). Sem conseguir alcançar o suicídio por interrupção do ato, 

o personagem passa a carregar consigo a morte-viva, herança deixada à neta.  

 Responsável pela interrupção que mantém Vô Vicêncio morto-vivo em vida, o pai 

de Ponciá, inominado, vai carregar consigo outra herança: a da escravidão. Nascido não 

mais como escravizado, já na vigência da Lei do Ventre Livre, ele é criado como pajem 

de um sinhô-moço, filho do dono das terras dos brancos. Ilegalmente escravizado, o 

personagem também tem consciência de sua opressão e a questiona em um evento que 

resume a subordinação dos corpos escravizados: 

 
Filho de ex-escravos, crescera na fazenda levando a mesma vida dos pais. 

Era pajem do sinhô-moço. (...) Um dia o coronelzinho exigiu que ele abrisse 

a boca, pois queria mijar dentro. O pajem abriu. A urina do outro caía 

escorrendo quente por sua goela e pelo canto de sua boca. Sinhô-moço ria, 

ria. Ele chorava e não sabia o que mais lhe salgava a boca, se o gosto de urina 

ou se o sabor de suas lágrimas. Naquela noite teve mais ódio ainda do pai. 

Se eram livres por que continuavam ali? Por que, então, tantos e tantas negras 

na senzala? Por que todos não se arribavam à procura de outros lugares e 

trabalho? (...) Perguntou e a resposta do pai foi uma gargalhada rouca de 

meio riso e de meio pranto. O homem não encarou o menino. Olhou o tempo 
como se buscasse no passado, no presente e no futuro uma resposta precisa, 

mas que estava a lhe fugir sempre. (p. 17)    

 

 A resposta do pai, sempre a fugir, me parece vir do não existir. Não há, nesse caso, 

uma resposta capaz de retirar essas perguntas feitas do abismo de trezentos e cinquenta 

anos de escravidão legalizada e os subsequentes anos, até o tempo presente, de escravidão 

não-legalizada, a partir de corpos que atualizam a senzala com o trabalho em regime de 

semiescravidão. É simbólica, então, a morte do pai de Ponciá, em meio ao trabalho na 

terra dos brancos, em um dia em que “(...) não colheu o fruto da terra, apenas à terra  se 

deu” (p. 28). Um pouco depois da morte do pai, Ponciá deixa a mãe e o irmão em uma 

“(...) urgência [que] nascia do medo de não conseguir partir. Do medo de recuar, do 

desespero por não querer ficar ali repetindo a história dos seus” (p. 34). 

 Da senzala à favela, Ponciá segue tentando não escrever, ela que sabia ler, a 

mesma história que os seus. Não é possível, entretanto, desviar o corpo de certas heranças, 
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e Ponciá acaba por vivenciar outras opressões de cor, etnia e classe, desta vez na favela: 

ao chegar à cidade, depois de uma longa viagem de trem – acompanhada por uma “(...) 

broa de fubá que acabara ainda no primeiro dia, do café ralo guardado na garrafinha, dos 

pedações de rapadura, que apenas lambia, sem ao menos chupar, para que eles durassem 

até ao final do trajeto” (p. 32) –, Ponciá consegue emprego como doméstica e compra, 

com as economias de um longo período, um barraco na favela, a fim de buscar os seus. 

Quando consegue voltar à Vila Vicêncio, porém, já não os encontra: o irmão havia 

seguido para a cidade ao seu encontro, enquanto a mãe partia a perambular pela 

vizinhança e, “grávida ainda de seus filhos, esperava o dia em que ela, mãe, iria renascer”  

(p. 91). Sozinha nesse espaço tão desidentitário, Ponciá busca preencher o vazio dos seus 

casando-se e constituindo uma família. Violentada pelo marido, contudo, ela torna 

concreto o não direito a essa construção familiar quando dá à luz sete natimortos devido 

a complicações sanguíneas no parto. A sequência de frustrações encaminha Ponciá, a 

passos cada vez mais acelerados, ao autoalheamento, que, em diversos momentos, é 

respondido por violência: 

 
Ao ver a mulher tão alheia teve desejos de trazê-la ao mundo à força. Deu-lhe 
um violento soco nas costas, gritando-lhe pelo nome. Ela devolveu um olhar 

de ódio. Pensou em sair dali, ir para o lado de fora, passar por debaixo do arco-

íris e virar logo homem. Levantou, porém, amargurada de seu cantinho e foi 

preparar a janta dele. (p. 19)   

 

 Resiliente, Ponciá continua a vida com o homem, “(...) sem ter encontrado um 

modo de ser feliz” (p. 47). Ainda que a violência doméstica se mantenha como um código 

comum a essa realidade, o marido de Ponciá não se resume a ela. Tal como os demais 

personagens, ele também é apresentado como vítima de uma estrutura social que lhe 

inclina, cotidianamente, à reprodução da violência. A ausência, entre eles, não dizia 

respeito apenas a esse contexto violento: “(...) nem quando ela e ele sorriam e se amavam 

ainda, Ponciá conseguiu abrir para ele algo além de seu corpo-pernas” (p. 39). Faltava, 

ali, algo mais; talvez faltassem a eles suas próprias identidades. A cada gravidez desejada, 

mas não vingada, esse faltar a si próprio aumentava a distância entre os dois. O ciclo de 

violência, então, se torna um ciclo de infelicidade, em que falta coragem para mudar: 

“toda noite ela contemplava o desleixo da casa, a falta de asseio que lhe incomodava 

tanto, mas faltava-lhe coragem para mudar aquela ambiência” (p. 23). Ponciá sai da terra 

dos negros, em que vê reproduzida a senzala, e crê se dirigir a uma terra sem cor, em que, 

para a sua frustração, também vê reproduzida a senzala – aqui, ela ganha o mesmo 
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formato que aparece em Becos da memória: a favela. No percurso senzala-favela, “Ponciá 

havia tecido uma rede de sonhos e agora via um por um dos fios dessa rede destecer e 

tudo se tornar um grande buraco, um grande vazio” (p. 24). 

 O desfecho de Ponciá Vicêncio, engolida pela invisibilidade em uma cidade que 

não a comporta e imersa em um vazio de si mesma, acaba ganhando outra roupagem por 

causa de seu irmão, Luandi. Logo após sua partida sem vestígios, o irmão também 

comunica à mãe, Maria Vicêncio, de sua partida para a cidade, à procura de Ponciá. Ao 

chegar à estação de trem, ele é apreendido por um soldado, também negro, o que lhe 

desperta maior impressão de igualdade: “A cidade era mesmo melhor do que a roça. Ali 

estava a prova. O soldado negro! Ah! Que beleza! Na cidade, negro também mandava!” 

(p. 61). A apreensão de Luandi, que portava um canivete, logo se volta a favor dele, que 

passa a trabalhar na delegacia como faxineiro e a morar no mesmo espaço. Desenvolve, 

desde então, o desejo de ser soldado, pois “queria mandar. Prender. Bater. Queria ter a 

voz alta e forte como a dos brancos” (pp. 61-62). O sonho de se ver autorizado a agir 

militarmente como os brancos de sua terra demora a se concretizar, pois a profissão exigia 

a habilidade de ler e escrever.  

 A solidariedade negra – “(...) que se estende muito além das relações familiares” 

(BARBOSA, 2019, p. 115) – presente em personagens como Bondade, Negro Alírio e 

Vó Rita, em Becos da memória, vai aparecer também em Ponciá Vicêncio no laço de 

amizade estabelecido entre Luandi e Soldado Nestor, de maneira que Luandi “tinha 

vontade, às vezes, de chamá-lo de irmão, mas quando estava perto do outro soldado, o 

branco, ou do delegado mantinha distância” (p. 67). O Soldado Nestor participará de três 

grandes momentos na vida de Luandi: lhe ensinará ler e escrever, para, enfim, se tornar 

soldado; o acolherá quando Biliza, prostituta que “começou a ser a estrela que enfeitava 

a noite que existia no coração de Luandi” (p. 85), for assassinada por Negro Climério; e, 

às vésperas do desfecho, estará na plataforma de trem quando Maria Vicêncio 

desembarcar, à procura de Luandi. Nesse momento, o laço que se fazia entre o soldado e 

Luandi se expande para Maria: “(...) viveu a sensação de que, em todos os seus anos de 

ofício, estava a esperar por ela. (...) No dia em que Luandi José Vicêncio chegou, ele já 

esperava por ele. (...) Era como se previamente soubesse de tudo” (p. 100). O Soldado 

Nestor, a esperar por Luandi e por Maria, sente que parte de seu compromisso com a 

profissão se fazia cumprida, ao reconhecer, no papel trazido pela mãe de Luandi, a sua 

própria letra identificando o endereço da delegacia.  
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 Em sequência ao reencontro com a mãe, Luandi se forma nas letras e veste, 

finalmente, a farda de soldado. No seu primeiro dia em exercício, é designado à mesma 

estação em que desceu do trem e na qual o Soldado Nestor encontrou sua mãe. Assim que 

chega à estação, reconhece a sua irmã, andando em círculos. Ponciá, que se rendia ao 

abismo de sua autoausência, estava na estação para embarcar no trem a caminho de Vila 

Vicêncio, buscando reencontrar o barro e o rio – marcas de sua relação com a criação e a 

natureza, quando ainda não se via apartada de si própria. Quando se aproxima da irmã e 

a identifica entre rir e chorar, percebe que “(...) Ponciá precisava, apenas, de viver os seus 

mistérios, cumprir o seu destino” (p. 104).  

 
O nome de Ponciá Vicêncio ecoou na estação como um apito do trem e ela 

nem prestou atenção alguma ao chamado. Andava, chorava e ria dizendo que 
queria voltar ao rio. Luandi acercou-se carinhoso da irmã dizendo-lhe que 

sabia o caminho do rio e que haveria de leva-la. Ponciá Vicêncio levantou os 

olhos para ele, mas não se podia dizer se ela o havia reconhecido ou não. Abriu, 

porém, a trouxa, tirou o homem-barro e perguntou ao irmão se ele se lembrava 

de Vô Vicêncio. Ele, que, até então, à custa de muito esforço, tinha o pranto 

preso, abraçou chorando a irmã. (pp. 106-107)  

 

 O reencontro dos dois funciona como o início do reencontro entre os três, previsto 

por Nêngua Kainda. Essa figura, última personagem cuja importância na narrativa se faz 

inquestionável, será um elo entre os outros três, tendo previsto o reencontro deles e 

morrido apenas quando perto de sua realização. Uma espécie de entidade, que tinha “(...) 

o olhar embaçado contemplando a vida refeita pelo movimento das lembranças (...), 

Nêngua Kainda (...) tinha o olhar vivo, enxergador de tudo” (p. 52). Será ela que, ao  

receber a visita de Luandi, irá indicar que a vida militar não se fazia seu destino, retendo 

consigo, todavia, o endereço da delegacia, que será entregue a Maria Vicêncio às vésperas 

do reencontro. Só então a personagem faz sua passagem e abandona o corpo à terra. 

Antes, porém, sinaliza repetidas vezes que “Vô Vicêncio deixava uma herança para a 

menina” (p. 15) e que “(...) da herança deixada por Vô Vicêncio ela não fugiria” (p. 52).  

 Cumprida a herança, o romance se encerra com o retorno dos três à Vila Vicêncio, 

os mesmos três que precisaram se desterritorializar para, então, se reencontrar em si 

próprios e também nos outros. Reminiscência de um passado escravagista e um presente 

inevitavelmente racista, o romance Ponciá Vicêncio alia denúncia social a um lirismo 

trágico, em que o desenraizamento identitário, marcado pelos sete abortos, cede lugar a 

uma recuperação identitária, dessa vez marcada pela ancestralidade. Embora Ponciá e 

Luandi não levem às próximas gerações a marca de sua existência, é na recuperação de 

um passado que eles fogem da morte social trazida pela invisibilidade. É a consciência 
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crítica da condição de seus personagens que faz dessa narrativa não a história daqueles 

que, despojados da liberdade, seguiram da senzala à favela; em vez disso, o que fica, ao 

seu desfecho, é a esperança severina de que vale desfiar os fios da vida29: “(...) elo e 

herança de uma memória reencontrada pelos seus, não haveria de se perder jamais, se 

guardaria nas águas do rio” (p. 111). 

 

2.3 ENTRE ESCRITAS E VIVÊNCIAS, O PROJETO POLÍTICO-

LITERÁRIO DE CONCEIÇÃO EVARISTO  

2.3.1 OS FIOS DA MEMÓRIA NA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA  

 Já no título do primeiro romance escrito por Conceição Evaristo, as memórias se 

anunciam como importante elemento na cuidadosa teia de narrativas que Maria-Nova irá 

tecer. Da mesma forma, em Ponciá Vicêncio, será sobre a memória dos seus que a 

personagem irá se debruçar para não se perder de si mesma. Não apenas nos romances, 

mas também nas narrativas mais curtas e na poesia de Evaristo, a memória aparece como 

um edificador às avessas do limite existente entre realidade e ficção. Antes de dar início 

ao romance Becos da memória, Evaristo toma a palavra e apresenta à leitora o texto “Da 

construção de Becos...”, do qual retiro o seguinte trecho:  

 
(...) o processo de escrita do livro foi rápido, muito rápido. Em poucos meses, 

minha memória ficcionalizou lembranças e esquecimentos de experiências que 

minha família e eu tínhamos vivido, um dia. Tenho dito que Becos da memória 

é uma criação que pode ser lida como ficções da memória. E, como a memória 

esquece, surge a necessidade da invenção.  

Também já afirmei que invento sim e sem o menor pudor. As histórias são 

inventadas, mesmo as reais, quando são contadas. Entre o acontecimento e a 

narração do fato, há um espaço em profundidade, é ali que explode a invenção. 

Nesse sentido venho afirmando: nada que está narrado em Becos da memória 

é verdade, nada que está narrado em Becos da memória é mentira. Ali busquei 

escrever a ficção como se estivesse escrevendo a realidade vivida, a verdade. 

Na base, no fundamento da narrativa de Becos está uma vivência, que foi 

minha e dos meus. (EVARISTO, 2018, pp. 10-11) 

 

 A escritora, com o fragmento acima, aponta para o caminho realizado na 

construção daquilo que ela própria irá chamar de escrevivência – e sobre o qual falarei 

mais detidamente adiante. Ao comentar o processo de escrita do romance, ela trata do 

fato de a memória ter ficcionalizado tanto as lembranças quanto os esquecimentos pelos 

                                                           
29Me refiro aos versos finais de Morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto: “E não há melhor 

resposta/ que o espetáculo da vida:/ vê-la desfiar seu fio,/ que também se chama vida,/ ver a fábrica que ela 

mesma,/ teimosamente, se fabrica,/ vê-la brotar como há pouco/ em nova vida explodida;/ mesmo quando 

é assim pequena/ a explosão, como a ocorrida;/ como a de há pouco, franzina;/ mesmo quando é a explosão/ 

de uma vida Severina” (2007).  
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quais havia passado na infância, compreendendo seu caráter falho e lacunar e entendendo 

a ficção como uma possibilidade de preenchimento dessas lacunas. Embora exponha que 

a vivência se coloca como base na construção dessas memórias, Evaristo entende a 

existência de um divórcio entre a verdade – acontecimento de um fato – e a ficção – a 

narração desse mesmo fato –, afirmando a explosão da invenção como necessária para a 

construção das memórias. 

Evaristo sugere, nessa linha, que “becos” seja substituído por “ficções” da 

memória, e aqui me parece curiosa essa sugestão, porque as escolhas da autora propõem 

que os becos no romance são não apenas aqueles que marcam geograficamente os acessos 

na favela, mas também aqueles em que se passam as histórias, as ficções construídas nesse 

mesmo espaço. As ficções da memória, seguindo a orientação da substituição, trazem um 

aspecto ainda mais curioso: o que se propõe, a nível teórico, é que memória é 

ficcionalizável, quase como uma condição de vida. As veredas dos becos, então, se 

transformam em veredas das ficções, e é a memória que será a condutora desse processo.  

O caráter rizomático, já apontado anteriormente, aparece de forma visual a partir 

dessa sugestão, tornando impossível a individualização de uma memória, centrada em 

uma raiz recuperada – em vez disso, o que se tem em Becos da memória é a ficção de 

uma coletividade, é um romance que se volta não ao sujeito inteiro, e sim a um sujeito-

voz de uma comunidade, de uma identidade. O que se vê, aqui, é a voz de um “outro 

tempo, outra História, outros sujeitos” (KLINGER, 2014, p. 69), uma produção “de um 

outro tempo (intensivo e não cronológico), de uma outra história (a contrapelo do 

progresso), de um outro sujeito (que se abre a dimensões involuntárias e inconscientes)” 

(KLINGER, 2014, p. 69) – cenário que exige um princípio diretor de uma memória 

coletiva. 

Em mesmo livro, Diana Klinger questiona “de que forma a literatura sobrevive ao 

semsentido do mundo e como nos faz sobreviver?” (p. 69). A pergunta, que reverbera 

outro questionamento referente à arte como potência em resposta à barbárie do mundo, 

fica sem resposta, mas me faz pensar na emergência desses novos atores sociais na cena 

literária como uma reorganização de sentido no mundo. As personagens de Conceição 

Evaristo, nesse contexto, fazem uso da memória e da arte, da escrita e do barro como 

meios de significação. Por meio da arte – da escrita, da modelagem – Maria-Nova e 

Ponciá lutam pelo poder de significar e, nesse processo, produzem uma literatura de 

resistência, em que a arte, frente à barbárie, funciona como mediação de um sofrimento 

pragmático. É por isso que, retornando à pergunta de Klinger, talvez seja possível 
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responder que a literatura, enquanto arte, cria novos sentidos em um mundo semsentido 

e nos faz sobreviver porque não nos permite esquecer dos processos de assujeitamento 

aos quais estamos expostos.       

As memórias arquitetadas na obras evaristianas baseiam-se no estreito laço entre 

realidade e ficção, sinalizando que, por mais que as camadas metaficcionais tornem 

inquestionável o caráter ficcional do texto, o seu laço com a história possui um 

compromisso com os novos sujeitos de um novo tempo e uma nova História. A memória 

construída pela autora – coletiva, rizomática, entrelocalizada – aparece como uma força 

e não um fardo. Essa potência surge na voz de Maria-Nova, que recolhe as experiências 

da escravidão, ouvidas pelos becos de sua memória, e as transforma em um livro, 

encompridando as outras vozes-irmãs sofridas em um passado que tentou fechar uma 

cortina de silêncio. A escrita, aqui, interrompe a linearidade do tempo e o curso da 

História, fundando uma espécie de descurso.  

 Ainda que este seja um assunto mais voltado à discussão que farei mais adiante, 

tratando especificamente das escrevivências evaristianas como experiências 

laboratoriais, acho importante entender como será colocada a memória na obra de 

Conceição Evaristo, tendo em vista que ela não se pretende, de forma alguma, 

comprometida com a verdade, tampouco isenta dela. Nesse sentido, a memória é tida 

como uma narrativa fluida, em constante elaboração. Nessa proposta, a autora insere a 

sua leitora diante da necessidade de reconstruir os pactos antes estabelecidos com a obra, 

se inclinando à leitura de uma biografia ficcionalizada ou uma ficção biografada. A 

confusão, como proposta por Evaristo, é intencional – e a autora não tem pudor em 

confundir.  

 Em Ponciá Vicêncio, a memória entra em certo embate com o esquecimento, uma 

vez que a personagem vive dos fragmentos de uma autoausência em que oscila entre 

lembrar e esquecer. A estratégia narrativa, nesse romance, é a de preencher as lacunas por 

meio da recuperação histórica, ainda que nada comprometida com a cronologia, daqueles 

que povoaram a terra dos negros, parte da Vila Vicêncio. A ficção elaborada, 

diferentemente do romance anterior, recorre à construção da memória pelo viés histórico, 

que encosta na História do Brasil – assim, em maiúsculo, pois, como será construído mais 

adiante, o que se conta em Ponciá Vicêncio é a história dos vencidos e não a dos 

vencedores, presentes nos compêndios históricos, tal como requisitado por Walter 

Benjamin, ao tratar do poder da narração atribuída ao ponto de vista dos vencedores da 

História. Isso acaba por inserir a leitora em um jogo referencial cheio de armadilhas, o 
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que inclui o romance nos textos anfíbios já tratados anteriormente, mas não pela 

aproximação entre autor, narrador e personagem, e sim pela aproximação entre a história 

de Ponciá, narrada pelos vencidos, e a História do Brasil, narrada pelos vencedores. Essa 

outra aproximação entre Ponciá e Brasil, a princípio apenas sintática, me parece bem 

simbólica: a história de Ponciá é, também, a história do Brasil, cheia de lacunas e 

silenciamentos, mas resiliente no ato severino de existir. 

 Nélida Piñon, em texto já citado nesta tese, acrescenta a condição de escritores 

como aqueles cuja função envolve memorizar:  

 
Na condição de escritora, proclamo que a vida merece ser memorizada. Afinal, 

adestrados para a função de recordar, nós, escritores, somos como os amautas. 

Uma categoria que, entre os incas, era educada para memorizar, devia 

preservar os feitos da sua raça, de modo que nada fosse esquecido. (1997, p. 

88) 

 

 Amautas do universo ocidental, os escritores têm como compromisso a 

memorização da vida – seja ela ficcionalizada ou não. Eu acrescentaria, ainda, a 

importância maior dada às escritoras nesse compromisso, tendo em vista que a escrita 

enquanto ato e ferramenta de construção da memória se faz prática ainda não amplamente 

reconhecida quando feita por mulheres. Isso significa dizer que, para além de existir uma 

memória a ser resgatada a partir de um ponto de vista não-androcêntrico, existe, ainda, 

uma memória já criada e cristalizada, de que as mulheres participam como objetos. Esse 

contexto exige de suas escritoras uma escrita disposta a desconstruir paradigmas, a fim 

de permitir que os novos espaços sejam ocupados por outras escritoras e que os lugares 

já cristalizados sejam reproduzidos, inclusive por novas escritoras. A memória, assim, 

acaba por ser construída e reconstruída.  

 Ao voltar-se ao estudo de Conceição Evaristo, Eurídice Figueiredo aponta para a 

força política que essa estratégia mnemônica possui, localizando essas escritas que ora 

recuperam ora revisitam a memória como uma luta contra o apagamento das diferenças: 

 
Algumas escritas da memória que surgiram no Brasil, sobretudo desde os anos 

1980, se revestem de sentido político ao dar novas versões para o discurso 

sobre a nação. Os negros e indígenas, que foram subalternizados ao longo da 

História, querem restabelecer uma verdade sobre o passado. Ao fazer isso, 

porém, não tem a pretensão científica de atingir uma verdade “autêntica” – o 

que é uma impossibilidade epistemológica –, mas, como acentuou Jeanne-

Marie Gagnebin, postular “uma ética da ação presente” (2006, 39). 

(FIGUEIREDO, 2013, pp. 149-150) 
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 Ao cotejar a obra de Evaristo, fica claro o desejo por restabelecer outra verdade 

sobre o passado. Reconstruído em suas escrevivências, o passado é recuperado como uma 

forma de preencher os vazios e as omissões que emergem em nossa História, a partir das 

reincidentes recusas das vozes oriundas das margens do tecido social. Essa verdade que 

não se pretende “autêntica”, mas uma possibilidade, uma potência, se investe contra uma 

literatura sem cor ou sem gênero, alimentada pelo conservadorismo estético, capaz de 

reprimir uma voz dissonante por força de valores enrijecidos pela colonização universal, 

que ainda se projetam como pretensamente universais, inclusive nas academias 

brasileiras. A memória a que se recorre não se quer universal: pelo contrário, ela não está 

mais preocupada em sustentar as máscaras brancas frente às peles negras (FANON, 

1983). 

No texto “Nos compassos do tempo: a história e a cultura da memória”, Margarida 

de Souza Neves destaca que a memória está em “incessante artesanato”, de modo que, 

nela, “a verdade é uma construção sempre provisória e sempre cambiante” (2009, p. 22). 

Esse caráter não estático, em constante construção e reconstrução, dissocia a memória de 

um depósito de fatos, passivo ao ato. Consequência disso é o processo de criação de novos 

significados, caro a uma literatura – feminina, negra – que tão recentemente ganhou voz 

própria e passou a ser escrita, também, pelos seus e pelas suas. Nesse contexto, Simone 

Pereira Schmidt reconhece, em um posfácio de Becos da memória, que  

 
dar corpo à memória dos moradores da favela, caminhando em sentido 
contrário ao dos estereótipos que se colam à pele dos subalternos em nossa 

sociedade, é, portanto, uma estratégia de grande impacto político e cultural, já 

que permite ao leitor brasileiro, desamparado de uma tradição de representação 

das diferenças sociais e raciais em nossa cultura, aprender, como sugere Regina 

Dalcastagnè (2008), “um pouco do que é ser negro no Brasil”, e do que 

“significa ser branco em uma sociedade racista”. (2018, p.186) 

 

 Esse caminho contrário à estereotipia que se associa aos negros moradores das 

favelas fica claro quando Conceição Evaristo opta por apresentar personagens que não 

podem ser resumidos em uma qualidade dualista. Em vez disso, a autora propõe 

personagens que, complexos, são também vítimas de um sistema e, nesse viés, possuem 

uma história a ser contada e recontada, uma memória a ser recuperada. Esse combate a 

estereótipos já cristalizados insere Evaristo em uma nova geração de escritoras, que se 

coloca em um lugar caracterizado por uma literatura que se propõe enquanto política, a 

partir de um recorte de afro-brasilidade. Desconstruindo o mito da conciliação dos 

contrários, resultado de uma pretensa democracia racial, as narrativas negam a literatura 
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brasileira como unívoca e fazem ouvir as vozes de uma literatura afro-brasileira que, há 

muito, luta contra o seu processo de obliteração. A presença da mulher negra na literatura 

acaba por inaugurar um espaço que em muito se difere do contexto que corresponde ao 

período de 1990 a 2004, analisado por Regina Dalcastagnè. Em texto supracitado, 

Eurídice Figueiredo também recorre à pesquisadora para descrever o cenário de presença 

feminina negra na literatura e nota que: 

 
No estudo feito pela equipe da UnB liderado por Regina Dalcastagnè, em que 

foram pesquisadas narrativas publicadas por três grandes editoras (Record, 

Companhia das Letras e Rocco) no período de 1990 a 2004, 79,8% das 

personagens, de ambos os sexos, eram brancas. Do total das personagens 

analisadas, 6% são mulheres não brancas e só uma negra desempenha o papel 

de narradora. (2013, p. 150)   

 

 O baixo quantitativo de mulheres não brancas ou negras na literatura aponta para 

duas preocupações: a primeira diz respeito à reprodução das estereotipias comumente 

associadas às mulheres negras pelo silenciamento de seu aparecimento; a segunda, que a 

complementa, diz respeito aos lugares ocupados por essas mulheres nas narrativas, 

raramente representados por personagens que têm voz própria. É curioso pensar que a 

voz feminina negra aparece enquanto narradora apenas uma vez, considerando certa 

tradição feminina de escrita confessional, “uma memória do privado” (PERROT, 1989, 

p. 15). Tendo a acreditar que esse cenário se vincula a uma tradição ainda em 

(re)construção, na qual a memória tem papel central.    

 Em desdobramento dessa temática, Eurídice Figueiredo enxerga duas tendências 

contemporâneas de autores afro-americanos:   

 
(...) de vários países/línguas: de um lado, a reescrita ficcionalizada da história 

da escravidão, que se volta para o passado; de outro lado, uma escrita de si que 

põe em cena o próprio escritor, através de gêneros como as memórias, os 

relatos de infância e as autoficções. O presente é um desdobramento daquele 

passado traumático da escravidão. (2013, p. 153) 

 

 Colocadas como “de um lado” e “de outro lado”, essas duas tendências parecem 

se alternar. Há, contudo, um elo que minimiza essa quase oposição: a construção 

memorialística. Quero dizer, com isso, que a história desse passado escravocrata tem sido 

ficcionalizada e recriada, muitas vezes, por meio de uma escrita de si que utiliza a 

estratégia mnemônica. O que interessa, aqui, não é a memória como uma coisa, um objeto 

acabado, e sim os “processos e atores que intervêm no trabalho de constituição e de 

formalização das memórias” (POLLAK, 1989, p. 4). Explico: a memória que se constrói, 
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agora, se concentra mais em seus agentes e processos construtores do que no seu 

resultado, sendo ela, sem pudor, colorida e gendrada. 

Nas obras de Evaristo, as memórias vão sendo recuperadas em seu caráter 

testemunhal e vivencial, reinterpretando um passado que, embora comum, foi 

experimentado por perspectivas diferentes. Apresentando-se provisórias e cambiantes, 

essas novas memórias duvidam da oficialidade de uma memória nacional, lutando contra 

o esquecimento ao qual esses sujeitos invisíveis estiveram fadados. Essa reescrita do 

passado não se limita, contudo, ao passado; a memorização se porta como estratégia para 

pensar um futuro a partir de uma perspectiva crítica construída no tempo presente. É por 

isso que os personagens evaristianos não aparecem esvaziados de uma consciência 

crítica, ainda que em situações indignas. Retoma-se, com isso, a subjetividade e nega-se, 

consequentemente, a objetificação das mulheres e dos negros, resultante de uma 

sociedade estruturada às custas do racismo e do machismo.   

 Aquele silêncio que diz, caracterizado por Josefina Ludmer como uma artimanha 

do fraco, é quebrado pelo desassujeitamento proposto nessas narrativas – proponho, aqui, 

o neologismo porque acredito haver, na literatura de Conceição Evaristo, a retomada da 

subjetividade sem que se esqueça, com isso, a objetificação anteriormente imposta, de 

modo que esse novo sujeito carrega consigo as marcas de já ter sido, antes, objeto, 

reconhecendo a necessidade de, como Maria-Nova, pôr o dedo na ferida. Maria Nazareth 

Soares Fonseca, em outro posfácio de Becos da memória, discute esse processo quase 

paradoxal de escutar o silêncio: 

 
O silêncio imposto aos marginalizados, àqueles que ficam esquecidos em 
lugares de visibilidade pautada na violência e na degradação, consegue, então, 

ser ouvido através de ações que vasculham o que foi ocultado ou o que registra 

a fala dos que vivem vidas tão pequenas, que se perdem na premência do dia a 

dia. (2018, p. 191) 

 

 Essas ações, a que podemos chamar de “ficções”, de acordo com a própria 

Conceição Evaristo, nada mais são do que as memórias. Rompendo o silêncio de anos e 

possuindo cor e gênero, a memória (re)construída por essas novas vozes narrativas 

reafirma seu caráter político ao questionar o seu próprio poder ideologizante. Paul 

Ricoeur coloca a ideologização da memória como perigosa quando realizada pelas classes 

sociais dominantes, que acabam “suprimindo, deslocando as ênfases, refigurando 

diferentemente os protagonistas” da história, “uma forma ardilosa de esquecimento, 

resultante do desapossamento dos atores sociais de seu poder originário de narrarem a si 
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mesmos” (2007, p. 455). Assumir uma voz negra e mulher na reconstrução das memórias 

funciona, em Conceição Evaristo, como uma reapossamento de autoras sociais de seu 

poder originário de narrarem a si mesmas. Concernente a essa aproximação, Evaristo 

conta que 

 
o que a minha memória escreveu em mim e sobre mim, mesmo que toda a 

paisagem externa tenha sofrido uma profunda transformação, as lembranças, 

mesmo que esfiapadas, sobrevivem. E na tentativa de recompor esse tecido 

esgarçado ao longo do tempo, escrevo. Escrevo sabendo que estou perseguindo 

uma sombra, um vestígio talvez. E como a memória é também vítima do 

esquecimento, invento, invento. Inventei, confundi Ponciá Vicêncio nos becos 

de minha memória. E dos becos de minha memória imaginei, criei. (2009, s/p.) 

 

 Uma de suas crias, Ponciá Vicêncio, que Conceição Evaristo aponta como uma de 

suas parentes-personagens favoritas, traduz bem o amálgama entre realidade e ficção na 

construção de suas memórias. Para Conceição Evaristo, a memória é uma criação não 

para ninar aqueles que, da casa grande, se colocam como vencedores, e sim para 

incomodá-los em seus sonos. Enquanto, em Ponciá Vicêncio, recuperar as memórias 

passadas é a sua luta contra o esquecimento, em Becos da memória, o esquecimento serve 

como lacuna em que é possível criar. E reconhecer a necessidade de reconstrução de 

memórias devido ao apagamento identitário imposto como forma de colonização dos 

corpos – dos quais somos responsáveis –, de fato, incomoda.   

 

2.3.2  O REAL E O IMAGINÁRIO: A CRIAÇÃO COMO SOBREVIVÊNCIA 

 Tema que me cativa desde o final do mestrado e que me trouxe ao doutorado 

intencionalmente, o limite entre o real e o imaginário, entre a realidade e a ficção na 

literatura traz um entrelugar desconfortável para se pensar o contemporâneo. Digo 

desconfortável, porque, além do imediatismo que pressupõe o contemporâneo, há nesse 

espaço limítrofe lacunas que nos fazem questionar se há, de fato, esse limite entre o real 

e o imaginário, sobretudo no universo de escrita habitado pelas mulheres. Esse entrelugar 

“permite que se comecem a vislumbrar as histórias nacionais, antinacionalistas do ‘povo’. 

E, ao explorar esse Terceiro Espaço, temos a possibilidade de evitar a política da 

polarização e emergir com os outros de nós mesmos” (BHABHA, 2006, p. 69). É nesse 

viés que recomeço este subcapítulo, dizendo que, de forma contraditória, as memórias 

que se entrecruzam na obra de Conceição Evaristo são, no entanto, contramemórias.   

Contramemórias me parece o termo mais aceitável do que memórias, não no 

sentido de que as memórias construídas nas narrativas evaristianas não tenham validade 

dado o caráter assumidamente inventivo, e sim no sentido de que elas são reconstruídas 
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a contrapelo da História, o que acaba, em algum momento, envolvendo a necessidade de 

reinvenção, de se inventar um novo chão onde pisar. A emergência dos novos atores 

sociais exige a revisão de quem seria o Sujeito das ações30, de modo que se modifique, 

também, a forma como se interpreta o Outro. Nesse cenário, “(...) negros e indígenas, 

tanto no Brasil quanto nos demais países das Américas, reivindicam uma identidade que 

assinale a especificidade de suas histórias marcadas pela etnicidade” (FIGUEIREDO, 

2013, p. 152). A inclusão da etnicidade como marca determinante na história de certos 

grupos sociais exige um olhar mais voltado à matéria literária, que passa a colocar em 

xeque os limites entre o real e o imaginário à medida que convida para a ficção a realidade 

por que passam grupos colocados à margem do tecido social. Para além disso,  

 
o momento presente propicia “e exige” a articulação da etnicidade com o 

gênero, a partir mesmo de uma compreensão da diferença cultural que os 

particulariza frente aos padrões hegemônicos, e dos condicionantes históricos 

que relegaram ambos os segmentos à submissão, apesar de em níveis distintos. 

Assim, uma vez operada tal articulação, abre-se a possibilidade de um 

suplemento à configuração teórica e histórica da literatura afro-brasileira. E 

esta operação suplementar aponta justamente para a inclusão das mulheres que, 

nos séculos XVIII e XIX, vencendo as barreiras impostas às “pessoas de cor” 

e ainda aquelas derivadas do pertencimento ao “sexo frágil”, lograram atingir 

a expressão letrada e até publicar31. (DUARTE, 2020, s/p.) 

 

Tal como proposto por Eduardo de Assis Duarte, à questão da etnicidade acresce-

se a marca de gênero. Quando Conceição Evaristo opta por trazer aos seus textos vozes 

narrativas femininas e negras, ainda que a narração seja em terceira pessoa, evidencia-se, 

com isso, uma preocupação quanto à desconstrução de uma literatura sem gênero e sem 

cor. Essas marcas aparecem não apenas na escolha das vozes que constroem estas 

memórias, mas, também, nos lugares ocupados pelas personagens nos percursos 

diaspóricos trilhados por elas. Ponciá faz parte da massa que, em êxodo alimentado pela 

urbanização, recorre à cidade como espaço de ascensão social, estando “cansada de tudo 

ali. (...) Cansada da luta insana, sem glória, a que todos se entregaram para amanhecer 

cada dia mais pobres, enquanto alguns conseguiam enriquecer a todos os dias” 

(EVARISTO, 2019, p. 30). O cenário da favela, contudo, em muito se distancia desse 

ideal. Aqui, é Maria-Nova quem continua a caminhada: é da favela, onde “o sorriso-riso 

era bonito porque vinha de lá de dentro, vinha da inocência, da ilusão de estar sendo feliz. 

                                                           
30A respeito da noção de Sujeito, inicialmente ocidental, vale recuperar Gayatri Spivak, com quem dialogo 

no primeiro capítulo desta tese, a partir do ensaio Pode o subalterno falar? (2013).  
31 Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/literafro/artigos/artigos-teorico-conceituais/150-eduardo-de-

assis-duarte-literatura-e-afrodescendencia. Acesso: abr. 2020. 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/artigos/artigos-teorico-conceituais/150-eduardo-de-assis-duarte-literatura-e-afrodescendencia
http://www.letras.ufmg.br/literafro/artigos/artigos-teorico-conceituais/150-eduardo-de-assis-duarte-literatura-e-afrodescendencia
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Todos acreditavam que estavam sendo felizes” (EVATISTO, 2018, p. 72), que ela tem 

que sair com o plano de desfavelamento. O percurso das duas obras, quase cíclico, afirma 

e reafirma o lugar à margem ocupado por Ponciá e Maria-Nova: elas saem da senzala em 

busca do ideal igualitário prometido em lei e, ao alcançarem a favela, veem o 

deslocamento como novamente necessário. A diáspora – a dispersão e a possível 

libertação dos povos em movimento – se dá externamente, tanto na migração voluntária 

quanto no desfavelamento compulsório, e internamente, tanto no ser desinteiro que se 

torna Ponciá quanto nas vozes-irmãs silenciadas pelo medo do invisível.  

Recorrer à revisão histórica ao tratar desses movimentos diaspóricos a partir de 

um recorte de gênero e cor, ao escolher como personagens e narradoras mulheres negras 

e marginalizadas pela pobreza, faz com que Conceição Evaristo revisite o cânone pelo 

anticânone, ajudando a retirar da margem literária nomes como Maria Firmina dos Reis 

e Carolina Maria de Jesus. Para realizar esse percurso, a autora exige de sua leitora uma 

entrega não mais inocente à literatura; à semelhança de Machado de Assis, ela exige uma 

leitora-ruminante32, com quatro estômagos e um cérebro. Para isso, Evaristo passeia sem 

pudor entre realidade e ficção, teorizando a respeito da sua escolha quanto ao 

protagonismo negro e feminino das escrevivências da seguinte forma:  

 
Sendo as mulheres negras invisibilizadas, não só pelas páginas da história 
oficial brasileira, mas também pela literatura, e quando se tornam objetos da 

segunda, na maioria das vezes, surgem ficcionalizadas a partir de estereótipos 

vários, para as escritoras negras cabem vários cuidados. Assenhoreando-se “da 

pena”, objeto representativo do poder falocêntrico branco, as escritoras negras 

buscam inscrever no corpus literário brasileiro imagens de uma 

autorrepresentação. Surge a fala de um corpo que não é apenas descrito, mas 

antes de tudo vivido. A escre(vivência) das mulheres negras explicita as 

aventuras e as desventuras de quem conhece uma dupla condição, que a 

sociedade teima em querer inferiorizada, mulher e negra. (EVARISTO, 2005, 

s/p.) 

 

O corpo vivido e descrito, autorrepresentado na literatura escrita por mulheres 

negras, é próprio do que a autora chama de escrevivência. Evaristo irá entender a escrita 

como ato político, de insubordinação. A passividade, como a mais marcante característica 

histórica das mulheres e dos corpos escravizados, é subvertida nesse novo protagonismo: 

 
Escrever pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da escrita, 

proporcionando-lhe a sua autoinscrição no interior do mundo. E, em se 

tratando de um ato empreendido por mulheres negras, que historicamente 

transitam por espaços culturais diferenciados dos lugares ocupados pela cultura 

                                                           
32Em Esaú e Jacó, Machado de Assis afirma que “o leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem quatro 

estômagos no cérebro”, em alusão ao receptor capaz de compreender seu investimento na criação.  
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das elites, escrever adquire um sentido de insubordinação. Insubordinação que 

pode se evidenciar, muitas vezes, desde uma escrita que fere “as normas 

cultas” da língua, caso exemplar o de Carolina Maria de Jesus, como também 

pela escolha da matéria narrada. (EVARISTO, 2007, s/p.) 

 

 Entender a vivência como marca da escrita vai ser tido por Conceição Evaristo 

como um ato insubordinativo, tal como as Insubmissas lágrimas de mulheres (2016), que 

não mascaram o sofrimento, mas se colocam como insubmissas. Antes de pensar, a partir 

da própria escritora, a aplicação da escrevivência em sua obra, considero relevante tratar 

da criação artística como interessante elemento metaliterário para pensar como ocorre a 

incorporação do real ao ficcional. Em ambas as narrativas que escolhi trabalhar 

enfaticamente aqui, Evaristo flerta com a realidade brasileira, tracejando para Maria-

Nova e Ponciá Vicêncio – bem como para outros personagens secundários, como Negro 

Alírio e Luandi Vicêncio – o percurso entre senzala e favela. Passeando pelos tempos 

passado e presente, sem deixar de dialogar com o futuro, as vozes narrativas recuperam a 

História do Brasil para reconstruí-la a partir de histórias múltiplas, que escapam à oficial. 

Nesse contexto, a escravidão vivida pelos negros escravizados é recuperada na voz, ainda 

que nem sempre audível, de Tio Totó e Vô Vicêncio, personagens que vivenciaram a 

transição entre um país legalmente escravocrata e um país ilegalmente escravocrata, tendo 

em vista que os ecos da escravidão se fizeram por meio da exploração dos negros ex-

escravizados por seus ex-proprietários.  

 Em Becos da memória, Tio Totó se desloca do campo à cidade, acabando por 

desembarcar em uma favela, com o objetivo de reconstruir a vida. Dentre as narrativas 

que conta à Maria-Nova, estão as perdas de duas esposas e três filhos, que sofre em 

solidão. Maria-Velha, como Tio Totó, também apresenta à sobrinha as narrativas desse 

outro tempo, segundo as quais uma de suas tias, de nome Ayaba, fora vendida pelos 

senhores. Já Bondade é porta-voz de uma outra escravidão, aquela atualizada na favela, 

portando as tristes histórias de violência doméstica, estupro e doença de vários dos 

moradores locais. Negro Alírio, embora não seja um dos narradores das histórias que 

Maria-Nova conta no mosaico de suas memórias, protagoniza a luta contra a opressão 

tanto da senzala quanto da favela, em uma soma que reúne passado e presente. O resultado 

desse aglomerado de histórias do Brasil marca o peito de Maria-Nova com uma ferida, 

ainda não cicatrizada:  

 
(...) a menina é do tipo que gosta de pôr o dedo na ferida, não na ferida alheia, 

mas naquela que ela traz no peito. Na ferida que ela herdou de Mãe Joana, de 
Maria-Velha, de Tio Totó, do louco Luisão da Serra, da avó mansa, que tinha 
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todo o lado direito do corpo esquecido, do bisavô que tinha visto os sinhôs 

venderem Ayaba, a rainha. Maria-Nova, talvez, tivesse o banzo no peito. 

Saudades de um tempo, de um lugar, de uma vida que ela nunca vivera. 

Entretanto o que doía mesmo em Maria-Nova era ver que tudo se repetia, um 

pouco diferente, mas, no fundo, a miséria era a mesma. O seu povo, os 

oprimidos, os miseráveis; em todas as histórias, quase nunca eram os 
vencedores, e sim, quase sempre, os vencidos. A ferida dos do lado de cá 

sempre ardia, doía e sangrava muito. (EVARISTO, 2018, p. 63) 

 

 Herança de outro tempo e de outras gerações, Maria-Nova via se repetir, na favela, 

o que ouvia ter acontecido nas senzalas brasileiras: “sabia, por sua própria vivência, que 

na favela se concentravam a pobreza e mesmo a miséria. Percebia a estreita relação de 

sentido entre a favela e a senzala” (p. 137). Nesses espaços, estavam, como na senzala, 

concentrados os vencidos, dos quais não se fala nas histórias ouvidas para além desses 

becos. O banzo33 carregado por Maria-Nova, um sentimento de melancolia quanto à terra 

natal, aparece por meio da saudade de um tempo por ela não vivido, ao qual ela acessa 

com as histórias que ouve do período escravocrata. O banzo, no trecho acima, se confunde 

com a ferida, ambos carregados no peito. Esse sentimento-banzo a faz questionar a 

respeito da realidade da favela em processo de demolição, identificando a repetição de 

uma miséria que vem de um tempo passado: 

 
Maria-Nova andava em dias de banzo. Tristeza por tudo, por fatos recentes e 

passados. Tristeza por fatos que ela testemunhara e por fatos que ouvira. O 

peito, o coração da menina estava inchado de dor. Era preciso segurar a lágrima 

e ensaiar o riso. Saía um sorriso molhado dos olhos úmidos. Como e quando 

acabaria aquilo tudo? Por que um lugar tão triste, uma vida tão desesperada e 

a gente se apegando tanto? (grifos meus, p. 128) 

 

 De uma voz narrativa que assume a narração em terceira pessoa, surge a primeira 

pessoa do plural disfarçada, representada pelo pronome “a gente”, sinalizando que o 

sentimento, assim como o questionamento, é antes coletivo do que individual. No excerto, 

a dúvida volta-se à construção de identidade, ainda que em um cenário marcado pela 

tristeza e pelo desespero. A resposta, aqui, não vem, e a pergunta ecoa pelos becos da 

memória de Maria-Nova. Ela sabia, contudo, que “(...) muita coisa poderia mudar. E 

quem mudaria? Quem mudaria seria quem estivesse no sofrimento. Quem arreda a pedra 

não é aquele que sufoca o outro, mas justo aquele que sufocado está” (p. 136). Essa 

consciência sobre a luta de classes, resultante mais de uma escuta atenta do que um estudo 

acadêmico, fica clara quando, em uma sala de aula compartilhada com apenas mais uma 

                                                           
33De acordo com Nei Lopes, “banzo” é definido como “espécie de melancolia ou nostalgia com depressão 

profunda, quase sempre fatal, em que caíam alguns africanos escravizados nas Américas” (LOPES, 2006, 

p. 27). 
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estudante negra, alheia ao tema, fala-se de escravidão. Em um dos seus dias de banzo, em 

sala de aula, o tema era a escravidão e 

 
Maria-Nova levantou-se dizendo que, sobre escravos e libertação, ela teria para 

contar muitas vidas. (...) Tinha para contar sobre uma senzala de que, hoje, 

seus moradores não estavam libertos, pois não tinham nenhuma condição de 

vida. (...) Eram muitas as histórias, nascidas de uma outra História que trazia 

vários fatos encadeados, consequentes, apesar de muitas vezes distantes no 

tempo e no espaço. (...) Pensou em Negro Alírio e reconheceu que ele agia 

querendo construir uma nova e outra História. (...) Era uma História muito 

grande! Uma história viva que nascia das pessoas, do hoje, do agora. Era 

diferente de ler aquele texto. Assentou-se e, pela primeira vez, veio-lhe um 

pensamento: quem sabe escreveria esta história um dia? Quem sabe passaria 

para o papel o que estava escrito, cravado e gravado em seu corpo, na sua alma, 
na sua mente. (pp. 150-151)  

 

 Às voltas sobre o que fazer com tamanha miséria na favela, Maria-Nova encontra 

uma resposta: transformaria a escrita de seu corpo em uma escrita de papel, capaz de 

contar as histórias dos seus. A distinção estabelecida acima entre História e história 

dialoga com o que falo no primeiro capítulo a respeito do surgimento de novos agentes 

sociais. Contra a História do Brasil oficial, surgem essas outras histórias, que não são 

mais de vencedores, e sim dos vencidos. Maria-Nova se apropria da escrita literária como 

uma ferramenta nesse exercício de questionar. É por isto que ela escreve: ela escreve 

porque aprendeu “a ler a realidade, o modo de vida em que todos viviam” (p. 95); ela 

escreve porque entendeu “que os grandes, os fortes, os que estavam do lado de lá, queriam 

que todos os do lado de cá fossem realmente fracos, bêbados e famintos” (p. 141); ela 

escreve porque tinha consciência de que “(...) quem fazia a lei eram os fortes” (p. 153). 

A escrita, o inclinar-se sobre o imaginário, a criação surge como uma resposta, na 

esperança de que, “um dia, poderia ser hoje ou amanhã, todos os homens teriam os mesmo 

direitos. Tempo chegaria em que os homens todos se proclamariam e viveriam como 

irmãos” (p. 154). 

 “Era uma História muito grande!” – a de Negro Alírio, personagem que Conceição 

Evaristo assume como integralmente fictício, sendo apenas um homem que, com mesmo 

nome, chegou à favela de sua infância e lhe impressionou pelo fato de ser “um homem 

forte, (...) estivador fugindo da polícia” (EVARISTO, 2013, p. 166). Maria-Nova recolhe 

as histórias individuais de sua infância para trazer às leitoras a História muito grande 

defendida por Negro Alírio, em Becos da memória. Maria-Nova – ou uma Maria-não-

mais-Nova, como chamei anteriormente – transforma o “medo por começar outra nova-
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mesma vida. Medo de que o amanhã ainda fosse pior, muito pior do que hoje” (2018, p. 

166) em potência de existir, reafirmando o poder da arte frente ao sofrimento, à barbárie.  

 Em Ponciá Vicêncio, o caminho metaliterário é outro, mas o lugar a que se chega 

é o mesmo: a criação também aparece como resposta desse retorno memorialístico ao 

passado. Esse sentimento-banzo, construído gradativamente a cada história contada em 

Becos da memória, em Ponciá Vicêncio vai ganhando forma por meio da narração em 

terceira pessoa, sem que Ponciá participe diretamente do relato. Conforme a narradora – 

“difícil dizer narrador, pela carga de sensibilidade feminina expedida no ato de dizer” 

(SILVA, 2007, p. 76) – recupera as histórias de Vô Vicêncio e de seu filho, pai de Ponciá, 

que vivenciaram um Brasil escravocrata e, depois, teoricamente liberto, a leitora começa 

a entender que, novamente, estará diante de trajetórias dispóricas.  

 
Tempos e tempos atrás, quando os negros ganharam aquelas terras, pensaram 
que estivessem ganhando a verdadeira alforria. (...) Para alguns, coronel 

Vicêncio parecia um pai, um senhor Deus. (...) Sonhando todos sob efeito de 

uma liberdade assinada por uma princesa, fada-madrinha, que do antigo 

chicote fez uma varinha de condão. (EVARISTO, 2019, p. 42) 

 

 O coronel Vicêncio, dono das terras e dos nomes das pessoas que nela moravam, 

é dono também da liberdade dos negros escravizados que, embora tivessem um papel 

certificando a posse de parte das terras a eles doadas, não tinham como comprová-la: “(...) 

nunca mais a doação assinada voltou às mãos dos negros. Enquanto isso, as terras 

voltavam às mãos dos brancos” (p. 54). Essa posse ilusória da terra sinaliza o início do 

regime de trabalho semiescravocrata do qual Ponciá e, mais tarde, Luandi intentam fugir 

com a ida à cidade. Da mesma forma que Tio Totó, no entanto, eles vão da senzala à 

favela, produzindo mais uma narrativa de invisibilidade social. Tanto em um espaço 

quanto em outro,  

 
(...) havia ali um pulso de ferro a segurar o tempo. Uma soberana mão que 

eternizava uma condição antiga. Várias vezes seus [de Ponciá] olhos bisaram 

a imagem de uma mãe negra e rodeada de filhos. De velhas e de velhos 

sentados no tempo passado e presente de um sofrimento antigo. Bisaram 

também a cena de pequenos, crianças que, com uma enxada na mão, ajudavam 

a lavrar a terra. (pp. 42-43) 

 

 Quando chegam à cidade, o que veem é algo próximo ao regime anterior. No seu 

primeiro dia, Ponciá, sem sucesso na busca por um emprego, vê-se obrigada a dormir na 

rua, em frente à Igreja, que, na ocasião, nada faz pelos seus também fiéis: 
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Aos poucos foi chegando companhia. Mendigos, crianças, mulheres e homens. 

Vinham alegres, risonhos apesar do desconforto e do frio. Ponciá descobriu 

alguns já deitados, agasalhados em jornais, e sentiu um calafrio. Lembrou dos 

santos que estavam lá dentro, das velas e dos castiçais, dos vitrais coloridos, 

dos bancos largos e lustrosos de madeira. Reviu o chão liso, brilhante e quase 

escorregadio da igreja. (p. 35) 

 

 A consciência da diferença está clara, também, em Ponciá: enquanto, dentro da 

Igreja, há certa ostentação da riqueza colonial, no entorno dela se aglomeram mendigos, 

crianças, mulheres e homens. É nesse sentido que, anos adiante, Ponciá conclui que  

 
a vida escrava continuava até os dias de hoje. Sim, ela era escrava também. 

Escrava de uma condição de vida que se repetia. Escrava do desespero, da falta 

de esperança, da impossibilidade de travar novas batalhas, de organizar novos 

quilombos, de inventar outra e nova vida. (p. 72) 

 

Ponciá era, portanto, escrava de uma memória que carregava em seu próprio 

corpo, quando colocava o braço para trás à semelhança de seu Vô Vicêncio. A 

personagem toma consciência das histórias que, como Maria-Nova, carrega no corpo 

quando reconhece na cidade a separação da casa grande, onde trabalha enquanto 

doméstica, da senzala, barraco em que mora na favela. A percepção de que “a cana, o 

café, toda a lavoura, o gado, as terras, tudo tinha dono, os brancos. Os negros eram donos 

da miséria, da fome, do sofrimento, da revolta suicida” (p. 70) atualiza-se em espaço 

urbano, no qual passa a se questionar “de que adiantara a coragem de muitos em escolher 

a fuga, de viverem o ideal quilombola?” (p. 71). Novamente, não há uma resposta, e a 

pergunta continua ecoando na narrativa. 

Luandi, diferentemente, ainda sustenta a ilusão da cidade por mais tempo: “(...) 

acreditava que o tempo da escravidão já tinha passado. Existia sofrimento só na roça. Na 

cidade todos eram iguais. Havia até negros soldados!” (p. 63). A presença do Soldado 

Nestor, um homem negro que mandava, batia e prendia, traz a Luandi a esperança de que, 

ali, as narrativas seriam diferentes, porque um homem negro poderia não obedecer 

apenas, mas também mandar. O código da violência é o mesmo; o que traz esperança é a 

mudança de posição dos agentes sociais na dinâmica de opressão. Por mais que tenha sido 

notificado por Nêngua Kainda de que o sonho de se tornar soldado não cabia em sua 

trajetória, Luandi não se convence desse descaminho e continua seu percurso. Na ocasião, 

a anciã lhe diz  

 
que o moço estava num caminho que não era o dele. Que estava querendo ter 

voz de mando, mas de que valeria mandar tanto, se sozinho? Se a voz de 

Luandi não fosse o eco encompridado de outras vozes-irmãs sofridas, a fala 
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dele nem no deserto cairia. Poderia, sim, ser peia, areia nos olhos dele, chicote 

que ele levantaria contra o corpo dos seus. (p. 81)  

 

 Reproduzindo parte da violência da qual foi vítima, Luandi, ao se tornar soldado, 

levanta o chicote contra seus corpos-irmãos, dirigindo seu poder de mandar, prender e 

bater contra aqueles que, à margem da estrutura social, também reproduzem violências 

das quais são vítimas por ação de uma educação ainda racista. No romance, Luandi segue 

o caminho que não é o seu até reencontrar, primeiramente, sua mãe e, em seguida, sua 

irmã; é nesse último reencontro que Luandi entende o eco encompridado de outras vozes-

irmãs sofridas: 

 
Bom que ela [Ponciá] se fizesse reveladora, se fizesse herdeira de uma história 

tão sofrida, porque, enquanto os sofrimentos estivessem vivos na memória de 

todos, quem sabe não procurariam, nem que fosse pela força do desejo, a 

criação de um outro destino. E ele que queria tanto ser soldado, mandar, bater, 

prender, de repente descobria que nada valia a realização de seus desejos, se 

fossem aqueles os sentidos de sua ação, de sua vida. (...) Foi preciso que a 

herança de Vô Vicêncio se realizasse, se cumprisse na irmã para que ele 

entendesse tudo. (...) Compreendera que sua vida, um grão de areia lá no fundo 

do rio, só tomaria corpo, só engrandeceria, se se tornasse matéria argamassa 

de outras vidas. (pp. 109-110). 

 

 Luandi passa de uma matéria silenciadora de outras vidas para matéria argamassa 

de outras vidas, em uma solidariedade já identificada em outros momentos da obra de 

Evaristo. Como previsto por Nêngua Kainda, ele não segue como soldado, mas entende 

que era preciso sê-lo para reencontrar a irmã, em seu primeiro e único dia de trabalho. 

Passando do pretérito mais que perfeito para o futuro do pretérito, a narradora dirige 

Luandi a outras descobertas, que não dependem apenas dele: 

 
Descobriria também que não bastava saber ler e assinar o nome. Da leitura era 

preciso tirar outra sabedoria. Era preciso autorizar o texto da própria vida, 

assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus. E que era preciso 

continuar decifrando nos vestígios do tempo os sentidos de tudo que ficara para 

trás. E perceber que por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e 

marcas havia. A vida era um tempo misturado do antes-agora-depois-e-do-

depois-ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo. Dos que foram, dos que 

estavam sendo e dos que viriam a ser. (p. 110) 

 

  O trecho acima, que parece resumir em poucas linhas toda a potência poética que 

existe em Evaristo, assinala uma mudança da cena literária com a reinserção da etnicidade 

na arte. Essa literatura não quer disfarçar as marcas existentes de gerações passadas na 

assinatura de um nome, que talvez só tenha se tornado possível com gerações e gerações 

permitindo à geração atual o poder dessubalternizador da escrita; essa literatura também 

não quer rasurar os vestígios de uma história que precisa ser recontada para que deixe de 
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silenciar. Esse eco encompridado se faz ainda mais visual quando, em um dos momentos 

mais simbólicos da narrativa, Luandi reencontra sua mãe. Nesse reencontro, ele não vê 

apenas a mãe, ele vê, ali,  

 
a mãe, Ponciá, Biliza-estrela, a mulher que até pouco tempo enfeitava a noite 

escura que ele trazia no peito, Vó Vicência, pessoa que ele nem tinha 
conhecido e que tinha encontrado a morte pelas mãos de Vô Vicêncio. E ainda 

outras mulheres da família e do povoado, muitas que ele nunca vira e das quais 

apenas ouvira falar. Eram só mulheres que naquele momento se acercavam de 

Luandi. E dentre elas uma orientando os passos das demais. Uma era guia de 

todas, a velha Nêngua Kainda. E era ela que entregava Maria Vicêncio para 

ele.  (pp. 102-103) 

 

 A descrição apresentada pela narradora parece, logo, uma cena visualmente 

captável: sua mãe, aquela mulher que lhe trouxe a este mundo, existindo ali em meio a 

uma rede de outras mulheres, algumas já mortas, outras ainda em vida, sendo guiadas 

pela anciã Nêngua Kainda. O passado, então, não se apresenta encerrado; em vez disso, 

Luandi vê que, nós, mulheres, carregamos tantas outras que estiveram aqui, antes, para 

que pudéssemos estar aqui, agora. Edward Said, ao falar da invocação do passado, afirma 

que ele “constitui uma das estratégias mais comuns nas interpretações do presente”, o que 

acontece não apenas pela “divergência quanto ao que ocorreu no passado e o que teria 

sido esse passado, mas também [pela] a incerteza se o passado é de fato passado, morto e 

enterrado, ou se persiste, mesmo que talvez sob outras formas” (SAID, 1995, p. 33). Sob 

outras formas, o passado não apenas coletivo, mas também individual – seja o do Brasil, 

seja o das mulheres de Nêngua Kainda – nos ajuda a interpretar um presente que, a passos 

muito lentos, repensa a exclusão do sujeito subalternizado.  

Maria Vicêncio e Ponciá Vicêncio, mulheres do presente da narrativa que fazem 

parte das mulheres de um outro tempo, recorrem ao barro como meio de expressão 

artística. Quando entra em contato com o material, Ponciá logo modela seu Vô Vicêncio 

em miniatura; quando começa a se perder em seu esquecimento, recupera a pequena 

estátua deixada em Vila Vicêncio; quando é reencontrada pelo irmão, é por meio da 

pequena escultura de barro que ela pergunta se Luandi se lembra do passado. A pequena 

obra de arte, elaborada por Ponciá a partir de uma memória mais inventada do que 

testemunhada, funciona como uma âncora a mantê-la conectada à realidade, a não 

permitir que o esquecimento a distancie completamente dos seus, em uma “(...) resistência 

teimosa e muitas vezes silenciosa do negro” (EVARISTO, 2019, p. 107). Tal teimosia 

volta o olhar ocidental para a assunção de uma nova-velha identidade, sobrevivente à 

barbárie: 



118 

 

 
Valoriza-se a voz negra, mas, sobretudo, a voz negra em contato com a sua 

cultura e história, livrando-a do papel de objeto. O discurso literário passa a 

ser concebido como uma prática que favorece a construção cultural e, 

principalmente, identitária de um grupo marginalizado e silenciado. 

(PATROCÍNIO, 2013, p. 41) 

 

Nas ficções de suas memórias, Maria-Nova transforma “Mãe Joana, de Maria-

Velha, de Tio Totó, do louco Luisão da Serra, da avó mansa, que tinha todo o lado direito 

do corpo esquecido, do bisavô que tinha visto os sinhôs venderem Ayaba, a rainha” 

(EVARISTO, 2018, p. 63) em literatura; nas suas memórias de autoausência, de Ponciá 

recria com barro “a mãe, Biliza-estrela, a mulher que até pouco tempo enfeitava a noite 

escura que ele trazia no peito, Vó Vicência, pessoa que ele nem tinha conhecido e que 

tinha encontrado a morte pelas mãos de Vô Vicêncio” (2019, pp. 102-103). Conceição 

Evaristo, com isso, faz da criação uma sobrevivência, de onde emergem identidades não 

mais dispostas a ninar o sono injusto dos que ainda insistem em ocupar a casa grande.   

 

2.3.3  LABORATÓRIOS EVARISTIANOS: SUAS ESCREVIVÊNCIAS COMO 

ATO POLÍTICO 

 Olhar para a obra de Conceição Evaristo a partir da investigação de uma escrita 

laboratorial logo faz o holofote se voltar para a escrevivência, escrita que ela própria 

conceitua e reconhece como sua. O caráter assumidamente inventivo e o compromisso 

com a realidade a partir da experiência fazem das escrevivências um campo de 

experimento, em que a confusão entre realidade e ficção, com a qual venho flertando 

desde o final do mestrado, aparece intencionalmente. Evaristo alcança, com isso, o lugar 

ambíguo das narrativas que implicam a dissolução de fronteiras entre realidade e ficção, 

entre gêneros literários, entre o dentro e o fora do texto. Em Insubmissas lágrimas de 

mulheres, à primeira página do livro a autora propõe que  

 
(...) estas histórias não são totalmente minhas, mas quase que me pertencem, 

na medida em que, às vezes, se (con)fundem com as minhas. Invento? Sim, 

invento, sem o menor pudor. Então as histórias não são inventadas? Mesmo as 

reais, quando não contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que 

aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde 

e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. E, quando se 

escreve, o comprometimento (ou o não comprometimento) entre o vivido e o 

escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que, ao registrar estas 

histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência. 

(EVARISTO, 2016, grifos meus, p. 7) 

 

 Sem assinar o texto do qual retirei o excerto acima, Evaristo comenta que as 

histórias reunidas no livro são inventadas, ainda que se fundem à sua própria história. 
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Mesmo as reais, quando contadas, se fazem inventadas, tendo em vista que algo se perde 

no caminho. O real rasurado ou o rastro do real vai povoar as histórias narradas em 

Insubmissas lágrimas de mulheres, sem que a sua narradora busque disfarçar. Embora a 

escrita tenha a primeira pessoa do discurso centrada na protagonista de cada uma das 

histórias – aqui, recorto as de Natalina Soledad e Líbia Moirã –, essa primeira pessoa 

oscila, sobretudo no início de cada narração, em que a narradora – ou a autora –, em um 

percurso quase documental, aparece indisfarçável, produzindo comentários a respeito do 

seu encontro com a protagonista em questão. No início do relato de Líbia Moirã, a 

narradora-autora-personagem conta que a protagonista  

 
(...) quis saber o porquê de meu interesse em escrever histórias de mulheres e, 

em seguida, me sugeriu se não seria mais fácil eu inventar as minhas histórias, 
do que sair pelo mundo afora, provocando a fala das personagens, para 

escrever tudo depois. Das provocações que Líbia Moirã me fez, respondi 

somente à última: 

- Eu invento, Líbia, eu invento! Fale-me algo sobre você, me dê um mote, que 

eu invento uma história, como sendo a sua... (p. 88) 

 

 Como ocorre em outros momentos, no trecho acima a narradora brinca com o 

termo “personagem”, propondo que as pessoas, ao lhe contarem histórias reais de suas 

vidas, transformam-se em personagens fictícias de uma vida reinventada, o que se torna 

matéria narrativa de suas escrevivências. Provocada por uma Líbia que está em uma 

vivência extratextual, a autora transfere seu ouvido dessa vida real, em que irá colher 

“algo sobre você”, para a vida inventada, de modo a se locomover para o espaço de, 

também, personagem do texto. Esse ouvido atento, já reconhecido em uma Maria-Nova 

que recolhia as histórias dos seus para transformar em Becos da memória, é apresentado 

pela própria Conceição Evaristo como parte de seu laboratório de escrita: 

 
Como ouvi conversas de mulheres! Falar e ouvir entre nós era talvez a única 

defesa, o único remédio que possuíamos. Venho de uma família em que as 

mulheres, mesmo não estando totalmente livres de uma dominação machista, 

primeiro a dos patrões, depois a dos homens seus familiares, raramente se 

permitiam fragilizar. Como “cabeça” da família, elas construíam um mundo 
próprio, muitas vezes distantes e independentes de seus homens e mormente 

para apoiá-los depois. Talvez por isso tantas personagens femininas em meus 

poemas e em minhas narrativas? Pergunto sobre isto, não afirmo. (2005, p. 4) 

 

Deixando em aberto a hipótese levantada, Evaristo associa o ouvido – atento às 

histórias que ouvia de mulheres – à matrifocalidade das tramas, analisando como a 

vivência em sua criação contribui para as escolhas na caracterização das suas 

personagens. O relato evidencia que a estratégia de construção narrativa de Evaristo 
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aproxima do universo ficcional as marcas de uma realidade cotidiana. Ela cria, com isso, 

uma proximidade entre o espaço sacralizado da literatura escrita e o lugar prosaico da 

literatura oral, tratando tal aproximação como um dos elementos de composição das suas 

escrevivências. Do lírico ao prosaico, o real se dilui no imaginário, deixando seus rastros 

em um jogo referencial – ou, o que pode ser mais interessante, a ficção se dilui na 

realidade, rasurando-a em um jogo que não permite a referencialidade. A confusão 

proposta aqui é certa, e é por isso que, antes de me aprofundar mais a respeito de aspectos 

como a hipótese da escrita diaspórica como pós-autônoma, preciso recuperar, na 

definição da própria autora, o conceito de escrevivência.  

Em “Da grafia-desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de minha 

escrita” (2007), Conceição Evaristo define a escrevivência como “a escrita de um corpo, 

de uma condição, de uma experiência negra no Brasil” (p. 20). Na conceituação de sua 

própria escrita, a autora propõe o tripé corpo-condição-experiência – todos a partir de um 

recorte de cor e geográfico: negro e brasileiro. Já de partida se percebe que a obra 

evaristiana não poderá ser analisada a partir dos critérios canônicos que delinearam a 

autonomia literária. Ao associar a sua escrita a uma vivência racializada, gendrada e 

inscrita geograficamente, Evaristo implode as categorias de julgamento e recepção crítica 

vigentes na modernidade. A autonomização da arte e da literatura, caracterizada pela 

experiência estética como um prazer desinteressado, pela autorreferencialidade e 

especificidade e pela arte divorciada de fins hedonistas ou pedagógico-morais 

(PEDROSA et al, 2018, pp. 165-199), já não se sustenta mais. Essa crise da autonomia 

tem como um de seus eventos centrais a revolta do cânone, cujos autores foram os estudos 

coloniais e pós-coloniais, as leituras marxistas e feministas, os estudos queer e os de cor 

e etnia.  

Quando Evaristo sinaliza que sua escrevivência será escrevivida por um corpo, 

uma condição e uma experiência feminina, negra e subalternizada, ela se coloca como 

uma das autoras dessa crise, indisciplinando a literatura a partir dos seus paralelos com 

outros espaços e áreas de conhecimento. Essa movimentação faz emergir um novo sujeito 

– uma nova sujeita, talvez – que ocupa um lugar de reivindicação quanto à 

subalternização que lhe foi imposta. Esse lugar ocupado por Conceição Evaristo é 

definido, por ela própria, como um espaço de consciência: 

 
e se inconscientemente desde pequena nas redações escolares eu inventava um 

outro mundo, pois dentro dos meus limites de compreensão, eu já havia 

entendido a precariedade da vida que nos era oferecida, aos poucos fui 
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ganhando alguma consciência. Consciência que compromete a minha escrita 

como um lugar de auto-afirmação de minhas particularidades, de minhas 

especificidades como sujeito-mulher-negra. (EVARISTO, 2007, p. 20)  

 

 Tal consciência transforma a sua escrita em um espaço comprometido com a 

autoafirmação de seu corpo, sua condição e sua experiência. O corpo negro e 

subalternizado envolve a dimensão subjetiva de sua existência, preocupado com a 

desconstrução e não repetição de sua estereotipia. A sua representação na literatura, 

sobretudo enquanto voz narrativa, funciona como um ato de resistência ao cenário 

apresentado por Regina Dalcastagnè em uma das pesquisas anteriormente mencionada. 

A condição negra e subalternizada, por sua vez, relaciona-se às recorrentes vozes-irmãs 

que aparecem nas narrativas, com as quais a sujeito-mulher-negra que protagoniza as 

histórias compartilha determinadas circunstâncias. Dessa condição compartilhada, ergue-

se antes uma memória coletiva, em um processo enunciativo solidário às vozes das 

demais personagens da obra. Já a experiência negra e subalternizada, por fim, diz respeito, 

mais especificamente, à vivência, da qual a autora ora se faz central ora se faz secundária, 

funcionando como aproximações entre a autora e suas personagens, consideradas, por ela, 

como parentes da família. Esse elemento, então, funciona como um recurso na construção 

retórica da narrativa, trazendo credibilidade e persuasão ao texto ao mesmo tempo em 

que insere na relação com a leitora a dúvida quanto à (con)fusão entre realidade e ficção.   

     
Para os estudos literários, a pós-autonomia pode não ser simplesmente um 

estado da arte do presente, mas uma reformulação do olhar sobre a literatura 

que permite encontrar, mas escritas do passado, elementos e experiências que 

eram marginalizados pelo paradigma autonômico. (PEDROSA et al, 2018, p. 

174) 

   

 Tal percepção, apresentada no texto como associada a Raul Antelo, me interessa 

em especial para pensar essa literatura não datada, necessariamente, mas pós-autônoma 

quanto à exigência de revisão do cânone proposta pelo questionamento das categorias 

utilizadas até então. As escritas tidas como pós-autônomas, como já discutido no primeiro 

capítulo desta tese, exigem novos procedimentos críticos e a reorganização dos valores 

constituintes da modernidade, não mais suficientes quando da explicação da 

contemporaneidade. Tais textos, produzidos em meio à ubiquidade do mercado, acabam 

não permitindo a distinção entre realidade e ficção quando convidam para a cena literária 

um “eu” a que podemos chamar de performático, autores que existirão em meios 

midiáticos como redes sociais, entrevistas, blogs. A autoria, então, passa a ser vista como 

como uma autofiguração, em que é necessário performar dentro e fora do texto. O lugar 
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fronteiriço, aqui, acaba evidenciando o hibridismo que ganha espaço conforme surge a 

insuficiência da configuração moderna do conhecimento. Autora, escritora, narradora, 

personagem se (con)fundem ante as mortes e voltas da autora; etnicidade, gênero, luta de 

classes também se (con)fundem ao transporem a barreira do literário. A arte, no seu todo, 

acaba deixando de se fechar em si mesma, passando a ser, com isso, socialmente útil.  

 É relevante pensar, aqui, que noção de utilidade seria essa. Para a modernidade, 

que separa irreversivelmente o indivíduo, a ordem social e a religião, a arte e a literatura 

passam a ser autônomas no momento em que se transformam em um conhecimento 

encerrado, fechado sobre si mesmo. Nesse cenário, a sua relação com o mercado passa a 

ser aversiva, como em um ato de resistência. É a arte como socialmente inútil que reafirma 

essa barreira, à medida que se coloca como não mercantilizável. Resistente à lógica do 

capital, como projeta Theodor Adorno, a arte entra em crise a partir da crítica a uma 

autonomia que reproduzia, na oposição valorativa entre a literatura e arte de elite e a de 

massa, a hierarquia de classe, base de uma sociedade capitalista. A literatura passa, com 

isso, a ser um campo por onde circulam outros conhecimentos – e eu incluiria nisso corpo, 

condição e experiência – para além do literário. Nessa leitura,  

 
Pós-autonomia implica, essencialmente, uma dissolução de fronteiras (ou o 

reconhecimento de que elas nunca existiram senão como a ficção necessária 

para a sustentação do paradigma), entre gêneros literários, entre realidade e 

ficção, entre o dentro e o fora do texto, entre a literatura e as outras formas de 

expressão. É o apagamento dos contornos com os quais se delimitava o 

domínio da literatura. (PEDROSA et al, 2018, p. 168) 

   

 Um dos resultados dessa dissolução – ou reconhecimento da inexistência – de 

fronteiras é a produção das escritas diaspóricas, em sentido amplo.  O termo diaspórico 

diz respeito, inicialmente, ao trânsito trabalhado no subcapítulo anterior, em que trato de 

duas diásporas – a interna e a externa – das personagens centrais de Ponciá Vicêncio e 

Becos da memória. Mais do que isso, porém, o termo pode ser expandido para outras 

dispersões: aquelas que acontecem nos “entres” destacados pelo excerto acima. Essas 

escritas saem da literatura e entram na realidade, exigindo repensar a categoria de 

realidade. Não mais associado ao realismo, o real se torna, na narrativa, um indício ou um 

rastro, conduzido por uma voz narrativa, um “eu” performático. Quando aproximamos 

essa autoria performática34 de Conceição Evaristo, a confusão proposta por ela se faz 

intensa.  

                                                           
34No subcapítulo “Terceira-mulher: aquela entrepáginas”, que compõe o primeiro capítulo desta tese, trato 

com mais profundidade desse “eu” performático no universo de escrita de autoria feminina, partindo das 
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 Se o “eu” performático que aparece na autoria do texto representa, ali, uma 

performance de si mesmo, não sendo, portanto, uma expressão étnica, como falar de um 

lugar de fala exigido pelo tripé corpo-condição-experiência, base de sustentação das 

escrevivências evaristianas? A pergunta, extensa porque complexa, coloca, de um lado, 

a performance do “eu” nas escritas de si e, do outro, a vivência de um “eu” necessária ao 

lugar de fala ocupado nas escrevivências. Ao se anunciar enquanto escrevivente e, ao 

mesmo tempo, assumir, dentro do próprio texto, que “eu invento, Líbia, eu invento!”, 

Evaristo se insere em um lugar entre o performático e o não-performático – ou, eu diria, 

ela sugere um mínimo necessário à performance, propondo que se performe a partir de 

uma vivência. Esse caráter fica evidente quando Conceição Evaristo, em Insubmissas 

lágrimas de mulheres, se coloca como escritora – aquela que também ouve, seleciona, 

exclui, edita, insere, cria – dentro do próprio texto, contando às suas leitoras um pouco 

do seu processo criativo: 

 
(...) Natalina começou a narração de sua história, para quem quisesse escutá-
la. E eu, viciada em ouvir histórias alheias, não me contive quando soube da 

facilidade que me esperava. Digo, porém, que a história de Natalina Soledad 

era muito maior e, como em outras, escolhi só alguns fatos, repito, elegi e 

registrei, aqui, somente estas passagens: (EVARISTO, 2016, p. 19) 

 

 Depois dos dois pontos, as vozes narrativas se misturam e surge, por fim, a história 

de Natalina Soledad, que dá título ao conto. Para além dessa reflexão a respeito das 

escolhas realizadas na elaboração da narrativa, vários são os momentos em que a voz 

narrativa inicial – que suponho ser de Conceição Evaristo, sem pudor – relata ter se 

lembrado de outra personagem cuja escrevivência foi narrada em mesmo livro, dado 

determinado aspecto de aproximação entre as mulheres. Essa outra rasura ou rastro do 

real aponta para uma repetição e um inacabamento da obra, que tampouco parece 

preocupada em se esgotar. Tal como proposto por Conceição Evaristo em algumas de 

suas entrevistas, algumas personagens não se encerram em uma narrativa e precisam, 

disfarçadamente, continuar ou ser reparadas em outras. E é por isso que a autora recupera 

suas “crias, portanto parentes de primeiro grau” (2016, p. 7).  

 Vale pensar essas características, que inserem Evaristo em uma confusa cena 

literária contemporânea, a partir das narrativas das quais me aproximo nesta tese. Antes 

de direcionar a voz narrativa à Maria-Nova, que irá, junto com uma Maria-não-mais-

                                                           
argumentações propostas por Diana Klinger, quanto às escritas de si, e de Djamila Ribeiro, quanto ao lugar 

de fala.  
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Nova, oscilar na assunção dessa voz, Conceição apresenta, na edição de 2018 pela Pallas, 

um diálogo com a leitora em um texto intitulado “Da construção de Becos”. Nele, a autora 

enxerga uma espécie de embrião daquilo que irá definir, mais adiante, como 

escrevivência: “Foi o meu primeiro experimento em construir um texto ficcional 

con(fundindo) escrita e vida, ou, melhor dizendo, escrita e vivência. Talvez na escrita de 

Becos, mesmo que de modo quase que inconsciente, eu já buscasse construir uma forma 

de escrevivência” (p. 9). Visto como um primeiro experimento, Evaristo entende que 

“escrever Becos foi perseguir uma escrevivência” (p. 11). A ideia de fundir escrita e 

vivência, portanto, já aparece nas aproximações possíveis entre Maria-Nova – “a primeira 

narração, a que veio antes da escrita; (...) a voz, a fala de quem conta, para se misturar à 

minha” (p. 11) – e a própria Conceição Evaristo, dado o jogo referencial proposto a partir 

dos rastros biográficos deixados ao longo do texto e para além dele, em entrevistas, falas 

acadêmicas, artigos.  

 Em Ponciá Vicêncio, Evaristo opta por apresentar o mesmo diálogo, em edição de 

2019 pela Pallas, desta vez intitulado “Falando de Ponciá Vicêncio...”. Ainda nos 

agradecimentos, a autora deixa uma pista para a sua leitora, que já aguça a curiosidade de 

um olhar investigativo; ela diz: “Esse livro é de uma das minhas irmãs, a mais velha, a 

que talvez nunca irá lê-lo, pois há anos que Maria Inês se assemelha a Ponciá Vicêncio, 

e se guarda em seu mundo”. A irmã Maria Inês, semelhante a Ponciá Vicêncio em sua 

autoausência, recebe esta menção extratextual, que sugere em Maria Inês uma das 

possíveis vivências de Conceição Evaristo na escrevivência Ponciá Vicêncio. Essa 

possível aproximação entre a personagem-parente e a irmã-parente se acentua quando ela 

conta que  

 
a nossa afinidade (Ponciá e eu) é tão grande, que, apesar de nossas histórias 

diferenciadas, muitas vezes meu nome é trocado pelo dela. Recebo o nome da 

personagem, de bom grado. Na con(fusão) já me pediram autógrafo, me 

abordando carinhosamente por Ponciá Evaristo e distraída quase assinei, como 

se eu fosse a moça, ou como se a moça fosse eu. (p. 8) 

 

 É curioso pensar que uma das poucas narrativas em que Conceição Evaristo 

apresenta a terceira voz narrativa corresponde ao romance que confunde realidade e 

ficção não apenas dentro do universo ficcional, mas também fora dele. Quero dizer, com 

isso, que não é apenas o real que deixa seu rastro no fictício; mais do que isso, o fictício 

deixa a sua rasura no real. Ao confessar que recebe, de bom grado, o nome da personagem, 

chegando a quase assinar em nome de Ponciá Evaristo, metade ficção e metade realidade, 
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Conceição Evaristo deixa entender que admite não apenas a confusão como também a 

performance. Tento explicar melhor: quando Evaristo permite que Ponciá rasure a sua 

realidade, chegando a quase alterar a sua assinatura – uma das marcas mais emblemáticas 

da identidade –, ela faz disso um gesto, um movimento, um ato performativo. Nesse 

sentido, ela confunde, também, a cena literária. Isso se reafirma em suas últimas palavras 

antes de dar a vez à Ponciá: 

 
Para saber mais sobre Ponciá Vicêncio, é preciso ir ao encontro dela. Não vou 

dizer mais nada, apenas afirmo que a história que ofereço a vocês não é a minha 

história e sim a de Ponciá, mas, quando me chamam por ela, quando trocam o 

meu nome pelo dela, orgulhosamente respondo: presente! (p. 9) 

 

 A resposta orgulhosa “Ponciá, presente!” aproxima o romance de seu 

compromisso político. O adjetivo “presente”, ora utilizado em sala de aula pelos alunos 

para sinalizar sua presença à professora, ora utilizado pelos movimentos políticos 

enquanto marca de presença e resistência de pessoas mortas, aparece enquanto um ato, 

uma ação.  E essa escolha me parece bem interessante: a existência de Ponciá, uma mulher 

que vai da senzala à favela, que perde sete de seus sete filhos, que se desencontra de seus 

familiares e se perde de si mesma, se aproxima muito da existência de um Brasil ainda 

não narrado. E reafirmar que, embora invisibilizados, este Brasil e esta Ponciá estão 

presentes em muito se aproxima, para mim, de um ato de resistência, um ato político de 

existir.  

 O ato político de resistência não se limita, em Ponciá Vicêncio, a essa confusão. 

A arte produzida por Ponciá e Maria Vicêncio aparece na narrativa não apenas como um 

elo entre as duas, mas também como um exemplo desse ato. Uma das formas de promover 

renda para a casa, o trabalho com o barro funciona para Ponciá como a primeira 

manifestação da herança que carrega de seu avô: “aquilo era uma obra de Ponciá 

Vicêncio, para ela mesma. Nada que pudesse ser dado ou vendido.” (p. 21). A miniatura 

de barro, com o braço cotó para trás, vai ser o objeto-lembrança da personagem, que, 

antes de reencontrá-lo, sente a mão coçar por dias. “Coçou tanto até sangrar. (...) Ponciá 

Vicêncio cheirou a mão e sentiu o cheiro de barro.” (p. 64) Este cheiro a fará ir ao encontro 

da miniatura, que será sua âncora no presente, e a fará querer voltar ao barro e ao rio, em 

Vila Vicêncio, permitindo-lhe o encontro com o irmão.  

 A cena que representa bem a relação entre a arte e a vida, tal como a escrita e a 

vivência, em Ponciá Vicêncio é vivida por Luandi e Soldado Nestor. Este último, em um 
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dia de folga, leva Luandi a uma exposição de esculturas em barro. Na ocasião, o irmão de 

Ponciá protagoniza um encontro com os seus: 

 
Foi quando, para o seu próprio susto e o de Soldado Nestor, ele se apoderou 

carinhosamente de uma canequinha de barro e com a voz embargada, quase 

em choro, gritava é minha, é minha. (...) 

“Autores: Maria Vicêncio e filha Ponciá Vicêncio 

Região: Vila Vicêncio  

Proprietário: Dr: Aristeu Pena Forte Soares Vicêncio.”. (p. 89) 

 

 Luandi reconhece o trabalho feito pela mãe e pela irmã e, embora identifique que 

o objeto tem como proprietário um Vicêncio desconhecido, entende a canequinha de barro 

como sua, pois feita pelos seus. A cena traz alguns elementos interessantes para pensar 

não apenas o recurso metaliterário, como já discutido anteriormente, mas também para 

refletir sobre as camadas dessa narrativa, ao propor Ponciá e Maria como autoras dessas 

“criações feitas, como se as duas quisessem miniaturar a vida, para que ela coubesse e 

eternizasse sobre o olhar de todos, em qualquer lugar” (p. 89). As vidas invisíveis cabem 

e se eternizam sobre o olhar de outros, em qualquer lugar, ao serem miniaturizadas em 

arte. A arte, aqui, não consegue ser autônoma: a sua autoria a insere em um lugar de 

potência política, de resistência, de visibilidade àqueles que foram invisibilizados. 

Quando contrasta a obra de arte de sua mãe e sua irmã com a de outras famílias, cujos 

autores eram desconhecidos, Luandi sinaliza que, “no caso de sua família, não. 

Desconhecido para ele era o dono” (p. 90). Com a família de Luandi, há uma hierarquia 

invertida, em que o proprietário da obra, embora detentor de parte das terras dos brancos, 

é desconhecido, mas as autoras da obra, que não tinham direito sequer às terras dos 

negros, são conhecidas e, na exposição, reconhecidas. Os invisíveis, desta vez, são os 

outros.  

 Nas memórias contadas por Maria-Nova, os rastros biográficos acabam por 

evidenciar uma fusão maior entre realidade e ficção, quando já se percebe o uso do 

primeiro nome de Conceição Evaristo como o mesmo da personagem que fará, não 

coincidentemente, o mesmo percurso que a autora: Maria-Nova também entende, bem 

cedo, que a escrita é a resposta contra a invisibilidade dos corpos subalternos, sendo, 

portanto, um ato político. Becos da memória é uma resposta à dúvida “Quem sabe para 

Maria-Nova tudo seria diferente?” (2018, p. 75). Na realidade de Maria-Nova, “(...) o 

pouco dinheiro do pão era desvirtuado para a compra de um caderno, lápis ou borracha” 

(p. 64).  E era nos livros que ela via a salvação – de si mesmo e dos seus: 
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Um sentimento estranho agitava o peito de Maria-Nova. Um dia, não se sabia 

como, ela haveria de contar tudo aquilo ali. Contar as histórias dela e dos 

outros. Por isso ela ouvia tudo tão atentamente. Não perdia nada. Duas coisas 

ela gostava de colecionar: selos e as histórias que ouvia. (...) Aquelas histórias 

ela colecionava na cabeça e no fundo do coração, aquelas ali haveria de repetir 

ainda. (pp. 31-32) 

 

 O que fica, dos becos desfeitos com o desfavelamento, são as histórias dela e dos 

outros que ali habitavam. Maria-não-mais-Nova cumpre o compromisso de Maria-Nova 

ao transformar estas histórias em um livro. Neste livro, surgem as vozes de outras lutas: 

 
Quis falar com ele [Negro Alírio] sobre o que já tinha decidido. Calou, 

sabendo, entretanto, que iria adiante como ele. Sim, ela iria adiante. Um dia, 

agora ela já sabia qual seria a sua ferramenta, a escrita. Um dia, ela haveria de 

narrar, de fazer soar, de soltar as vozes, os murmúrios, os silêncios, o grito 

abafado que existia, que era de cada um e de todos. Maria-Nova um dia 

escreveria a fala de seu povo. (p. 177) 

 

 Escrita está a fala de seu povo com esse romance coletivo, marcado pelo 

surgimento de uma voz não mais centrada no percurso de um único personagem, mas 

dissolvida em várias outras invisibilizadas ao longo da história, o que compõe, a partir da 

fragmentação, “uma estética em rede. (...) É a necessidade de resgatar as histórias que as 

lembranças vão recompondo, muitas vezes associando pedaços de umas ao que sobra de 

outras” (p. 196). A rede que constitui Becos da memória apresenta à sua leitora a tensão 

cotidiana vivida pelos personagens, fazendo surgir uma voz que, a partir de um lugar de 

experiência de certa realidade, recria a favela da infância utilizando-se das memórias reais 

e das fictícias. Ainda que deixe claro, em vivências extratextuais, se tratar de Pindura 

Saia, favela onde morou na infância e onde viveu o desfavelamento, Conceição Evaristo 

opta por trazê-la ao romance de forma inominada. Acho curiosa essa escolha, dado o fato 

de que a construção da narrativa com base em vivências – as já esclarecidas 

escrevivências – abre espaço para maior jogo referencial. Penso, diante disso, que a 

escolha por uma favela inominada sugere certa inespecificidade na experiência, visto que 

o processo de desfavelamento não se limitou à Pindura Saia. Me parece que qualquer 

pessoa que compartilhe essa vivência com Maria-Nova vê uma porta aberta à 

identificação com a narrativa, de modo que, mesmo inespecífico, haja certo 

endereçamento.  

 Inespecificidade e endereçamento soam, a princípio, como contraditórios. 

Contudo, vale destacar que a inespecificidade diz respeito a uma experiência pessoal que 

possa ser generalizada dentro de determinada realidade, enquanto o endereçamento 

recupera a relação identitária estabelecida com o leitor. Em Indicionário do 
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contemporâneo (2018), os autores refletem sobre o conceito de endereçamento em um 

texto intitulado “Endereçamento e poesia”. Nele, partem desse conceito aplicado na 

poesia para, então, pensar seu uso na prosa. Caracterizado como a pressuposição de uma 

leitora encenada, o endereçamento parte do encontro e da partilha com o outro, a partir 

da exposição de uma intimidade que revela um desejo de transitividade. Nesse sentido, 

há uma contínua travessia para o outro, singular e anônimo.  

A pergunta, desde o romantismo, traz uma questão ética: para quem se fala? Essa 

pressuposição de uma vivência compartilhada deixa clara a carga relacional e comunitária 

que a escrita contemporânea traz. Ana Cristina Cesar, por exemplo, lança mão dos 

procedimentos referentes ao diário, à correspondência, à confissão em suas poesias. Essa 

convocação do outro também vai aparecer na prosa, ainda que nem sempre por meio da 

marca conversacional da segunda pessoa do discurso. 

 
A segunda pessoa – diferentemente do que acontecia na poesia clássica, em 

que esse problema simplesmente não se colocava, já que o destinatário era o 

que deveria ser, a saber, os grandes senhores ou personagens conhecidos – é 

esse “qualquer um”, com quem poderá haver familiaridade e cumplicidade, 

comunidade, enfim, em geral no sofrimento. (PEDROSA et al, 2018, p. 102)  

 

 A associação entre a segunda pessoa e esse “qualquer um” é especialmente 

interessante para pensar que este outro não é um remetente, mas é alguém com quem é 

possível criar um espaço comum a partir do sofrimento. Em se tratando de Conceição 

Evaristo, esse “qualquer um”, indeterminado, mas existente, tem dois recortes possíveis: 

primeiro, “qualquer um” são as suas vozes-irmãs; segundo, “qualquer um” é aquele que 

deve ser incomodado de seu sono injusto. Nesse viés, a obra evaristiana permite pensar 

em um endereçamento que reorganiza as formas de agrupamento social.  

 
Se a discussão sobre o endereçamento é um retorno ao problema da enunciação 

poética, relacionando poesia e ética, ela mobiliza certamente uma nova 

circunstância, relacionada a um empenho performático, em que já não se trata 

de um sujeito representado por outro e pata um outro, mas de eus em transito, 

transformados no curso da poesia, produzidos inclusive por ela, na escrita e na 

leitura, expostos e refletidos enquanto construções em aberto, em obras, como 

a forma poética mesma, que também não é mais, como queria João Cabral, um 

“organismo acabado”, mas se apresenta como um entrecruzamento plural de 

formas, entre o ensaio e a poesia, entre a poesia e a autobiografia e assim por 

diante. (p. 103) 

 

 A obra “organismo não acabado”, transitiva em seu exercício literário, difere da 

autonomia literária do século XX não apenas devido ao questionamento das fronteiras 

estabelecidas entre o literário e o não literário, mas também por esse espaço em comum 
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que passa a ser compartilhado com a sua espectadora. Em uma escrevivência que se 

propõe como escrita afro-brasileira, a possível pós-autonomia, reconhecível por esses 

rastros do real e pelo endereçamento, ganha o caráter político ao se abrir tanto para o 

recontar uma história pregressa, por meio de narrativas comprometidas com a revisão 

histórica, quanto para o repensar os rumos da história futura, por meio de um 

direcionamento a leitores e leitoras com quem se divide um espaço comum. Com isso, 

Conceição Evaristo traz para a sua literatura o compromisso político já anunciado em seu 

olhar acadêmico:  

 
Se para algumas mulheres o ato de escrever está imbuído de um sentido 

político, enquanto afirmação de autoria de mulheres diante de grande presença 

de escritos homens liderando numericamente o campo das publicações 

literárias, para outras, esse sentido é redobrado. O ato político de escrever vem 

acrescido do ato político de publicar, uma vez que, para algumas, a 

oportunidade de publicação, o reconhecimento de suas escritas, e os entraves 

a ser vencidos, não se localizam apenas na condição de a aurora ser inédita ou 

desconhecida. Não só a condição de gênero vai interferir nas oportunidades de 

publicação e na invisibilidade da autoria dessas mulheres, mas também a 

condição étnica e social. (EVARISTO, 2019, pp. 8-9) 

 

 É em um caldeirão de narrativas comprometidas étnica e socialmente que Evaristo 

convida e repensar o cânone por meio do não-cânone, confundindo a cena literária com 

as suas escrevivências. Mais do que (con)fundir escrita e vivência, a autora confunde a 

cena literária ao convidar para a sua literatura um “eu” que performatiza a partir de um 

corpo-condição-experiência. O banzo, ferida no peito de Maria-Nova e coceira na mão 

de Ponciá, passa a ser um sentimento compartilhado com quem lê Becos da memória e 

Ponciá Vicêncio, de modo a não apenas dividir um sofrimento, mas também, e 

principalmente, compartilhar uma noção de comunidade, tão necessária à assunção de 

novas identidades na contemporaneidade.  
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3 OS VOOS DE PALOMA VIDAL: SUAS PARTIDAS E CHEGADAS  

Durante o voo, ela leu, jamais reparam nas fronteiras que vão 
atravessando 

Paloma Vidal, em Mais ao sul 

 

“Se llega a un lugar sin haber partido de otro, sin llegar”, de Silvina Ocampo35, 

convida, como epígrafe, à leitura da narrativa Algum lugar, de Paloma Vidal. Lançado 

em 2009 pela Editora 7Letras, o primeiro romance da escritora, que mais duvida do que 

afirma a sua dupla nacionalidade argentina e brasileira36, possui uma narrativa que se 

encerra em poucas linhas: a inominada narradora, junto a seu companheiro M., vai a Los 

Angeles, nos Estados Unidos, com a finalidade de escrever sua tese de doutorado. Logo 

após um momento de profundo isolamento, M. retorna ao Rio de Janeiro. Quando a 

narradora vai ao Brasil de visita, acaba descobrindo uma gravidez não-planejada, o que a 

leva a continuar no país. O romance se encerra em outra cidade, Buenos Aires, quando 

C., filho do casal, já se encontra com dois anos e a narradora não se relaciona mais com 

M. Essa breve sucessão de ações compõe o que se convenciona chamar de apresentação, 

conflito, clímax e desfecho da narrativa, sugerindo que tais nomenclaturas não servem à 

literatura de Paloma Vidal, que se dedica às linhas tênues que definem o romance, 

questionando-as, inclusive. 

Três anos depois, em 2012, volta a publicar pela Editora Rocco, convidando a 

leitora à leitura, dessa vez, com uma epígrafe em francês: “Je me souviens pendant que 

je vis”, trecho de um filme de Agnès Varda. Com a publicação de Mar azul, Vidal volta 

às longas narrativas e propõe um romance que, também, possui um enredo curto: a 

inominada narradora – de novo, mas, talvez, outra –, já septuagenária, resolve escrever 

suas memórias, diante do medo de, tal como o pai, desmemoriar-se. Nesse momento, ela 

se encontra, supostamente, no Rio de Janeiro, buscando resgatar sua história pela 

recuperação não-cronológica de três violências: o abandono paterno, o estupro por seu 

primeiro namorado e o desaparecimento de sua melhor amiga-irmã-filha. Com diversas 

lacunas, as narrativas acompanham fluxos de pensamento e são escritas atrás das páginas 

                                                           
35“Escritora, contista e poeta argentina, Silvina Ocampo nasceu em Buenos Aires, em 1903. Na juventude, 

estudou desenho e pintura em Paris com Giorgio De Chirico e Fernand Léger. Em 1935, depois de conhecer 

Adolfo Bioy Casares, com quem se casa em 1940, passou a se dedicar totalmente à literatura. Entre suas 

obras se destacam os volumes de contos Viaje olvidado (1937), Autobiografía de Irene (1948), Las 

invitadas (1961) e Los días de la noche (1970). Morreu em Buenos Aires, aos noventa anos.” Disponível 

em: https://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=06102 Acesso: jun. 2020. 
36Vale esclarecer que, por escolha, a escritora de origem portenha não se naturalizou brasileira, embora 

tenha residência fixa no país desde os dois anos de idade, quando acompanhou o exílio da família. 

https://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=06102
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de caderno de seu pai, já morto neste momento da narrativa. Sem uma doença terminal 

ou uma descoberta reveladora de um passado espetacular, o romance se encerra com a 

imagem presente tanto na capa quanto no título: a do mar.   

Ambos os romances de Vidal, que, até a presente data, publicou apenas mais um 

romance Ensaio de voo (Editora Quelônio, 2017), contêm traços recorrentes que 

evidenciam uma espécie de projeto literário. Esquivando-se das narrativas 

comprometidas com aspectos como a representação do real e o compromisso com a 

linearidade – ou, mais especificamente, dos bildungsroman37 comuns à 

contemporaneidade –, as narrativas acima possuem maior compromisso com a estrutura 

que com o enredo do texto, heranças inquestionáveis de Clarice Lispector. Isso não quer 

dizer, porém, que o enredo se mostra simplista ou pouco elaborado; isso quer dizer que o 

passeio por outros gêneros literários, como a dramaturgia, e o uso abundante de novos 

gêneros textuais, como os fragmentos, dizem respeito a uma literatura preocupada em se 

pensar. E Paloma Vidal fará isso pelo micro – e não pelo macro. Nesse contexto, com 

cerca de 170 páginas, interessa mais à economia do texto o mínimo, de modo que o título 

e a epígrafe ganham sentido com a menor parte, com o detalhe, com o “cisco”.  

Em entrevista concedida a Patrícia Martinho Ferreira, para a Revista Z Cultural38, 

Paloma Vidal se declara, a partir da divisão proposta por João Cabral de Melo Neto sobre 

autores gordos e magros, “uma escritora bem magra, como um cisco mesmo, um pequeno 

cisco, na medida em que eu realmente gostaria de fazer literatura com o mínimo” (p. 4). 

Essa declaração, obviamente, não é carregada pela inocência de quem escreve como ato 

orgânico de sobrevivência; em vez disso, Paloma Vidal é professora de Teoria literária 

da Universidade Federal de São Paulo e insere em sua obra os ecos de um longo período 

de estudo. Autora da dissertação A história em seus restos: literatura e exílio no Cone Sul 

(2004) e da tese Depois de tudo. Trajetórias na literatura latino-americana (2006), Vidal-

escritora desdobra-se em Vidal-pesquisadora, trazendo temas caros à sua ficção, tais 

como exílio, memória e identidade, para a sua crítica acadêmica. Esse desdobramento 

                                                           
37Segundo Leila Lehnen, “o Bildungsroman narra como o protagonista se encontra, indicando a 

solidificação da sua personalidade em vez de sua modificação” (2013, p. 167). Em linhas gerais, esse tipo 

de romance se compromete com a narrativa de um rito de passagem.  
38 Entrevista intitulada “Estrangeiridade e experimentação: uma conversa com Paloma Vidal” e disponível 

em: http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/estrangeiridade-e-experimentacao-uma-conversa-com-paloma-

vidal/ Acesso: jan. 2018. 

http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/estrangeiridade-e-experimentacao-uma-conversa-com-paloma-vidal/
http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/estrangeiridade-e-experimentacao-uma-conversa-com-paloma-vidal/
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vem à luz com os livros-experimentos, que carregam em si a teoria literária perseguida 

por Vidal.   

 Dado o caráter experimental de sua narrativa, o desejo por fazer uma leitura 

paralela à formação acadêmica se torna incontornável. A autora, que nasce na Argentina 

em 1975 e se muda como exilada para o Brasil dois anos depois, formou-se em Letras e, 

assim como a narradora de seu primeiro romance, também foi a Los Angeles, para realizar 

parte da pós-graduação. Com ela, também compartilha a origem portenha, tendo ambas 

se mudado para outro país diante da necessidade de exílio de seus pais. Diferentemente 

de sua personagem, no entanto, Vidal conclui a sua pesquisa e, em 2009, torna-se 

professora da Universidade Federal de São Paulo. Sua produção literária, na contramão 

ao movimento de evasão comum aos escritores-críticos ou críticos-escritores, manteve-

se farta: desde o lançamento do livro de contos A duas mãos, publicado em 2003, quando 

estreia na literatura sob a inscrição como escritora, Vidal já publicou mais um livro de 

contos (Mais ao sul, 2008), três romances (Algum lugar, em 2009; Mar azul, em 2012, e 

“Ensaio de voo”, em 2017), dois livros de inscrições em blog39 (durante e dois, ambos 

em 2015), três textos dramáticos (reunidos em Três peças, em 2014), além, é claro, de 

publicações recorrentes de artigos, ensaios e experimentações híbridas40. 

 Em resenha intitulada “A voz contida de Paloma Vidal”41, a crítica literária 

Beatriz Resende comenta, com ansiedade, a espera pelo segundo romance de Vidal, 

assinalando que há, então, uma espécie de projeto literário: “Paloma Vidal cria narrativas 

que parecem dar sequências umas às outras sendo, no entanto, a cada vez, absolutamente 

novas” (p. 1). Essa resenha, publicada quando a escritora estava “a caminho do quarto 

livro” (p. 1), baseia-se nos dois livros de contos A duas mãos e Mais ao sul (2008) e no 

romance Algum lugar para sugerir a existência de uma unidade, encaminhada, sobretudo, 

pela recorrente temática da transnacionalidade a partir da ótica feminina, presente, de 

fato, em todas as obras da autora. Vale ressaltar, ainda, que essa unidade, a que chamarei 

de projeto, afirma-se em uma sequência de diferentes gêneros literários: romance, conto, 

inscrições em blog, peças teatrais e, inclusive, ensaios.  

                                                           
39Ambos, publicados pela 7Letras em 2015, “trazem uma experiência plural: misto de crônica e diário, 

poesia e prosa, formam uma espécie de relato de viagem, com textos escritos na distração do instante, 

postados originalmente em blog no meio de afazeres cotidianos” (equipe editorial).   
40Dupla exposição, publicado em 2016 pela editora Anfiteatro, conta com textos com grande teor 

confessional de Paloma Vidal e imagens de Elisa Pessoa.  
41Disponível em: www.rocco.com.br. Acesso: jan. 2018. 

http://www.rocco.com.br/
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Além disso, Resende aponta haver em Vidal um minimalismo do estilo, 

caracterizado pela brevidade do que vai ser narrado, de modo que “é mais uma vez num 

jogo de esconde/revela-se que os textos de Paloma são atravessados pelos conhecimentos 

teóricos que a autora, também professora de literatura e tradutora, detém e sabe usar” (p. 

2). Nesse contexto, a crítica literária, que recebe tão bem a literatura de Vidal desde o seu 

primeiro livro, compreende em sua obra uma potência para o texto experimental, na 

medida em que insere a escritora no rol de grandes autores contemporâneos, capazes de 

lidar com o fato de também serem críticos de forma produtiva. O traço experimental, 

característico não apenas do romance, instiga a leitora a uma leitura mais desconfiada e 

cuidadosa, tornando-a, portanto, “ruminante”. 

A questão da ótica feminina, assinalada por Beatriz Resende sem titubear, ainda 

é, no entanto, um desafio a ser ultrapassado. Na contracapa do segundo livro de contos 

de Paloma Vidal, publicado pela Editora Língua Geral, Luiz Ruffato afirma ser “raro, 

muito raro um autor emergir já com uma voz autônoma, dono e senhor de universos 

próprios: e, no entanto, existe” (VIDAL, 2008, grifos meus). Há aí, ao mesmo tempo, um 

conforto e uma inquietação: o primeiro porque o reconhecimento de que Paloma Vidal 

constrói um universo próprio é um convite à reflexão sobre a importância de sua obra; o 

segundo porque a informação contida pela escolha do gênero masculino assinala que, se 

já é raro um escritor com uma dicção tão autônoma, mais raro ainda é uma escritora. Não 

é necessário esclarecer que essa definição está repleta de boas intenções; contudo, é 

fundamental que se possam reconhecer os ecos contidos em uma fala como essa. Afinal, 

se a norma sempre foi o masculino, a diferença que se propõe é “literatura” versus 

“literatura de mulher”. 

No ensaio O que é lugar de fala?, já apontado no primeiro capítulo desta tese, 

Djamila Ribeiro, recuperando a crítica feminista com o clássico e fundador livro O 

segundo sexo, de Simone de Beauvoir, aponta que, “de modo geral, diz-se que a mulher 

não é pensada a partir de si, mas em comparação ao homem. É como se ela se pusesse se 

opondo, fosse o outro do homem, aquela que não é homem” (p. 35). No contexto da 

literatura brasileira, o cenário não é outro: até o século XX, embora a maior parte do 

público leitor fosse feminino, o direito de fazer literatura era quase exclusivamente 

masculino42. Nomes como Rachel de Queiroz e Clarice Lispector eram – e ainda são, hoje 

                                                           
42Aqui, uso os advérbios “quase exclusivamente” para não invisibilizar ainda mais a presença de mulheres 

como Maria Firmina dos Reis e Júlia Lopes de Almeida, que, embora não tenham repercutido 
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– exceções. Apenas recentemente, com os estudos pós-coloniais, passou-se a reconhecer 

que, “na situação da diáspora, as identidades se tornam múltiplas” (HALL, 2003, p. 27), 

e a consequência disso é a multiplicidade de vozes em ascensão. Muitas dessas vozes, 

que estiveram submersas, são femininas, o que levanta alguns questionamentos quanto ao 

lugar do qual se fala. 

Como já apontado por Djamila Ribeiro, ao definir lugar de fala como o espaço 

ocupado por aqueles que são oprimidos por determinado traço de exclusão social, 

cabendo aos privilegiados por esse traço ocupar o lugar de fala daquele que se beneficia 

dessa exclusão, há uma reivindicação de que a história da escravidão, em um Brasil de 

herança escravocrata, seja contada, também, pelas perspectivas das pessoas negras. Da 

mesma forma que esse deslocamento minimiza a invisibilidade reservada à população 

negra brasileira, pensar o lugar de fala quanto às mulheres, em uma sociedade de fortes 

heranças patriarcais, reduz grande parte do silenciamento imposto cotidianamente a 

mulheres que foram, antes, objetos do que sujeitos de suas narrativas.  

Embora o lugar de fala discutido por Ribeiro tenha a ver com o lugar ocupado por 

ela – mulher negra –, propondo uma reflexão que diz respeito às heranças da escravidão, 

vale refletir, também, a respeito das heranças do patriarcado. O silêncio reservado às 

mulheres, não só na literatura, evidencia que existe um lugar de fala a ser ocupado, ainda 

que ele não esteja propriamente vazio: ao longo da história, os homens se ocuparam desse 

lugar e falaram das mulheres como objetos. Nesse sentido, a escritoras atuais tematizam, 

muitas vezes, o feminino como uma forma de entender esse lugar: e é, em grande parte, 

isso que Paloma Vidal tem feito em sua literatura. Com uma temática tradicionalmente 

feminina – a casa, a família, os encontros e desencontros afetivos, a sororidade, a 

violência sexual –, Vidal não recusa “a literatura de mulher”. Em vez disso, ela a discute 

com sua própria voz. Para isso, a autora passeia por vozes que, por diferentes que sejam, 

estão no espaço do feminino, sem reproduzir, com isso, os padrões de feminilidade já 

cristalizados na literatura brasileira. 

Protótipo desses caminhos trilhados por Vidal, o conto “Genealogia” aparece 

como o último dos contos que compõem o primeiro de seus livros, A duas mãos. Nele, a 

voz narrativa se apresenta em segunda pessoa, dialogando diretamente com uma mulher, 

                                                           
nacionalmente como escritoras outras, como Hilda Hilst e Clarice Lispector, afirmaram-se como escritoras 

ainda no século XIX.    



135 

 

a quem se refere com o vocativo “menina”. O conto, recorrentemente injuntivo, apresenta  

os movimentos da personagem por meio do uso de imperativos ou indicativos com a 

finalidade de indicar ordens e da segunda pessoa discursiva “você”. “Levanta-se, menina” 

(VIDAL, 2003, p. 58) inicia a narrativa de pouco menos de dez páginas, contextualizando 

o cenário no qual vai se passar a pequena história: a mulher, que se encontra deitada em 

uma cama, tem poucas forças para se levantar e seguir adiante. Ela se insere, então, em 

um “buraco em que se deixou enfiar” (p. 58), caracterizado por com conflito genealógico: 

a personagem, que possui uma relação conflituosa com a sua mãe, “aquela puta” (p. 60), 

começa a reconhecer, em seu próprio corpo, as marcas deste outro corpo que a trouxe ao 

mundo. Ao longo do conto, a voz narrativa instrucional organiza o espaço feminino no 

qual a personagem se encontra: “e você, que não viu seu bebê sendo jogado de uma 

muralha pelo inimigo, que não perdeu seu companheiro, nem foi violada, que vive sua 

vida resguardada e protegida das guerras e da miséria, ainda assim você poderia (e talvez 

quisesse) encarnar o papel milenar” (p. 59). Mais adiante, aponta que o lugar histórico de 

vítima, “com crises existenciais (que eles chamarão de histéricas)” (grifos meus, p. 59), 

corresponde ao “desdobramento natural das coisas” (p. 59), recusado por ela. Dentre esses 

“eles”, a narração faz uma breve digressão e relembra a existência de um “padre obeso”, 

o primeiro a empurrá-la à fossa na qual se encontra, um personagem claramente pedófilo. 

Na recusa à sequência desses passos cristãos, a personagem “descende daquelas que 

morreram queimadas” (p. 64). E é esta a condição de ruptura com as heranças maternas 

que a paralisa. O conto se encerra, todavia, com outro movimento de ruptura: “você se 

lembra daquela coitada que depois de perder tudo sai dançando ao som de uma música de 

carnaval. É uma forma de se salvar. Você se senta na beirada da cama e olha para seus 

pés. Você pisa no chão. E anda” (p. 65). Ainda que ela não seja “Aquiles, que se move 

como um leão” (p. 64), existe, nela, a força necessária para se movimentar, porque “você 

não precisa esperar que o sapo se transforme em príncipe. Nem precisa jogar o sapo na 

parede” (pp. 64-65). Nesse viés, a personagem não nega a herança materna para conseguir 

se levantar da cama; em vez disso, ela nega outra genealogia: a deles – daqueles que nos 

entendem “histéricas” e “coitadas”; daqueles que nos creem como o outro de Aquiles e 

sapo-príncipe; daqueles que, todos os dias, nos queimam em suas próprias fogueiras.  

 Ao evidenciar esse rompimento com “eles”, o conto ponta em uma direção 

importante para a literatura escrita por mulheres no Brasil: em vez de reproduzirem 

características que aprofundam o fosso em que se encontram os laços estabelecidos entre 
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as mulheres, muitas escritoras contemporâneas narram a trajetória de mulheres que, tal 

como em “Genealogia”, se levantam da cama em que se encontram paralisadas há anos 

por estímulo e orientação de outras mulheres. No conto, a voz da narradora pode ser a 

voz da própria personagem em uma projeção de si própria, não se sabe – o que ela não 

nega, nessa narrativa, é a ideia de que representa aquelas que, ao serem queimadas em 

fogueiras, permitiram que o silêncio fosse rompido. Essa narradora e essa personagem – 

embora não sejam as mesmas – irão preencher outras páginas ficcionais de Vidal, 

demonstrando uma preocupação com esse lugar ocupado não apenas nos contos, mas 

também nos romances e nas demais produções literárias da autora.   

Em meio a essa variedade, o que se percebe é a construção de uma voz autônoma, 

conforme defendido por Ruffato, – mas – de uma “autora”, “dona” e “senhora de 

universos próprios”. Em artigo intitulado “A prosa de Paloma entre passados, paisagens 

e pássaros”, publicado em Possibilidades da nova escrita literária no Brasil (2014), 

Sérgio de Sá afirma que “a literatura aqui parece mesmo saída de um clima que nunca 

jorra de alegria e que, tampouco, afunda para sempre na tristeza. Não. A atmosfera que 

Paloma consegue criar é a de um caminhar lento, porém resistente” (p. 125). Em oposição 

à colocação de Ruffato, em Mais ao sul (2008), Beatriz Resende, na mesma contracapa, 

afirma que  

 
filha do feminismo, jovem do século XXI, Paloma Vidal pode falar de um lugar 

que, não sendo mais marginal, ainda guarda todo o “esquisito” que só a literatura 

das mulheres consegue ter, ou seja, pode utilizar-se de tudo aquilo que talvez 

não fosse perceptível ao aparelho auditivo masculino. (2008, s/p.) 

 

Nesse sentido, Paloma Vidal deixa se manifestar, em sua obra, uma voz feminina 

– e resistente –, disposta a “escrever como mulher” simplesmente porque é mulher e é 

este o lugar de fala do qual ela parte para ocupar a literatura. Junto a ele, estão dois 

espaços importantes em sua obra: o familiar e o acadêmico. Algum lugar e Mar azul, 

enquanto romances que densamente se debruçam sobre os temas deslocamento, errância 

e estranhamento, permitem pensar como esse duplo lugar ocupado por Paloma Vidal a 

insere no rol de autoras donas e senhoras de um universo próprio. De um lado, uma 

personagem que sai em busca de si e chega, sem nunca ter de fato partido; de outro, uma 

personagem que lembra para sobreviver ou que sobrevive porque lembra; entre elas, há o 

compartilhamento genealógico de rupturas necessárias para que possam existir e resistir.  
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*** 

 
Quando ela me disse “Você vem, sim” e eu fui, sim, o mundo que eu havia criado 

para mim no futuro estava se aproximando da realidade e, ao mesmo tempo, fazendo meu 

mapa girar. E eu girei. Corri a cidade, outras cidades, um pouco do mundo. Experimentei 

um pouco de uma liberdade que vi como minha, resultado de percursos que fiz na 

tentativa de me tornar uma mulher mais próxima daquela que entrou na minha casa em 

Angra dos Reis e não desengasgou uma bagagem de anos. Quando li Paloma Vidal pela 

primeira vez, me surpreendeu uma frase boba: “durante o voo, ela leu, jamais reparam 

nas fronteiras que vão atravessando”. Chamo de boba porque ela falava de pássaros, mas 

eu adoro tatuar coisas bobas e, então, deixei no meu braço registrado que, “durante o voo, 

ela leu, jamais reparam nas fronteiras que vão atravessando”. Toda vez que releio, penso 

que quem lê sou eu e quem não repara nas fronteiras que já atravessaram e continuam 

atravessando somos eu, minha irmã, minha mãe, minha avó, uma prima, umas várias 

amigas... O mais confuso é que sempre alcei o voo com medo de ficar parada, sozinha.  

E acabei sozinha, morrendo de medo de ficar para sempre sozinha,  

 
entendendo que o tempo 

sempre leva 

as nossas coisas preferidas no mundo 

e nos esquece aqui 

olhando pra vida  

sem elas.  
 

A solidão, contudo, não me existe. Eu não ando só. 

 

*** 

 

No dia 18 de abril, liguei para uma amiga e perguntei: “mas, e se der positivo? Eu 

tenho uma tese para escrever”, a que ela respondeu: “aí você pare duas vezes em um único 

ano”. Odeio a metáfora do parto associada à escrita de dissertações e teses, mas ri. Pensei: 

se der positivo, vou parir duas vezes, logo eu, que não me imaginava parindo nenhuma. 

E foi no resultado positivo do exame que eu vi o texto tomando forma, a escrita tomando 

o meu corpo. Lembro da Alice Ruiz dizendo que  

 
depois que um corpo 
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comporta  

outro corpo  

 

nenhum coração  

suporta  

o pouco 

 

e fico emocionada com a ideia de que já não venho mais suportando o pouco há 

algum tempo; ter um corpo para abrigar tem me feito suportar menos ainda.    

 

3.1 ALGUM LUGAR: UM PASSEIO PELA DESCOBERTA DO PERTENCER 

A SI MESMA 

O primeiro romance de Paloma Vidal, publicado pela Editora 7Letras, seis anos 

após o livro que marca a sua estreia na literatura, parece um desdobramento das temáticas 

que têm os contos como espécie de embriões. Algum lugar, então, vai se desenvolver em 

torno de uma busca por um lugar não só de estrangeira como também do feminino. A 

inominada narradora é atravessada pelos dois idiomas, português e espanhol, e se 

encontra como falante de inglês, “língua básica, latinizada, de passagem” (VIDAL, 2009, 

p. 21), por estar em Los Angeles. A condição de estrangeira, nesse sentido, é a temática 

mais imediata da obra, dialogando diretamente com o título do romance e o conflito em 

torno do pertencimento a um lugar. Essa condição, no entanto, não se limita ao 

geográfico, inserindo-se, também, em uma discussão sobre o feminino. 

Para desenvolver essas temáticas, a estrutura se complexifica: o romance 

manifesta três vozes narrativas e se divide em três partes. Há, portanto, três vozes: em 

primeira pessoa do singular, o movimento de ir e retornar de Los Angeles é narrado por 

uma mulher que viaja, a fim de escrever a sua tese de doutoramento; em segunda pessoa 

do singular, são descritos sonhos e são feitas perguntas retóricas; por fim, em terceira 

pessoa do singular, são narrados pequenos acontecimentos do passado que, 

aparentemente, não poderiam ser contados em primeira pessoa. Essas vozes, que não se 

distinguem umas das outras senão como fragmentos, manifestam-se nas três partes do 

livro: em “Los Angeles”, os fragmentos se dividem em três momentos – I. chegada da 

narradora e o namorado M. a Los Angeles; II. estabelecimento de uma rotina na nova 

cidade; III. retorno repentino de M. ao Brasil –, que correspondem à viagem da 

personagem central e seu companheiro aos Estados Unidos; em “Rio de Janeiro”, é em 

torno da descoberta da gravidez não-planejada e da desistência da escrita da tese de 
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doutorado que a narrativa se desenvolve; em “Los Angeles”, os fragmentos narram o 

retorno da narradora, junto ao seu filho e à sua mãe, à cidade de sua mãe: Buenos Aires. 

O percurso por três diferentes espaços e com três diferentes vozes é narrado como 

em uma espécie de diário que, embora não esteja organizado em datas, aponta para uma 

cronologia de cerca de cinco anos, de modo que, em Los Angeles, a narradora se encontra 

com 28 anos, enquanto, em Buenos Aires, está com 33 anos. Além dessa experimentação 

quanto à estrutura fragmentária e as narrativas em paralelo que se manifestam em cada 

voz narrativa, há, ao longo do romance, diversas sugestões metaliterárias, claramente 

intertextuais, nas quais a narradora faz referência a obras e autores canônicos. Nessa 

perspectiva, o romance, que narra parte da história dos que foram ao Brasil – como seus 

pais –, mas se concentra na história dos que saíram dele – como si mesma –, vai além da 

narração confessional de um contínuo estar em trânsito43. Mais do que isso, Paloma Vidal 

faz do romance um espaço de experimentação literária, promovendo, assim, ainda no 

primeiro romance uma dicção que questiona, inclusive, o seu estatuto de romance.  

Ainda que a narrativa se desdobre em diversos temas, todos giram em torno de 

um, que considero central: a aprendizagem da solidão. Diferentemente de Mar azul, no 

qual esse aprendizado se mostra como resultado de diversas violências sofridas, aqui a 

solidão se constrói gradativamente, à medida que a narradora desconstrói alguns 

desdobramentos de “sonhos americanos”44. Quando ela e M. partem para Los Angeles, 

com a finalidade de escrever a tese de doutorado – aqui, não fica claro se o doutorado 

seria feito inteiramente lá ou apenas parte dele –, o ambiente inicial já antecipa a 

hostilidade que os espera: o aeroporto, “(...) um cenário onde os contornos entre realidade 

e ficção se desmancham” (2009, p. 17). Marcado pela indiferença, esse espaço é uma das 

marcas contemporâneas do estar em movimento, “espaços que se tornaram ícones do 

mundo globalizado, espaços que se modernizaram al longo dos anos, mas continuam 

essencialmente iguais” (2006, p. 159).  

A primeira parte da subintitulada “Los Angeles” narra a chegada da inominada 

narradora ao aeroporto de Los Angeles, onde precisa esperar pela chegada de M., vindo 

em outro voo. Por não apresentar nenhum tipo de acolhimento, o ambiente é feito para 

passar, jamais para ficar. Diante da necessidade de esperar por M., a narradora questiona 

                                                           
43 Falarei, no item 3.3, a respeito do espaço biográfico explorado na obra de Paloma Vidal. 
44Aqui, refiro-me a uma das nove perguntas que a narradora faz, ao longo do romance, sendo ela: “será 

nossa viagem mais uma versão do sonho americano?” (VIDAL, 2009, p. 23) 
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o segurança “Onde há um café? Não há nada por aqui, o homem responde sorrindo. E 

cadeiras? Também não há. Você pode usar um desses bancos para deficientes físicos, ele 

sugere, mas terá que levantar se alguém pedir. That’s the deal?” (2009, p. 15). Sentada 

em um desses bancos, ela caracteriza o cenário, observado até adormecer à espera: “(...) 

observo meus vizinhos até pegar no sono: duas moças orientais conversando 

animadamente em sua língua, um rapaz deitado que nem eu, colado à mala, dois negros 

altos, em pé, com as pernas bem abertas, segurando cartazes com nomes de passageiros” 

(p. 16). Essa descrição equivale ao que será encontrado na própria cidade ao longo do 

período em que se mantêm fiéis ao plano inicial.  

A cidade, então, vai sendo apresentada como uma extensão do aeroporto: sem a 

glamourização prevista para o território hollywoodiano, a “geometria cinematográfica” 

(p. 17) não serve como espaço de acolhimento, pois “(...) tudo à minha volta me é hostil” 

(p. 39). Essa hostilidade é marcada pela “(...) aparente monotonia – uma calçada única, 

de um extremo ao outro” (p. 21) – de uma cidade em que ser pedestre é como algo 

proibido, em que o exílio se constrói como um confinamento compulsório. Mais adiante, 

a narradora pontua uma divisão: quanto mais se aproxima do centro, menos homogênea 

e indiferente a cidade lhe parece: tal qual o cenário do aeroporto, “à medida que vamos 

nos aproximando de Downtown, tudo fica menos homogêneo: negros, orientais, árabes, 

os prédios novos e os antigos, mal preservados, as lojas de departamento e o museu, 

terrenos baldios, bicicletas e carros” (p. 22). Diversa, a “heterogeneidade própria da 

cidade” (p. 25) passa a aparecer como uma possível trégua, talvez uma forma de se 

identificar como parte desse todo.  

A consequência natural de uma cidade que tão pouco acolhe é a construção de um 

exílio: “(...) o apartamento me parece um cordão de isolamento” (p. 37). Diferentemente 

de M., a narradora ainda tenta fazer dela aquela cidade, acreditando na “(...) paisagem 

transparente que a cidade oferece, seduzindo-me com uma familiaridade simulada, de 

casas baixas e palmeiras, lojas e marcas conhecidas, de longas avenidas sob o céu 

perfeitamente azul” (p. 17). Ela busca, nesse sentido, conhecer o entorno, tendo em vista 

a sua consciência a respeito das barreiras que construía, junto a M., no apartamento: 

 
Comemoro cada nova descoberta como uma pequena vitória contra a dispersão 

da cidade. Já sei onde encontrar (...) uma loja de fantasias. Uma loja de 

fantasias? Para que você quer uma loja de fantasias?, M pergunta. Não importa. 

O que importa é a descoberta, como se a promessa de uma necessidade sanada 

pudesse me resgatar provisoriamente de meu estado de isolamento. (p. 32) 
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As idas à universidade, rotina que busca estabelecer como uma espécie de resgate 

a esse exílio, acabam funcionando como uma forma de continuar acreditando naquele 

projeto. Contudo, “(...) já tenho certeza de estar colocando a mim mesma num desafio 

inútil, personificando a cidade, transformando-a num ser que preciso conquistar, fixando-

a na imagem de um modo de vida ao qual eu deveria resistir (...)” (p. 39). Consciente 

dessa necessidade de resistência, um dos questionamentos apontados, em segunda pessoa 

do singular, diz respeito à dúvida em torno do projeto: “Você acha que vamos conseguir 

ficar?” (p. 32).  M., de fato, é o primeiro a retornar ao Brasil, a reconhecer que “a cada 

noite o sonho americano vai ficando mais obscuro e sua agonia mais profunda, mais 

evidentes os medos e os preconceitos, a opressão e a violência, ocultos atrás de uma 

miragem” (pp. 57-58). Essa partida, inesperada para a narradora, vem de um 

silenciamento construído pelo casal, dia após dia, como uma forma de comunicação: “Sei 

que nesses momentos só vale o silêncio – um silêncio desproporcional que faça frente ao 

dele” (p. 60).  

A narradora sugere, com seus relatos, o desenvolvimento de um quadro depressivo 

por parte de M., ainda que não use este nome para tratar da distância estabelecida entre 

eles. Inicialmente, “não percebi imediatamente que M estava transformando o 

apartamento num refúgio” (p. 66), de modo que, quando ele recita, de um livro de poemas 

recém-comprado, um trecho sintomático – “(...) ‘How sick I am!/ that thought/ always 

comes to me/ with horror” (p. 78) –, ela não identifica que estão, desde então, próximos 

de sua repentina partida. Gradativamente, “M trocou o dia pela noite: janta diariamente 

às 3 da manhã” (p. 86). Nesse momento, eles desencontram-se mais do que se encontram, 

“(...) como se vivêssemos fora do tempo” (p. 90). Enquanto ele inverte noite e dia, ela 

acorda todos os dias e, das 10 às 18 horas, permanece em uma sala no subsolo da 

universidade, onde busca, ao mesmo tempo, o exílio e o espaço de trabalho: 

 
Está decidido: será meu lugar. (...) um lugar isolado, que para alguns poderia 

ser sufocante, com uma janela mínima, paredes muito próximas uma da outra, 

um teto baixo, mas que a mim parece bem acolhedor, justamente porque as 

proporções tornam sua função uma evidência. (p. 49) 

 

Em uma tentativa de manter o apartamento em que vivem sob cuidados, a 

narradora decide comprar uma planta, cujo “(...) gesto só faria sentido se conseguisse 

recuperar a casa de sua indiferença com algo de que é preciso cuidar, dia a dia, algo mais 
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que um objeto, que poderá eventualmente denunciar seu abandono” (p. 72). Essa planta, 

inclusive, será uma espécie de âncora para a narradora quando da partida de M.: “Minha 

dedicação à casa se resume a regar a planta” (p. 104). Antes, porém, ela se atenta para as 

mudanças provocadas ao companheiro, que, por um momento, tenta se resgatar do 

isolamento, ao estabelecer uma rotina de exercícios físicos: 

 
Percebo o quanto ele mudou em tão pouco tempo: o rosto está mais fino, o 

cabelo cresceu e a barba também, as pernas parecem mais longas. Sinto 

vontade de abraçá-lo, de correr até ele e levá-lo de volta para casa, deitá-lo na 

cama e tirar sua roupa reconhecendo cada parte do seu corpo, cada pinta, cada 

pelo, cada dobra. Será que realmente o reconheceria? Será que esse corpo 

moldado dia após dia pela rotina dessa cidade ainda seria o mesmo que 
percorro mentalmente, resgatando a imagem de um quarto na penumbra num 

apartamento no Rio? (p. 95)   

 

Ao se questionar a respeito de um corpo que conhecia tão bem, a narradora 

demonstra a falta de diálogo com o presente. Em outras palavras, o distanciamento 

estabelecido entre os dois faz com que ela se aproxime muito mais de um passado, em 

que as expectativas sobre a mudança ainda marcavam a viagem como uma transição 

positiva, que do presente, marcado pela quebra dessas expectativas, diante da busca 

frustrada pela construção de um pertencimento. A crise ocasionada pelo 

despertencimento, vivida pela personagem desenraizada e desterritorializada em um 

espaço hostil, sinaliza a impossibilidade de realização do sonho americano em uma cidade 

agônica.  

Na terceira parte que compõe a subintitulada “Los Angeles”, a narrativa inicia-se 

com a partida de M., que decide viajar abruptamente, avisando-lhe dez dias antes. Quando 

de sua partida, ela pontua esse passeio entre presente e passado, a partir da memória: 

 
Na ausência dele, a memória me atormenta. (...) como se Los Angeles, que até 

esse momento havia sido o puro presente, fosse agora parte de um tempo 

perdido. (...) Entro no apartamento, sento ao pé da cama e choro pela primeira 

vez desde nossa chegada à cidade, com um choro sem lágrimas, quase um 

zumbido, que me faz companhia noite adentro. (pp. 101-102) 

  

 Os dias que seguem desde o retorno de M. ao Brasil são, para ela, dias de 

resistência. Quanto ao questionamento “você diria se não fizesse mais sentido?” (p. 69), 

permanece sem resposta e busca, junto a Luci, uma amiga coreana com quem estabelece 

uma relação que oscila entre afeto e indiferença, um motivo para permanecer na cidade. 

A amizade construída com Luci parte de afinidades quanto à pesquisa que ambas 
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desenvolvem – “era como se ela fosse uma espécie de prova de que o que vim fazer ali 

não é um completo absurdo” (p. 83). Essas afinidades, no entanto, não são suficientes 

para diminuir os choques culturais, de maneira que a comunicação entre as duas, 

predominantemente em espanhol, nem sempre acaba sendo fluida. Nesse contexto, “(...) 

com Luci me sinto rodando em círculos” (p. 80). Pouco antes de a narradora partir para 

passar o período de férias com M. no Brasil, passa alguns dias no apartamento de Luci e, 

nesse período, a narradora é acusada de egoísmo: “é possível mesmo que eu já estivesse 

longe; que Luci já fosse parte de um passado um pouco apagado. Foi preciso ela me acusar 

de egoísmo, com uma dureza inesperada, para que o presente voltasse a se fixar” (p. 119). 

Entendendo pouco, mas aceitando as críticas, retorna ao Brasil sem certeza a respeito da 

única amizade construída na “cidade infinita” (p. 40). Essa ruptura é a última vivência 

narrada em Los Angeles, de forma que a sequência do livro é separada do anterior pelo 

subtítulo “Rio de Janeiro”.  

Ambientada entre os bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro Flamengo, Catete e 

Glória, a passagem da narradora pela cidade, em visita à família e a M. nas férias 

universitárias, logo se torna um retorno: quando descobre que “(...) seu bebê vai chegar 

com a primavera” (p. 129), decide ficar no Brasil definitivamente. A gravidez, que lhe 

parecia, enquanto estava em Los Angeles, uma forma de nadar contra a solidão, acaba 

sendo ainda mais real e, por isso, desconstrói diversos estereótipos de feminilidade e 

maternidade45. Dentre as diversas referências intertextuais realizadas pela narradora, que 

a todo momento registra reflexões a respeito de seus interesses e pesquisas acadêmicas e 

não-acadêmicas – ela vai de filmes como A place in the sun (1951) até a livros como 

Pergunte ao pó (1939), passando por exposições de Farnese –, a narradora encontra 

alguns questionamentos em Le bébé, livro sobre a maternidade, presente de uma também 

inominada amiga: “‘O que é um bebê? Por que tão poucos bebês na literatura? O que 

fazer com os discursos que os cercam? O que é uma mãe? E por que as mulheres ao invés 

dos homens?’” (p. 131). Declarando-se alheia às perguntas, confessa, mais à frente, que 

“forço-me a me identificar, mas a aproximação não acontece, e me sinto culpada” (p. 

132). Quanto a esse tópico, me parece fundamental recorrer à pesquisa realizada por 

Regina Dalcastagnè, na qual assinala, a respeito da construção de personagens femininas 

na literatura, que  

                                                           
45Discutirei essas questões mais adiante, ao falar das construções de feminilidade realizadas por Paloma 

Vidal em Algum lugar e Mar azul.  
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também há muita discrepância na representação construída por homens e 

mulheres quando o assunto é maternidade. Elas têm mais filhos, se sentem 

mais felizes e realizadas em seu papel quando são escritas pelos homens. 

Quando escritas por mulheres, a gama de sentimentos em relação aos filhos é 

muito mais ampla, incluindo responsabilidade, cansaço, fracasso e culpa. E os 

pais, nessas narrativas, costumam ser uma grande ausência. Mas é outro tipo 

de ausência que chama atenção nos romances contemporâneos: aborto, 

problemas com fertilidade e violência doméstica são temas em grande medida 

silenciados, inclusive pelas autoras. Parece ser mais fácil atacar os tabus 

relacionados à sexualidade feminina, o que já é feito, de algum modo, na mídia 

em geral, do que representar, por exemplo, o sentimento de perda causado por 
um aborto involuntário ou mesmo voluntário, bem como os riscos e o estigma 

que pesa sobre aquelas que passaram pela experiência, comum entre tantas 

mulheres46. 

 

Com a construção da maternidade nesta narrativa de Paloma Vidal47, a perspectiva 

romantizada deste período de transformação do corpo e da vida de uma mulher cede lugar 

àquela que mais dialoga com o real: responsabilidade, cansaço, fracasso e culpa são 

sentimentos registrados a todo momento pela narradora de Algum lugar. Quando do 

nascimento do bebê, que será, mais adiante, referenciado pela letra C, ela confessa: 

“Quando finalmente o segurei nos braços, não chorei” (VIDAL, 2009, p. 141), o que a 

leva a questionar, por diversas vezes, “(...) como vou conseguir?” (p. 141). O 

enclausuramento no apartamento, já vivenciado em Los Angeles, acaba se repetindo no 

Rio de Janeiro e, em tempo integral, a narradora diz desenvolver o aprendizado da 

maternidade.  

Nesse contexto, é a outra figura materna – a de sua mãe, imigrante argentina, que 

vive no Brasil desde a infância da narradora – que lhe dará suporte, reconhecendo, aí, um 

espaço que M. não pode e não deve ocupar, reservado às mulheres. Por mais que a 

sororidade não seja tematizada, aqui, como será feito em Mar azul, vale dizer que esse 

acolhimento em muito se aproxima da construção de laços possíveis, apenas, entre 

mulheres, já que a maternidade é vivenciada – biológica e socialmente – por mulheres.  

 
Sentada no chão do chuveiro, único lugar em que me sinto a salvo, repito “eu 

vou conseguir”, “eu vou conseguir”, “eu vou conseguir” e, gradualmente, 

como se minha língua já não me pertencesse, a pequena frase vai se 

transformando numa pergunta que me aterra: “eu vou conseguir?” (...) Minha 

mãe me tira do chuveiro, me seca e me ajuda a colocar de volta o pijama. 

                                                           
46Texto intitulado “A construção do feminino no romance brasileiro contemporâneo” e publicado em 18 de 

julho de 2015. Disponível em: http://gelbcunb.blogspot.com.br/2015/07/a-construcao-do-feminino-no-

romance.html. Acesso: mai. 2018. 
47Devo antecipar que, em Mar azul, essa abordagem será diferente, aproximando-se mais do que Regina 

Dalcastagnè questiona como tabu, visto que a temática do aborto será abordada como uma das violências 

sofridas pela narradora.  

http://gelbcunb.blogspot.com.br/2015/07/a-construcao-do-feminino-no-romance.html
http://gelbcunb.blogspot.com.br/2015/07/a-construcao-do-feminino-no-romance.html
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Depois me leva até a cama, me deita e me cobre. Fecha as cortinas e se deita 

ao meu lado. Olhando o rosto dela a poucos centímetros do meu, consigo 

adormecer depois de três dias sem dormir. (p. 143) 

 

O reconhecimento do fim da relação entre a narradora e M. surge exatamente da 

experimentação de uma maternidade imperfeita. Em um evento no qual C. desenvolve 

um quadro de pneumonia, cuja responsabilidade é associada à narradora, os sentimentos 

destacados por Dalcastagnè como comuns à maternidade narrada pela perspectiva 

feminina aparecem ao lado de outra solidão: M. reafirma a responsabilidade doméstica 

como feminina.  

 
Quando entramos no quarto do bebê, o chão está alagado. A janela ficou aberta. 

Deve ter ficado aberta a noite toda, mas só agora nos damos conta. 

Imediatamente me lembro que a abri na tarde anterior porque achei que o 

quarto estava abafado. Os olhos de M se cravam sobre mim numa acusação 

muda. Não sei o que dizer e, com o bebê no colo ainda, começo a chorar. Ele 

não diz nada, mas pega o bebê dos meus braços e o leva para o nosso quarto. 

(grifo meu, p. 152) 

 

Embora a narradora aponte, em primeira pessoa do plural, que a responsabilidade 

era de ambos, a ação final de M. representa a culpabilização recorrente no exercício da 

maternidade. Ao final da completa recuperação de C., a personagem central narra que “a 

sensação que tenho ao me lembrar dos meses que passaram é de ter vivido fora do mundo. 

Como retornar? Ao perguntar isso a M me dou conta de que é um caminho que percorrerei 

sozinha” (p. 153). E é sozinha que ela faz seu percurso na parte subintitulada “Los 

Angeles”. Esta Los Angeles, no entanto, não é a da cidade onde “as coisas não se 

harmonizam” (p. 79); em vez disso, este é o nome do cinema a que vão a narradora e o 

filho, quando estão, junto com a mãe da narradora, em curta estadia na cidade de origem 

desta última: Buenos Aires. 

A última parte da narrativa de Vidal dedica-se à reestruturação da narradora, agora 

sozinha com seu filho, a uma nova logística, muito diferente da inicial, sem M. e no Rio 

de Janeiro. Nesse trecho, ela já não mora mais no antigo apartamento que dividia com M. 

e trabalha como professora de espanhol, por influência de sua mãe, já que “depois da 

prática em Los Angeles, sente que essa é uma atividade possível, enquanto decide o que 

vai fazer com o doutorado abandonado” (p. 135). Por proposta desta última, decide ir a 

Buenos Aires, a fim de apresentar a cidade ao filho e recuperar, junto à mãe, algumas 

antigas memórias, de quando viajava em visita aos avós. Na nova apresentação da cidade 
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sob a ótica da mãe, Buenos Aires, cidade onde nasceu, muito se aproxima do Rio de 

Janeiro, cidade a que escolheu pertencer: “Agora, andando por lugares aos quais tantas 

vezes fazia referência, é como se visse tudo espelhado: de um lado, Buenos Aires, do 

outro, o Rio, complementares, uma inexistente sem a outra” (p. 168).  

E é nesse cenário que a narrativa se encerra; antes, porém, inaugura-se uma nova 

viagem. Na saída do cinema, a narradora e o filho avistam “um velho carrossel parado 

[que] compõe com o silêncio e a penumbra um cenário decadente” (p. 169). Diante do 

brinquedo, o bilheteiro questiona “querés dar una vuelta en la calecita? Sí, ele responde 

em espanhol, sem dar tempo à minha tradução. Eu o pego no colo e o ajudo a se acomodar 

num cavalo vermelho e branco, de onde ele acenará para mim como se estivesse partindo 

para uma longa viagem” (p. 170).  

A imagem da viagem, que tanto acompanha a narração da personagem central, 

encerra o romance, sob uma perspectiva diferente. Sendo ela aquela que parte do Brasil, 

filha de quem chega ao país em busca de refúgio, a ilusória viagem de seu filho, em um 

pequeno carrossel e diante de um cinema chamado Los Angeles, parece ter outro 

significado. Viajar como forma de sobrevivência, que parece ter pulado uma geração, 

volta a protagonizar a construção de um pertencimento, desta vez mais livre do que os 

anteriores. Antes, esse desejo já é manifestado por C., andando a caminho de casa: “De 

repente, para de andar, e sem olhar para mim diz: ‘Mãe, eu quero ir para algum lugar’. ‘A 

gente está indo para casa’, respondo. ‘Não, mãe, eu quero ir para outro lugar’. ‘A casa do 

seu pai?’, pergunto. ‘Não, outro lugar’, ele repete. ‘Que lugar?’. ‘Algum lugar’” (p. 159). 

Este algum lugar, que dá título ao livro, me parece um lugar a ser constantemente 

construído, como ensina a fluida imaginação de uma criança. À mãe da narradora, que se 

encontra há tanto tempo deslocada de sua origem; à narradora, que não encontra em Los 

Angeles a possibilidade de viver o sonho americano; ao filho da narradora, que encontra 

em um cavalo vermelho e branco a possibilidade de viajar, é possível, como sugere a 

epígrafe, chegar a um lugar sem haver partido de outro, sem chegar. Em meio a essa 

partida e chegada, o que se faz é um aprendizado da solidão.  

Dessa forma, a viagem a Los Angeles, que parecia à narradora e a M. “a 

possibilidade de um recomeço” (p. 17), acaba sendo apenas a certeza do fim. Dito de 

outro modo, a solidão que atravessa toda a narrativa começa a se construir com a viagem, 

que parecia a possibilidade concreta de realização de um sonho americano. Los Angeles, 

para ela e ele, lhes foi hostil quando foram à cidade em busca de realizar o doutorado; 
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ela, para ele, lhe foi hostil quando transformou o apartamento em um exílio; ele, para ela, 

lhe foi hostil quando partiu sem que esperasse, deixando-a sozinha. Essa série de 

hostilidades, construídas no romance com a naturalidade de uma relação que se aproxima 

de seu esgotamento, mas ainda se decide por uma última tentativa, permite à narradora a 

construção de uma outra noção de pertencimento. 

Este romance, que se inicia com o deslocamento a Los Angeles a fim de a 

narradora escrever uma tese, encerra-se sem que a tese tenha sido escrita. Embora sua 

amiga colombiana, que teve que se mudar do prédio em virtude de um animal de 

estimação, tenha dito que “(...) uma tese se escreve em qualquer lugar” (p. 95), a narradora 

não escreve a tese em lugar algum. O ato da escrita, no entanto, não é abandonado, de 

modo que C. “tem três meses e escrevo decididamente segurando-o no colo. (...) O texto 

tem um título: ‘Do outro lado’” (p. 149). Ela, que mantém o hábito da escrita como uma 

forma de sobrevivência quando do nascimento de seu filho, mantém a prática e, inclusive, 

propõe a narrativa da qual tratamos aqui. Não me parece gratuito que, em um romance 

repleto de diálogos intertextuais e estratégias narrativas que evidenciam claro domínio 

quanto à escrita, o próprio romance, resultado de notas tomadas ao longo do processo que 

marcou o início, o meio e o fim de seu doutorado, seja o texto possível – em vez da tese. 

Sobre isso e outros recursos que fazem a narratividade se sobrepor à narrativa, falarei 

mais adiante. Antes, porém, irei me dedicar ao segundo romance da autora, buscando 

entender os rastros não deixados em Mar azul.   

 

3.2 MAR AZUL: UM MERGULHO SEPTUAGENÁRIO SOBRE VIOLÊNCIAS 

COTIDIANAS 

Três anos após a publicação do primeiro romance, Paloma Vidal lança seu 

segundo, pela Editora Rocco. Em 2012, Mar azul chega às leitoras da escritora e já produz 

sentido com a capa: azul, com ondas calmas e quase imperceptíveis, como será descrito 

o mar e como serão apresentados os diários paternos. Também dessa forma se apresenta 

a inominada narradora do romance. Estrangeira em terras brasileiras, supostamente 

cariocas, mas sem registro certo a respeito disso, a septuagenária narradora-personagem 

recupera memórias que giram em torno de um tema pouco romanesco: o marasmo de uma 

vida que orbitou outros protagonismos, mas não chegou a representar, como as demais, 

uma grande história a ser contada. Intercalando lembranças da transição da Argentina ao 

Brasil, realizada pela narradora quando jovem-adulta, e relatos cotidianos de sua vida na 
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possível cidade do Rio de Janeiro, marcada pela repetição, a narração se desenvolve de 

modo descompromissado com a cronologia e em primeira pessoa do singular, em formato 

de um quase-diário.  

O romance, que se divide estruturalmente em três momentos, inicia-se com 

diálogos estabelecidos entre a narradora e sua melhor amiga, Vicky. Nessas falas, que 

servem como uma espécie de preâmbulo da narrativa que segue, fica claro como o tema 

central se desdobra em outros tópicos: a violência. O primeiro deles refere-se ao laço de 

amizade: Vicky e a narradora são amigas e moram juntas, sob os cuidados da mãe de 

Vicky, uma mulher que “não usava diminutivos” (VIDAL, 2012, p. 64). Esse laço se 

constrói em virtude do segundo tópico: a narradora, aos 13 anos, é deixada – ou 

abandonada, como talvez pareça mais apropriado – aos cuidados da vizinha, mãe de 

Vicky, pelo pai, que vai a Brasília ajudar a construir a capital do Brasil, país do qual nunca 

mais retorna; a mãe da narradora, na ocasião, já se encontra morta, mas o motivo de sua 

morte não chega a ser apresentado. O terceiro tópico, por fim, é também o tema 

predominante nesses diálogos: a narradora, aos 13 anos, relaciona-se abusivamente com 

R., que “(...) não podia duvidar da sua dominação” (p. 82), por quem é estuprada. A cena 

dessa violação sexual, que encerra essa primeira parte, encabeça a série de violências – 

por vezes, muito sutis – que serão vivenciadas pela narradora. Essa estrutura dialógica, 

isenta de narrador e próxima à dramaturgia48, volta a ser retomada apenas na última 

página do romance, também entre a narradora e Vicky. Todas as outras falas são 

reproduzidas em formato de discurso indireto livre ou discurso indireto.  

Para além desses diálogos, a narrativa se organiza em cinquenta curtos capítulos, 

com cerca de três páginas cada um deles. Essa escolha, bastante fragmentária, não chega 

a ser temática ou sequencial, de modo que os capítulos recuperam as memórias da 

narradora de modo a acompanhar fluxos de pensamentos, fiéis às reflexões geradas pelas 

ações cotidianas. Nesse sentido, os temas preambulados pelas falas iniciais se desdobram, 

mas sem uma organização textual capaz de reproduzir a sequência cronológica exata a 

respeito de como a narradora chegou à sua condição atual. Não se sabe, por exemplo, 

quando seu pai morre, mas é possível notar que é a morte do pai o mote para que ela 

recupere sua história por meio de seus cadernos; não se sabe, também, quanto tempo dura 

                                                           
48A experiência da autora com o gênero dramatúrgico, inclusive, estende-se à publicação de Três peças 

(2014), pela Dobra Editorial, que, no entanto, não será abordada nesta tese, visto que não dialoga 

diretamente com o recorte por mim proposto.  



149 

 

ou por que acaba sua relação com R., mas a narradora deixa claro que o relacionamento 

não se encerra com o estupro; não se sabe, tampouco, quando ela chega e decide ficar na 

cidade do Rio de Janeiro, mas se percebe que é o desaparecimento de sua amiga Vicky 

que a leva a partir. O romance, portanto, aponta determinadas direções de leitura, mas 

preza pelas lacunas comuns ao texto que se escreve para, quem sabe, sequer ser lido, de 

maneira que “isto não é um diário, nem uma carta, nem uma autobiografia, nem qualquer 

outro modo de escrita íntima. Só escrevo porque ele escreveu do outro lado” (p. 74).  

Em primeira pessoa, esses capítulos se desenvolvem de modo a narrar a história 

de uma mulher septuagenária, estrangeira de origem argentina, que se distancia de seu 

país em virtude do desaparecimento de sua melhor amiga, com quem vivia em um 

apartamento alugado, em meio à herança da ditadura argentina. “Vicky desapareceu no 

dia 26 de junho de 1976”49 (p. 77) e, a partir de então, a narradora decide sair do país, 

como quem foge, também, de sua própria história. Desde sua partida, ela contabiliza cerca 

de “12.925 dias?” (p. 98), um pouco mais de 35 anos. Aposentada, a protagonista não 

deixa claro se deu continuidade à profissão que exercia na Argentina, cujos “afazeres que 

naquela época do ano se resumiam em uma pilha de provas à espera da minha 

complacência” (p. 77) evidenciam a escolha pelo magistério. Embora o romance não se 

desenvolva com atenção voltada a essa escolha, cabe observar que seu pai “sempre 

desprezou os professores, pobres infelices” (p. 100), o que me parece sintomático, tendo 

em vista que muitos dos comportamentos da narradora são heranças paternas.  

Na nova cidade, à qual parece chegar em busca de recuperar uma simbólica cena 

de infância, que consistia em estar diante do mar, a protagonista se instala e reconstrói a 

vida, claramente desorientada pela perda de Vicky, de quem, além de melhor amiga, era 

irmã e, por vezes, mãe. A “rotina de aposentada” (p. 85) é descrita no percurso de um 

quarteirão: entre a casa, as consultas a médicos e idas à natação, a narradora relata traços 

de amizade com o jornaleiro e o porteiro, constantemente preocupados com a sua saúde. 

Não aparecem no romance informações sobre outros laços afetivos, como amizades ou 

relacionamentos amorosos desenvolvidos na nova cidade. A solidão, então, é tematizada 

na narrativa por meio de uma rotina de silenciamento, em que a narradora se apresenta 

claramente preocupada com a possibilidade de se desmemoriar, estado em que se 

                                                           
49Sabe-se que, no ano de 1976, “a repressão com características hediondas apenas começava” na Argentina, 

“(...) alcançando militantes políticos democráticos, sacerdotes, intelectuais, jornalistas, defensores dos 

direitos humanos, numa demonstração de que o governo pretendia aterrorizar a população e abafar qualquer 

atividade social ou política.” (FAUSTO; DEVOTO, 2004, p. 456). 
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encontrava seu pai quando da sua morte. Esse tema, pouco trabalhado na literatura sob a 

perspectiva de uma mulher idosa50, é vivenciado pela inominada narradora em diversos 

momentos, não apenas no presente da narrativa.  

A respeito dessa falta de representatividade, Regina Dalcastagnè, no texto 

“Representações restritas: a mulher no romance brasileiro contemporâneo” (2010), 

aponta para o fato de que “a menor presença das mulheres entre os produtores se reflete 

na menor visibilidade do sexo feminino nas obras produzidas” (grifos da autora, p. 47), 

evidenciando que poucas vezes uma mulher idosa protagoniza um romance, salvo quando 

escrito por outra mulher. Diante disso, a estudiosa, mais adiante, afirma que “as mulheres 

constroem uma representação feminina mais plural e mais detalhada, incluem temáticas 

da agenda feminista que passam despercebidas pelos autores homens e problematizam 

questões que costumam estar mais marcadas por estereótipos de gênero” (p. 58). Nessa 

perspectiva, a escolha de Vidal não me parece relacionada apenas ao feminino, e sim a 

um espaço do feminino que pouco protagoniza a literatura. A solidão, contudo, não 

aparece no romance como o resultado de erros cometidos anteriormente; em vez disso, o 

confinamento faz parte de toda a trajetória da narradora. O desaparecimento de uma 

amiga, o abandono paterno e o relacionamento abusivo com o primeiro namorado não são 

nada menos do que formas de manifestação da solidão – e da violência, obviamente –, 

que se apresenta, aí, como um aprendizado herdado de seu pai: “Foi só ao perceber que 

daquela vez ele não havia precisado nada que comecei minha aprendizagem da solidão. 

(...) A aprendizagem era então da espera” (p. 104). 

E é diante de todas essas violências que o aborto realizado, quando jovem e por 

vontade própria, torna-se apenas uma nova forma de solidão e não o grande responsável 

por ela. Na ocasião de seu deslocamento para o Brasil, sozinha, a narradora conhece Luís, 

um jovem que “vestia uma camiseta azul-claro e uma calça branca (...) e me fez comentar, 

quando já tínhamos nos tornado amigos, que ele havia se fantasiado com a bandeira da 

pátria” (VIDAL, 2012, p. 89), durante a viagem de ônibus. Com ele, que estava sentado 

ao seu lado na condução, desenvolve laços que a levam a afirmar que “havia amor; (...) 

pensei que era possível me perguntar de novo o que era aquilo” (p. 126). Quando chega 

ao seu destino, já “estava grávida, recém-chegada e grávida” (p. 145). Sozinha, tendo em 

                                                           
50Vale ressaltar que, embora essa perspectiva tenha sido pouco trabalhada na literatura brasileira, ela não 

chega a ser inédita. Clarice Lispector, com contos como “Ruído de passos”, já propõe, ainda no século XX, 

essa representação.  
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vista que Luís não tinha o mesmo destino que o seu, a narradora apenas tematiza 

explicitamente o aborto realizado ao final da narrativa e com certa dificuldade: 

 
(...) uma pergunta que me custa escrever aqui. (...) se eu contasse a sucessão 

de fatos alguém poderia me dizer que eu não quis ter um filho. Mas e quando 

não é possível querer? O desejo também precisa de preparação. Também há 

nele uma espera. No meu caso o tempo não o favoreceu e eu só pude me dar 

conta tardiamente de que teria sido bom querer. (p. 103) 

 

Sendo impossível de querer, a gravidez é interrompida sem o peso do crime com 

que o tema costuma ser abordado. Paloma Vidal, nesse momento, trata da questão de 

maneira pouco estigmatizada, o que contribui para uma narrativa voltada para o contexto 

que leva ao ato – e não ao contexto que o ato promove. No trecho acima, a narradora 

pontua a consciência de que “teria sido bom” levar a gravidez adiante, mas minimiza a 

culpabilização comum ao aborto, sobretudo quando aponta para o fato de que “(...) meu 

medo era maior do que o sentimento de amparo que me dava ter um ser dentro de mim” 

(p. 145). Com isso, o desamparo, que compõe o cenário de solidão do romance, também 

impulsiona a sua decisão: “Era eu quem estava num outro país, esperando um bebê de um 

homem conhecido num ônibus de viagem? Era eu e fui eu quem não foi capaz de levar 

aquela imaginação adiante. Fui eu quem não tive o bebê” (pp. 145-146).   

Esse desamparo, decerto, aparece como resultado de outras violências anteriores. 

O questionamento “quanto tempo dura um luto?” (p. 49; 159)51, realizado pela narradora 

duas vezes no mesmo formato, indica uma trajetória marcada por lutos mais ou menos 

claros, mas lutos constantes. São, ao menos, três: a morte e o desconhecimento da mãe, o 

abandono e a posterior morte do pai e o desaparecimento e provável assassinato de Vicky. 

Dessas violências mais explícitas, surgem, também, as mais sutis, que levam a outro tipo 

de luto: o estupro e o relacionamento abusivo com R. e o aborto consciente. Esses lutos, 

embora diferentes, marcam a vida da personagem e parecem indicar como resposta que, 

por mais que ela sugira, em dado momento, que “não pode haver um luto que dure o 

tempo de uma vida. Não pode haver um luto que não seja de algum modo circunscrito 

por um evento” (p. 51), duram, sim, uma vida inteira. “Há nostalgia e luto, uma constante 

                                                           
51Embora este questionamento se aproxime de Diário do luto, de Roland Barthes, não encontrei, ao longo 

do percurso acadêmico de Paloma Vidal, evidências que me permitissem tratar esta pergunta como uma 

interface entre Vidal-escritora e Vida-pesquisadora, de modo que optei por não desenvolver este tópico 

com profundidade. Em vez disso, como se verá, o luto se aproxima mais de uma vivência ditatorial comum 

aos países latino-americanos analisados por ela (Argentina, Brasil, Chile e Uruguai).  
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indagação sobre as perdas e de como arregimentar a memória a dialogar com tudo isso.” 

(CHIARELLI, 2017, p 167) E é à sombra desse sentimento que a solidão da narradora se 

constrói.  

Quando da morte do seu pai, a protagonista, que já vivia no Brasil, vai a Brasília 

para recuperar alguns de seus artefatos. Diante dos cadernos, diários não convencionais 

de escrita cotidiana, ela decide entender um pouco da ausência paterna, única realidade, 

de fato, vivenciada por ela a respeito dele. Em busca dessas respostas, leva consigo todos 

os cadernos – idênticos, de uma mesma marca, azuis e sóbrios, como a capa de Mar azul 

– de volta à cidade e passa, então, a escrever no verso de suas páginas, em branco, os 

registros que serão os cinquenta capítulos deste romance. Sua tentativa, aí, era ter menos 

dúvidas sobre quem foi seu pai: “Talvez ele não fosse um homem de dúvidas. Ou talvez 

o fosse sem ser capaz de aceitar sua própria condição. De que lado estava a viagem para 

ele? Da fuga ou da completude? Ele podia ter ficado?” (p. 94). Desses questionamentos, 

sai com outro, ainda mais desestruturante: “Tudo isso para finalmente, agora, entender 

que não fiz parte da vida do meu pai?” (p. 81). Ao ler seus escritos, a narradora nota que 

o pai, que a todo momento registrava acontecimentos datados, nunca havia mencionado 

o seu nascimento. Há, no entanto, outro registro, que em muito serve para a economia do 

livro: “(...) 1952 (...): ella vio el mar” (p. 168).  

As recorrentes partidas do pai, que assinala, em um de seus cadernos, ser tomado 

por “(...) la pulsión de irse” (p. 110), encerram-se quando parte pela última vez, em 1956, 

em busca da realização do “sonho matemático do meu pai: uma cidade do zero” (p. 113). 

Dividindo-se entre as tarefas de engenheiro e tradutor, ele permanece em Brasília até a 

sua morte, vivendo em um “exílio dentro do exílio” (p. 153), como costumava definir sua 

estadia na cidade. Ela, que se pergunta se a data da mudança para o planalto central foi o 

meio de sua vida, vai aos poucos se aproximando dele: “(...) imaginava a morte de meu 

pai e o que sentia era uma mistura de culpa e desamparo. Agora penso que eram 

sentimentos que podiam servir para mim e para ele, culpados e desamparados os dois” (p. 

118). Ambos se deslocaram e nunca mais retornaram; ambos tinham o hábito da escrita; 

ambos foram amparados por suas vizinhas. Sem responder à pergunta “Fiz meu o destino 

dele?” (p. 146), ela faz dos cadernos, assim como ele, um meio de retornar a memórias 

antigas e, portanto, fugir, diferentemente dele, da desmemória comum à idade52. É 

                                                           
52Ainda que não seja o foco desta pesquisa, vale lembrar, aqui, que Paloma Vidal, ao final do volume, 

agradece, junto a outros autores ainda vivos como Carlito Azevedo e Adriana Lisboa, a Samuel Rawet, 
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preciso, pois, “ler em detalhes o que o passado tem a dizer para só assim poder dele se 

livrar” (SÁ, 2014, p. 128).  

 A violência do abandono paterno parece ter sido amenizada quando a narradora 

encontra, aos treze anos, um lar ao lado de Vicky e sua mãe. Tanto a narradora quanto 

Vicky estudavam na mesma escola de freiras e compartilhavam todo tipo de assunto, 

inclusive aqueles considerados tabus, como a masturbação. Esse tipo de desconstrução se 

inicia com a figura materna, que 

   
(....) usava short. Eu nunca havia visto uma mãe de short. As mães das outras 

meninas pareciam mães da mãe de Vicky. (...) A mãe de Vicky falava sobre o 

corpo dela, o meu, o de Vicky de um jeito que para mim antes era inimaginável. 

Ela não usava diminutivos. Ela dizia TETAS ou CAGAR (...). (pp. 63-64). 

 

 Sem reproduzir o estereótipo de maternidade que, geralmente, torna sublime o 

feminino, a mãe de Vicky é descrita como uma mulher que também era mãe – e não uma 

mãe que se encerra nesse papel a ser encenado. A melhor amiga da protagonista, então, 

expande esse espaço de desconstrução a outras formas de militância. Para a narradora, 

que também se via mãe de Vicky, era “(...) difícil depois aceitar que ela estivesse 

arriscando a própria vida na militância” (p. 122). Essa escolha política, que não se limita 

aos sistemas partidários, também se faz presente em outras atuações, de maneira que a 

narradora reconhece que “foi com ela que aprendi o que é uma interpretação. Foi com ela 

que aprendi a ler e a entender as palavras. Então posso concluir que devo a ela uma 

profissão e também este tormento atual de não poder parar de pensar” (p. 60). Com ela, 

aprende a pensar; por não parar de pensar, escreve: “escrever isso é um modo de entender” 

(p. 162).  

Com o já mencionado desaparecimento da melhor amiga, em 1976, vinte anos 

após o início de outro luto, a narradora passa a ver na partida a única forma de 

sobrevivência. Vicky, militante em meio à ditadura militar argentina, acaba sendo, como 

tantas mulheres, vítima do autoritarismo e desaparece. O dia de seu desaparecimento é 

fortemente marcado por duas violências: aquela militar, já aguardada, e outra, menos 

esperada, mas que não chega a ser inesperada, fruto do machismo. A respeito desse dia, 

a narradora relembra que, “se fosse possível narrá-las [violências do período ditatorial] 

                                                           
escritor brasileiro e um dos engenheiros responsáveis pela construção de Brasília. Embora não seja possível 

apontar para uma semelhança entre a figura paterna presente em Mar azul e Rawet, é importante assinalar 

a curiosa existência dessas aproximações.  
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como se não fosse eu diria que ela ligou de manhã já pressentindo que aquele dia seria 

diferente, mas sem querer dar peso demais a certas atmosferas que naquela época eram 

muito frequentes” (p. 78).   

 Com Vicky, a quem a narradora define como “(...) você é meu pensamento” (p. 

33), ela desenvolve o laço historicamente negado às mulheres: a sororidade. Ainda 

recente quanto ao uso e à prática, o vocábulo diz respeito aos elos de irmandade 

estabelecidos entre mulheres, a quem é ensinado o ato de rivalizar como estratégia de 

sobrevivência e construção de identidade. Na contramão dessa herança patriarcal, Vicky 

e a narradora se encontram pelo acaso e permanecem juntas pelo afeto. “Que o acidente 

comandasse a vida era tentador. O que afinal de contas havia determinado nosso 

encontro? Estávamos unidas pelo acaso. (...) Vizinhas e logo irmãs” (p. 41) E é em frente 

ao apartamento onde moravam as duas, no dia do desaparecimento da “vizinha, logo 

irmã”, que a protagonista é novamente violentada: 

 
Tudo o que veio antes ficou apagado por aquela imagem.  R estava de terno e 

gravata, impecavelmente alinhados, e uma barba rente que tornava seu rosto 

ainda mais anguloso. (...) O agrupamento logo se desfez, atemorizado ou 

indiferente, e ele sumiu entre os passantes. (...) A questão não era exatamente 

o que ele estava fazendo ali, mas a dimensão de sua maldade: espectador ou 

verdugo, nossa história não permitia outra compreensão de sua presença além 

de uma vontade de exibir o que ele tinha de pior. Era certo que ele sabia do 

desaparecimento de Vicky. (p. 107) 

 

R., que “via nossa união como uma ameaça” (p. 82) e com quem a narradora já 

não se relacionava mais, comparece ao momento em que Vicky é tida como desaparecida. 

Esse ato ganha novos contornos de violência quando a narradora aponta para a 

possibilidade de que ele tenha sido o verdugo, o executor do crime. Isso dialoga com os 

dados apresentados por ela ao longo dos diálogos iniciais: expulso de um Colégio Militar, 

R. manifestava a todo momento o nacionalismo cego que alimentou os movimentos 

antidemocráticos em todo o mundo. Além de conviver com o luto quanto à Vicky, ainda 

existe, ali, a possibilidade de seu abusador ter sido, também, o responsável pelo 

desaparecimento de sua melhor amiga. Mais do que representar um crime político, a 

aparição de R. representa a não-aceitação de que laços de sororidade sejam estabelecidos, 

nem que, para isso, seja necessária uma nova violência – desta vez, física e irreversível. 

Quando recupera a conversa com a mãe de Vicky, no momento de sua partida para a nova 

cidade, a narradora assinala o misto sentimento de culpa e desamparo: 
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Tento me lembrar se Vicky soube daquela conversa. Ou se guardei isso dela 

para que não duvidasse de que foi por ela que sobrevivi.  

Quando escrevo isso é grande meu desamparo. Houve algo que eu não fiz 

para que ela sobrevivesse? Creio que a pergunta, que me parece tão 

imprescindível neste momento, era impensável então. Tínhamos medo. 

Pensávamos no pior, às vezes. Mas Vicky era quem nos estava salvando. Não 

tinha sentido achar que havia outra coisa a fazer; nem negar aquela experiência, 

mesmo para alguém que sempre se sentiu fora dela como eu.  

Talvez eu sinta mais inveja do que culpa. Sua vida foi curta e arrebatada. O 

que sei é que até hoje seu sorriso me faz falta. (grifos meus, p. 141) 

 

 Os trechos acima grifados, ao apontarem para caminhos diversos de 

sobrevivência, deixam entrever que a sobrevivência da narradora se dá para que Vicky 

sobrevivesse, embora não estivesse mais presente de forma física. Em outras palavras, o 

que quero dizer é que a sobrevivência da narradora – e, consequentemente, a escrita 

desses cadernos que se tornam um romance – é uma forma simbólica de manter viva sua 

melhor amiga, visto que grande parte da narrativa se dedica à superação desse luto. E, 

aqui, não me parece gratuito que o diálogo final entre as duas tenha um teor extremamente 

metaliterário, sobre o qual comentarei com cuidado mais adiante, mas que acho relevante 

subscrever:  

 
– Você acha que eu vou esquecer? 

– Acho que não.  

– Então o que é que eu faço? 

– Eu não tenho resposta pra tudo, tá? 

– Mas você é melhor do que eu nessas coisas.  

– Acho que não tem nada pra fazer. 

– A vida continua.  

– Não é bem isso.  

– Pois é, hoje quando saí na rua achei que tudo tinha uma normalidade tão 

esquisita.   
– Eu também.  

– E se eu contasse pra todo mundo? 

– A gente podia fazer uma peça.  

– E encenar na escola.  

– Pro padre, as irmãs e as meninas.  

– Você faria o meu papel? 

– E você escreveria? (p. 173) 

 

 Este diálogo que encerra o livro, quando aproximado dos diálogos que o abrem, é 

a sequência do momento em que a narradora conta para Vicky a cena de estupro. Com 

medo de esquecer e sem saber o que fazer, ambas planejam transformar aquela violência 

em uma peça, escrita pela narradora e protagonizada por Vicky, uma possibilidade de 

mutação, de ser outro, de performar. Ao desaparecimento dela, que não pôde encenar a 
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peça, mas protagonizou uma militância política, a narradora responde, mais de cinquenta 

anos depois, com um livro. Nele, ela conta que “Vicky e eu estávamos escrevendo uma 

peça que começava com uma personagem dizendo: hoje eu gostaria de estar sozinha no 

mar” (p. 132). Sem deixar claro se a peça em questão é a planejada por elas na 

adolescência ou não, sabe-se que, assim como Mar azul, ela falaria de violências. 

Interrompida, pois a amiga “não queria mais saber daquela história de menina burguesa. 

(...) el acontecimiento es la resolución” (p. 133), acaba sendo recuperada em formato de 

romance. Essa, então, é uma forma de contar para todo o mundo aquela violência que, 

muito mais cotidiana do que se tem relato, muitas vezes é invisibilizada pela herança da 

perspectiva de que o corpo feminino é uma posse de outro corpo, o masculino.  

 O estupro cometido por R., desde o início, torna-se preâmbulo de todas as demais 

violências por ser, de fato, a mais incontestável, ainda que muito recorrente, das 

tematizadas por Paloma Vidal, em Mar azul. Antes de essa cena ser narrada, ainda nos 

diálogos iniciais com Vicky, os abusos quanto ao relacionamento ficam evidentes em 

situações cotidianas mais sutis. Em uma ocasião, a narradora confessa à amiga que “às 

vezes parece que ele me odeia, juro” (p. 25). Esse possível ódio vem de repressões mais 

sutis, como “ele disse que te [Vicky] acha mais bonita do que eu” (p. 24), até as menos 

sutis, ainda que não físicas, como quando revela que havia jogado seus cadernos escolares 

no lixo, pois “ele pediu. (...) Ele achou que eu estivesse escrevendo poemas pra alguém” 

(p. 22). Com essas pequenas ações, R. acaba por afastar a narradora do universo em que 

estava inserida: ela se desfaz não só dos cadernos como também das aulas de natação e 

de uma fotografia materna, única lembrança de sua mãe – fato narrado apenas ao longo 

dos capítulos: 

 
Será que consigo escrever o nome dele? Não, vou chamá-lo de R, e vou contar 

uma coisa que nunca contei a ninguém: um dia ele achou num livro meu a foto 

da minha mãe nua e me disse bem baixinho, como se fosse um segredo nosso, 

que minha mãe era uma puta e que se eu não me cuidasse ia acabar como ela. 

Depois guardou a foto no bolso da calça e eu nunca mais a vi. (p. 67) 

 

 Destruir memórias fraternais e usá-las como forma de violentar uma pessoa talvez 

seja uma das formas mais eficientes de inseri-la em um relacionamento abusivo, no qual 

é possível vislumbrar apenas um caminho, que inclui, necessariamente, o abusador. R., 

quando define a mãe da narradora como puta e lhe diz que pode terminar como ela, destrói 

a sua única memória materna e, ainda, confisca a fotografia a fim de violentá-la. Esse ato 
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se expande a outras relações, não se limitando àquela que, por outros motivos, já estava 

morta.  

 
- (...) ele não te deixa falar com ninguém. (...) 

- Ele só não gosta que eu fique de papo com qualquer um. 

- Se seu pai estivesse aqui, ele ia botar esse cara para correr. 

- Meu pai foi quem fugiu. (...) Ele disse que vai me salvar. (pp. 23-24) 

  

 Relatando, mais adiante, a associação entre R. e Jesus Cristo, alimentada pelo 

primeiro sob o arquétipo do salvador, a narradora deixa evidente a tentativa de R. de 

distanciá-la do único laço fraternal ainda vivo: seu pai. Essas violências apresentam-se 

não apenas como fruto de uma perspectiva de subalternação feminina, heranças 

patriarcais, mas também como ações reproduzidas pelos mais conservadores, heranças 

autoritárias. Em uma conversa com Vicky, elas comentam uma situação repleta de 

opressões a grupos minoritários para além das mulheres: 

 
- Normal, ele não parou de contar piada.  

- Ele é bom nisso.  

- É, ele sabe um monte mesmo, [Vicky] achei que ele nunca fosse parar. (...) 

- (...) Viu aquela do espanhol que vai pra Itália, aquela é muito engraçada, todo 

mundo ri à beça, mas eu [narradora] não sei, eu fico com vergonha.  

- Ainda bem que não tinha nenhum espanhol na festa.  

- Às vezes ele fala dos judeus também, sei lá, é piada, mas eu não gosto. (...) 

- E não deixa mais ninguém falar. (p. 19)  

 

 A reprodução de piadas opressoras, então, dialoga com o perfil associado a R.: 

expulso de um Colégio Militar por negar auxílio a um colega que morre de hipotermia, 

sob a justificativa de não se ausentar de seu turno a fim de recorrer à ajuda, ele reproduz 

o nacionalismo adoecido, comum a meados do século XX – e, para a minha surpresa, 

comum nos tempos atuais, em que reescrevo estas linhas. Prevendo o riso da amiga, a 

narradora conta a Vicky que, em um dado momento do encontro entre os dois, R. havia 

se levantado e dito: “‘melhor morrer enforcado do que trair a Pátria.’ (...) E aí eu vi que 

enquanto ele recitava o negócio dele tinha ficado duro e parecia que a calça ia rasgar” (p. 

32). A excitação, circunscrita a um período pré-ditatorial, é sintomática e alarmante. Por 

isso, não é de se estranhar que a cena em que se identifica o estupro do qual ela é vítima 

esteja envolto em uma justificativa: o amor. O último diálogo dessa primeira parte do 

romance se encerra com a reprodução das falas de R. durante o ato, sobrepostas à narração 

da protagonista à amiga a respeito da cena. Por longa que seja, acho importante reproduzi-
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la por completo, até mesmo porque são poucos os espaços em que os relatos de estupro 

são lidos com a gravidade que lhe cabe – e esta tese não vai ser um deles.  

 
- Fala, você tá gostando, né? (...) Eu te seguro assim, tá, fica com as mãos bem 

quietinhas aqui atrás, juntinhas, minha freirinha, não vai doer você fica assim 

deitada, vira pro outro lado, eu vou tirar isso aqui, não, não se mexe, é só um 

empurrãozinho, você vai sentir, mas não é nada, assim, só vai doer um 

pouquinho, mas você vai gostar, não tá gostando, fala, não tá gostando? (...) 

Fecha os olhos, isso, tá gostando, né? Eu mexo assim, devagarinho. Por trás é 

que é bom. Não chora, minha putinha, você queria, eu sei, eu sei, não finge que 

não, não me empurra assim, putinha, vem cá, fica quieta, tá bom? Tá tudo bem, 

né? Eu estou gostando muito. Você é minha, minha, só minha, assim não vai 

doer, isso, agora se mexe, vamos, não chora e se mexe, só um pouco, isso, quer 

mais forte, assim, né? Para de chorar e se mexe, já estou quase acabando, eu 

não quero te machucar, você sabe, eu quero o melhor pra você, eu quero te 

ensinar um monte de coisas, você é tão burra, mas eu vou te ensinar, tudo, 

tudinho, mas agora se mexe, vamos, mexe um pouco essa bunda, que gostosa, 

bem fechadinha, isso, bem apertadinha, só pra mim, só minha, do jeito que eu 
mandar, assim, isso, não chora, não chora, assim, se mexe assim, minha 

putinha, assim, assim, agora eu estou em você pra sempre. (pp. 39-40)   

   

Entre preocupar-se se “você tá gostando, né?” e ofendê-la definindo que “você é 

tão burra”, o ato do estupro se torna incontestável quando ele pede que “pare de chorar e 

se mexe”. Contra a sua vontade, a narradora, aos 13 anos, tem o seu corpo violado e 

vivencia, durante a violação, outras violências, que irão definir, adiante, parte de sua 

identidade. Caracterizada pela “capacidade de autoengano” (p. 50), a narradora torna -se 

inerte ao relacionamento, estendendo-se por ele por mais tempo: 

 
- Eu queria que ele não existisse.  

- Então diz para ele que não quer mais.  

- Isso não dá, não sei, eu me sinto presa, entende? 

- Não adianta se desesperar, você tem é que se decidir. Você não quer se livrar 
dele? 

- Sei lá, eu queria, eu acho que sim. Eu queria mesmo é que ele nunca tivesse 

aparecido. Por que ele foi me escolher? 

- Não sei, mas o jeito é falar com ele que acabou.  

- Eu já tentei, já tentei dizer isso para ele, mas ele é mais forte, ele me diz tantas 

coisas.  

- Que coisas? 

- Sei lá, coisas sobre mim, sobre como eu vou ficar. Eu tenho medo, você me 

ajuda? 

- Tô tentando. (p. 35) 

 

 Esse medo, sentido por ela, faz com que o relacionamento se estenda por mais 

tempo, ainda que não seja possível identificar por quanto. Esse medo dele é, também, 

sentido por ele próprio: “R me disse uma vez que tinha medo. (...) que provavelmente 

fosse de si próprio” (pp. 163-165). A atmosfera de medo, nesse contexto, é reproduzida 

em diversas escalas: de si mesmo, de um relacionamento, de um regime governamental. 
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Vicky, tão distante de R., é a única pessoa do entorno da narradora cujo laço ele não 

consegue desfazer; o seu desaparecimento, sugestivamente associado a ele, funciona 

como um meio de silenciá-la, dentro e fora de casa, dentro e fora da militância política. 

Quando a narradora afirma que sobrevive por causa da amiga, diz, na mesma direção, que 

sobrevive para não deixar que uma relação de sororidade – que não deixa de ser, a 

qualquer tempo, uma militância política – seja esquecida. Mar azul também é, então, um 

ato de resistência a eles53 – que, no entanto, permanecem aí: 

 
Eles permanecem aí, sorrindo — em reuniões regadas a bom uísque, sorrindo 

— diante das câmeras de televisão, sorrindo — de terno e gravata, sorrindo. 
Parecem felizes, diriam uns, estão de bem com a vida, pensariam outros, têm 

belas lembranças, concluiriam então. Sem dúvida! Cada vez que um deles se 

olha no espelho, preparando-se para aparecer em público, uma súbita alegria o 

invade. É um homem impune, e sempre que lembra disso ele sorri. Sorri diante 

do nosso esquecimento, sorri diante da perplexidade daqueles poucos que 

ainda se recordam, que ainda sofrem. Sorri por todos os sorrisos que roubou. 

(DALCASTAGNÈ, 1996, p. 15) 

 

3.3 ENTRE O FEMININO E O METALITERÁRIO, O LABORATÓRIO DE 

PALOMA VIDAL  

Alguns dias depois que eu descobri que estava grávida, o presidente, quando 

questionado a respeito das quase dez mil mortes, respondeu: “e daí?”. Acho que eu nunca 

vou saber responder a isso.  

 
*** 

 
Quando a gravidez veio, lembrei de ter um dia dito que meus planos estavam 

claros: eu ia defender a tese e engravidar. A gravidez se antecipou aos fatos e me apareceu 

em um momento em que escrever era uma necessidade. Leio: “Sabe, Lu, eu sempre 

escrevi para não afundar”. Talvez não sejam exatamente essas as palavras, mas do verbo 

tenho certeza. “Afundar”. Também eu escrevo para não afundar, para desaprender a me 

calar, para tentar compreender aquilo que se aponta como inacreditável.  

Das narrativas que adoro formular sobre mim mesma, gosto da ideia de que, em 

meio ao inacreditável, estou gerando uma vida.  

 

                                                           
53“Eles”, aqui, se referem a dois grupos que, embora distintos, estão relacionados em diversos momentos 

da história: os homens e os militares. O trecho de Dalcastagnè se refere essencialmente ao segundo grupo, 

enquanto o romance de Vidal permite pensar nos dois grupos.   
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*** 

 
Quando li Ponciá Vicêncio pela primeira vez, o fato de que ela tinha dado à luz 

sete natimortos não me saía da cabeça. A explicação – uma complicação de sangue no 

momento do nascimento – me soa muito injusta: é preciso, então, gerar e gestar sete vidas 

para perdê-las devido à falta de acesso ao tratamento prévio. Por sete vezes, ela é levada 

a acreditar que poderia se desdobrar em vida para, aí, se perceber impossibilitada. 

Conceição diz que Ponciá pega na gente, que logo a gente começa a se confundir com ela 

e doer um pouco da dor dela. Já chorei lendo e já chorei escrevendo sobre Ponciá. Quando 

soube que também eu estava grávida, senti um medo profundo de acabar sentindo um 

pouco da sua dor. Mas aí a dor já havia doído.  

 

3.3.1  CORPOS FEMININOS DE E EM PALOMA VIDAL  

 Em seminário intitulado Entre resistir e identificar-se (1996), Marina Colasanti 

discute a “escrita feminina”, partindo do questionamento que dá título ao seu texto: “Por 

que nos perguntam se existimos?”. Na ocasião, ela aponta que, ao se apresentar como 

uma mulher escritora, acaba sendo questionada se existe, de fato, uma “escrita 

feminina”54. A respeito disso, a escritora diz haver um objetivo maquiavélico, sustentado 

pelo pilar de que o poder literário, o poder da palavra e a linguagem individual são 

restritos ao universo masculino e, quando apossados por mulheres, representam uma 

ameaça à sociedade patriarcal. Ela conclui, ainda sobre a pergunta, que esta não se refere 

à literatura, realmente. Para além disso, esse questionamento diz respeito à crença de que 

o poder e o empoderamento não pertencem às mulheres. Nesse contexto, aponta que a 

escrita, sempre que exercida por uma mulher, será subversiva em seu uso. Diante disso, 

“(...) da palavra cassada as personagens femininas têm a vida cassada, de tal forma elas 

interiorizam uma linguagem que não é a sua própria, mas uma linguagem autoritária que 

as reduz inconscientemente ao silêncio” (BRANDÃO, 2004, p. 48). 

 Nesse sentido, o que se conhece como cânone literário, hoje, carrega consigo 

outras histórias que não apenas às relativas a valores estéticos. Em mesmo barco, seguem 

as discussões a respeito do direito à literatura. A discussão a respeito de quais são os 

                                                           
54Há, no primeiro capítulo desta tese, um trabalho mais dedicado ao texto de Colasanti. Aqui, retomo-o para 

tratar de pontos que dialoguem mais com Paloma Vidal.   
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valores estéticos capazes de definir uma escrita como feminina são, também, valores 

políticos e históricos, já que carregam consigo uma trajetória de exclusão. Quero dizer, 

com isso, que, embora a literatura tenha se dirigido, em grande parte, a um público 

feminino, as mulheres pouco foram sujeitos de enunciação; em vez disso, o seu lugar, na 

maioria das vezes, é de objeto: criadas por homens, sua existência no universo literário 

está à serviço da sociedade patriarcal. Não é possível, então, discutir a existência de uma 

“escrita feminina” sem, antes, falar sobre o que seria a escrita propriamente dita.  

Relativo a esse tópico, Camila Canali Doval, em levantamento realizado sobre a 

Crítica Feminista, na tese Mulheres escritas por mulheres: personagens femininas no 

romance brasileiro contemporâneo (2016), relembra que “é preciso, antes de ter como 

encerradas discussões sobre valor, estética e arte, na literatura contemporânea, 

dessacralizar os caminhos para a formação do cânone e da história da literatura” (pp. 34-

35). Essa dessacralização, que dialoga com a chamada terceira onda do movimento 

feminista55, cede a outras mulheres, excluídas das ondas anteriores, seu lugar de fala. 

Dessacralizar esses caminhos, nesse cenário, pressupõe recuperar o fato de que existiram 

diversos lugares de fala ocupados apenas por uma fala: a masculina. A literatura, como 

as demais artes relacionadas ao acesso à escolarização, é um deles. É importante, portanto, 

pensar no que se propõe como cânone literário para ter instrumentos capazes de pensar 

os valores estéticos na literatura contemporânea.  

 Quando Regina Daslcatagnè recupera, historicamente, como o feminino foi – e 

continua sendo – construído na literatura brasileira contemporânea, durante um Colóquio 

Internacional na Sorbonne, em 2007, a teórica aponta para o fato de que, antes de ser uma 

questão literária, o feminino – e o seu corpo, obviamente – é um território sobre o qual se 

projetam discursos de diversas naturezas. Nessa perspectiva, não causa espanto que, de 

um lado, a narradora de Algum lugar pontue que, durante a gravidez, “meu corpo é de 

interesse de toda a família” (VIDAL, 2009, p. 137) e, de outro, a protagonista 

septuagenária de Mar azul relembre que, de seu agressor, tenha ouvido que “pra ser mãe 

                                                           
55Segundo Camila Canali Doval, este movimento foi iniciado pela perspectiva de que existia uma minoria 

dentro de outra minoria, o que acabava por excluir mulheres que não pertencessem àquele universo. Nas 

palavras dela, “as mulheres negras realizaram a grande ruptura — necessária — no interior de um 

feminismo ainda não tão democrático quanto era entendido por suas fundadoras e deram início ao 

feminismo negro. Conforme a autora, ‘No começo da década de 1980, o nós feminista foi atacado com 

justiça pelas mulheres de cor que diziam que aquele nós era invariavelmente branco e que em vez de 

solidificar o movimento, era a própria fonte de uma dolorosa divisão’ (BUTLER, 1998, p. 24)”. (2016, p. 

62). 
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a gente tem que estar pronta pro sacrifício” (2012, p. 20). Esse corpo, que pouco pertence 

à mulher, é, em diversos momentos, objetificado, sobretudo em forma de sacrifício.  

Quando se tem, como no Brasil, um cânone literário marcado pela presença 

maciça de homens escritores, frente a figuras que representam exceções como Rachel de 

Queiroz e, mais adiante, Clarice Lispector, não é apenas o valor de escrita literária que se 

limita a um universo masculino. Somada a isso, a construção de um corpo feminino 

literário acaba sendo, nesse cenário, a reprodução de mulheres que correspondem a uma 

perspectiva social, também masculina. A questão, aqui, diz respeito à falta de 

representatividade, visto que os corpos femininos foram representações literárias criadas, 

na maioria das vezes, por homens e não por mulheres. Essa negação, que aparece não só 

na história geral da humanidade mas também na produção literária, comparece à ficção 

literária. Em Mar azul, a narradora, ao tematizar a sua inércia diante da passagem do 

tempo, recupera uma leitura sobre o seu corpo que carrega desde a infância, relembrando 

a constante  

 
sensação de que o corpo está contra mim, de que é um impedimento e não 

minha subsistência; a sensação de que é um forasteiro. Essa dualidade me foi 

ensinada desde muito cedo. O padre do colégio dizia que era preciso lutar 

contra o corpo e resistir ao que ele quer de nós. De tal modo obedeci a esse 

mandado que hoje ainda às vezes tenho que me esforçar para não odiá-lo. 

(VIDAL, 2012, p. 52)  

 

 O corpo como forasteiro é, no universo feminino, o primeiro corpo que 

conhecemos. Antes de aprendermos a olhar para ele, aprendemos a recusá-lo, partindo do 

ponto de que nosso corpo, em vez de comportar quem somos, representa um perigo a nós 

mesmas. A recusa, aqui, ocorre em virtude da não aceitação de que um corpo natural não 

respeita aos padrões estéticos e comportamentais associados ao gênero feminino. Assim, 

o esforço para nos encaixarmos em padrões de feminilidade é constante e, para isso, é 

socialmente construído que silenciemos os nossos corpos, os nossos desejos. Ainda que 

Algum lugar não empreenda uma busca por desconstruções deste tipo, os resquícios dessa 

falta de enquadramento são identificados criticamente pela narradora. Já instalados em 

Los Angeles, ela e M. criam uma rotina de assistir a filmes clássicos, sobre os quais a 

narradora escreve observações e toma notas. Quando comenta a respeito de um dos papéis 

encenados por Elizabeth Taylor, discute, embora não teoricamente, a respeito desse 

padrão e de sua consequente fuga: 
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A mulher, essa mulher incrivelmente bela, está numa situação paradoxal: é o 

fruto do desejo, é o que move a trama, o seu centro, mas a seu redor um círculo 

vicioso de afetos silenciados se fecham sobre ela e a sufocam, às vezes até a 

morte. A mocinha bebe, fuma, grita, com sua voz aguda, diante do olhar 

desconfiado dos outros, que a prefeririam calada, comportada, quem sabe 

lobotomizada, como na adaptação da peça de Tennessee Williams. (p. 57) 

 

Como resultado desse estereótipo de mulher que a todos agradaria, “calada, 

comportada, quem sabe lobotomizada”, o que se constrói é um desfavor àquilo que se 

pode conceber como feminino: diante da impossibilidade de ser organicamente assim, as 

mulheres desenvolvem técnicas para se lobotomizar. Dentre elas, estão, por exemplo, os 

padrões de maternidade e feminilidade, tematizados por Vidal em ambos os livros. 

Enquanto o primeiro não atravessa todas as mulheres, o segundo padrão ainda é difícil de 

ser desnaturalizado antes de atravessar todas as mulheres. Em seus pilares, está a 

constante romantização da figura feminina, seja como mãe, seja como mulher. Em Algum 

lugar, a narradora confessa que “demorei para entender que aquele agora era o meu 

corpo” (2009, p. 142), ao longo do período pós-parto. Mais adiante, leva a questão a outro 

luto, a outra impossibilidade de estar em paz: 

 
O estranhamento que eu sinto não tem tanto a ver com o estado atual do meu 

corpo, mas com a impossibilidade de me lembrar como ele era antes. (...) 

Gostaria de ter coragem de pedir a M algumas precisões, mas tenho medo de 

comprovar que o estranhamento não é só meu. (p. 149) 

 

Nesse contexto, o corpo, já não reconhecido pela memória de um outro corpo, 

apagada pela sequência de fatos, apresenta-se como território de estranhamento não 

apenas dela, mas também dele: a narradora sente medo de que M., seu companheiro, 

também estranhe e, por consequência, recuse aquele novo corpo. Embora a circunstância 

seja outra, o medo me parece o mesmo para a narradora septuagenária de Mar azul: ele 

diz respeito a esse corpo que, sendo natural, é estranho. Na narrativa, ela afirma que “tinha 

medo da cara que fazia quando ria com sinceridade. Eu tinha, quase sempre, medo de ser 

inadequada. (...) O medo era meu, como algo primitivo e quase acolhedor. Nele eu podia 

estar sem que ninguém me alcançasse” (VIDAL, 2012, p. 63). O sentimento, aqui, é tão 

trivializado que é tratado como forma de acolhimento.  

Esse medo, naturalizado nos dois romances como resultados da experimentação 

de maternidades e feminilidades que simplesmente não correspondem aos estereótipos 

previstos, é resultante de um corpo forasteiro que se mantém forasteiro pelo medo de não 



164 

 

o ser. Em outras palavras, recusar e estranhar o próprio corpo acaba sendo um lugar de 

conforto, porque o contrário se mostra desafiador. Essa representação, no entanto, não faz 

parte do cânone literário. De acordo com o levantamento realizado por Regina 

Dalcastagnè (2010), as mulheres são representadas por escritores homens sem que 

questões como essas, que dizem respeito à segurança pessoal, por exemplo, sejam 

tematizadas. Em vez disso, os corpos femininos construídos por eles se dividem entre 

mulheres seguras e sexualizadas ou frágeis e domesticadas. Nesses protótipos, não cabem, 

então, o da mãe que não se identifica mais com o seu corpo ou o da idosa que nega o riso 

sincero pelo medo da inadequação.  

Nesse momento, recupero, pois, a pergunta que inicia a fala de Marina Colsanti. 

Quando perguntam por que a “escrita feminina” existe, entendo que isso tenha a ver com 

a impossibilidade de aceitar que ela também cause medo. Medo porque ela evidencia uma 

voz que muito pouco foi ouvida; medo porque ela relembra que existem mulheres, 

existem escritoras e existem mulheres que são escritoras – e que, provavelmente, elas 

poucas vezes foram reproduzidas por homens preocupados com o mínimo de 

representatividade. Aqui, a lembrança de Um teto todo seu, de Virgínia Woolf, é 

inevitável: ainda em 1928, a autora britânica aponta para questões que fazem parte da 

atual agenda feminista, tais como os anos de negação ao desenvolvimento das mulheres 

nos diversos âmbitos sociais. No mesmo texto, Woolf ainda assinala que os anos como 

objetos de narração, mas poucas vezes como sujeitos, garantiram às mulheres a falta de 

reconhecimento nas narrativas que tinham em mãos56.  

Diante desse cenário, não são só as escritas femininas feministas que contribuem 

para a construção de um novo corpo feminino dentro e fora da literatura. Nesse sentido, 

“deve-se destacar que a escrita feminina sobre a sexualidade, em particular, e sobre o 

corpo e a identidade feminina, em geral, se propõe a fazer uma releitura do papel arcaico 

da mulher, que é a de ser objeto do desejo do homem” (FIGUEIREDO, 2013, p. 73). De 

acordo com Lucia Helena Vianna, em “Poética feminista - poética da memória”, quando 

uma mulher assume para si o compromisso de escrever, essa decisão também é política.  

 

                                                           
56Em posfácio a Um teto todo seu, a escritora e crítica literária Noemi Jaffe relembra que “praticamente não 

houve mulheres ficcionistas na história oficial da literatura inglesa até o século XX, com exceção de muito 

poucas, as quais também viveram sob pseudônimo, risco e penúria. Houve, sem dúvida, inúmeras 

personagens femininas, complexas e poderosas, mas que, se vivas, mal poderiam roçar a complexidade 

ficcional, pois estariam cuidando dos filhos, do marido e da casa” (2018, p. 165).  
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Penso que por poética feminista se deva entender toda discursividade 

produzida pelo sujeito feminino que, assumidamente ou não, contribua para o 

desenvolvimento e a manifestação da consciência feminista, consciência esta 

que é sem dúvida de natureza política (O pessoal é político), já que consigna 

para as mulheres a possibilidade de construir um conhecimento sobre si mesmo 

e sobre os outros, conhecimento de sua subjetividade, voltada esta para o 
compromisso estabelecido com a linguagem em relação ao papel afirmativo do 

gênero em suas intervenções no mundo público. Consciência com relação aos 

mecanismos culturais de unificação, de estereotipia e exclusão. E ainda, a 

consciência sobre a necessidade de participar conjuntamente com as demais 

formas de gênero (classe, sexo, raça) dos processos de construção de uma nova 

ordem que inclua a todos os diferentes, sem exclusões. (2003, s/p.) 

 

 Tanto a narradora de Algum lugar quanto a septuagenária de Mar azul trazem em 

sua bagagem temáticas que estão na pauta feminista. No primeiro romance, a maternidade 

é desconstruída quando nos vemos diante de uma mulher que tem mais dúvidas do que 

certezas a respeito de como aprender a lidar e a amar o seu novo e o outro corpo, gerado 

e gestado pelo seu próprio corpo. No segundo romance, a relação de sororidade 

estabelecida entre a personagem e Vicky, sua melhor amiga, é escamoteada pela violência 

militar e pela abusividade de relações amorosas, que, nesse contexto específico, vêm na 

bagagem da ditadura argentina. Paloma Vidal, com essas narrativas, pode não assumir 

uma postura feminista, que aponte para direções que se inserem na agenda do feminismo. 

No entanto, quando a autora levanta questões relacionados a tópicos ainda tão distantes 

do cânone literário, como a maternidade imperfeita e estupro em relacionamentos 

afetivos, é inevitável pontuar que existe, aí, uma contribuição “para o desenvolvimento e 

a manifestação da consciência feminista”, como apontado acima por Vianna. Vidal, nesse 

sentido, constrói corpos femininos e se coloca como um corpo feminino nessa construção 

– o que me parece não apenas pauta literária como também agenda feminista. Escrever, 

para uma mulher, é, no mínimo,  

 
expressão de sua (nova) identidade. Escrever é relembrar a educação alienante, 

fazer uma viagem no tempo para resgatar os destroços de um “eu” estilhaçado, 

usar a memória para recuperar um saber ancestral; escrever é se rebelar e dizer 

“não” a todas as pressões/repressões/opressões sofridas. E, ao cabo desse 
processo de desnudamento interior, a mulher que escreve acaba descobrindo 

uma identidade própria – ainda frágil, talvez, mas decidida a lutar em favor de 

sua realização. (FIGUEIREDO, 2013, p. 83) 

 

Na supracitada entrevista com Patrícia Martinho Ferreira, Vidal afirma que, afinal, 

a estrangeiridade pode ser uma identidade. A condição de estrangeira que aparece na obra 

de Vidal não se manifesta apenas no enredo de suas narrativas; para além disso, surge 

também na sua forma. No significante “estrangeira”, então, cabem diversos significados: 
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ser argentina e brasileira, ser escritora e crítica, ser mulher. A literatura de Vidal, nesse 

sentido, é uma resposta ao reconhecimento de que a condição de estrangeira existe. É,  

portanto, outro sentido a essa condição periférica à qual as mulheres vêm sendo, 

historicamente, destinadas, mas não fadadas.   

 

3.3.2 OUTRA DISCUSSÃO DE GÊNERO: OS LIMITES DO ROMANCE EM 

PALOMA VIDAL  

 Tenho chamado – não sem alguma desconfiança – os livros tratados neste capítulo 

de romances antes por hábito que por estudos teóricos capazes de embasar esta 

nomenclatura. Em vez disso, quando busquei formas de nomear suas obras de acordo com 

a fortuna crítica que existe a respeito de Paloma Vidal, encontrei mais dúvidas do que 

certezas. Enquanto Wilma dos Santos Coqueiro (2014) apresenta, em sua tese de 

doutoramento, uma leitura de Algum lugar que o entende como um romance de formação 

contemporâneo de autoria feminina, Camila Canali Doval, em sua já mencionada tese, 

reconhece haver, na narrativa de Vidal, algo que impede uma definição muito assertiva: 

“muitos aspectos de suas narrativas se confundem com fatos acessíveis das vidas das 

autoras, traços biográficos que despertam o fetiche do leitor, biografemas, como cunhou 

Roland Barthes” (2016, p. 205). Esses fatos, dos quais tratarei com mais cuidado na 

próxima sessão, despertam a atenção para recursos literários explorados por Paloma Vidal 

e provocam uma válida desconfiança do gênero romanesco57.  

 Em seu romance de estreia, Paloma Vidal constrói uma narrativa nitidamente 

fragmentada: por meio de entradas – umas mais breves, que levam apenas uma linha e 

aparecem em forma de perguntas, e outras mais extensas, que ocupam, no máximo, cinco 

páginas –, Algum lugar é estruturado por uma narrativa macro e outras micros. A primeira 

narrativa diz respeito ao percurso realizado pela narradora, que vai do Rio de Janeiro a 

Los Angeles realizar o doutorado, mas retorna ao Brasil, sem concluí-lo, e finaliza sua 

trajetória em outra Los Angeles, um cinema localizado na cidade natal de sua mãe, 

Buenos Aires. Já as segundas se organizam de modo a construir a primeira. Em outras 

palavras, os registros que dizem respeito, por exemplo, ao momento em que a narradora 

comprou um livro de botânica e, na mesma tarde, desistiu de seu empreendimento não 

                                                           
57É claro que, por gênero romanesco, não entendo apenas um formato encerrado de escrita; em vez disso, 

reconheço que o gênero, a partir de sua concepção moderna, admite diversos formatos. Quero, no entanto, 

observar como Paloma Vidal acaba passeando por fragmentos, dramaturgias, diários, escrita palimpsestica 

na elaboração de suas narrativas.     
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apresentam uma linha cronológica capaz de esclarecer o período exato em que o 

acontecimento se deu, mas funcionam como breves colaborações à narrativa macro. Em 

diversos momentos, o fragmento é capaz de tomar vida própria e, então, apresentar-se 

feito um conto em outros contextos58.  

 Para construir esses dois tipos de narrativas, a narradora oscila entre três pessoas 

do discurso: a primeira, que predomina e traz as narrativas de um tempo presente; a 

segunda, que se apresenta por meio de perguntas, encabeçadas, em sua maioria, por 

“você”, e registra os sonhos, geralmente relacionados a fatos cotidianos e recentemente 

narrados, também iniciados por “você”; e, por fim, a terceira, que me parece responsável 

por narrar os momentos de maior sofrimento, que vão desde a aparente perda de um irmão 

mais novo até o término da relação com M. Essa oscilação, a princípio, pode se aproximar 

de outro tipo de fragmentação, em que as vozes dizem respeito a diferentes personagens. 

Quando o questionamento “você em algum momento imaginou o retorno?” (VIDAL, 

2009, p. 130) é feito, ele está, no entanto, dando sequência ao retorno da narradora ao 

Brasil. Ou, quando sonha recorrentemente que é reprovada como professora de Espanhol 

em Los Angeles, esse sonho alegoriza a sua insegurança no exercício da profissão. As 

inserções de outras vozes ao longo da narrativa, portanto, apontam para micronarrativas 

que fogem ao tempo presente ou à realidade em que a personagem está inserida na maior 

parte do texto, mas colaboram para a sua economia em seu sentido amplo, de modo que 

a impressão inicial se desconfigura e é possível perceber que o percurso é traçado por 

uma única personagem: Mr/Ms. Vidal.  

 Essa aproximação entre narradora-personagem e autora, que aparece em um único 

momento da narrativa, alerta a leitora para possíveis coincidências, além do fato de que 

Paloma Vidal, assim como a narradora-personagem, também fez uma viagem a Los 

Angeles, para fins acadêmicos59. Em um dos fragmentos, quando M., às vésperas do ano 

novo, encontra-se acamado, a narradora pede auxílio médico. No momento em que são 

atendidos, o médico dirige-se à sua residência: “Mr. Vidal, diz o homem, sem disfarçar 

o sotaque castelhano. Fico assombrada com a coincidência e persuadida de que é um sinal. 

                                                           
58Me lembro, inevitavelmente, de Graciliano Ramos, em depoimento a João Condé, afirmando ter 

estruturado Vidas secas de forma desmontável, de modo que seus capítulos fossem capazes de tomar vida 

própria. Embora a narrativa de Vidal não se proponha, integralmente, a ser desmontada, vejo na estrutura 

fragmentada alguma herança de narrativas como a de Graciliano Ramos.   
59Em Mais ao sul (2008), essa narradora-personagem que viaja para outro país com a finalidade de estudar 

aparece em um dos contos, intitulado “Viagens”. Assim como em Algum lugar, essa narradora também 

possui origem portenha, tendo se mudado ainda na infância, com os seus pais, para outro país.   
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A cidade está nos dando uma trégua” (grifo meu, p. 45). Embora o pronome de 

tratamento, aqui, indique que o personagem se refira a M., é a narradora que realiza a 

chamada de emergência, o que me faz deduzir que o sobrenome Vidal, nesse contexto 

específico, refere-se à família. Esse dado aproxima a narrativa de Vidal de uma discussão 

contemporânea relativa à ficção que carrega consigo traços da biografia do autor.  

 Em Mulheres ao espelho: autobiografia, ficção, autoficção (2013), Eurídice 

Figueiredo recupera, teoricamente, o percurso realizado pelo gênero romance, 

considerando que parte dele é marcado pelo traço biográfico. Com isso, a teórica chega à 

discussão empreendida por Diana Klinger, em Escritas de si, escritas do outro (2012), a 

respeito do conceito de autoficção. Figueiredo, em seus estudos, recupera conceitos 

propostos por Serge Doubrovsky que, em 1977, publica seu livro Fils, em resposta à 

consideração feita por Philippe Lejeune, em O pacto autobiográfico (1980), segundo o 

qual não era possível haver um romance com o nome próprio do autor. Na quarta capa de 

seu livro, Doubrovsky propõe “ficção, de acontecimentos e fatos estritamente reais; se se 

quiser, autoficção, por ter confiado a linguagem de uma aventura à aventura da 

linguagem, fora da sabedoria e fora da sintaxe do romance, tradicional ou novo” 

(DOUBROVSKY, 1977, p. 10 apud FIGUEIREDO, 2013, p. 61). O autor de Fils, então, 

estabelece dois critérios como fundamentais: a definição de gênero, entendendo a 

autoficção como um romance, e a definição nominal, em que há uma coincidência de 

nome de autor-narrador-personagem.  

 Diferentemente de Doubrovsky, Vincent Colonna, ainda de acordo com a leitura 

de Eurídice Figueiredo, tipologiza a autoficção – ou, como o crítico prefere tratar, 

“ficcionalizações de si” – em quatro tipos: fantásticas, biográficas, especulares e 

intrusivas. Ele reconhece, com isso, haver uma multiplicação dos formatos de 

ficcionalização de si, compreendido como um fenômeno contemporâneo de extimidade60. 

Discutir os diversos formatos de autoficção, pois, é pensar como se configura a 

contribuição do autor não apenas para o fazer literário mas também para a construção da 

matéria ficcional, esquivando-se, então, das amarras do estruturalismo. Quando Eurídice 

                                                           
60Como já apontado no primeiro capítulo desta tese, o conceito é importado da psicanálise e o termo foi 

alcunhado pelo psicanalista francês Serge Tisseron. Segundo Figueiredo, “creio poder afirmar que se vive 

hoje a era da extimidade, já que se exibe aquilo que sempre foi considerado intimidade; assim, fala-se em 

‘extimidade’ quando o que, em princípio, deveria ficar reservado ao domínio do privado é exposto pelo 

sujeito” (2013, p. 68).   
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Figueiredo toma para si a conceituação das diversas formas de ficção, a teórica afirma 

que, 

 
embora muitos críticos franceses contestem o uso do termo, considero que a 

autoficção deve ser pensada como um elemento que faz parte do processo de 

transformação do romance no último quarto do século XX e que se fortalece 

no novo século. Como Paul de Man afirma, a questão da percepção do 

conteúdo autobiográfico em maior ou menor escala sempre existiu. E 

acrescento: o romance contemporâneo tende a reforçar isso, aumentando os 

indícios de autobiografia, a despeito de sua ficcionalidade. A meu ver, a 

tendência hoje é se considerar autoficção sempre que a narrativa indiciar que 

se inspira nos fatos da vida do autor. Em relação ao nome do protagonista, ele 

tanto pode coincidir com o nome do autor (ou algum apelido), como pode ser 

ausente. Além disso, o romance autoficcional costuma ter as características 

apontadas para o romance pós-moderno: a fragmentação formal, a ausência de 

linearidade, a descrença na possibilidade de se oferecer uma verdade, a crise 

do sujeito, a autorreferencialidade: o escritor/narrador/personagem encena a 

escrita de si, rompendo a ilusão romanesca (típica do romance moderno, 

sobretudo do século XIX). (grifos meus, p. 66) 

 

 As características apontadas por Figueiredo com relação ao romance pós-moderno 

comparecem em Algum lugar: a fragmentação formal é evidenciada tanto pelas entradas 

realizadas quanto pela oscilação de pessoas do discurso; a linearidade, embora não seja 

ausente, não é uma preocupação da narradora; a verdade – ficcionalizada ou não – sequer 

chega a ser tematizada: quando a narrativa se encerra, pouco importam os motivos de seu 

término com M. ou os impulsos que a levaram a desistir do doutorado; o sujeito em crise 

está evidente por meio das diversas angústias compartilhadas oriundas da crise de 

pertencimento; por fim, a autorreferencialidade se constrói por meio dos recursos 

literários utilizados por Vidal. Encena-se, com isso, a escrita de si, de modo que as 

sugestões de aproximação entre autora, narradora e personagem, deixadas como pistas 

referenciais ao longo do caminho, apontam para certo manuseio da categoria de 

autoficção, que “implica não necessariamente uma corrosão da verossimilhança interna 

do romance, e sim um questionamento das noções de sujeito e verdade” (KLINGER, 

2012, grifos da autora, p. 42). Esse sujeito que aparece nas escritas de si, cujas 

características as aproximam da categoria autoficcional, acabam por performatizar uma 

verdade que, mesmo propondo um jogo referencial com a realidade, permanece como 

uma encenação. Nesse sentido, “trata-se de considerar a autoficção como uma 

performance” (p. 49). 

O romance de estreia de Paloma Vidal, então, aponta para uma outra discussão de 

gênero: para além de um romance moderno, o de Vidal, com recorrentes marcas 
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biográficas, pressupõe aquilo que o gênero romanesco, por si só, antecipa. O romance, 

como gênero múltiplo e aberto a diversas modificações, abre-se e dialoga com o seu 

tempo. Nessa perspectiva, Algum lugar vai além de um romance moderno ou de um 

romance de formação. Considerada pós-moderna, de acordo com a concepção adotada 

aqui e apresentada na definição de Eurídice Figueiredo, a estreia de Vidal no gênero 

romanesco já traz à tona sua consciência a respeito das estratégias empreendidas à medida 

que não só questiona, mas também estica as suas possibilidades.  

 Não muito diferente é o segundo romance de Paloma Vidal, Mar azul. A narrativa, 

que recupera as memórias de uma narradora-personagem septuagenária, é dividida em 

duas partes: a primeira, que inicia e finaliza o romance, é composta por diálogos entre 

Vicky e a narradora, sem apresentar qualquer tipo de narrador; a segunda corresponde a 

50 curtos capítulos em primeira pessoa do singular, inseridos entre os diálogos iniciais e 

finais entre a narradora-personagem e Vicky. Os sonhos, que também estão presentes na 

narrativa de Mar azul, aparecem de forma menos incisiva e em primeira pessoa, 

diferentemente de Algum lugar. Estruturalmente, há uma breve dramaturgia dentro de um 

romance ou há um romance em meio a uma breve dramaturgia. Tanto na primeira quanto 

na segunda partes da narrativa, um desejo da narradora e de sua melhor amiga se faz 

constante: a primeira escreveria uma peça para que a segunda pudesse encená-la. Antes 

de que isso pudesse acontecer, Vicky perde o interesse por essa encenação, diante do 

compromisso com a militância durante a ditadura argentina. Desaparecida, ela não 

poderia mais encenar. A narradora, no entanto, faz isso por ela: escreve um romance para 

recuperar suas próprias memórias, das quais Vicky se faz protagonista. Não se sabe, aqui, 

se o romance pertence à peça ou se a peça pertence ao romance; e, particularmente, não 

importa saber.  

 O que interessa, diante dessas escolhas de Vidal, é que a escritora não compreende 

o romance como um gênero encerrado e fechado em um modelo previsto. Em vez disso, 

ele se torna, como a princípio foi, território de experimentações e, por isso, traz consigo 

fragmentos e peças como matérias narrativas. Essa compreensão mais fluida a respeito 

dos gêneros literários, todavia, não aparece apenas nos romances de Vidal: já em seu 

primeiro livro de contos, A duas mãos, esses caminhos por outros gêneros literários 

começam a ser percorridos. No conto que dá nome ao livro, a narrativa, em primeira 

pessoa, me parece embrionária com relação ao que Paloma Vidal irá fazer em seus 

romances, tanto temática quanto estruturalmente.  
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 Em “A duas mãos”, as vozes narrativas já começam se misturando: em terceira 

pessoa do singular, a personagem central é apresentada como uma doméstica que se vê 

diante de algo desafiador: dialogar, por meio de um caderno-diário, com a filha de sua 

patroa. O caderno azul, tais como os cadernos azuis do pai da narradora de Mar azul e tal 

como o caderno azul que acaba sendo o próprio romance Mar azul, era o espaço em que 

ambas escreveriam um diário. Quando proposto pela patroa, “não sabia direito se era um 

pedido ou uma ordem” (VIDAL, 2003, p. 46) e, portanto, acabou por aceitar a proposta. 

O ato de escrever, contudo, ainda se mostrava um obstáculo: embora soubesse fazê-lo, 

ele se apresentava como uma exposição, uma transposição entre dois mundos que não 

pareciam se conectar, o da doméstica e o da patroa. A moça que fez a proposta, na ocasião, 

estava partindo daquela para outra casa e decidiu, então, escrever à empregada como uma 

forma de acolhimento. “Você sabe que vou embora, minha mãe finge não perceber, mas 

você sabe, tenho certeza. (...) Me escreve (...)” (p. 47), dizia parte do diário. Desafiada 

pelo pedido, ela oscila entre escrever e não escrever; acaba compartilhando com a 

cunhada e o marido o pedido da moça; mas só à noite, quando este último já dormia, leva 

o caderno para a cozinha e assume o seu lugar diante daquela missão: 

 
Mas o que ela tinha para esconder? Ela podia muito bem contar tudinho ali, 

que ninguém ia estranhar. Ou talvez sim. Minha mãe teve cinco filhos. Quando 

eu tinha sete anos, a gente achou que meu pai tinha morrido. (...) Lá pelo meio 

do velório, todo mundo já cochilando, vi o braço do meu pai se mexendo. (...) 

Só que dali a pouco o homem levantou mesmo, vivinho da silva. A mãe não 

aguentou e morreu ali mesmo, de susto. A gente enterrou no dia seguinte. 

Nunca me conformei com a troca. Uma injustiça danada porque ela valia muito 

mais do que ele. (...) Aos quatorze anos eu conheci um rapaz que me levou 

para o banheiro da escola e tirou minha virgindade. Engravidei e tive o menino 

antes mesmo de completar quinze anos. Com o menino e esse meu primeiro 

marido vim para o Rio de Janeiro. A gente passou muito aperto, eu estava gorda 

feito uma bola de tanto nervoso. Andava que nem uma barata tonta com o 

menino de baixo para cima, procurando emprego e o homem só aprontando 
comigo. O menino era a coisa mais linda do mundo, tão lindo que as pessoas 

na rua perguntavam se eu era a babá dele. É meu filho mesmo, meu filho. Vivi 

muita coisa ruim do lado daquele homem, muita coisa mesmo, tanta coisa que 

não dá para contar assim, de uma vez. Talvez precise de vários cadernos. 

Talvez não tenha fôlego nem coragem para contar. Talvez você não aguente 

ler. Fechou a capa e respirou fundo. (pp. 48-49)  

 

 Ainda que o trecho acima seja muito longo, ele me parece trazer, de forma 

embrionária, repito, aquilo que estou propondo aqui como marca da literatura de Paloma 

Vidal. No conto, as vozes passam a oscilar e, por meio do discurso indireto livre, as falas 

da personagem central e de personagens secundários, como o marido e a cunhada, 

participam da narrativa. No trecho transcrito acima, no entanto, há uma mudança maior: 
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a narração de um conto em terceira pessoa, com inserções do discurso indireto livre, cede 

lugar aos registros de um diário em primeira pessoa. Diário e conto, aqui, mesclam-se, 

sem que Vidal aponte o momento em que essa transição ocorre. Sem recorrer às aspas ou 

aos travessões, não só as falas são incorporadas como também a escrita da personagem, 

em resposta à escrita anterior, sobrepõe-se à estrutura inicial. Quando o conto se encerra, 

a leitora tem certeza de que a personagem, deitada na cama e observando o teto até 

adormecer, passou a se perceber, também, como narradora. Dessa vez, da própria vida, 

reconhece seu próprio lugar de fala. O questionamento “Escrever o quê?” (p. 47) cede à 

certeza de que um caderno apenas não seria suficiente. E é aqui que a temática do conto-

diário se aproxima dos romances-fragmentos-dramaturgias: escrever é uma forma de 

existir, sobretudo no universo feminino. Embora a doméstica não se reconheça na filha 

da patroa, na escrita elas se aproximam, porque tornam suas angústias reais e, acima de 

tudo, compartilhadas. A sororidade e o corpo feminino, temas inevitáveis em Algum lugar 

e Mar azul, também aparecem em “A duas mãos”, bem como a fluidez entre os gêneros 

literários. 

 Paloma Vidal, portanto, propõe narrativas de personagens que escrevem, 

sobretudo, para sobreviver: às perdas, em Algum lugar, ao esquecimento, em Mar azul, e 

à invisibilidade, em “A duas mãos”. Essas segundas-mulheres, que aparecem na ficção, 

trazem muito da primeira-mulher, que lhes dá forma, e, também como forma de 

sobrevivência, Vidal escreve como que para resistir. Nesse sentido,   

 
a memória (...) só adquire forma através da escrita. Ao tomar a palavra, e mais 

do que isso, escrever essa palavra – portanto, entrar no domínio reservado aos 

homens –, as escritoras subvertem a ordem masculina do mundo e instauram 

uma nova ordem, uma ordem em que a mulher fala de si, de seu corpo, de seus 

sentimentos, de suas angústias. A escrita se apresenta como um novo combate: 

luta com as palavras, com a censura interna, com o público que reage 

diferentemente diante de um texto escrito por homem ou uma mulher. 

(FIGUEIREDO, 2013, p. 88)   

  

 Essa nova ordem, em que a mulher fala de si, de seu corpo, de seus sentimentos e 

de suas angústias, faz da escrita um espaço político de luta, em que o caráter subversivo, 

como apontado anteriormente, se faz indisfarçável. Com narradoras-personagens que não 

apenas trazem para a literatura temas marginalizados ou romantizados por ela, mas 

também não disfarçam o domínio da linguagem enquanto um corpo a ser afirmado, 

Paloma Vidal apresenta-se enquanto uma primeira-mulher que, em sua obra ficcional, 

experimentar performatizar sua terceira-mulher, consciente de sua potência crítica e 
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literária. O resultado disso é inevitável: as narrativas assinadas por Vidal desafiam os 

limites da autonomia literária.  

 

3.3.3  ALGUM LUGAR E MAR AZUL: LABORATÓRIOS DE ESCRITA  

No primeiro capítulo desta tese, recupero três tendências que Beatriz Resende 

(2014) sugere como direções possíveis da literatura brasileira contemporânea. A partir da 

terceira delas, que discorre sobre a ruptura com a tradição realista da literatura, a ensaísta 

pensa a escrita de Paloma Vidal publicada até então. Volta-se, então, à análise dos livros 

que me servem de corpus nesta pesquisa. Para Resende, Vidal faz o documental conviver 

com o ficcional em uma mesma obra, apropriando-se do real de formas diversas na 

elaboração da ficção. Embora eu tenda a concordar com esta leitura e a confessar que foi, 

de fato, essa rasura do real que me aproximou da obra em questão, devo observar que as 

outras duas tendências apontadas pela teórica – a saber: uma literatura que reconhece 

novas subjetividades e novos autores no mundo da cultura e uma literatura que se insere 

no movimento dos fluxos migratórios (p. 14) – também servem perfeitamente à 

compreensão da literatura de Vidal. Ao propor uma obra que faz ascender uma voz 

feminina – outra e nova subjetividade – que tematiza seu deslocamento nacional e 

transnacional – seus fluxos migratórios –, a partir da incorporação do real ao ficcional – 

rompendo com a tradição realista –, Paloma Vidal passeia pelas três tendências da 

literatura brasileira contemporânea. Resende, em mesmo livro, reconhece que  

 
Nascida em Buenos Aires em 1975 e tendo ido para o Rio de Janeiro aos 2 

anos de idade, a jovem autora refaz na ficção uma identidade em trânsito. Não 

abandona a origem portenha, não incorpora as cores brasileiras por completo. 

E isso torna sua literatura objeto de interesse natural em tempos transnacionais, 

quando a alegoria do nacional já não nos diz tanto respeito. Paloma parte de 

um entrelugar habitado por duas gramáticas e duas línguas que desejam 

pertencer ao mundo todo. (RESENDE, 2014, p. 123) 

 

Paloma Vidal, nesse cenário, contribui com a sua literatura para uma rasura do 

real que resgata e vai além da primeira tendência assinalada por Beatriz Resende: ao 

assumir o lugar de fala da mulher, reconhece novas subjetividades e novos atores no 

mundo da cultura. Além disso, com a recorrente temática da desterritorialização do 

imigrante, que se desdobra nas identidades híbridas e afiliações transitórias de grande 

parte de suas personagens, Vidal também se aproxima da segunda tendência apontada por 

Resende. Nesse contexto, a transnacionalidade, tema de diversos livros da literatura 
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contemporânea brasileira, é abordada a partir da impossibilidade de pertencer, resultado 

da frustrante necessidade de identificação com os lugares por onde passa. Para além da 

aproximação da terceira tendência, já assinalada pela própria Beatriz Resende ao escrever 

sobre Paloma Vidal, a obra da escritora passeia, portanto, pelas outras duas tendências, 

sem, no entanto, encerrar-se nelas. 

Já tendo explorado alguns aspectos relacionados às duas primeiras tendências 

anteriormente, quero, neste momento, jogar maior luz sobre como a escritora rasura a 

realidade em sua escrita. Me baseio, para isso, no reconhecimento que a própria autora 

faz dessa aproximação, ao apontar, sobre Mar azul¸ que, “neste livro, a personagem não 

sou eu, nem o pai dela é meu pai, mas há perguntas que ela se faz que são perguntas 

minhas; há problemas, impasses, fantasias que são meus” (GHETTI, 2016, s/p.). Somado 

a isso, quero observar como o viés crítico de sua formação como pesquisadora aparece na 

própria ficção, de maneira que, para além de narradora, há, em dados momentos, o 

surgimento de uma leitora, capaz de pensar a própria obra, reconhecendo que “(...) a 

subjetividade e a crítica são uma coisa só porque se entende que a vida e o trabalho são 

uma coisa só” (VIDAL, 2009, p. 25). Para isso, a linguagem metaliterária aparece como 

instrumento de investigação para minha pesquisa.  

Devo relembrar que, tal como suas personagens, Paloma também é de origem 

portenha, tendo vivido a maior parte de sua vida no Brasil e viajado para outros países 

para estudar; além disso, também passeia entre o português e o espanhol como línguas 

maternas e o inglês como acessória. Esses dados, que marcam a sua obra de forma a criar 

uma espécie de plano temático, são reconhecíveis em virtude da apreciação pública a que 

estão expostos os escritores, hoje. Entretanto, os dados que me levam a pensar na 

literatura de Vidal como uma espécie de laboratório, no qual a autora se utiliza de sua 

consciência teórica e se distancia do caráter pedagógico do gênero romanesco, dizem 

respeito a como ela pensa esse fazer literário na própria obra, como ela sobrescreve sua 

literatura. Nesse sentido, os romances de Vidal são marcados por diversas sugestões 

metalinguísticas.  

Esse real, para além das sugestões biográficas, me parece bastante explícito 

quando Paloma Vidal propõe como pano de fundo, para ambas as narrativas, uma 

informação histórica: em Algum lugar, a narradora chega a Los Angeles enquanto os 



175 

 

Estados Unidos estão empreendendo a Guerra do Iraque6162; em Mar azul, a narradora 

imigra para o Brasil após o desaparecimento de Vicky em virtude de sua militância 

durante a ditadura argentina63. Ainda que os dados de cunho histórico não sejam o foco 

dos textos, de modo que não se pode configurá-los como metaficção historiográfica ou 

romance memorialista, os dois contextos, marcados pela violência e pela arbitrariedade 

quanto ao tratamento da condição humana, colaboram para a construção daquilo que estou 

chamando de laboratório de Paloma Vidal. Isso quer dizer que esse pano de fundo – real 

dado o seu caráter historiográfico – contribui para a construção de personagens femininas 

marcadas pela violência, tanto como espectadora quanto como vítima.  

Dessa forma, o tratamento dessas duas violências é diferente: enquanto a 

narradora do primeiro romance não é atingida diretamente pela guerra, a do segundo 

começa o seu movimento migratório em virtude da ditadura. Ambas, contudo, tratam da 

tortura. Em Los Angeles, a narradora de Algum lugar ouve que “há uma linha divisória, 

diz o presidente, que precisa ser traçada entre a tortura proibida e a tortura permitida” 

(VIDAL, 2009, p. 62), mas, mais adiante, reconhece que “é uma linha que divide a 

civilização e o terror. Não há terreno neutro” (p. 88). A relativização da tortura, aqui, 

reproduz aquilo que embasou grande parte das ditaduras em todo o mundo: a violência 

praticada pelo próprio Estado se torna lei e ganha parte do apelo público pelo argumento 

relativo à manutenção da organização social. A percepção da narradora sobre essa 

violência, contrária à de M., é a de não ceder espaço à indiferença. Ainda que trabalhada 

de uma forma menos explícita, a violência provocada pela ditadura é reconhecida pela 

narradora de Mar azul como mais atmosférica do que, de fato, visível. A indiferença, 

nesse contexto, não lhe era sequer uma opção: 

 
O horror ia tomando conta das coisas, das pessoas, das praças, dos carros, até 

dos animais da rua, que me pareciam mais avessos ao contato com os humanos, 

                                                           
61A Guerra do Iraque foi um conflito que começou no dia 20 de março de 2003, com a invasão do Iraque, 

por uma coalizão militar multinacional liderada pelos Estados Unidos. Esta fase do conflito foi encerrada 

no dia 18 de dezembro de 2011, com a retirada das tropas americanas do território iraquiano após oito anos 

de ocupação. O conflito aconteceu no contexto da guerra global contra o terrorismo, lançado pelo presidente 

americano George W. Bush, após os atentados de 11 de setembro de 2001. 
62Ou, como apontará Vidal em sua tese, “um projeto de integração fundado na violência que se aproveita 

da guerra para tentar unir a nação em torno de um nós inexistente” (2006, p. 95).   
63Revolução Argentina é a autodenominação da ditadura militar que se instaurou na Argentina, após o golpe 

de Estado de 28 de junho de 1966, que derrubou o presidente constitucional, o radical Arturo Illia, dando 

início a um período de sete anos de governo militar, que terminaria com a volta do peronismo ao poder, em 

1973. 
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e eu ia pensando na partida. Ia me preparando. Chegaria um dia em que 

teríamos que partir. Pensava no plural, como há tantos anos fazia. (2012, p. 92) 

 

Essas aproximações com a violência, tanto a da guerra, em que americanos se 

dividiam entre contrários e favoráveis às ações empreendidas, quanto a da ditadura, em 

que argentinos se viam diante da necessidade de se exilar para sobreviver, resgatam dois 

dados biográficos de Vidal: a autora esteve nos Estados Unidos durante a Guerra do 

Iraque e se mudou para o Brasil aos dois anos de idade, junto a seus pais, em busca de 

exílio. A herança argentina marca ambas as personagens: a de Algum lugar trabalha em 

Los Angeles e, depois, no Rio de Janeiro como professora de espanhol; a de Mar azul, 

embora não se saiba em qual período exatamente, por quanto tempo e qual conteúdo, 

também se dedica à atividade professoral, tendo cogitado, como fez seu pai, dedicar-se à 

tradução. As duas, portanto, são atravessadas pela relação com o espanhol e a Argentina 

– tal como Paloma Vidal, de modo que o fato de a autora ter nascido na Argentina é “pista 

para uma certa desterritorialização das narrativas (...) O Rio de Janeiro estica a mão até 

Buenos Aires ou, simplesmente, surgem cidades que podem ser qualquer grande cidade, 

latino-americana ou não” (RESENDE, 2008, p. 107). 

Essas marcas, que também aparecem em outras narrativas de Vidal64, funcionam 

como rasuras do real que contribuem para a caracterização metaliterária de seus 

romances, tendo em vista que evidenciam o documental e o ficcional reunidos em uma 

mesma obra. No primeiro romance, mais explicitamente do que no segundo, essas marcas 

do real têm a ver não apenas com a contextualização da Guerra do Iraque como também 

com a recuperação de personalidades do universo literário como, por exemplo, Susan 

Sontag65 e Diamela Eltit66. Já em Mar azul, essa reflexão a respeito do fazer literário 

dialoga menos com o mundo externo e aparece mais por meio dos recursos literários 

empregados, como a recuperação dos cadernos do pai ou os diálogos dramatúrgicos 

iniciais e finais. Os dois romances, de formas diferentes, são atravessados pela reflexão a 

respeito de se fazer literatura. 

                                                           
64O livro de contos Mais ao sul (2008), por exemplo, traz como primeira narrativa a recuperação de 

memórias de uma personagem que imigra, ainda jovem e em família, da Argentina ao Brasil e, 

posteriormente, segue com as partidas, desta vez para a Inglaterra.  
65Susan Sontag (16 de janeiro de 1933, Nova Iorque – 28 de dezembro de 2004) foi uma escritora, crítica 

de arte e ativista dos Estados Unidos. 
66Diamela Eltit González (Santiago, 24 de agosto de 1949) é uma escritora chilena de prestígio 

internacional, tendo o livro Jamais o fogo nunca (2007) como a obra mais reconhecida no Brasil. 
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Em A metalinguagem (1986), Samira Chalhub trata da metalinguagem na 

literatura a partir das heranças estruturalistas, apontando para o fato de o texto aurático 

ter perdido seu caráter sacralizado em virtude da sua compreensão como fenômeno 

autônomo. Nessa percepção, o poeta também perde a sua aura e deixa de ser um indivíduo 

sacral devido à noção de que o texto possui uma espécie de engenharia própria67, resultado 

de um labor e não de uma inspiração literária. Há, então, a incorporação de uma reflexão 

sobre o fazer literário na produção da própria literatura. Por meio do isomorfismo, a 

consciência e a construção do texto passam a se sobrepor ao sentimento e à expressão, de 

modo que “o conceito de arte transformou-se – hoje, nós a percebemos construída e não 

como expressão; hoje, o público já não é mais passivo, pode ser incorporado, ativamente, 

como colaborador/leitor dentro da linguagem da obra” (1986, grifos da autora, p. 43). 

Desse modo, “o objeto sobre o qual o poema fala está na diagramação do texto, o objeto 

nasce no texto” (p. 39). Chalhub, com isso, alcança aquilo que chamará de “sobrescrever”: 

quando um texto se propõe a escrever sobre escrever, ele não apenas faz da escrita uma 

temática, mas também aponta para uma espécie de operação metalinguística, em que 

“temos não só o tema, mas o tema estruturado na feitura do texto, de tal forma que fica 

impossível separar o procedimento do que se diz” (p. 63). Paloma Vidal, quando traz para 

os seus livros uma reflexão não apenas sobre a própria escrita ficcional, mas também 

sobre a escrita acadêmica – que, não coincidentemente, “coincide” com o tema de 

doutoramento da personagem de Algum lugar, por exemplo –, há a produção de uma 

sobrescrita, como pensado por Chalhub. Observo, contudo, que essa sobrescrita acaba 

por incorporar elementos que fazem parte da realidade da autora, de maneira que a 

autonomia literária na qual essa percepção moderna da literatura se baseia se torna 

insuficiente, embora sua contribuição seja inquestionável, para a interpretação da cena 

literária brasileira contemporânea. Quando digo “insuficiente”, não aponto para o 

descarte da metalinguagem enquanto recurso da arte literária; o que quero dizer, com isso, 

é que essa linguagem que se pensa sobrevive à crise da autonomia literária. É importante 

olhar, portanto, como a metalinguagem foi incorporada por uma literatura que rasura o 

real.   

                                                           
67Embora o foco da tese não seja este, vale lembrar do poema “O engenheiro”, de João Cabral de Melo 

Neto, que tão claramente propõe a escrita literária como edifício a ser erguido.  
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Logo que chega a Los Angeles, a narradora de Algum lugar compra a “edição 

paperpack de Rua de mão única, um livro de capa verde claro” (VIDAL, 2009, grifos 

meus, p. 20), tal como a capa do romance. Em seguida, comenta que  

 
(...) não era exatamente o que eu queria ler nesse momento. Deveria, ao invés 

disso, ir logo à biblioteca e começar minha pesquisa metodicamente, ideia que 

me produzia uma angústia difusa ligada a outros projetos que não se 

realizaram. Já o livro de Benjamin, sua forma, sua composição, com inúmeros 

subtítulos seguidos de pequenos trechos de uma ou duas páginas, me 

confortava com a possibilidade de outros métodos. (pp. 20-21) 

 

 A caracterização do livro de Benjamin, aqui, muito se aproxima do que ela 

apresenta como narrativa, em sua estrutura fragmentada. Esse conforto com a 

possibilidade de adotar outros métodos surge como um alívio à angústia de não se adequar 

ao método de pesquisa tradicional, apresentado a partir do encastelamento do ser 

pesquisador em uma biblioteca. Diversos são os momentos do romance em que essas 

anotações, voltadas à pesquisa, vão aparecer e interromper metalinguisticamente o fluxo 

da narrativa. Essas aflições, que giram em torno do que e como ler e escrever, vão 

atravessar toda a estadia da autora em Los Angeles. Desde a sua instalação em uma 

pequena sala nos fundos da universidade até o desenvolvimento de métodos de estudo se 

tornam matéria literária no romance, de modo que, quando inicia a leitura, toma notas a 

respeito de suas impressões:  

 
Comecei a leitura de Rua de mão única sem pular a introdução de Susan 

Sontag. Depois de alguns parágrafos que descrevem fotos de Benjamin do final 
dos anos 20 ao final dos anos 30, ela afirma: “He was what the French called 

un triste”. Fico capturada. A frase breve, os dois idiomas, a promessa de um 

texto mais subjetivo do que crítico, ou melhor, um texto em que 

subjetividade e crítica são uma coisa só porque se entende que a vida e o 
trabalho são uma coisa só. Ela fala sobre isso adiante, ao tratar da obsessão 

de Benjamin por trabalhar sem parar, imerso totalmente no que faz. Menciona 

os números de cadernos, cartas, diários. Tudo vira escrita, até os sonhos, uma 

escrita capaz de condensar a experiência. (grifos meus, pp. 24-25) 

 

 Da mesma forma, em Algum lugar tudo vira escrita: fatos cotidianos, 

questionamentos, sonhos, processo. Como discutido anteriormente, o romance de Vidal 

acaba questionando, ou expandindo, as perspectivas desse gênero literário, à medida que 

o espaço da subjetividade, garantido pela natureza desse gênero, sofre intervenção da 

crítica. Com isso, a autora deixa claro que, tal como Benjamin, entende que vida e 

trabalho são uma coisa só. Na ocasião, o produto gerado pela experiência do 
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deslocamento para Los Angeles não é o esperado. Em vez da tese, surge o romance, a 

partir do “tudo que virou escrita” nesse percurso. Algum lugar, aqui, é apresentado pela 

narradora como aquilo que foi possível em seu processo de doutoramento. Embora o texto 

não espelhe o que se espera academicamente de uma tese, fato é que ele não está 

esvaziado de teoria. Ao escolher trazer ao livro a vida que envolve o texto, o romance se 

torna parte da crítica que cabe ao texto. É por meio desses registros que tomamos 

conhecimento do tema de sua escrita. Ao falar de sua amizade com a coreana Lucy, que 

estuda a escritora chilena Diamela Eltit, a narradora caracteriza a sua própria pesquisa:  

 
Estudiamos lo mismo, declarou, e começou a me explicar sobre o que era a sua 

tese. Discorreu sobre o sujeito fragmentado pós-moderno e os espaços 

confinados da pós-modernidade; sobre o fim da utopia, sobre Baudrillard, 

Lyotard e vários outros autores, alguns dos quais eu nunca tinha ouvido falar. (p. 

34)  

 

Pela proximidade das pesquisas, que não é negada pela narradora quando a amiga 

aponta a semelhança, a leitora toma conhecimento do fato de que “o sujeito fragmentado 

pós-moderno e os espaços confinados da pós-modernidade”, além de tema de Algum 

lugar, também eram temáticas perseguidas pela narradora na Pós-graduação. Ela vai, 

então, a Los Angeles para realizar “uma pesquisa que remonte à primeira metade do 

século e a partir daí venha atualizando as questões, construindo as pontes necessárias 

entre tempos e espaços sem perder o fio da meada” (p. 83), projeto do qual duvida a todo 

tempo, devido ao seu caráter grandioso. Pesquisadora de Walter Benjamin, a narradora 

de Algum lugar abandona a escrita da tese e, em vez disso, escreve um romance a partir 

de fragmentos, que oscilam entre as três pessoas do discurso e é construído, também – 

repito –, pela “frase breve, os dois idiomas, a promessa de um texto mais subjetivo do que 

crítico”. Aqui, é interessante notar que as palavras copiadas de Susan Sontag sobre o livro 

de Walter Benjamin são, também, pertinentes para a escrita do romance de Vidal: com 

frases e parágrafos breves e atravessada por português, inglês e espanhol, a sua narrativa 

é um texto mais subjetivo do que crítico exatamente por entender que vida e trabalho não 

estão divorciados. Em outras palavras,  

 
embora no romance de Paloma Vidal haja a presença de um enredo que conduz 

o leitor pelos pequenos dramas da protagonista na descoberta da cidade (Los 
Angeles) e na tentativa de reaver a outra (Rio), ele se sustenta na forma 

fragmentária de um diário onde cabem desde as mínimas experiências, as 

descobertas, anotações de aulas, até as dúvidas, os medos e as frustrações mais 

profundas. (MAGRI, 2010 apud SÁ, 2014, p. 130) 
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Algum lugar, assim como Rua de mão única, de Benjamin, é uma coletânea de 

aforismos e fragmentos, em que a presença dos sonhos torna presente outra narrativa 

paralela à que se apresenta em primeiro plano. Não é sem motivo que Sérgio de Sá, no já 

comentado texto sobre a escritora, afirma que “sua literatura coloca em debate o lugar do 

narrador em relação à vivência, o que nos aproxima de Walter Benjamin” (2014, p. 129). 

Nesse sentido, o seu romance de estreia funciona como um diálogo com o seu objeto de 

pesquisa – diálogo esse que foge da tradição acadêmica. Em vez de tratar do livro de 

Benjamin como um objeto a ser decifrado e traduzido em teoria, Vidal reconhece nesse 

objeto uma matéria para a sua própria literatura. Teoria literária, aqui, transforma-se em 

matéria ficcional, de maneira que a própria ficção se projete, sem disfarce, como um 

arcabouço teórico.  

Como a autora faz de seu romance um espaço de debates, as suas angústias quanto 

à escrita da tese e, consequentemente, à academia não ficam ausentes. Ela aborda, então, 

suas técnicas de estudo – ou, pelo menos, de tentativa de estudo: 

 
Anotar tudo, essa é a regra que sigo nas aulas de Frederic Jameson para que 

meu pensamento não se perca. Ele começa falando de Raymond Queneau, de 

Zazie dans le métro, da escrita tentando imitar a fala. Tentando captar o tempo 

da fala? O curso é sobre o tempo, então deve estar se referindo a isso. Ele 

pergunta: How do we see time? Através do espaço, esse é o tempo 

cronológico. Heidegger: crítica de nossa percepção comum do tempo. 

Também Benjamin e Derrida, mas sem a distinção entre autêntico e 

inautêntico. Em relação a isso, uma crítica, quando menciona a figura do 

soldado como um ideal do ser para a morte. O tempo decaído do senso 
comum versus o tempo do Dasein. A discussão sobre Heidegger se estende e 

vou perdendo o interesse, mas não interrompo as anotações, o único fio que 

me mantém com a cabeça na sala. (VIDAL, 2009, grifos meus, p. 52) 

 

A narração sobre a técnica, portanto, mistura-se à técnica em si, e a narradora 

passa do relato a respeito de “anotar tudo” para a apresentação daquilo que foi anotado, 

como evidencia o trecho em negrito. Dessa mesma forma, relata que perde o interesse, 

mas não interrompe as anotações, sem, de fato, interrompê-las. As anotações feitas são 

incorporadas à narração a respeito de quando elas foram feitas, sem que haja sinalização 

quanto a isso, o que levanta uma nova forma de fragmentação. A perda de interesse, que 

encerra o trecho que propus acima, vai aparecer em diversos momentos da narrativa, de 

forma que a escrita da tese vai se constituindo, gradativamente, como uma fantasia. 
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Depois me sento e em “Meus documentos” crio uma nova pasta com o meu 

nome e uma subpasta intitulada “Tese”. Penso em abrir o Word, mas desisto. 

Não tenho nada para escrever agora. Há várias coisas que preciso ler antes 

disso. Peguei na biblioteca alguns livros sobre Benjamin. Um me interessa 

especialmente: Walter Benjamin – Revolutionary Writer. Abro-o, folheio-o e 

repasso mentalmente os capítulos que decidi ler. (p. 50) 

 

Esse ato inicial de criação dessa pasta, embora infrutífero, é a sua primeira ação 

quando passa a ocupar a pequena sala nos fundos da biblioteca da universidade. Sem ter 

o que escrever, contudo, a pasta se torna mais uma forma de construir o vazio da tese. 

Conforme a sua não adaptação a Los Angeles vai se tornando real, a impossibilidade de 

levar essa escrita acadêmica adiante se torna concreta:  

 
Estou há meia-hora diante da tela do computador, praticamente sem sair do 

lugar, paralisada num parágrafo que de tanto ser reescrito já perdeu 
completamente o sentido. Cortei e colei pedaços de frases muitas vezes, de 

diferentes maneiras, até perder o rastro do que estava tentando dizer. Agora 

tenho a impressão de que tudo dá no mesmo: o sentido é uma ilusão que 

depende de um ordenamento contingente de palavras. Havia uma lógica no que 

eu queria dizer para além do que se produziria se a frase chegasse àquele 

equilíbrio mágico que lhe permitiria se sustentar como uma realidade 

independente de mim? Esse equilíbrio ao que parece não vai chegar, não hoje 

ao menos, para me permitir desligar o computador com a sensação de uma 

missão cumprida. (p. 63) 

 

A sensação de missão cumprida, no entanto, nunca chega, e a sucessão de 

desistências em microescala vai levar à desistência concreta da tese. É com naturalidade, 

então, que a narradora admite: “O que me fez pensar que conseguiria escrever uma tese? 

A ideia me parece cada vez mais distante. É como se tivesse sido em outra vida. Não é a 

primeira vez que tenho essa sensação de descolamento, mas desta vez não sinto angústia; 

simplesmente constato” (p. 108). Quando já localizada no Rio,  ao desfazer as malas 

trazidas por M., recupera alguns registros do período em que escrever a tese ainda parecia 

possível: 

 
Quando M voltou de Los Angeles com as nossas coisas, demoramos meses 

para desfazer as malas. (...) No fundo delas, as pastas com fotocópias, os livros 
que compramos nos Estados Unidos, os cadernos da tese, (...) Cada vez que 

abria um caderno e encarava algumas de suas páginas, tinha a sensação de estar 

diante de um material estranho. Não conseguia entender por que havia lido esse 

texto ao invés daquele; as notas de aulas eram confusas; nenhum cronograma 

havia se cumprido. De repente, uma tarde, entre o fichamento de um texto e 

uma lista de bibliografia, leio: “Se um daqueles pombos sobre a mancha 

ensolarada do pátio vizinho levantasse voo naquele instante, ela se 

deixaria arrastar pela memória, senão iria até a cozinha e lavaria 

imediatamente os pratos do jantar solitário da véspera – um deles voa e 

ela vai lavar os pratos assim mesmo. O que vale é o jogo, não o resultado.” 
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O estranhamento é aqui ainda mais forte, pois por mais que tente não consigo 

me lembrar de ter escrito isso. Essa imagem, no entanto, com certeza é minha. 

(grifos meus, pp. 129-130)  

  

Após os diálogos entre Vicky e a narradora de Mar azul, a primeira imagem que 

abre a narrativa é a seguinte: “Se um daqueles pombos sobre a mancha ensolarada do 

pátio levantar voo agora me deixarei arrastar pela lembrança, senão irei até a cozinha e 

lavarei a louça do jantar de ontem. Um deles voa e vou lavar a louça ainda assim. O que 

vale é a aposta, não o desfecho” (VIDAL, 2012, p. 41). Com algumas mudanças quanto 

ao vocabulário e à alteração da voz narrativa, o trecho que abre o segundo romance de 

Vidal corresponde a uma das notas que a narradora do primeiro romance traz de Los 

Angeles. Em outras palavras, a falta de dúvidas a respeito da autoria do trecho propõe que 

a narradora de Algum lugar é, então, autora de Mar azul. O romance de 2012 está presente, 

como um embrião, no romance de 2009. Nesse momento, as pistas que Vidal apresenta 

em sua narrativa sobre a possibilidade de a narradora de Algum lugar ser, então, ela 

mesma se tornam mais ainda concretas. 

Desse desdobramento, parece esperado que a narradora do segundo romance 

demonstre forte consciência narratológica. Além do recurso já discutido neste capítulo 

com relação ao desdobramento dramatúrgico dentro do gênero romanesco, a presença de 

duas narrativas, em Mar azul, é uma das demonstrações dessa marca. Quando a narradora 

entra em contato com os cadernos azuis de seu pai – diários que não tinham um 

compromisso cronológico, mas seriam como um porto seguro de memórias 

constantemente relatadas –, é no verso deles que decide narrar as suas memórias. Por mais 

que a narradora também tivesse como hábito fazer anotações diversas, a escrita que temos 

em mãos, quando se encerram os diálogos iniciais, corresponde ao verso das folhas 

escritas pelo pai. Os cadernos são os mesmos; a história é que recebe uma perspectiva 

diferente: “Escrevo no verso das suas folhas. Minha tinta se confunde com a dele” 

(VIDAL, 2012, p. 69). O desejo por narrar, no entanto, não surge apenas ao entrar em 

contato com os diários paternos. Antes disso, ela confessa a Vicky que, “se eu fosse 

escrever um livro, ia escrever sobre quando eu ficar velha” (p. 14). E, de fato, escreve-o. 

Suas escritas, então, vêm acompanhadas pela consciência a seu respeito – por vezes, 

também registrada e comentada: 

 
Não quero lembrar. A frase custa a sair e minha letra parece mais 

incompreensível do que de costume. O “n”, o “a” e o “o” estão colados demais. 
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O “~” é um traço que se junta com a sua [de seu pai] letra. O “u”, o “e” e o “r” 

são indistinguíveis. Só o “lembrar” tem uma forma um pouco mais definida, 

mas o “m” de cabeça para baixo faz duvidar do seu desenlace. (p. 97) 

   

O dedicado comentário à frase escrita revela que, para além de essa narradora se 

desdobrar também em autora – na medida em que escreve no verso dos cadernos do pai 

ao mesmo tempo em que escreve o prometido romance à Vicky –, ela se revela leitora 

crítica do próprio texto. A leitora, que antes apenas recebia o texto, passa não apenas a 

fazer parte dele, preenchendo suas lacunas, mas também a aparecer no texto por meio de 

um desdobramento da narradora: “o poeta-emissor, quando consciente da ferramenta de 

seu trabalho, atua no lugar de leitor” (CHALHUB, 1986, p. 55). Isso fica evidente à 

medida que a narradora faz acréscimos narrativos aos diários paternos. O contato com os 

cadernos, que era entendido pela narradora como uma forma de preencher lacunas que 

foram construídas pelo abandono paterno, faz com que ela entre em contato com uma 

frustração: o pai não havia registrado datas significativas para a narradora. Essa lacuna, 

como outras, faz com que ela própria tome a decisão de escrever no diário do pai:  

 
No diário o ano de 1956 aparece em quase todas as listas, mas nunca seguido 

de um comentário. Hoje então fiz uma coisa que no início me pareceu terrível: 

escrevi eu mesma no caderno dele. 1956: traducción de Pirandello. (...) 1956: 

nuestra historia es um conjunto de malentendidos. 1956: fusilamientos de José 

León Suárez. 1956: Plano de Metas. 1956: me siento incómodo dentro de mi 

propia piel. Escrever isso é um modo de entender. Não posso saber se foi assim 

também para ele. (p. 162)  

 

 1956 é, para ela, uma espécie de meio de vida para o pai, pois “nesse ano ele foi 

embora” (p. 111). Essa partida, sem retorno, determina a condução de sua própria vida. 

Uma vez que o pai não poderia datar – ou negar datar –, cabe a ela realizar esse registro 

e ficcionalizar, mais uma vez, parte de sua história. E é por isso que a narradora escreve 

no verso dos cadernos de seu pai, propondo, como capa de sua própria escrita, um caderno 

também azul. O azul, aqui, tem outro significado: é registro do mar, uma imagem tão 

determinante para a narradora e seu pai. Embora o nascimento dela não esteja datado nos 

cadernos dele, o momento em que a personagem viu o mar, pela primeira vez, está 

presente no diário. E é essa mesma imagem que encerra a narrativa de Mar azul: quando 

está chegando à cidade em que reside, vê que “do lado de fora agora não havia dúvida: 

era o mar” (p. 172).  
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Esse uso da linguagem nas narrativas de Vidal, a que chamarei de caráter 

experimental antes como um adjetivo relativo à experiência do que como fenômeno 

literário modernista, é evidenciado pela própria escritora, como na entrevista que 

apresento no início deste capítulo. Na ocasião, ela afirma que as escritoras e os escritores 

contemporâneos são, inevitavelmente, atravessados pela crítica, sobretudo aqueles que, 

como ela, produz literatura e crítica literária. Essa consciência a respeito de uma dupla 

inserção no universo literário – como escritora e crítica – me parece uma nova forma de 

rasurar o real, aparecendo como uma das formas do fenômeno performático das 

autoficções. Na narrativa de Vidal, a ficção se torna palco da experimentação que, 

inevitavelmente, dialoga com um dado novo para a cena literária: a presença de escritora-

pesquisadora ou pesquisadora-escritora.  

Nesse sentido, não importa saber se a narradora inominada de Algum lugar é, de 

fato, Paloma Vidal ou quem é a narradora de Mar azul na bagagem trazida por sua mãe 

quando chegou ao Brasil em busca de exílio; interessa mais reconhecer como a escrita 

literária serve de laboratório para Paloma Vidal.  Isso quer dizer que os traços biográficos 

de suas narrativas são inquestionáveis, mas não limitam a uma única rasura do real, 

proposta por Resende. Para a teórica, rasurar o real tem a ver com a incorporação do 

documental como ficcional. Vidal, de fato, incorpora muitos dados documentais, mas, 

mais do que isso, o faz com a consciência crítica de que está produzindo uma literatura 

que não se esgota no enredo. Sua primeira personagem estuda a fragmentação pós-

moderna e escreve um romance fragmentado e pós-moderno; sua segunda personagem 

planeja reencontrar seu pai em seus diários e, na sua ausência, ficcionaliza a sua própria 

história. Defendo, aqui, que a rasura do real faz parte de dois espaços, dentro e fora dos 

romances.  

   Em Algum lugar, conta-se a história de quem foi e voltou; em Mar azul, de quem 

veio e ficou. Em ambas as narrativas, as relações fraternas se fazem presentes. Na 

primeira, a narradora não se aproxima da mãe quanto ao desejo de viajar e descobrir novas 

formas de pertencimento a outros espaços, embora termine a sua narração em um dos 

pontos de partida: na Buenos Aires de sua mãe; na segunda, a narradora septuagenária 

tenta entender parte da história de seu abandono por seu pai por meio da leitura de seus 

antigos cadernos e, mesmo que não encontre as respostas procuradas, é neles que escreve, 

também, a sua própria história. Os desencontros, portanto, são maiores que os encontros. 
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E deles surge não a tese ou a ficção de outra vida. Em vez disso, a própria narração de 

suas vidas, agora não mais limitadas às buscas iniciais, é o que os romances carregam: 

 
Você sonha que terminou a tese. Está com o texto na mão, um bloco retangular 

bastante grosso, encadernado com uma capa azul, que carrega debaixo do 

braço por um longo corredor mal iluminado. No final dele, duas portas de 

elevador, ambas fechadas. Uma delas se abre e aparece a sua mãe. Está jovem, 

de cabelos compridos, idêntica a uma foto tirada no Chile, antes de seu 

nascimento, antes mesmo de se casar com o seu pai. Conseguiste terminar a 

tiempo!, ela exclama. Você lhe mostra o bloco azul e ela pergunta: sobre qué 

es? Sobre vos, você responde. (pp. 59-60)   

 

A tese sobre Benjamin, de fato, não foi escrita; o texto dramatúrgico em parceria 

com Vicky, tampouco. No entanto, esses dois supostos textos são motes dessas ficções 

que serão, por fim, os romances Algum lugar e Mar azul. Sobre as narradoras e sobre o 

que elas, na condição de mulheres, carregam consigo, esses textos dizem respeito a outras 

histórias: a da imigração familiar, a do abandono paterno, a da maternidade 

desromantizada, a da sororidade natural. Se a escrita da tese sobre a mãe da narradora de 

Algum lugar fica no plano dos sonhos, o romance escrito, real, acaba sendo uma forma 

de falar dela. Da mesma forma, o romance Mar azul reproduz parte do texto que seria, 

então, protagonizado por Vicky. Essa segunda-mulher que está nos textos traz, em sua 

história, outras tantas primeiras-mulheres.      

Dentre as oito perguntas retóricas que aparecem em Algum lugar, destaco, a fim 

de encerrar este capítulo, uma que a narradora propõe quando ela e M. estão tentando se 

adaptar à realidade de Los Angeles: “Você acha que vamos conseguir ficar?” (2009, p. 

32). Inserindo esta pergunta no contexto em que o lugar onde se quer ficar é exatamente 

o lugar que ocupa – o de escritora e crítica literária –, reservo-me o direito de responder: 

mais do que achar que vamos conseguir ficar aqui, acredito que lutar por este lugar é o 

primeiro passo político para que possamos nos libertar da condição de estrangeira dentro 

do próprio corpo ou dentro da sociedade que ajudamos a criar.  
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4 LABORATÓRIOS FICCIONAIS: CAMINHOS PARA A ASCENSÃO DA 

TERCEIRA-MULHER 

Quando volto pela última vez ao livro da Aline Bei, que veio cruzando esta tese 

por um motivo que, hoje, sei: eu precisava lidar com a morte neste processo, leio sobre o 

reencontro da personagem com uma carta, escrita ainda na infância e entregue à 

professora de Português. 

 
A cura não existe 
 

professora, 

nem adianta me dizer que sim. as pessoas estão  

 morrendo nas guerras eu vi no filme forrest gump 

 que elas perdem até as pernas 

e ganham rodas nas cadeiras pra chegar em algum  

lugar ou tentar, mas elas também perdem as mães,  

as roupas, a vontade de viver, a casa que elas 

moram. 

o ano novo delas é muito triste em um bar cheio de  

 gente 

elas rezam pra deus mas ninguém sabe aonde deus está  

 e nem os mortos. eu sei.  

minha mãe me contou quando a Carla morreu que  

 corpo fica na terra e a parte mais importante da  

pessoa morta fica no céu apoiada na nuvem. por  

isso cada nuvem tem um desenho, são dos mortos- 
vivos que moram lá. eu acho que a da carla tem  

formato de  

borboleta pra eu saber que é ela. mas não achei  

 nenhuma assim, tem muita repetida de coelho 

 e dragão, não sei se existe uma regra para os  

desenhos nas nuvens. mas sei que a cura mesmo 

não existe. 

Porque curar alguém é deixar o mundo feliz inteirinho 

 e o mundo inteirinho é triste, triste, professora, 

 que nem a boca apagada de uma boneca que eu  

 tinha e dei 

não estava mais aguentando  

aquele rosto sem boca. 

estou cinza 

com a falta que a minha amiga me faz. 

no dia a dia mesmo, sabe professora? e também umas  

 outras coisas que eu acho que perdi. como um  
pátio grande pra tomar lanche, tão grande que  

faz o sinal de fim de intervalo soar como um: 

 

- Mas já? 

 

de tão legal que é estar ali. no colégio antigo era assim. 

 nesse eu nem saio da sala para comer. eu como meu  

 lanche na mesa que estudo, estou sempre bem 

 sozinha,  

dá até pra tirar caca do nariz sem ninguém notar.  

também perdi o deusinho do seu luís depois que a  

gente brigou meio entre aspas porque a gente não 
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brigou de gritar ou lutar. foi uma briga silenciosa 

e secreta bem da minha parte, da do seu luís acho 

que Não, ele 

é um homem de  

deus.  

também não sinto mais frio na barriga para  
 atravessar a rua. 

atravesso normal e não sinto nada.  

quase não sinto nada além de saudade, professora.  

 

Ela conta que a nota atribuída à carta foi baixa. Me imagino, enquanto professora, 

recebendo uma carta dessas e tendo a minha avaliação completamente comprometida pelo 

seu conteúdo. Penso que é impossível atribuir valor à dor. A dor do outro, que é 

inalcançável, não tem meios de ser avaliada. A dor do outro, quando vem assim em 

poesia, só quer ser ouvida. E é por isso que eu acho curioso escolher falar um pouco de 

mim e das dores que carrego quando, na verdade, produzo um texto que será avaliado. 

Leio, em uma ocasião de estudo, que vida e arte não possuem recursos para se 

dissociarem. Em mesmo texto, leio que a arte, que resiste frente à barbárie, é uma espécie 

de oxigênio. 

 
*** 

 
Em artigo intitulado “A ficção experimental, política e pouco conhecida de 

Ronaldo Lima Lins”, publicado em Atores em cena: o público e o privado na literatura 

brasileira contemporânea (2017), o crítico Dau Bastos faz uma leitura da obra do 

professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro voltada à sua dupla inserção 

como escritor e pesquisador. Segundo Bastos, “com seu conhecimento de literatura, 

[Lins] tem consciência de todos esses aspectos e, se quisesse, poderia aparar as arestas 

necessárias à sua integração ao rol dos ficcionistas badalados ou, pelo menos, com 

facilidade de publicação” (p. 190). Embora não seja meu interesse aproximar a obra de 

Lins das obras de Conceição Evaristo e Paloma Vidal, interessa-me este aspecto 

ressaltado na leitura de Bastos. O ser escritora não pode – e não deve – ser dissociado do 

ser pesquisadora, de modo que a literatura produzida por aquela que tem essa dupla 

presença no meio literário, na medida em que produz crítica e, ao mesmo tempo, produz 

objeto a ser criticado, não pode ser lida inocentemente. Nesse sentido, vale pensar como 

o fato de Evaristo e Vidal atuarem ativamente como críticas e escritoras dialoga com a 

literatura produzida hoje no Brasil.  
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A formação acadêmica, um traço marcante no perfil que caracteriza parte das 

escritoras contemporâneas – e, dentre outras, cito algumas que possuem a titulação 

mínima de mestras: Adriana Lisboa, Tatiana Salem Levy, Maria Valéria Rezende, 

Daniela Becaccia Versiani, Ieda Magri –, acaba por instigar uma curiosidade do olhar que 

se volta à obra dessas mulheres de uma forma investigativa. Com uma literatura 

preocupada em se pensar, em observar seu próprio fazer literário, escritoras-doutoras 

como Conceição Evaristo e Paloma Vidal evidenciam uma autocrítica determinante para 

a caracterização da terceira-mulher de que venho falando. Quando falo de autocrítica, 

não me refiro apenas ao poder de revisão e reavaliação crítica das obras ficcionais 

propostas; para além disso, acredito existir uma espécie de transferência da crítica à 

ficção, de modo que os temas tratados por elas – nestas obras, eles se concentram em 

memória, identidade, deslocamento, desterritorialização, resistência, exílio – denunciam 

parte de suas trajetórias pessoais, que estarão presentes, também, nas acadêmicas. A 

investigação das razões da escrita, que já aparece em suas dissertações e teses, aparecerá 

também em seus romances.    

Em entrevista à Patrícia Martinho Ferreira, já citada anteriormente nesta tese, a 

entrevistadora coloca em questão a dupla inscrição de Vidal na cena literária, em que 

aparece como pesquisadora e escritora, perguntando-lhe sobre a possibilidade de realizar 

uma autocrítica quanto à inserção no panorama da literatura brasileira contemporânea. 

Embora longa, a resposta permite uma leitura coerente com parte do que venho 

alcançando nesta tese, valendo a sua completa citação:  

 
Tenho consciência, claro, não só porque sou professora e crítica, mas também 

porque na verdade todos os escritores e artistas contemporâneos são atravessados 

pela crítica, pelo discurso sobre as obras, sobre suas obras. A gente produz obras 

e discurso sobre as obras, então, claro que eu tenho uma certa consciência que 

se refere a todas essas questões de que já falamos: da estrangeiridade, da 

identidade, das fronteiras nacionais, de fazer interferências que não sejam tão 

óbvias numa literatura que talvez seja bastante autocentrada e bastante realista. 

O que pretendo fazer tem tudo a ver com essas ideias, mas, por outro lado, os 

livros acabam sendo experimentos que têm a ver com uma experiência e a 
necessidade visceral de tratar de certos temas. Uma questão que me persegue 

é pensar no que a literatura ainda pode fazer. A minha escrita tem um lado de 

experimento muito forte, não pretendo simplesmente contar uma história68. 

(grifos meus) 

 

                                                           
68Disponível em: http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/estrangeiridade-e-experimentacao-uma-conversa-

com-paloma-vidal/ Acesso: jun. 2018.   

http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/estrangeiridade-e-experimentacao-uma-conversa-com-paloma-vidal/
http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/estrangeiridade-e-experimentacao-uma-conversa-com-paloma-vidal/
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 No excerto acima, Vidal reconhece que sente uma necessidade visceral de tratar 

de certos temas e que, por isso, seus livros acabam funcionando como experimentos que 

têm a ver com uma experiência anterior. Relembro, com esta fala, a caracterização teórica 

proposta por Conceição Evaristo a respeito de suas próprias escrevivências, que partem, 

necessariamente, de uma dada condição. Experiência e condição, no sentido proposto por 

elas, me parecem ideias semelhantes na formulação que busquei construir nestas linhas: 

ambas as obras partem de uma experiência-condição pessoal – em Vidal, ser filha do 

exílio; em Evaristo, ser herdeira de corpos escravizados – que se torna tema visceral sobre 

o qual é necessário falar tanto no espaço acadêmico quanto no meio ficcional. Há, nesse 

viés, uma escrita de si que parte de um lugar de fala prévio ocupado por elas. Vale 

antecipar, aqui, que essas experiências-condições colocam estas autoras em lugares 

distintos quanto aos traumas vividos, tendo em vista que suas origens, como apontadas 

nos capítulos dois e três desta tese, trazem especificidades biográficas que partem de dois 

diferentes lugares: de um lado, a ditadura; de outro, a escravidão.     

Nesse contexto de criação, os temas estrangeiridade, identidade e fronteiras 

nacionais, como busquei destacar no capítulo anterior, aparecem enquanto temáticas caras 

às ficções Algum lugar e Mar azul e, como aprofundarei adiante, aparecerão enquanto 

temáticas da dissertação A história em seus restos: literatura e exílio no Cone Sul e da 

tese Depois de tudo. Trajetórias na literatura latino-americana. Essa “certa consciência”, 

que aparece nos livros-experimentos de Vidal, também ficará evidente quando, a seguir, 

percebermos que os temas memória, identidade e ancestralidade não apenas apareceram 

nas ficções Becos da memória e Ponciá Vicêncio, às quais me dediquei no segundo 

capítulo, mas também aparecerão na dissertação Literatura Negra: Uma poética de nossa 

afro-brasilidade e na tese Poemas malungos – cânticos-irmãos, de Conceição Evaristo. 

Nos movimentos realizados por essas escritoras, há um deslocamento de 

percepção a respeito do intelectual. Se, antes, ele se formava enclausurado em seu castelo 

de conhecimento – reproduzido pelas universidades e sua segmentação disciplinar –, hoje 

percebe-se que a ascensão de outras diversas vozes, permitida sobretudo pelo acesso mais 

democrático ao conhecimento, passou a delinear um novo perfil de intelectual, de modo 

que podemos olhar para “as obras literárias destas mulheres como uma prática intelectual 

cotidiana de resistência” (SILVA, 2011, p. 129), sobretudo em se tratando de Conceição 

Evaristo. Para além da maior diversidade quanto ao gênero, etnia e cor, reconhece-se 

atualmente maior diversidade quanto à sua prática: não mais encastelados em bibliotecas, 
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os e as intelectuais também flanam por espaços-além dos muros das universidades. Com 

isso, passam a estabelecer uma relação mais orgânica entre o que experienciam, a partir 

de suas condições, e sobre o que se debruçam em suas pesquisas. Dois desses exemplos 

são Conceição Evaristo e Paloma Vidal.   

Como busquei enfatizar, Conceição Evaristo representa a ascensão de uma nova 

voz no universo literário. Não posso deixar de apontar, ainda, para mais uma característica 

desta voz outra: além de feminina e negra, ela é também acadêmica. Ser acadêmica, aqui, 

não inclui a discussão tão diretamente relacionada à luta de classes e à desigualdade de 

gênero, marcas importantes de uma identidade por meio da qual a autora se apresenta, 

mas traz a essa voz uma autorização discursiva. Essa autorização, contudo, difere um 

pouco do intelectual que se costuma alimentar na academia: falo do “intelectual 

orgânico”. Esses intelectuais, diferentemente dos tradicionais, serão aqueles que viverão 

organicamente as experiências de um povo-nação, sentindo “as paixões elementares do 

povo” (GRAMSCI, 2006, p. 221). Enquanto os intelectuais orgânicos têm na experiência 

parte de sua propriedade na análise teórico-crítica de certa realidade, os tradicionais  

 
não saem do povo, ainda que acidentalmente alguns sejam de origem popular; 

não se sentem ligados ao povo (...), não o conhecem e não percebem suas 

necessidades, aspirações e seus sentimentos difusos; em relação ao povo, são 

algo destacado, solto no ar, ou seja, uma casta, não uma articulação – com 

funções orgânicas – do próprio povo. (GRAMSCI, 1968, p. 106) 

 

É claro que o “intelectual orgânico” não invalida ou desautoriza outros tipos de 

intelectuais; é preciso reconhecer, todavia, que a sua prática e a sua origem dizem respeito 

a um novo lugar ocupado pelo conhecimento, resultado de uma gradual descolonização 

epistemológica. Conceição Evaristo, portanto, se apresenta na cena literária como uma 

intelectual orgânica, de acordo com a definição de Gramsci, e tem consciência disto: “a 

academia é um espaço em que eu estou para colocar uma voz, para colocar um texto, para 

praticar ali uma produção do saber que é profundamente marcada pela minha condição 

de mulher e de negra” (EVARISTO, 2010, s/p.). O entrecruzamento do espaço clássico 

da intelectualidade tradicional – a academia – com a trajetória orgânica de Evaristo – 

mulher, negra, de classe popular – resulta em uma obra política que, tal como seus 

personagens, possui profunda consciência social: 

 
Tanto meu texto [literário] quanto meu texto ensaístico são profundamente 

marcados pela minha condição de mulher negra na sociedade brasileira.  As 
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minhas escolhas teóricas, elas estão em consonância com a minha vivência, 

com a minha condição de cidadã negra na sociedade brasileira. Inclusive no 

dia da defesa da tese, uma das coisas que os professores apontaram e eu fiquei 

muito feliz – porque na avaliação eles apontaram como um dado positivo, o 

que é muito difícil – é que eles perceberam uma profunda confusão entre o 

pesquisador e a matéria pesquisada. E você sabe que a academia não quer isso, 
né? E eu já começo dizendo na minha apresentação do texto, na hora, diante 

da banca, eu já começo dizendo que eu me confundo com o objeto pesquisado.  

E eu sabia que isso era uma afirmação perigosa, principalmente se você está 

num momento em que a academia está avaliando. E aí eles fazem essa 

avaliação. (EVARISTO, 2013, s/p.).   

 

 Embora tivesse consciência de uma possível resistência da banca quanto à 

recepção de uma tese em que pesquisadora e objeto se confundem, Evaristo segue com a 

proposta de texto final, compartilhando a sua avaliação autocrítica quanto a isso. Essa 

consciência da confusão – entre pesquisa e vida, entre realidade e ficção – já aparece, 

como analisado no segundo capítulo desta tese, como um traço forte de sua obra. Dessa 

maneira, a confusão entre pesquisadora e matéria pesquisada, para além de todas as outras 

confusões propositais orgulhosamente anunciadas pela autora, se faz visível ao longo de 

toda a obra acadêmica. Como anuncia na tese,  

 
a categoria do narrador ou do eu lírico, em alguns casos, não se realiza por 

meio de uma acentuada distinção do sujeito autor. O autor traz, para o seu 
discurso poético, suas opções político-sociais (...) A voz do autor, sujeito real, 

definido, socialmente constituído, sintoniza, harmoniza-se com a voz poética. 

(2011, p. 24) 

 

 Voz poética e voz do autor, em um único som, são investigadas por Evaristo de 

modo a encontrar essa dicção negro-brasileira proposta na dissertação de mestrado. A fim 

de melhor defini-la, Evaristo busca  

 
uma leitura que permita interpretar os textos poéticos como um espaço de auto 

pronunciamento, de afirmação de um sujeito antes coisificado e que, ao 

instituir o seu próprio verbo, erige um discurso que se converte em 

palavra(ação), em modo de enfrentamento ao discurso hegemônico do poder 

(p. 26).  

 

 Nesse sentido, a autonomia literária, já anteriormente discutida, é admitida em sua 

tese da seguinte forma: “considerando a autonomia do fenômeno literário, mas 

colocando-o como um produto cultural que surge não-imune (e menos ainda impune) ao 

meio” (p. 24). Conceição Evaristo propõe, aqui, que a autonomia é também um produto 

cultural que não pode e nem deve se descolar, se alienar do meio. Não imune e não 

impune, a obra será, como na literatura evaristiana, influenciada pelas experiências desse 
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corpo feminino e negro. Essa autonomia literária relativa coloca em xeque, inclusive, o 

espaço neutro defendido por parte da academia: “mesmo quando as pessoas advogam que 

a academia não é um lugar de militância, ela é um lugar de militância. O intelectual está 

ali, os professores estão ali militando de alguma forma. (...) A academia não é um lugar 

neutro” (2010, s/p.). 

Já despertada para o tema anteriormente, quando expressou estranhamento ao 

identificar em sua certidão de nascimento a definição de “cor parda”, sem, no entanto, se 

reconhecer dessa forma69, Conceição Evaristo percorre em sua vida uma longa trajetória 

dentro do Movimento Negro: 

 
Porque eu tinha saído de Belo Horizonte e a minha experiência tinha sido em 

movimento social e em movimento operário, também em movimento de 
domésticas. E eu achava que o meu espaço de militância, que o meu lugar de 

militância era no movimento social. Eu não acreditava, eu não via 

possibilidades ou até eu não valorizava que o espaço da academia pudesse ser 

um espaço de militância. Pra mim as coisas tinham que acontecer no mundo 

operário. Então quando eu fui fazer a graduação, eu me perguntava muito o 

que eu estava fazendo ali, me perguntava demais. (EVARISTO, 2013, s/p.) 

 

 O ideal do intelectual encastelado, que vive aprisionado em um escritório, acaba 

por alimentar, em Evaristo, a noção de que a academia, espaço de intelectualidade, não 

permite a militância, que fica limitada aos movimentos sociais. Com a experiência mais 

empírica do espaço acadêmico, a pesquisadora modifica a sua percepção quanto ao 

espaço. Ela passa, então, desse momento de não-reconhecimento no meio acadêmico para 

a consciência de que, ali, funcionava como outro lugar de ação: 

  
Hoje eu não tenho nenhuma dificuldade, eu tenho certeza que a academia é um 

espaço de militância também. Aquela questão de “saber é poder”.  Eu tenho 

certeza que a academia é um lugar de militância, eu acho que as pessoas 

oriundas das classes populares, elas têm que estar dentro da academia. Você 

tem que levar um outro discurso, um outro posicionamento, formas de saberes 

diferenciados, porque se não a academia vai continuar sendo, os produtores de 

saber serão sempre das classes privilegiadas. Hoje eu não tenho nenhuma 

dificuldade de encarar a academia como um espaço meu, que eu tenho que 

estar lá dentro com uma outra postura. (EVARISTO, 2013, grifos meus, s/p.)  

 

 Tal como uma intelectual orgânica, Conceição Evaristo passa a identificar a 

academia como espaço de militância. A defesa de que as pessoas oriundas das classes 

                                                           
69Em “Conceição Evaristo por Conceição Evaristo”, a autora relata este evento da seguinte forma: “Deduzo 

ainda que ela [mãe] tenha ido sozinha fazer o meu registro, portando algum documento da Santa Casa de 

Misericórdia de Belo Horizonte. Uma espécie de notificação indicando o nascimento de um bebê do sexo 

feminino e de cor parda, filho da senhora tal, que seria ela. Tive esse registro de nascimento comigo durante 

muito tempo. Impressionava-me desde pequena essa cor parda. Como seria essa tonalidade que me 

pertencia? Eu não atinava qual seria. Sabia sim, sempre soube que sou negra” (2009, s/p.).  
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populares têm que estar dentro da academia dialoga com projetos governamentais 

desenvolvidos a partir da Lei de Cotas, por exemplo, sancionada muitos anos após a 

militância de Evaristo na academia. Além disso, o reconhecimento de que ela, enquanto 

pesquisadora, deve estar nesse espaço chama a atenção para o seu caráter político. Nesse 

viés, essa compreensão envolve dois movimentos: o de reconhecer que a história 

pregressa lhe faz ocupar um lugar de fala de mulher negra e o de desconstruir o espaço 

tanto acadêmico como ficcional como ainda reservado à elite brasileira: 

 
Quando mulheres do povo como Carolina, como minha mãe, como eu também, 

nos dispomos a escrever, eu acho que a gente está rompendo com o lugar que 
normalmente nos é reservado. A mulher negra, ela pode cantar, ela pode 

dançar, ela pode cozinhar, ela pode se prostituir, mas escrever, não, escrever é 

alguma coisa é um exercício que a elite julga que só ela tem esse direito. 

Escrever e ser reconhecido como um escritor ou como escritora, aí é um 

privilégio da elite. (EVARISTO, 2010, s/p.)  

 

Se escrever literatura já é, para a mulher negra, um ato revolucionário, escrever 

literatura e crítica não pode ser nada menos que isso. Ao ocupar esse duplo lugar, 

Conceição Evaristo torna a militância acadêmica um espaço de atuação política e literária 

e carrega essa informação para a sua obra. Se compreendermos o meio em que o texto 

literário é produzido como esse lugar de militância acadêmica da mulher negra, fica 

evidente que a cena literária evaristiana carregará as marcas de uma obra não-imune e 

não-impune a essa consciência teórico-crítica. Evidência disso é a personagem Maria-

Nova, que se realiza, organicamente, como escritora, em Becos da memória. Quando 

Evaristo aponta, como discutido no segundo capítulo desta tese, que Maria-Nova dispensa 

comentários quanto à associação à sua própria biografia, ela identifica que esta trajetória 

realizada pela personagem também faz parte da trajetória realizada por ela mesma. Ela, 

que “gostou de ouvir a palavra negro pronunciada por um negro, pois o termo negro, ela 

só ouvia na voz de branco, e só para xingar: negro safado; negro filho da puta, negro 

baderneiro e tantos defeitos mais!” (2018, p. 94), fez de sua obra acadêmica e ficcional 

outros meios de as palavras “negro” e “negra” serem pronunciadas. Conceição Evaristo, 

com sua escrita, irá compor de forma autoral e ativista a literatura que busca defender 

teoricamente:  

 
A literatura negro-brasileira hoje é um campo, que vem fortalecendo cada dia 

mais a cadeia autoria, editora e público leitor, e ganhando cada dia mais espaço 

dentro da academia e das escolas brasileiras, fruto de uma identidade dupla, 

quase indissociável, que é o lugar da autoria e do ativismo, caminhando de 

forma coordenada, seja para pautar temas comuns à experiência negra no 
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Brasil, assim como recuperar autoras e autores, que foram sistematicamente 

rasurados ou embranquecidos, e este compromisso de (re)elaborar outras 

representações se intensifica, quando pensamos no lugar ocupado pelas 

mulheres negras na prosa brasileira. (SILVA, s/ano, p. 1)  

 

Compartilhando com Evaristo a condição orgânica da intelectualidade, Paloma 

Vidal aponta para uma condição diferente: mulher, branca, portenha, não oriunda de 

classes populares, será a sua relação com o exílio, tema central de todas as suas escritas, 

que irá determinar a sua relação orgânica com a pesquisa desenvolvida. Como assinalei 

no capítulo anterior, Vidal trata do exílio imposto pelos regimes ditatoriais em seus dois 

romances: enquanto Mar azul explora a temática mais explicitamente, narrando o 

deslocamento de uma mulher atingida pelas violências militares em vários formatos, 

Algum lugar se volta à crise de pertencimento que resulta desse não-lugar – ausência de 

marcas identitárias, relacionais e históricas, que projeta os corpos à desterritorialização – 

ocupado pelos exilados. Tema que iremos reconhecer, também, em sua pesquisa 

acadêmica, o exílio faz parte da história pessoal de Paloma Vidal, que deixará algumas 

pistas de sua identidade não apenas nesses dois romances, mas também em outros 

veículos de construção da sua identidade com escritora.  

Nessa perspectiva, vale recuperar duas de suas mais recentes publicações, ainda 

que estes não sejam meus objetos centrais. Nos dois livros de entradas retiradas de um 

blog pessoal de Paloma Vidal, ambos publicados pela 7Letras, a experimentação literária 

de que trato aqui se torna bastante evidente. Datados por dia e hora em que, 

provavelmente, as entradas foram escritas, os dois livros estão conectados pela sequência, 

desta vez, claramente cronológica: o primeiro livro, durante, tem a primeira entrada 

antecedida pela data “1.11.10”, às 18h15min., e o último, por “17.4.13”, às 20h13min.; o 

segundo livro, dois, tem a primeira entrada antecedida pela data “23.4.13”, às 10h48min., 

e o último, “23.11.13”, às 14h05min. É curioso notar que os dois livros possuem uma 

sequência não apenas cronológica, como também temática, na medida em que a voz que 

se manifesta em todas as entradas se apresenta da mesma maneira e se compromete a 

descrever os percursos dos filhos a. e f. – desta vez, com minúsculas. A condição de 

estrangeira também aparece com foco nas entradas, de modo que o português é 

atravessado não só pela primeira língua materna, espanhol, mas também por uma língua 

nova e falada por outras pessoas, francês.    
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Em ambos os livros, há uma entrada retirada de seu blog com o título em comum: 

“eu”. A do primeiro livro, datada de 30.1.12, às 19h26min., tem sucintos versos: “aquela 

mulher/ com dois filhos” (VIDAL, 2015a). A do segundo livro, datada de 4.8.13, às 

15h14min., é mais extensa: “professora de literatura/ com uns sapatos pretos/ de 

executivo/ com laços coloridos/ de arlequim/ ‘sérios e descontraídos/ ao mesmo tempo’” 

(2015b). Separadas por um ano e meio, segundo as possíveis datas de escrita, essas 

entradas trazem definições que envolvem, também, o universo feminino de Paloma Vidal: 

mãe de dois filhos e professora de literatura. Essa autodefinição relembra o lugar de fala 

proposto por Djamila Ribeiro. Mais do que falar, é importante sinalizar o lugar de onde 

se fala: mulher, mãe e professora, traços que aparecem não apenas em suas narrativas 

ficcionais. Em tese defendida na PUC-Rio, mas desenvolvida parcialmente em uma 

estadia em Los Angeles, Vidal traz, ao lado do corpo do texto da tese, trechos de uma 

espécie de diário de bordo. Em um deles, cuja data se aproxima da entrega da tese, busca 

desconcentrar o pensamento do seu projeto de pesquisa, questionando-se se os olhos do 

filho iriam, de fato, continuar claros. Além de pesquisadora e professora, na própria tese 

ela deixa pistas dessa maternidade. Tem-se, aí, uma escritora “com um pé na vida 

acadêmica das letras, o que significa estofo teórico, e outro na vida da ficção autoral 

atrelada ao mercado, o que nos permite ter seu trabalho à mão” (SÁ, 2014, p. 123). 

Em outro trecho desse diário de bordo, a autora aponta o seguinte questionamento:  

“Que tipo de relação há entre as intervenções críticas de Eltit e sua escrita? Lumpérica é 

uma escrita de si. E Los vigilantes? E os ensaios?” (VIDAL, 2006, p. 125). Diamela Eltit, 

corpus de pesquisa da amiga coereana da narradora de Algum lugar, aparece como parte 

do corpus da tese que Vidal, diferentemente de sua narradora-personagem, consegue 

concluir. Nela, Vidal investiga a aproximação possível entre Eltit-pesquisadora e Eltit-

escritora, curiosidade que também me instigou no percurso desta tese e que me levou a 

olhar para Vidal e Evaristo não apenas a partir das suas ficções, mas também a partir da 

desconfiança de que elas eram contornadas pelas experiências acadêmicas dessas 

escritoras. Quando Vidal entra em sua tese por meio de diários de sua trajetória no 

doutorado, ela me diz, inevitavelmente, que também eu posso me perguntar: que tipo de 

relação há entre as investigações críticas de Vidal e Evaristo e sua escrita? Algum lugar 

e Becos da memória são escritas de si. E Mar azul e Ponciá Vicêncio? E os ensaios?  

Ainda em Los Angeles, no dia 03 de agosto de 2004, Vidal registra que  
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Em Valores: arte, mercado, política, um texto inspirado de Beatriz Sarlo. 

Gosto da maneira como ela constrói uma cena autobiográfica para as questões 

de que quer tratar. Ela fala de sua experiência na leitura de “Tiger”, de Blake, 

como algo totalmente alheio a seu mundo e a seus conhecimentos. “Comecei 

a perceber que não compreender era uma das experiências centrais da relação 

com a literatura e a arte”. Daí ela parte para uma análise do meio cultural e 
político em que se formou: Le plaisir du texte, maio de 68, os anos 70, a 

ditadura. “Intelectual era esse homem ou essa mulher que escrevia uma nova 

prática política”. (p. 104) 

 

A construção de uma cena autobiográfica no texto teórico de Beatriz Sarlo chama 

a atenção de Vidal, a partir da experiência de leitura de um texto alheio a seus 

conhecimentos. Ao longo de sua tese, Vidal aponta para os diversos momentos em que 

os autores por ela escolhidos, sobretudo Eltit, se mostraram intraduzíveis ou ilegíveis em 

suas experimentações literárias. Sem abandoná-los, a pesquisadora tratou, também, da 

não-compreensão como uma das experiências centrais da relação com a literatura e a arte. 

Destaca, com base na análise do meio cultural e político realizado por Sarlo, que o 

intelectual é aquele que escreve uma nova prática política. Orgânicas em seus objetos de 

investigação e criação literária, Evaristo e Vidal parecem se aproximar dessa intelectual 

que, a partir de suas experiências – as compreensíveis e as não –, constrói uma nova 

prática política como terceiras-mulheres em um universo que ainda trilha o percurso de 

reconhecer a existência de primeiras-mulheres e a respeitar a multiplicidade de segundas-

mulheres.  

Em “O narrador pós-moderno”, ensaio de 1986, Silviano Santiago lança a 

pergunta: “Quem narra uma história é quem a experimenta, ou quem a vê? Ou seja: é 

aquele que narra ações a partir da experiência que tem delas, ou é aquele que narra ações 

a partir de um conhecimento que passou a ter delas por tê-las observado em outro?” 

(SANTIAGO, 1989, p. 44). Nessa difícil caracterização, Santiago reconhece que esse 

narrador se distancia tanto do narrador clássico quanto do narrador do romance. Para ele, 

essa figura centra-se, inicialmente, no gênero conto e distancia-se dos demais não com 

relação ao olhar, e sim à forma de olhar. Diferentemente da do romance, a forma de olhar 

do narrador do conto varia entre a transmissão de uma sabedoria e a de uma ação, mas 

mantém em comum o fato de que ambas exigem da não-vivência do narrador, ou seja, 

pressupõem a narração em terceira pessoa do singular. O que se vê, nos romances de 

Evaristo e Vidal, caminha em outra direção.  

De acordo com as duas hipóteses de trabalho, o narrador pode ser caracterizado 

ora como “aquele que quer extrair a si da ação narrada, em atitude semelhante à de um 
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repórter ou de um espectador” (p. 39), ora como aquele “que transmite ‘uma’ sabedoria 

que é decorrência da observação de uma vivência alheia a ele, visto que a ação que narra 

não foi tecida na substância viva da sua existência” (p. 40). Santiago observa que 

aconselhar deixou de ser uma preocupação do narrador e entende haver aí a sua 

reconfiguração, intitulando-o “pós-moderno”. Observo, contudo, que as escritas de si 

trouxeram à literatura a necessidade de repensar a caracterização desse narrador pós-

moderno, haja vista que o predomínio das narrações em primeira pessoa do singular 

evidencia que quem narra, atualmente, é, em grande parte dos casos, quem experimenta, 

“é aquele que narra ações a partir da experiência que tem delas”, e não apenas quem vê.  

De primeiras-mulheres caracterizadas como intelectuais orgânicas, Evaristo e 

Vidal fazem das suas literaturas meios de ascensão de segundas-mulheres que, em sua 

maioria, sugerem que existe, entre as primeiras e as segundas, as terceiras-mulheres. A 

apresentação dessas segundas-mulheres como narradoras, que deixam à leitora pistas 

sobre as suas experiências quanto às ações narradas, destaca ainda mais essa 

aproximação. Surge, daí, a hipótese de que essas escritas trazem também as terceiras-

mulheres Evaristo e Vidal, o que nos exige um olhar mais aprofundado sobre os seus 

percursos acadêmicos.   

Como busquei aprofundar anteriormente, a escolha por trabalhar com Conceição 

Evaristo veio de uma forma, eu diria, indesviável. Acho até que me permite dizer que, 

mais do que ir até ela, foi ela quem veio até mim. Por isso, recupero o evento, já relatado 

na introdução desta tese, que me trouxe não só até Evaristo-escritora, mas também até 

Evaristo-pesquisadora. Em 2018 e em 2019, datando do mesmo mês de novembro, eu 

realizei duas provas de aula que me aproximaram da realização de integrar a rede pública 

federal de ensino. À época, o doutorado andava descansando, irresponsavelmente, de seus 

afazeres, e eu comecei o percurso dos concursos. Em 2018, fiz o do CEFET-RJ; em 2019, 

já como concursada no CEFET-RJ, fiz o do Colégio Pedro II. Nas duas provas de aula, 

os poemas de Conceição Evaristo chegaram até mim. O primeiro deles – “A noite não 

adormece nos olhos das mulheres” – me fez discutir o direito à noite a partir do 

Ultrarromantismo; o segundo deles – “Vozes-mulheres” – me ajudou a tratar do conceito 

de literatura a partir do viés identitário das culturas e literaturas afro-brasileiras. Hoje, 

como professora do Pedro II e ex-professora do CEFET-RJ, sinto uma admiração imensa 

por essas escolhas que eu achei que estivesse fazendo, mas que, no final, me fizeram, 

porque foi por causa desse contato que eu me vi diante da escritora e pesquisadora que 



198 

 

me faltava. Conceição Evaristo me ajudou não apenas a realizar a maior das minhas 

aspirações profissionais, como também a entender o caminho da minha tese de 

doutoramento.  

 Desde então, venho me dedicando a entrar um pouco mais no universo 

evaristiano, buscando a todo momento não cruzar a linha que me insira em um lugar que 

não é meu, que não me cabe. Nesse sentido, a pesquisa que, antes, estava mais voltada 

para os limites das escritas de si com Paloma Vidal extrapolou os limites do texto ainda 

mais intensamente com as escrevivências de Conceição Evaristo, o que me fez tratar, com 

certos receios, do lugar de fala. A tal confusão intencional tão cara à obra de Evaristo 

acabou me abrindo a outras confusões – inclusive com a minha própria vivência –, e isso 

me fez encontrar a tese neste formato que proponho. Ao perceber que a obra evaristiana 

girava em torno da violenta experiência de escravidão brasileira, êxodo rural de 

descendentes de negros escravizados e negras escravizadas e do processo de 

desfavelamento, entendi que Evaristo fazia do sofrimento histórico matéria literária. Vi, 

com isso, a possibilidade de continuar investigando os passos contemporâneos dos rastros 

biográficos na literatura, tema que me direciona há tanto tempo. E o melhor: ainda traz 

para discussão a memória – ora real, ora inventiva.  

 Já em sua dissertação de mestrado, defendida pela PUC-Rio em 1996, Conceição 

Evaristo teoriza e idealiza uma escrita negra, intitulando seu texto como Literatura negra: 

uma poética de nossa afro-brasilidade. Em parte de seu estudo acadêmico, questiona “qual 

seria, pois, o problema em reconhecer uma literatura, uma escrita afro-brasileira?” 

(EVARISTO, 2009b, p. 19). Também eu, que defendo a possibilidade de existência de 

uma literatura feminina, caso assim as autoras reconheçam suas obras, por exemplo, não 

vejo problema nesse reconhecimento; no entanto, percebo, como ela, que  

 
há estudiosos, leitores e mesmo escritores afrodescendentes que negam a 

existência de uma literatura afro-brasileira. Apegam-se à defesa de que a arte 

é universal, e mais do que isso, não consideram que a experiência das pessoas 
negras ou afro-descendentes possa instituir um modo próprio de produzir e de 

conceber um texto literário, com todas as suas implicações estéticas e 

ideológicas. (p. 17) 

 

 Como já apontado anteriormente, a obra de Evaristo flutua em torno das 

discussões que envolvem lugar de fala e escritas de si, de maneira que sua argumentação 



199 

 

se volta ao fato de que a arte supostamente universal70 se faz impossível devido às 

diferentes experiências das pessoas que, circunscritas social, cultural e politicamente em 

diferentes realidades, vão desenvolver seus próprios modos de produção de um texto 

literário. Nesse viés, os formatos estéticos e ideológicos diferem-se de acordo com as 

dadas realidades, o que implica, então, parâmetros não mais universais em sua recepção 

e seu tratamento valorativo ou não valorativo. Conceição Evaristo, carregando seu corpo-

condição-experiência, nota que “as discussões em torno do tema têm me envolvido como 

escritora e como pesquisadora” (p. 18). Essa percepção faz com que a autora volte a sua 

produção acadêmica à pesquisa de uma literatura afro-brasileira: “a partir do exercício de 

pensar a minha própria escrita, venho afirmando não só a existência de uma literatura 

afro-brasileira, mas também a presença de uma vertente negra feminina” (p. 18).  

 Quando Conceição Evaristo chega ao Rio de Janeiro, passa a se envolver com o 

Movimento Negro Brasileiro71, que, a partir da década de 1970, africanizou-se, de modo 

que houve uma busca pelo repertório cultural negro-africano, o que abandona a noção de 

uma África indistinta, genérica, e passa a revelar suas particularidades por meio de seus 

países e de seus políticos intelectuais (DOMINGUES, 2007). À época, a autora se 

aproximou do movimento a partir da sua experiência como classe trabalhadora, mas, 

gradativamente, passou a se reconhecer em outros formatos, identificando na formação 

acadêmica em Letras um dos lugares de reprodução das opressões de classe e cor 

vivenciadas cotidianamente. Em relato a respeito da experiência acadêmica que antecede 

o desejo de desenvolver esta pesquisa no mestrado, Evaristo assinala que não havia, de 

fato, esse interesse pela pós-graduação,  

 
(...) até eu perceber essa representação [estereotipada] do negro na literatura 

brasileira. Nesse momento [da graduação] eu já dava aula também, trabalhava 

como professora de primeira à quarta. Então foi um momento muito importante 

pra mim, que eu começo a descobrir que o saber, e esse saber que te legitima, 

pra você ser uma difusora do saber, então eu comecei a perceber também que 

tinha sentido. E como eu começo a perceber isso? Na medida em que eu 

levanto algumas questões dentro da academia e eu noto que alguns professores 

                                                           
70Trato desta “arte supostamente universal” no primeiro capítulo, em que, vale relembrar, destaco seu 

recorte branco, masculino e eurocentrado, que parte de uma concepção de sujeito ocidental, que não se 

sustenta mais devido ao processo de descolonização epistemológica e artística.     
71De acordo com Petrônio Domingues (2007), o Movimento Negro Brasileiro, um movimento político de 

mobilização racial negra, pode ser dividido em três partes: a primeira, entre 1889 a 1937, corresponde ao 

período da Primeira República ao Estado Novo; a segunda, entre 1945 a 1964, corresponde ao período da 

Segunda República à Ditadura civil-militar; a terceira, entre 1978 a 2000, corresponde ao processo de 

redemocratização à República Nova. Nesta terceira fase, momento em que Evaristo se localiza, o 

Feminismo Negro ganha mais força, sugerindo que a contemporaneidade vive aquela que será reconhecida 

como quarta parte. 
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se interessam e que alguns falam mesmo: “eu nunca pensei sobre isso”. Então 

quando eu começo a colocar algumas questões dentro da academia, ao mesmo 

tempo que você cria uma certa rejeição por parte de alguns professores, você 

encontra também acolhida. (EVARISTO, 2013, s/p.) 

 

 Ao questionar os professores que “não haviam pensado nisso”, Evaristo se percebe 

diante do compromisso de “pensar nisso”. Por “isso” a autora se refere aos nomes de 

escritores negros e escritoras negras ausentes das ementas curriculares das disciplinas 

ofertadas pelas universidades. Por mais que esse questionamento tenha feito parte de sua 

graduação, ainda na década de 1970, é apenas na década de 1990 que Evaristo cursa o 

mestrado na PUC-Rio. A respeito disso, ela aponta que,  

 
quando eu fui fazer o mestrado, eu já tinha feito durante um ano (...) um curso 

de especialização na UERJ. Eu me lembro que eu ia com a Ainá [sua filha] 

também, foi o momento que o meu marido tinha morrido. Então ir pro 

mestrado foi realmente querer fazer uma pesquisa (...) [sobre] essa produção 

[literária] negra. Porque desde a graduação eu já ficava observando a maneira 

da representação do negro na literatura brasileira, então esse foi um processo 

que eu vim realmente amadurecendo. (EVARISTO, 2013, s/p.)   

 

Dentre as reflexões que aponta em sua pesquisa, está a tentativa de responder o 

questionamento anteriormente apontado, sobre a resistência de se reconhecer a presença 

de uma escrita afro-brasileira na literatura brasileira – e não apenas a contemporânea. 

Buscando apontar para a caracterização do que seria essa literatura, Evaristo destaca que, 

“ao falarmos de literatura negra, (...) falamos de uma literatura cujos criadores buscam 

conscientes e politicamente a construção de um discurso que dê voz e vez ao negro como 

sujeito que auto se representa em sua escritura” (EVARISTO, 1996, p. 2). Parte do 

exercício dessa autorrepresentação será a obra que ela própria propõe, de maneira que, ao 

se pensar como corpus dessa literatura de autoria negra, Evaristo se aproxima daquilo que 

busco defender nesta tese: suas escrevivências funcionam como laboratório ficcional, em 

que pratica aquilo que teoriza. Para a garantia de um espaço próprio como escritora, 

Evaristo-pesquisadora vê a necessidade de fazer da sua investigação uma revisão histórica 

da literatura brasileira, destacando como o passado acaba por soterrar vozes negras que, 

embora poucas, existiram, mas não tiveram visibilidade em meio ao cânone literário: 

 
A literatura negra, no momento em que se volta para o passado e em que retoma 

a linha do tempo pela memória, pode ser lida como uma necessidade de 

reconstrução ou construção de um passado histórico para relacioná-lo ao tempo 

e à história presente. Entretanto, não vai lidar só com o passado remoto, mas 
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também com o passado recente, com a continuidade e com a descontinuidade, 

com a ruptura, com o quotidiano, com a matéria do hoje e do agora. (p. 111)  

 

 Na percepção de Evaristo, a literatura negra72 recupera o passado por meio da 

memória para revisá-lo e atualizá-lo na compreensão do tempo e da história atual. Ao 

girar em torno de temas como memória, resistência, desterritorialização, identidade, 

ancestralidade e escravidão em Becos da memória e Ponciá Vicêncio, Evaristo-autora 

desdobra essa preocupação com a revisão de um passado histórico remoto e recente, já 

assinalado pela Evaristo-pesquisadora em sua dissertação de mestrado. Em outras 

palavras, quando Maria-Nova e Ponciá realizam o percurso da senzala até a favela e, neste 

último espaço, veem-se desterritorializadas – a primeira devido ao plano de 

desfavelamento; a segunda devido ao autoalheamento –, a autora propõe uma literatura 

que, como ela própria diz, busca “consciente e politicamente a construção de um discurso 

que dê voz e vez ao negro como sujeito que auto se representa em sua escritura”.  

 Evidência importante da ascensão dessa voz e vez está presente em uma cena em 

que Maria-Nova, em Becos da memória, relembra do contexto em que a favela se 

aproxima das eleições e se transforma em palco de campanha eleitoral. Segundo a 

narradora, “perguntavam o que os outros estavam fazendo por nós. Nada! Eles mesmos 

respondiam. Não queriam nem ouvir as nossas vozes. (...) nós éramos os que não 

ganhavam nunca” (2018, p. 118). Para além da informação de que a favela não ganhava, 

nunca, com as promessas feitas, há nesse trecho o relato do silenciamento das vozes 

negras e faveladas. A resposta à pergunta feita pelos políticos é dada por eles mesmos, 

cabendo à Maria-Nova a reflexão de que eles não queriam sequer ouvir as vozes desses 

eleitores. Ao trazer esse silenciamento e essa desautorização do exercício de fala para a 

literatura, Evaristo, no entanto, não se silencia e autoriza o exercício de uma fala 

consciente e crítica. Essa carga histórica de opressão à população negra também aparece 

em Ponciá Vicêncio, quando Luandi ouve, do delegado branco, “que Luandi não levasse 

                                                           
72Há, hoje, uma discussão mais avançada quanto à nomenclatura mais adequada à caracterização dessa 

literatura, como é possível notar no texto “Literatura e Afrodescendência”, de Eduardo de Assis Duarte, 

disponível em: http://www.letras.ufmg.br/literafro/artigos/artigos-teorico-conceituais/150-eduardo-de-

assis-duarte-literatura-e-afrodescendencia Acesso: jun. 2020. Como, nesta tese, reproduzo a nomenclatura 

adotada por Conceição Evaristo em sua dissertação, sem, no entanto, pormenorizar a sua adequação aos 

dias atuais, vinte e quatro anos depois da defesa do texto, irei utilizar “literatura negra” ao me referir à 

literatura que Conceição Evaristo pretende defender. Saliento, contudo, que, como assinalado por Fernanda 

Felisberto da Silva em sua tese de doutoramento (2011, p. 28), “esta decisão, antes de mais nada, também 

é política, já que estamos definindo contornos e conteúdos identitários”, entendendo como mais adequada 

a nomenclatura “literatura negro-brasileira”.  

http://www.letras.ufmg.br/literafro/artigos/artigos-teorico-conceituais/150-eduardo-de-assis-duarte-literatura-e-afrodescendencia
http://www.letras.ufmg.br/literafro/artigos/artigos-teorico-conceituais/150-eduardo-de-assis-duarte-literatura-e-afrodescendencia


202 

 

a mal o que ele ia dizer, mas quase todo negro era vagabundo, baderneiro, ladrão e com 

propensão ao crime” (2019, p. 102). Essa caracterização, herança de um país ainda racista, 

cuja educação reproduz muito da lógica racista, desautoriza não apenas o exercício de 

fala, mas também o de ser. O recorte estereotípico, então, aponta para o não pertencimento 

do negro ao ser-além de “vagabundo, baderneiro, ladrão e com propensão ao crime”. A 

este, estaria, também, negado o exercício literário.   

Ainda que em escalas diferentes, o silenciamento que se evidencia nas passagens 

supracitadas se reproduz para além desse espaço ficcional, fazendo parte das realidades 

cotidianas. Quando Evaristo alcança a universidade e se entende, ali, como uma exceção 

em seu recorte racial, o que se identifica é parte dessa violência estrutural. Diante da 

frente resistente que se faz ao surgimento dessas literaturas que se intentam adjetivadas – 

já falei sobre a literatura de autoria feminina e, agora, Evaristo falará de uma literatura 

negra –, Evaristo-pesquisadora pergunta à sua leitora: “Por que, na diversidade de 

produções que compõe a escrita brasileira, o difícil reconhecimento e mesmo a exclusão 

de textos e de autores(as) que pretendem afirmar seus pertencimentos, suas identificações 

étnicas em suas escritas?” (2009b, p. 19). Acredito que parte dessa dificuldade se deva, 

como na literatura de autoria feminina, à árdua tarefa de exercer mais a escuta do que a 

fala no universo acadêmico. Como aponta Evaristo,  

 
(...) diferentemente do previsível pela literatura canônica, (...) personagens são 

descritos sem a intenção de esconder uma identidade negra e, muitas vezes, 

são apresentados a partir da valorização da pele, dos traços físicos, das 

heranças culturais oriundas de povos africanos e da inserção/exclusão que os 

afrodescendentes sofrem na sociedade brasileira. (pp. 19-20)  

 

 Essa nova forma de representação, ainda de acordo com Evaristo, foge à 

estereotipia do negro e do indígena fundada pelo cânone. Para comprovar este ponto, ela 

recupera Gregório de Matos e Padre Antonio Vieira: enquanto o primeiro delineia o 

“estereótipo do mulato como uma pessoa pernóstica e imitador do branco” (p. 20), o 

segundo vê no negro o “‘rebanho a apascentar’ para o ‘Senhor’” (p. 21). O resultado 

dessas marcas tipológicas segue para os anos seguintes: Pai Benedito, de O tronco do ipê, 

de José de Alencar; Casimiro Lopes, de São Bernardo, de Graciliano Ramos; e Zaquai, 

de A grande arte, de Rubens Fonseca, são os exemplos escolhidos pela autora para tratar 

da afasia e do mutismo característicos do corpo negro desprovido de linguagem. Essa 

estereotipia revelaria, portanto, “o espaço não-negociável da língua e da linguagem que a 
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cultura dominante pretende exercer sobre a cultura negra” (p. 22). A marginalização desse 

sujeito se acentua com aquilo que Evaristo irá chamar de discurso eugênico, com os 

exemplos de A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e Os tambores de São Luiz, de 

Josué Montello. Com base nessas narrativas, ela discute o processo de embranquecimento 

da população como sendo um dos sinais de uma literatura que não se dispõe a 

democratizar seus espaços.  

 Inserindo ainda mais a discussão em seu recorte experimental, Conceição Evaristo 

passa a discutir como as mulheres negras são representadas na literatura. Utilizando-se de 

exemplos como Bertoleza e Rita Baiana, de O cortiço, de Aluísio de Azevedo, e Gabriela, 

de Gabriela, cravo e canela, de Jorge Amado, a autora sinaliza o fato de que as mulheres 

negras nunca foram tratadas como musa inspiradora, heroína romântica ou, 

simplesmente, mãe. Em vez disso, 

 
a ficção ainda se ancora nas imagens de um passado escravo, em que a mulher 

negra era considerada só como um corpo que cumpria as funções de força de 

trabalho, de um corpo-procriação de novos corpos para serem escravizados 

e/ou de um corpo-objeto de prazer do macho senhor. (p. 23)  

 

 Essas imagens repercutem ainda hoje quando se olha, dentro e fora da literatura, 

para a mulher negra a partir da expectativa que se coloca diante de seu corpo: ou ele 

desempenha o trabalho braçal ou ele reproduz o apelo sexual. Ao trazer Dora, mulher 

com quem Negro Alírio se relaciona em Becos da memória, e Biliza, prostituta com quem 

Luandi pretende se casar em Ponciá Vicêncio, Evaristo foge dessa caracterização 

objetificada da mulher negra. Em vez disso, busca tratá-las em suas especificidades e 

evita reduzi-las à adjetivação dicotômica: Dora é uma mulher que já entregou um filho, 

fruto de uma gravidez não desejada, ao pai e que, no tempo presente do romance, festeja 

a gravidez com Negro Alírio, “(...) havia uma semente sua plantada no útero-terra da 

mulher” (2018, p. 165); Biliza se prostitui todas as noites, afirmando que “puta é não abrir 

as penas para quem eu não quero? Eu sou” (2019, p. 84)”, e aceita casar-se com Luandi, 

passando a coser o enxoval do casamento também todas as noites. Dora e Biliza, 

diferentemente de Bertoleza e Rita Baiana, representam parte da mudança do contexto 

literário por que passou o Brasil com a consolidação de movimentos negros. 

Nesse viés, o cenário muda significativamente a partir de 1970, com o surgimento 

do Movimento Negro Brasileiro, que se volta ao estudo de uma memória anulada sobre a 

origem africana. Nesse contexto, 
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existe, no interior mesmo da literatura brasileira, uma gama de produções que 

vêm se afirmando, aos poucos, como um discurso diferenciado ao compor 

personagens negras e seus enredos. Discurso que subverte não só o sistema 

literário brasileiro, mas também contesta a história brasileira que prima em 

ignorar eventos relativos à trajetória dos africanos e seus descendentes no 

Brasil. (2009b, p. 24) 

 

 Para tratar dessa mudança de cenário encabeçada pela militância do Movimento 

Negro, Evaristo elenca autores dos textos que se colocam como contradiscurso a uma 

literatura produzida pela cultura hegemônica. Reproduzo-os, aqui, dada a importância de 

garantir a eles o espaço também acadêmico: Domingos Caldas Barbosa, Luís Gama, Cruz 

e Sousa, Lima Barreto, Maria Firmina dos Reis, Machado de Assis, Geni Guimarães, 

Beatriz Moreira da Costa e Carolina Maria de Jesus. Esta última, por quem Evaristo 

guarda um afeto maior devido ao fato de que sua mãe, como Carolina Maria de Jesus, 

também escrevia “um diário de uma favelada”, representa um novo espaço a ser ocupado 

pela literatura negra: “Quando uma mulher como Carolina Maria de Jesus crê e inventa 

para si uma posição de escritora, ela já rompe com um lugar anteriormente definido como 

sendo o dela, o da subalternidade, que já se institui como um audacioso movimento” (p. 

28). Como Maria-Nova, em Becos da memória, Carolina Maria de Jesus coloca a sua 

escrita como uma ferramenta contrária à subalternização das culturas hegemônicas.  

Recuperando a elaboração sobre a “poesia do colonizado”73, de Homi Bhabha 

(2006), Evaristo trata, por fim, da encenação do direito de significar e do questionamento 

do direito de nomeação exercido pelo colonizador. Ao trazer a figura do negro e da negra 

não subalternizados ao centro da representação literária, sobretudo quando escrito por 

experiências também negras, essa nova geração de escritores e escritoras inventam um 

novo lugar para si, tal como Carolina Maria de Jesus. De um lado, Maria-Nova encena o 

direito de significar, uma vez que acaba criando para si o espaço de escritora; de outro, é 

Ponciá Vicêncio quem questiona o direito de nomeação exercido pelo colonizador, visto 

que não se reconhece em seu próprio nome. As duas personagens centrais das narrativas 

de Conceição Evaristo parecem transformar seus corpos-condições-experiências na 

“poesia do colonizado” de Bhabha.     

                                                           
73Em linhas gerais, a “poesia do colonizado” apresenta-se como um contradiscurso ao poder estabelecido, 

servindo como um lugar de transgressão para os povos colonizados, à medida que dá voz a novas autorias 

e permite novas interpretações da história, o que oportuniza surgir um padrão estético destoante (BHABHA, 

2006).  
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Ainda que o percurso de Paloma Vidal se distancie do realizado por Conceição 

Evaristo quanto ao recorte proposto por esta última – voltada, como vimos, à 

caracterização de uma literatura negra –, será também na PUC-Rio que ela irá 

desenvolver, na dissertação de mestrado, parte da intelectualidade orgânica apontada por 

Gramsci. Como Evaristo, Vidal tratará de certa temática de desterritorialização – 

enquanto aquela aborda o tema a partir da historiografia literária, esta irá percorrê-lo 

levando em consideração um contexto histórico específico. Em 1996, Evaristo trata de 

uma literatura negra; seis anos depois, em 2002, Vidal irá tratar de uma literatura de 

exílio. Ambas as adjetivações carregam, como destacarei, as adjetivações pessoais de suas 

próprias autoras.  

A citação que antecipa a dissertação de Paloma Vidal, orientada por Karl Erik 

Schollhammer, já aponta para parte do que o texto irá defender: “o exílio nos ajuda a 

captar o aspecto da história em seus restos”, de Ricardo Piglia. Imagino que a autora, 

também exilada por acompanhar o exílio dos pais ainda aos dois anos, tenha se utilizado 

do exílio não apenas para captar a história em seus restos, mas também para entender 

parte de sua história e transformá-la em potência escrita. Além de o tema cruzar a vida da 

escritora e das protagonistas de Algum lugar e Mar azul, ele também aparecerá em sua 

pesquisa acadêmica. Com o título A história em seus restos: literatura e exílio no Cone 

Sul, Paloma Vidal defende a dissertação em 2002 e publica-a como livro, pela editora 

Annablume, em 200474. Dividida em três capítulos, a dissertação investiga as obras de 

quatro escritoras: a uruguaia Cristina Peri Rossi (La nave de los locos) e as argentinas 

Marta Traba (En cualquier lugar), Luisa Valenzuela (Novela negra con argentinos) e 

Tununa Mercado (En estado de memoria). Por mais que a escolha por primeiras-mulheres 

chame a atenção, cabe destacar que a análise proposta na pesquisa não se volta às 

discussões de gênero cabível ao recorte. 

Os romances escolhidos por Vidal-pesquisadora serão analisados a partir da 

construção de uma narrativa do trauma, resultado do contexto de ditadura militar no Cone 

Sul e o seu consequente exílio. Como sugere o próprio texto, ela irá reconstruir a história 

em seus restos. Para isso, apresenta o cenário em que a ditadura foi deflagrada: a da 

geração intitulada “boom”, ascendente na década de 1960. Baseados nos ideais da 

                                                           
74Embora o meu desejo fosse o de trabalhar apenas com as dissertações e teses em suas versões originais, 

não consegui encontrar, na plataforma Maxwell (PUC-Rio), a dissertação A história em seus restos: 

literatura e exílio no Cone Sul disponível. Por isso, utilizei-me do livro publicado pela Annablume.   
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Revolução Cubana, que se anunciavam contra os imperativos europeus e norte-

americanos, os escritores do Cone Sul irão acreditar em uma literatura como produto 

cultural de seu continente, capaz de estabelecer um diálogo saudável entre o interno e o 

externo em termos culturais. O suporte conceitual dessa geração literária será a 

transculturação, em que não há dissociação entre literatura e política, de modo que “à 

vocação artística individual soma-se uma responsabilidade histórica que faz da escrita 

uma tarefa não só estética, mas também ética” (VIDAL, 2004, p. 27). Essa geração, 

contudo, viverá a utopia de achar que é possível criar uma identidade latino-americana 

original, com uma interação dinâmica com as culturas externas, sem estabelecer com elas 

laços de dependência. A sequência histórica disso evidencia que essa geração é levada a 

trilhar outro caminho, em virtude da violência autoritária e do exílio imposto pelo 

contexto pós-golpe75. 

 
Nesse sentido, o exílio foi duplamente traumático: como instância externa, 

política, histórica, como anulação violenta de um projeto coletivo de 

transformação sociocultural; como instância interna, subjetiva, como 

interrupção de uma obra que pretendia um diálogo com seus destinatários, 

como corte abrupto dos laços que davam sentido a essa obra. E, ainda, como 

perda de confiança na reunião dessas duas esferas, a política e a subjetiva. (p. 

44)   

 

Todavia, não são todos os escritores que se exilam, de maneira que “a tentativa de 

conceber uma literatura latino-americana é substituída pelo debate da literatura dividida 

entre o que se escreve fora e o que se escreve dentro das fronteiras nacionais” (p. 32). Há, 

entre os que ficaram e os que foram, uma aproximação relevante: “a ação política (...) 

transformou-se em resistência contra os regimes autoritários nacionais” (p. 31).  Essa 

literatura – de resistência, em ambos os casos – passa a aproximar a ficção do testemunho, 

sem, no entanto, abandonar a técnica literária, indo além das convicções políticas 

pessoais. De um lado, os escritores não-exiliados se reinventavam diante da censura; de 

outro, os exilados buscavam um significado frente à distância da pátria. A todos, ecoava 

a pergunta: como escrever? 

Nesse contexto, os escritores exilados transformam o exílio em uma oportunidade 

de reelaborar por meio da escrita a experiência traumática resultante das violências 

sofridas. Com as escritoras abordadas por Vidal, não é diferente: para elas, “o exílio é um 

                                                           
75Vidal especifica: “o ‘boom’ terminou no dia 11 de setembro de 1973, (...) e com ele a utopia de fazer do 

campo literário um espaço contíguo ao da política” (VIDAL, 2004, p. 33)  
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luto” (p. 43). Por duas vezes, em Mar azul, a narradora se pergunta “quanto tempo dura 

um luto?” (VIDAL, 2012, p. 49; 159), à qual é possível responder, com base na narrativa: 

uma vida inteira. A personagem, no entanto, passa a trilhar caminhos que a levam a 

reelaborar o luto e as violências sofridas: ela escreve. “Afinal de contas, não pode haver 

um luto que dure o tempo de uma vida. Não pode haver um luto que não seja de algum 

modo circunscrito por um evento.” (grifos da autora, p. 51) Atrás dos diários do pai, 

escreve sobre o fato de ter sido abandonada por ele, que segue da Argentina ao Brasil em 

meio à ditadura. Rompendo o silêncio de anos, faz da narrativa da própria vida uma 

denúncia sobre o abuso emocional e sexual sofrido em seu relacionamento com o ex-

militar R. Fazendo Vicky sobreviver, não só escreve sobre a perda da melhor amiga, mas 

também faz dela uma das personagens centrais de Mar azul, retirando-a do quadro de 

indigência como desaparecida política. Ao tratar das três violências sofridas, capazes de 

fazê-la sair do país para não mais voltar, a narradora reelabora o trauma, escreve a dor, 

interrompe o luto. Vê-se, aí, “a possibilidade de extrair da atopia do exílio um espaço 

literário onde se possa elaborar a experiência traumática”76 (2004, p. 48). Tal como alguns 

dos personagens investigados por Vidal, o romance é “narrado por alguém que se 

desvincula do passado para fazer sua aprendizagem no desamparo” (2006, p. 73).    

Para além do resultado da repressão e do silenciamento da sociedade, Paloma 

Vidal remete “a noção de exílio a um deslocamento discursivo entendido como prática de 

linguagem que faz emergir um estranhamento e viabiliza uma forma de colocar-se à 

margem dos discursos hegemônicos, abalando os princípios políticos, sexuais e 

linguísticos que os fundam” (2004, p. 19). Chamando esta noção de “viagem escrita” (p. 

52), Vidal expande ainda mais a ideia de exílio ao definir que “somos todos exilados, em 

busca de algo, voltando ou saindo de casa, vivemos nessa situação precária, transitória” 

(p. 55). Em primeira pessoa, a pesquisadora se inclui enquanto sujeito desse 

deslocamento, dessa viagem cumprida diariamente por todos nós, à espera de uma “ética 

da delicadeza (...) enquanto abertura para a alteridade” (p. 54). Nessa linha, Vidal define 

que “o exílio diz respeito a um modo de colocar-se à margem dos discursos hegemônicos 

e linguísticos que os fundam, ao inserir na linguagem uma linha de fuga” (p. 62). 

                                                           
76Ainda que a autora defenda o exílio como espaço de criação literária, ela busca, a partir de Edward Said, 

não ceder à romantização dessa experiência, questionando-se, em dado momento: “transformar o exílio 

num deslocamento discursivo, dando-lhe um caráter positivo, não será uma afetação moderna, um modo 

de trivializar uma situação extrema?” (VIDAL, 2004, pp. 66-67). Embora Vidal não se incline a essa defesa 

ao longo do texto, ela aponta para a experiência do exílio enquanto múltipla e, portanto, potencialmente 

romantizável.    
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Ao desenvolver a sua argumentação, Vidal recupera Julia Kristeva para apresentar 

a definição de um intelectual dissidente, que “é um exilado, alguém que se tornou 

estrangeiro em relação a seu país, sua linguagem, seu sexo, sua identidade, antes 

determinados por uma compreensão fechada da sociedade e do papel do intelectual nela” 

(p. 63). Essa definição de intelectual parece, aqui, próxima da trajetória da própria Paloma 

Vidal: exilada ainda muito nova, a escritora faz a escolha de não se naturalizar brasileira, 

embora tenha vivido, até então, a quase totalidade de sua vida no Brasil. Fazendo parte 

da geração seguinte à que vive o exílio em seu sentido imediato, tendo em vista a sua 

idade quando do deslocamento, Paloma Vidal faz desse deslocamento um dado recorrente 

em suas narrativas: tanto em Algum lugar quanto em Mar azul, as narradoras têm como 

uma de suas marcas o exílio.  

Em Algum lugar, a narradora realiza um deslocamento até os Estados Unidos, em 

busca da realização do doutorado, um dos formatos do sonho americano. Retorna ao país 

de origem, o Brasil, ao se descobrir grávida em meio à desterritorialização imposta por 

Los Angeles. É, contudo, em Buenos Aires, terra de origem da mãe, que encerrará o 

romance, encontrando o algum lugar perseguido anteriormente. O que a autora vai fazer, 

ao lado da mãe, em Buenos Aires é interessante: ela irá apresentar a cidade ao filho de 

cerca de dois anos. O percurso pelas três gerações demonstra que será este último o que 

conviverá com a herança do exílio de forma mais orgânica: a mãe da narradora volta em 

visita, mas não retorna ao país de origem; a narradora volta em companhia, mas não se 

sente confortável com a viagem; o filho da narradora vai, pela primeira vez, para conhecer 

parte de sua origem e faz daquele espaço o algum lugar em que é possível viver. A 

experiência traumática do exílio parece, aqui, ter saltado duas gerações para que as terras 

de origem fossem capazes de, novamente, receber seus ex-exilados.  

Já em Mar azul, para além da reelaboração do trauma por meio da escrita, 

apontado anteriormente, me parece que o exílio vivido fisicamente pela narradora, 

quando de seu deslocamento para o Rio de Janeiro, é experimentado por ela antes, em sua 

forma emocional. Quero dizer, com isso, que as violências sofridas acabaram por torná-

la estrangeira em própria terra antes de esse movimento, de fato, se concretizar: a 

narradora não revela ter sido, em momento algum, um alvo potencial da ditadura militar; 

entretanto, suas três referências afetivas o eram: seu pai se exila no Brasil77, Vicky se 

                                                           
77Embora o exílio não seja apontado diretamente, alguns trechos sinalizam a inadequação do pai à 

Argentina, no período em que se desloca para o Brasil, em 1956: “Havia em meu pai algo de clandestino. 
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torna uma desaparecida política, R. se faz possível algoz desse desaparecimento. 

Abandonada três vezes, a personagem parece se exilar do próprio país ainda estando nele: 

quando inicia seu deslocamento, já não olha para trás, já não se importa com o que restou, 

já não cogita voltar. Estrangeira em própria terra, é em terra vizinha que encontra, na 

escrita e no mar, uma forma de se curar.   

Ambos os romances se distanciam, em tempo de enunciação e tempo de 

enunciado, do contexto imediatamente pós-golpe, mas o resgatam à medida que exploram 

percursos de personagens cujos movimentos resultam dele, de maneira que “a escrita é 

um modo de fazer presente o passado, de trazê-lo à tona para comunicá-lo” (p. 85). Vidal 

aponta, sobre os romances analisados em sua dissertação, que  

 
as narrativas pós-golpes referem-se a eventos traumáticos que marcaram a 
história tanto de um sujeito como de uma nação. Elas têm como desafio ir além 

da inclinação memorialista, presente em alguns relatos autobiográficos e 

históricos, que tende a tornar heterogêneos os espaços subjetivo e social, seja 

pelo narcisismo que exclui a experiência do grupo, seja pela objetividade que 

exclui a marca subjetiva. (p. 74) 

 

 Fugindo do teor memorialístico, mas sem perder de vista a relação do tempo 

presente com o tempo passado, marcado pelo golpe militar, as narrativas de Vidal driblam 

o autobiográfico e o histórico à medida que os ficcionalizam. Ainda que as aproximações 

entre Vidal-escritora e Vidal-narradora sejam evidentes em Algum lugar, os caminhos 

percorridos pela personagem revelam que, tomando vida própria, ela segue outros rumos, 

diferentes dos relacionados à biografia de Paloma Vidal. Já a narradora de Mar azul, um 

desdobramento de um dos fragmentos escritos pela narradora de Algum lugar, carrega 

menos dados referenciais, mas, como já apontado pela própria escritora, desdobra muitas 

das perguntas que Vidal faz a si mesma. Em sua pesquisa, ela aponta que “há nas 

narrativas do exílio a encenação da subjetividade traumática, sem que por isso elas se 

tornem um reduto egocêntrico” (p. 77). Eu diria, aqui, que há também nas narrativas que 

reúnem os restos das histórias do exílio a encenação da subjetividade que herda os 

traumas. E, tal como proposto por Vidal sobre as escritas analisadas, “trata-se de uma 

escrita essencialmente fragmentada, inacabada, descentrada, aberta aos encontros 

                                                           
(...) Havia algo nos seus amigos e nas reuniões noturnas sob nuvens de fumaça; na forma como falavam da 

situação do país com prognósticos soturnos; e baixavam a voz como conspiradores, enquanto preparavam 

uma jogada de xadrez”. (VIDAL, 2012, p. 105)  
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fortuitos” (p. 85), como procuro analisar os romances da autora no terceiro capítulo desta 

tese.     

Da utopia de uma intelectualidade latino-americana liberta, a geração do “boom” 

viverá a derrota de seus ideais com a instauração dos regimes militares nas décadas de 

1960 e 1970 no Cone Sul. Indo além da representação história desse período, a literatura 

se valeu desse impasse político, “operando no limite entre a linguagem referencial e 

ficcional e criando universos narrativos em que o exílio se mostra como um espaço de 

reavaliação e refundamentação do político” (p. 58).  O vivido e o escrito, então, aparecem 

lado a lado nas narrativas de exílio. Em meio a eles, o trauma narrado é antes o que resiste 

à memória do que o que persiste nela. Paloma Vidal, em sua dissertação, busca reunir os 

restos da história, resultado desses processos de repressão e silenciamento, que 

produziram uma literatura do exílio capaz de reelaborar a experiência traumática dos 

golpes militares. Seus romances, espécie de literatura do que resta do exílio, também irão 

reelaborar a herança dessa experiência traumática, agora a partir de um corpo que não 

mais se perde de si mesmo.  

A aproximação entre Evaristo e Vidal vai, à medida que tomamos conhecimento 

de seus percursos acadêmicos, se tornando mais palpável: tanto a literatura negra 

brasileira quanto a literatura de exílio latino-americana se caracterizam por crises de 

pertencimento resultantes das violências sofridas. Enquanto a literatura negra brasileira 

se constrói em meio à e apesar da escravidão, a literatura de exílio latino-americana surge 

como uma resposta ao regime de repressão e silenciamento. Em ambas, há a reelaboração 

do luto e das violências sofridas; há, também, a criação literária como resposta frente à 

barbárie, à violência dos corpos; há, por fim, a possibilidade de ficcionalizar as 

experiências traumáticas vivenciadas. Maria-Nova, Ponciá, a narradora de Algum lugar e 

a narradora de Mar azul compartilham, nesses percursos, a vivência de seus exílios, os 

quais são caracterizados pela experiência traumática de terem seus corpos marcados por 

violências que possuem diferenças marcantes: enquanto a escravidão faz ouvir seus ecos 

até os dias atuais, sendo a cada dia atualizada em seu formato ilegal e atingindo as classes 

mais populares, a ditadura não possui o mesmo alcance, tendo atingido suas vítimas de 

forma mais datada e se voltando, em geral, às classes menos populares.      

Em uma conferência sobre exilados, realizada em 1988 em Viena, Joseph Brodsky 

apresentou o discurso “A condição chamada exílio”, em que trata do exercício literário 

pelos exilados. Em seu texto, ele aponta que, “se há algo de bom no exílio, é o fato de 
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ensinar a humildade. (...) Abandona tua vaidade, diz ele [exílio], não passas de um grão 

de areia no deserto” (2016, p. 21). E, mais adiante, continua: “essa realidade consiste na 

luta e conspiração constante do escritor exilado em recuperar sua significância, seu papel 

instigador, sua autoridade” (p. 22). Ainda que a sua condição de exílio78 seja diferente 

das condições de Vidal e Evaristo, é importante observar que Brodsky destaca que há, na 

realidade do ser exilado, uma espécie de compromisso com a sua história, de maneira que 

parte de sua inclinação será no sentido de não se perder de sua subjetividade. “Um escritor 

no exílio é, de modo geral, um ser retrospectivo e retroativo”, diz ele, “(...) mesmo tendo 

agora a liberdade de viajar, mesmo tendo realmente viajado um pouco, ele continuará a 

escrever sobre o material familiar de seu passado, por assim dizer, a continuação de suas 

obras anteriores” (pp. 24-25). Essa caracterização do escritor no exílio me ajuda a pensar 

em como a noção de exílio pode ser expandida enquanto condição metafísica, que 

ultrapassa as barreiras físicas e históricas atreladas ao ser exilado e às suas futuras 

gerações. Parte desse movimento retroativo e retrospectivo pode ser notado não apenas 

nas obras ficcionais, mas também nas acadêmicas de Evaristo e Vidal. Said assinala, nesse 

viés, que  

 
O exílio nos compele estranhamente a pensar sobre ele, mas é terrível de 

experienciar. Ele é uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal, 

entre o eu e o seu verdadeiro lar: sua tristeza essencial jamais pode ser 

superada. E, embora seja verdade que a literatura e a história contêm episódios 

heróicos, românticos, gloriosos e até triunfais da vida de um exilado, eles não 

são mais do que esforços para superar a dor mutiladora da separação. As 

realizações do exílio são permanentemente minadas pela perda de algo deixado 

para trás para sempre. (2003, p. 46) 

   

Em pesquisa coordenada pela Universidade Estadual de Maringá de 2016 a 2018, 

intitulada “Literatura brasileira contemporânea de autoria feminina: escolhas 

inclusivas?”, voltada para os romances publicados pelas editoras Rocco, Record e 

Companhia das Letras, entre 2000 e 2015, suas pesquisadoras identificaram que 25% das 

temáticas abordadas diziam respeito a exílio, migração, errâncias e deslocamentos em 

geral. Ainda que os livros abordados nesta tese não tenham sido sempre publicados por 

estas editoras, fato é que se somariam à estatística com facilidade. Maria-Nova, Ponciá e 

                                                           
78Como é possível observar em sua biografia, Brodsky exila-se nos Estados Unidos por ser expulso da 

União Soviética, após um conflito em 1972. Disponível em: 

https://piaui.folha.uol.com.br/colaborador/joseph-brodsky/ Acesso: jun. 2020.   

https://piaui.folha.uol.com.br/colaborador/joseph-brodsky/
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as inominadas narradoras dos romances de Vidal vivenciam, de formas diferenciadas, os 

movimentos de deslocamento, dada a uma crise de pertencimento.  

De um lado, Maria-Nova é obrigada a despertencer-se haja vista o desfavelamento 

e Ponciá movimenta-se da senzala à favela por não se reconhecer mais em nome dado 

pelos homens brancos; de outro lado, a narradora de Algum lugar desloca-se até Los 

Angeles ao ver no doutorado uma rota de fuga de si mesma e a narradora de Mar azul vê 

no destino do pai uma possibilidade de se esquivar da série de violências sofridas em um 

regime autoritário. Os recortes desses deslocamentos são diferentes e há, somado ao 

recorte de gênero, os de classe, cor e etnia; mas os aproxima o fato de que os quatro 

deslocamentos são consequências de atos migratórios de sobrevivência – se Maria-Nova 

e Ponciá descendem de pais, tios e avós que experienciaram a escravidão brasileira em 

suas formas legal e ilegal, as inominadas narradoras descendem de pais e mães que se 

locomoveram da Argentina ao Brasil para fugir do então regime antidemocrático. O 

exílio, então, é uma memória, uma herança carregada não apenas por essas segundas-

mulheres, mas, também, pelas primeiras-mulheres, sendo objeto de performance literária 

dessas terceiras-mulheres que se apresentam entrepáginas. 

Para tratar desse tema, ponto importante de aproximação entre as duas escritoras, 

recupero o neologismo “exiliência”, criado pelo pesquisador francês Alexis Nouss:  

 
Núcleo existencial comum a todas as experiências de sujeitos migrantes, 

quaisquer que sejam as épocas, as culturas e as circunstâncias que as acolhem 

ou que as provocam, a exiliência declina-se em condição e consciência, 

podendo inclusive acontecer que as duas, em graus distintos, não coincidam: 
pode alguém sentir-se em exílio sem ser concretamente um exilado 

(consciência sem condição), como pode alguém ser um exilado em concreto, 

sem contudo sentir-se em exílio (condição sem consciência). (2016, p. 53) 

 

Há, segundo o autor, a exiliência em condição e a exiliência em consciência. 

Enquanto a primeira é caracterizada pela sua exterioridade, baseada em um quadro real e 

em dados empíricos, a segunda recupera a interioridade, pautada em um quadro psíquico 

e em sentimentos. Ao mesmo tempo em que é possível haver a coincidência entre as duas 

formas, também é possível que uma exista sem a outra. Nesse viés, é possível identificar 

nas personagens e nas autoras aqui tratadas a forma como essa exiliência se manifesta.  

Para além das aproximações já pensadas entre a ficção e a pesquisa acadêmica de 
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Conceição Evaristo e Paloma Vidal, vale destacar a aproximação que essas abordagens 

possuem com alguns dados biográficos de suas vidas.  

Tal como Maria-Nova e Ponciá Vicêncio, Conceição Evaristo é uma mulher negra 

que, na ficção e na academia, dedica-se a pensar a trajetória que essa condição determina 

na vida de tantas outras mulheres negras. A exiliência em condição – Maria-Nova vê a 

favela se desfavelar; Ponciá desloca-se de Vila Vicêncio a uma favela no centro urbano; 

Conceição Evaristo muda-se de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro – é uma das 

característcas que cruzam a autoras e suas personagens-parentes. As três promovem 

deslocamentos que as tornam exiladas. O resultado dessa experiência, contudo, se 

distingue, pois elas experimentam a exiliência em consciência de formas diferentes: 

enquanto Ponciá perde-se de si mesma, precisando retornar à Vila Vicêncio para se 

reencontrar, Maria-Nova e Conceição Evaristo acabam por “arrumar uma nova vida para 

todos” (EVARISTO, 2018, p. 136) por meio da escrita. Soma-se a isso um outro exílio, 

resultado de anos de escravidão: como mulheres negras brasileiras, Maria-Nova, Ponciá 

e Conceição Evaristo foram vítimas do apagamento de suas histórias e origens.   

Já as inominadas narradoras dos romances de Paloma Vidal compartilham com 

ela a mesma condição de mulher exilada. A exiliência em condição, então, será a mesma: 

a personagem de Algum lugar tenta o sonho americano nos Estados Unidos; a de Mar 

azul tenta uma nova vida ao lado do mar no Brasil; Paloma Vidal, ainda aos dois anos, 

segue os pais em seu exílio em terras brasileiras. Como em Evaristo, essas aproximações 

irão aparecer de modos diferentes quanto à exiliência em consciência: enquanto Vidal e 

a narradora septuagenária não veem no retorno à Argentina uma possibilidade de 

reencontro, a narradora que vai a Los Angeles acaba por reencontrar-se em seu retorno 

ao Rio de Janeiro e a Buenos Aires. As três, no entanto, fazem da escrita uma forma de 

amenizar a solidão, deixando claro que tudo tem o potencial de se tornar escrita, visto que 

ela é “(...) capaz de condensar a experiência” (VIDAL, 2009, p. 25).  

Evaristo e Vidal, na representação dessas exiliências, aproximam-se, pois, 

enquanto primeiras-mulheres das segundas-mulheres encenadas nas narrativas. 

Experimentando a condição exílica em formatos diferentes, embora compartilhem entre 

si a sensação de estar fora do lugar, pisando em um território-outro, essas personagens 

deixam entrever, por algumas veredas, as terceiras-mulheres, que transformam o 

confinamento compulsório – ser mulher, ser negra, ser exilada – em potência de escrita, 

em arte. Com isso, elas nos contam como a reconstrução identitária de um sujeito 
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fragmentado da e pela contemporaneidade se torna possível por meio da memória, da 

assunção do lugar de sujeito da enunciação. Reafirmam, portanto, que, “possuindo sua 

própria genealogia, dinâmica, lógica e futuro, a arte não é sinônimo de história, 

constituindo-se, no máximo, como um paralelo a ela; e sua maneira de se perpetuar é pela 

criação contínua de uma nova estética da realidade” (BRODSKY, 2016, p. 49).     

Essas quatro personagens e essas duas escritoras vivenciam, portanto, a exiliência 

em condição e em consciência, tal como destacado por Nouss, podendo ser inseridas no 

corpus pesquisado pela Universidade Estadual de Maringá. Além disso, o impulso 

retroativo e retrospectivo sinalizado por Brodsky pode ser notado no retorno que as 

personagens realizam a um passado que, sem um fim pedagógico, corresponde a uma 

busca individual e coletiva de pertencimento. A exiliência traduz, da crise de 

pertencimento vivenciada, o sentimento de estrangeiridade, que percorre essas seis 

mulheres, em algum momento de suas vidas.  Será a solidão que irá acompanhá-las nessa 

movimentação: “livre de qualquer laço com os seus, o estrangeiro sente-se 

‘completamente livre’. O absoluto dessa liberdade, no entanto, chama-se solidão” 

(KRISTEVA, 1994, p. 19).  

Nesse sentido, para além do exílio de que tratam tematicamente as narrativas aqui 

abordadas, há também, de maneira compartilhada, essa condição de estrangeiridade. 

Resultante das formas diferentes de exílio, o ser estrangeira não se limita aos 

deslocamentos nacionais e trasnacionais já pensados anteriormente79. Ser estrangeira no 

universo literário e acadêmico também se relaciona com o recorte de gênero: enquanto 

mulheres, ser-estrangeiras torna-se uma condição em si mesma. Explico melhor: tanto as 

personagens quanto as escritoras estão em movimento, em deslocamento, saindo em 

busca de si, porque não se reconhecem mais em determinados espaços, inclusive aqueles 

domésticos, que lhes foram destinados ao longo da história. Para ajudar a pensar essa 

questão, Vanessa Kukul adverte que “(...) existir significa habitar. Habitamos espaços 

reais e espaços imaginários. Estes, não raramente, designam nossa psique e aqueles nos 

situam espacialmente no universo e nos revelam” (2005, p. 19). Haja vista que os espaços 

reais e os imaginários ocupados por grande parte das mulheres, ao longo de uma trajetória 

marcada pelas opressões de uma sociedade patriarcal, foram reservados ao íntimo e ao 

                                                           
79Como apontado por Resende, uma das grandes modificações “que vai se dando é uma liberdade que se 

estabelece em relação ao localismo, o espaço de origem, a origem geográfica da criação literária” (2001, p. 

75).  
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doméstico, habitar outros espaços é projetar subversivamente as nossas existências, é 

resistir a um sistema político e ideológico que ainda nos confina. Estar na rua, real e 

imaginariamente, é ser-estrangeira; e, no entanto, estamos.  

 
(...) o estrangeiro que habita em nós é a face oculta da nossa identidade, o 

espaço que arruína a nossa moradia (...). Por reconhecê-lo em nós, poupamo-

nos de ter que detestá-lo em si mesmo. Sintoma que torna o “nós” precisamente 

problemático, talvez impossível, o estrangeiro começa quando surge a 

consciência da minha diferença e termina quando nos reconhecemos todos 

diferentes, rebeldes aos vínculos e às comunidades. (KRISTEVA, 1994, p. 9) 

 

 Quando segundas-mulheres lançam-se às ruas e as primeiras-mulheres adentram 

outros espaços para além das escritas íntimas e domésticas, elas assumem a crise de 

despertencimento aos lugares que lhes foram impostos e, de forma próxima ao feito por 

Carolina Maria de Jesus, inventam um novo lugar para existir. De acordo com Kristeva, 

ser estrangeiro nasce de uma consciência quanto à diferença e termina quando é possível 

notar que diferentes somos todos. Há, contudo, uma permissividade consentida 

coletivamente, que permite a alguns não se reconhecer enquanto diferentes, tendo em 

vista que foram instituídos enquanto sujeitos legítimos aos quais outros são os que se 

diferem. Nesse sentido, em paralelo ao discutido por Gayatri Spivak no primeiro capítulo 

desta tese, aquelas que não podem falar, subalternizadas em suas condições, 

compartilham também a condição de ser-estrangeiras. Por isso,  

 
é preciso deixar claro que falar sobre narrativas escritas por mulheres implica 

na adoção de um ponto de vista que identifica, no âmago daquelas produções, 

um projeto consistente de crítica cultural. Independentemente das limitações 

sócio-culturais de seu tempo e das diferenças de origem, classe, raça ou 

nacionalidade, as escritoras desse século têm desencadeado, em suas 
narrativas, uma série de reflexões e questionamentos sobre os modos como 

práticas sociais e discursivas colaboraram na definição do sujeito mulher como 

elemento periférico à cultura. (SCHMIDT, 2018, p. 265)  

 

 Por meio da escrita, esses corpos violentados física e simbolicamente ao longo da 

história são devolvidos às mulheres que se lançam ao desafio de se afirmarem, também, 

enquanto sujeitos de enunciação literária e acadêmica. Movimentam-se, então, ao 

reivindicarem a devolução desses corpos apartados: “o corpo que o separava dos outros 

(meu corpo, meu mundo) é agora um corpo nu, sem nome, invadido. O medo da dor é o 

medo de que os limites do corpo não sejam respeitados. O corpo violentado torna-se um 

corpo qualquer, estranho, abjeto para o próprio sujeito” (VIDAL, 2004, p. 79). Para isso, 
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surgem as terceiras-mulheres, dispostas a, em seu fazer metaliterário, compartir suas 

escrevividas escritas de si, de modo a constituir, gradativamente, uma noção de 

comunidade.   

 
*** 

 
 Tento, nos caminhos da tese, uma oportunidade para falar sobre o traço de Ponciá 

que mais me tocou: os sete partos natimortos. Não encontro fresta para isso. Não crio a 

fresta necessária. O que me passa, quando olho para essa inabilidade e desisto de qualquer 

passo nessa direção, é que existem coisas duras demais e que, se escritas, ganham um 

corpo que não têm direito de assumir. Mas, se não escritas, ocupam o meu corpo, e ele já 

anda tão cheio de angústias e incertezas que acredito não ser capaz de abrir espaço. Então 

e no entanto, escrevo.  

Leio, em Ponciá: “Bom mesmo que os filhos tivessem nascido mortos, pois, 

assim, se livraram de viver uma mesma vida”. Queria conseguir escrever que a 

impossibilidade de gestar se relaciona com a crise de pertencimento, nascida de uma 

ancestralidade dilacerada pela violência dos brancos. Não consigo escrever sobre isso. 

Sei que sequer consigo um fundamento sobre isso, mas sinto que parir sem vida sete vezes 

não pode permitir que alguém se mantenha vivo.  

Lembro da mãe da minha irmã, que teve três filhos: o mais novo foi assassinado, 

o do meio era viciado em cocaína, a mais velha teve câncer. Antes da primeira perda, ela 

matou o marido, quando ele tentou fazer algo que, até hoje, não sei dizer, com a minha 

irmã, na cozinha de casa. Depois da última perda, tomou chumbinho, fechou a porta do 

quarto e foi dormir. Primeiro, esperou o meu sobrinho completar dezoito anos.  

Penso que, como Ponciá, ela também se autoausenciou.  

 
 

*** 

 
 Quando leio a dissertação da Paloma, vejo que ela cita Piglia, que cita Walsh, que 

escreve, em 1976, uma “Carta a Vicky”. O nome Vicky já me deixa emocionada. Penso 

em como fui me afeiçoar a ela, ainda em Mar azul, e me impressiona a ideia de que ela 

possa ter existido. Sinto muita vontade de, na tese, escrever sobre a aproximação entre a 

personagem de Vidal e a filha de Walsh, também assassinada pelos militares. Queria 
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abandonar toda a teoria necessária e dizer: Vicky de Mar azul é Vicky Walsh; Paloma 

Vidal cria uma Vicky ficcional para prolongar a vida interrompida de uma Vicky real. 

Busco, para isso, a carta escrita por Walsh. Ele diz: 

 
No podré despedirme, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos, en 

la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, 

te celebro y quizás te envidio, querida mía. 

5/10 Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido 

tu corta, dura, maravillosa vida80. 

 

 Fico com a garganta seca. A semelhança com o tempo atual, em que a despedida 

também é impossível, ainda que por outros motivos, me assusta. Fico imaginando, como 

imagino mais de mil por dia, a ida sozinha, sem compreensão do que ficou para trás. O 

que resta, aqui, é a memória, que se torna um verdadeiro cemitério. Imagino uma amiga, 

uma Vicky, indo, sem poder me despedir. No romance, a morte não é anunciada e Vicky 

se torna uma desaparecida política; na carta de Walsh, ele conta ter recebido a notícia da 

morte de sua Vicky pelo rádio. As duas se vão sem despedida, sem uma celebração de 

sua vida, de sua luta, de sua trajetória. Quanto tempo dura o luto? 

Me agrada imaginar que Mar azul é esta celebração.  

 
*** 

 
Perdi as contas de quantas vezes eu abri o mesmo arquivo e tentei digitar algumas 

palavras sobre o que havia acabado de ler. Infrutíferas, na maioria delas. A pasta “tese” 

segue vazia, e os arquivos que são a tese andam espalhados pelo computador. A pasta 

vazia me alerta para a possibilidade de não ter, de fato, sobre o que escrever. Não tenho 

ou a escrita parece inútil. Lembro de Benjamin, quando ele diz que, “no final da guerra, 

observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha, não mais ricos, e 

sim mais pobres em experiência comunicável”. Esse trecho sempre me vem à cabeça 

quando me vejo muda diante de fatos. As últimas semanas me emudeceram: George 

Floyd não consegue respirar, Miguel cai de um edifício à procura da mãe, meio milhão 

de mortos no mundo. Não tem o que ser comunicado mesmo. 

 
*** 

                                                           
80Em tradução livre: “Não poderei me despedir, você sabe o porquê. Nós morremos perseguidos, no escuro. 

O verdadeiro cemitério é a memória. Lá, eu te guardo, te embalo, te celebro e talvez te inveje, minha 

querida.  

5/10 Falei com sua mãe. Ela está orgulhosa em sua dor, certa de ter entendido sua vida curta, dura e 

maravilhosa”.  



218 

 

 
Embora a leitura de determinado texto envolva um percurso cheio de agentes, 

como, por exemplo, o mediador entre o livro enquanto objeto e a sua leitora, ler é um ato 

solitário. “No ato da leitura, que dá vida ao texto, percebe-se esse receptor, criando – de 

novo e desde sempre – os plurais sentidos ali expostos.” (CHALHUB, 1986, grifos da 

autora, p. 5) Os recursos para assessorar este ato são cada vez mais diversos, tendo as 

redes sociais e as salas de aula dois espaços de assessoria, mas eles não conseguem se 

localizar entre a leitora e o livro, e é por isso que, por vezes, determinadas cenas, 

personagens, ações parecem se deslocar do texto e ocupar outro espaço em nossas vidas. 

Nesse sentido, “um romance, ou um poema, não é um monólogo, é uma conversa entre o 

escritor e o leitor, uma conversa, repito, deveras provada, da qual se exclui todo o resto 

do mundo” (BRODSKY, 2016, p. 53). Ao ler Mar azul e Ponciá Vicêncio pela primeira 

vez, foi difícil entender a forma como eu tinha me afeiçoado a Vicky e a Ponciá. Quando 

mergulhei mais a fundo em suas narrativas, tive a oportunidade de mergulhar mais a fundo 

na minha narrativa e entender nossas semelhanças: Vicky me fazia olhar para a morte, 

Ponciá me fazia olhar para a vida, apesar de. Com elas, com quem compartilho poucos 

atributos de pertencimento, pude perceber que os laços comunitários extrapolam 

categorias antes consideradas sólidas. 

A respeito da noção de comunidade, o livro Indicionário do contemporâneo 

dedica um de seus textos à recuperação do percurso realizado pelo conceito na filosofia. 

Seus autores e autoras assinalam que, antes de Bataille, a noção de comunidade era 

estabelecida pelos signos ou atributos de pertencimento e propriedade (língua, religião, 

raça, nação etc.); contudo, foi reconhecido que essa elaboração conceitual era mais 

voltada para a singularidade da diferença do que para o comum da comunidade. Depois 

de Bataille, então, “surge um novo pensamento da comunidade que desconstrói – de 

modos diversos – essa ideia de comunidade anterior e propõe uma versão diferente” 

(PEDROSA et all, 2018, p. 59). Se, por um lado, há uma desterritorialização e rearranjo 

de laços comunitários, por outro, há a elaboração de mecanismos de fechamento e 

repartição das comunidades – ambos resultados de uma reorganização sociopolítica do 

século XX. Nesse cenário, desenvolve-se  

 
a consciência de que uma visada política contemporânea precisa dissolver 

certezas universalizantes, abandonando uma noção simplista de realidade, em 

prol da reflexão em torno dos “regimes de verdade”, constituídos em meio a 

um complexo feixe de relações e campos de força. (pp. 64-65)  
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 O resultado dessa consciência é o de que “nunca se falou tanto em complexidade 

e, possivelmente, em nenhuma outra época, a relação entre as diferentes esferas de 

atuação humana e a consciência do impacto mútuo esteve tão evidente no cotidiano” (p. 

66). Os exemplos dessa preocupação com a convivência, a vida em comum, vão desde 

questões ambientais até lutas antirracistas, sinalizando para o abandono de uma visão 

simplista dessa realidade complexa. Há, em contrapartida, o risco de se perder em meio 

a uma massa que reivindica o mesmo “regime de verdade”, de modo que existe a 

necessidade de pensar uma comunidade das singularidades, sem unificações, que não se 

funde sobre a identidade comum, mas que se construa em uma rede heterogênea, não 

homogeneizante. Em termos de nomenclatura, começa-se a manifestar uma preferência 

pelo termo “multidão”, uma rede aberta e em expansão, um conjunto de singularidades 

cooperantes, uma comunidade da relação, não do pertencimento.   

 Quando transportamos essa discussão do campo da filosofia para o das práticas 

literárias, é possível identificar uma preocupação maior com “uma experiência 

comunitária pensada como uma interação de singularidades, e não reduzida às 

representações que fazem as comunidades serem entendidas como entidades” (p. 79). 

Evidência disso é o fato de que, em muitas obras, como a de Tamara Kamenszain, “já não 

se projeta, de forma idealizante, em direção a um leitor (interlocutor) universal; ao 

contrário, parece fazer questão de marcar múltiplas formas de endereçamento, todas 

particulares em diferentes níveis” (p. 88). A performance realizada nas escritas de si, 

como busquei discutir no primeiro capítulo desta tese, funciona como uma das formas de 

se projetar diante dessa noção de comunidade. Explico melhor: ao se colocar no texto 

enquanto um corpo que carrega consigo uma experiência e uma condição, a autora não se 

dissolve em uma universalização de sua singularidade. 

  
Fica evidente nisso um tratamento da questão da comunidade de maneira não 

esquemática, ou seja, sem reduzir o texto a um processo de adesão à fala 
comum ou de coletivização totalizante, mas uma abordagem que, ao exibir a 

experiência mais íntima e pessoal, projeta-a no domínio do comum. (p. 89)  

 

Com essas linhas, o texto “Comunidade” se encerra propondo uma noção de 

comunidade que, ainda em (des)construção, não parta mais de signos de propriedade, 

como aqueles que dizem respeito a povo, nação, classe, sob o risco de se justificar a 

ascensão de regimes totalitários. Em vez de se abandonar a criação de laços comunitários, 
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é preciso repensar a sua constituição, apontando para novos caminhos que respeitem as 

singularidades e reconhecendo a heterogeneidade não apenas coletiva, mas também 

individual. A literatura, diante desse cenário, funciona, também, como um dos meios de 

estabelecer esses laços, à medida que estabelece com a sua leitora, a cada leitura, novos 

sentidos.  

Em diário apresentado à tese, datado de 25 de abril de 2005, Paloma Vidal destaca 

que a “escrita é política porque seu gesto é o de constituição estética de uma comunidade” 

(p. 45), reconhecendo, em outro momento, que “a busca por uma literatura que encontre 

formas de comunidade com o outro é mais atual do que nunca” (VIDAL, 2006, p. 15). 

Tema também caro tanto a Conceição Evaristo quanto ao Movimento Negro, a noção de 

comunidade enquanto espaço de resistência de indivíduos que compartilham signos de 

pertencimento como nação, cor e etnia será um importante espaço de sobrevivência. 

Evaristo assinala a preocupação com o conceito ao escolher como uma de suas epígrafes 

um trecho de Octávio Paz, que diz  que “o poema, ser de palavras, vai mais além das 

palavras e a história não esgota o sentido do poema; mas o poema não teria sentido – nem 

sequer existência – sem a história, sem a comunidade que o alimenta e à qual alimenta” 

(PAZ, 1982, p. 225-6 apud EVARISTO, 2011, p. 8). A comunidade que alimenta e é 

alimentada pelo poema, segundo Paz, é o que atribui sentido à criação literária. Cabe, 

nesse momento, olhar para como essa preocupação com a estética da comunidade, que 

faz da escrita um ato político, se projeta nas obras ficcionais e acadêmicas de Vidal e 

Evaristo, que irão, como se verá, continuar tratando em sua pesquisa das comunidades 

históricas das quais se originam.  

Em todos os meus percursos, dentro e fora da academia, eu busquei estabelecer os 

tais laços comunitários, herança que eu carrego por nunca ter saído de uma sala de aula, 

desde que nela entrei aos seis anos. A pesquisa acadêmica nos ensina, no entanto, que 

parte desse trajeto é solitário: escrever, ainda que seja para ser lida, é um ato de solidão. 

Quando iniciei o processo de escrever esta tese, me vi diante da necessidade de 

transformar em escrita alguns dos meus percursos, sobretudo aqueles que ainda se 

mostravam desafiadores, o que se intensificou diante da crise em que estamos inseridos 

neste ano de 2020. A escolha, condicionada por uma tentativa de minimizar a solidão da 

escrita e um desejo de recuperar parte do que abandonei enquanto pesquisadora 

acadêmica, foi ganhando corpo, até que entendi que ela deveria, de alguma forma, compor 

esta tese. Qual não foi, então, a minha surpresa quando, ao abrir a tese de Paloma Vidal, 

intitulada Depois de tudo. Trajetória na literatura latino-americana contemporânea, 
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defendida em 2006 na PUC-Rio, vi que, formando uma coluna na lateral direita, 

acompanhavam o texto acadêmico, lado a lado, fragmentos de diário, com as suas não 

cronológicas datas. O primeiro, datado de 14 de maio de 2005, apresenta uma mensagem 

enviada por um amigo a respeito dos seus lugares enquanto pesquisadores. Em um trecho, 

ele diz que “a dificuldade, Paloma, é a mesma dos nossos livros...” (VIDAL, 2006, p. 12). 

Tal fragmento já indica duas informações importantes: o diário pertence, de fato, a 

Paloma Vidal-pesquisadora e, em 2005, a pesquisadora já se aproximava da Vidal-

escritora quanto às dificuldades apontadas. Na ocasião, fica claro que a dificuldade é 

escrever um texto acadêmico que seja condizente com a sua identidade, frente às 

exigências e amarras apresentadas pela academia. Trazer estes diários, lado a lado ao 

texto acadêmico, me parece uma forma de lidar com essa dificuldade.  

Estruturalmente, a tese também se mostra desafiadora: sem introdução, já se inicia 

no primeiro capítulo que, de forma similar aos outros nove que o seguirão, se desdobra 

em sete subcapítulos. A tese, portanto, é o compilado de textos ensaísticos, que somam o 

número de quarenta e sete no total, além da conclusão, a qual dá título a essa tese que, 

assim como Algum lugar, eu chamaria de desmontável81: “Depois de tudo”. Nele, a autora 

conclui, embora inconclusivamente, que, no período de transição democrática pós-

ditatorial, caracterizada como “uma realidade que, embora livre da opressão do 

autoritarismo, não corresponde às utopias anteriores à ditadura” (VIDAL, 2006, p. 103), 

houve a inscrição de uma nova trajetória, a qual “cria espaços e linhas de fuga, num tempo 

marcado pela perda de sentido histórico” (p. 214), reconhecível nas obras do brasileiro 

João Gilberto Noll, do argentino Rodolfo Fogwill e da chilena Diamela Eltit – sobre os 

quais concluirá, respectivamente, que propõem: “uma escrita performática, que coloca 

em jogo o corpo do próprio escritor para dar um novo sentido à viagem; uma escrita 

agonística, que faz da provocação cínica uma arma contra a apatia contemporânea; uma 

escrita resistente, que deixa ver os efeitos perversos do consenso neoliberal” (p. 218). Na 

análise comparativa desta tese, busquei me debruçar sobre alguns fragmentos específicos, 

sobre os quais falarei mais adiante, baseando-me na já intencionada aproximação com as 

obras ficcionais da autora.    

No primeiro subcapítulo ensaístico da tese, Vidal recupera Rodolfo Walsh, 

abordando como um de seus livros reúne romance e testemunho, denunciando o 

                                                           
81No subcapítulo 4.3.2, que compõe esta tese, falo da característica desmontável associada ao romance de 

Vidal, a partir de uma referência que diz respeito a Graciliano Ramos.   
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autoritarismo argentino. A pesquisadora aponta para o fato de que o escritor, com isso, 

escreve uma história a contrapelo da oficial, como sugerido por Walter Benjamin. Já aqui, 

me recordo de duas das vezes em que, nesta tese, recuperei, também, Benjamin: na 

primeira, falei sobre a ascensão de uma escrita de autoria feminina, que, sendo ela contra-

hegemônica, acaba por realizar este percurso; na segunda, analisei o romance Ponciá 

Vicêncio como uma das formas de se contar a história dos vencidos e não mais a dos 

vencedores, o que também percorre o trajeto benjaminiano. Acredito que, da mesma 

forma, Paloma Vidal convida Benjamin à tese para sugerir que  

 
essa é a missão da literatura: trazer à luz o que está nas sombras, denunciar a 

injustiça, falar pelos que não podem. Missão inadiável que transforma a vida 

de quem escreve, que vira tudo de cabeça para baixo. Esse é também o efeito 

que pretende gerar no leitor: um abalo de todas suas convicções. (p. 13) 

 

 Gosto da forma apaixonada como Vidal, neste início de tese, aponta a missão da 

literatura, que a aproxima, mais uma vez, de Conceição Evaristo: a autora de Becos da 

memória e Ponciá Vicêncio também acredita em uma literatura feita para incomodar, para 

interromper o sono de alguns. Devo acrescentar um dado que me chama a atenção: na 

dissertação, Vidal recupera a “Carta a Vicky”, escrita por Walsh. Vicky Walsh é 

assassinada em 1976 e seu pai descobre o assassinato político por meio de uma 

transmissão diária do rádio. Na impossibilidade de se despedir da filha, escreve uma carta, 

sinalizando que, em sua dor, sente-se ainda orgulhoso. A coincidência entre nome e 

acontecimento – tal como a Walsh, a Vicky de Mar azul é considerada uma desaparecida 

– logo, assassinada – política na ditadura militar argentina no dia 26 de junho de 1976. 

De forma também apaixonada, posso imaginar que Mar azul recupera parte da vida da 

filha de Rodolfo Walsh, em uma afinidade testemunhal e ficcional que em muito nos 

confunde. Trazendo Walsh e seu assassinato político como início de uma conversa 

acadêmica com a sua leitora, Paloma Vidal anuncia que as páginas escritas ali se 

perguntam pelo lugar da literatura no presente, a partir da sua aproximação com a política 

ocasionada no contexto ditatorial. Refere-se, com isso, a uma investigação sobre a perda 

de sentido. E questiona-se: “como continuar pensando um lugar político para a arte e para 

a literatura face a essa perda?” (p. 16).      

 Será a resposta a essa pergunta que Paloma Vidal irá buscar ao longo da tese – 

aqui, eu acrescentaria que ela também irá buscar ao longo de sua ficção. Esse lugar 
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político para a arte e a literatura, nesse sentido, irá considerar a herança da utopia 

vanguardista e revolucionária, da qual ela trata, inclusive, em sua dissertação de mestrado. 

“É preciso lidar com essa herança sabendo que ela nos situa e determina nosso horizonte, 

que ela reaparece quando menos esperamos, mas também desaparece, deixa que a 

esqueçamos ou, como sugere Derrida, que escolhamos entre seus vários possíveis” (p. 

16). Reaparecendo ou desaparecendo, ela permanece em sua presença ora barulhenta, ora 

silenciosa. Quando identifico falas tão díspares sobre a autoria feminina, como as de Ana 

Paula Maia e de Luísa Geisler, trabalhadas ainda no primeiro capítulo desta tese, percebo 

que, tal como a herança deixada pela geração do “boom” latino-americana, a herança 

deixada pelos movimentos feministas dos dois últimos séculos se faz sentir ora em seu 

barulho, ora em seu silêncio, mas sempre se faz sentir. Ainda que a obra ficcional de Vidal 

não se volte para a temática feminista tomando-a como uma bandeira a ser hasteada em 

primeiro plano, é possível notar a herança dessas lutas em suas personagens: ambas 

mulheres, a narradora de Algum lugar vive a maternidade sem romantização, enquanto a 

de Mar azul recupera, já idosa, as violências sofridas resultantes do patriarcado. Como já 

apontado por Regina Dalcastágne, a maternidade a partir da responsabilidade, culpa, 

cansaço e fracasso é abordada mais por mulheres do que por homens escritores; da mesma 

forma, as personagens mais velhas ganham mais espaço quando escritas por mulheres. 

As escolhas de Vidal-escritora, então, revelam parte da pauta da agenda feminista, uma 

herança que, tal como pensado por Vidal-pesquisadora quanto à literatura latino-

americana, nos situa e determina nosso horizonte.  

Na mesma direção de sua dissertação, Vidal introduz, a partir de Hal Foster, a 

noção de “realismo traumático”, em que o retorno do real à ficção se dá diante do trauma. 

Para isso, ela recupera seu próprio texto e questiona de que forma o achatamento da 

realidade, em que o trauma se torna trivializado dado o bombardeio midiático, permite 

narrar. Nesse movimento, inevitavelmente relembra Walter Benjamin, discutindo como 

o teórico pensa a pós-ditadura como um período em que, marcados pelo trauma e pela 

necessidade de uma nova relação social e individual com a morte, seus escritores não 

poderiam mais sair mudos dos campos de guerra. “Com Benjamin, o tempo pós-ditatorial 

pode ser pensando como transição, como um tempo de passagem, um tempo que se 

apresenta como uma pergunta, uma espera” (p. 33). É necessário, então, construir uma 

nova narratividade, marcada, sobretudo, pela ascensão de outras vozes, antes dirigidas à 

periferia.  
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 Sem respeitar uma ordem cronológica na apresentação dos fragmentos de seus 

diários, Paloma Vidal flutua de 2006 para 2003, do Rio de Janeiro para Los Angeles. No 

trecho apresentado, aponta para a lentidão de sua pesquisa, mas para o importante passo 

que deu ao realizar um levantamento bibliográfico sobre Diamela Eltit. Tema da pesquisa 

da amiga coreana quando a narradora de Algum lugar está em Los Angeles, Eltit aparece 

não apenas no romance, mas também na tese de Vidal. Em texto dedicado a ela, disserta 

sobre como “investiu na fragmentação narrativa como forma de enfrentar um poder 

ditatorial que pretendia intervir em todas as esferas da vida” (p. 41). Nesse viés, Eltit 

acaba por intervir no espaço urbano e experimentar com novas formas, na fronteira entre 

o artístico e o político. A marginalidade – da palavra descentrada, do corpo e suas marcas 

de gênero, do desamparo da escrita – irá aparecer como um dos temas centrais de suas 

narrativas,  

 
não para reproduzir modelos identitários do sujeito marginal, fazendo da 

marginalidade mais um tema da literatura, nem para reduzir a marginalidade a 

uma potência de desconstrução discursiva fora  de toda relação com sua 

condição real, mas como afirmação de territórios de insubmissão num mundo 

globalizado que pretende ter apagado todas as diferenças. (p. 125). 

 

 Dos corpos que permanecessem insubmissos, seja pelas suas artimanhas 

silenciosas, como sugere Josefina Ludmer, seja pelas suas formas de romper o silêncio, 

como espera Djamila Ribeiro, surge uma literatura que, pós-tudo (ditadura, modernismo, 

utopia), dedica-se a uma nova relação com a política. Sem mais a recusa da “arte pela 

arte”, sem mais a obrigatoriedade da “arte social”, a arte volta-se, hoje, à certa 

ressignificação com a política. Se entendermos a política como espaço de debate, de 

litígio, de participação das argumentações antes excluídas, ficamos mais próximos da 

ideia de que o pessoal é político, a vida é política, a arte é política. A literatura, enquanto 

espaço em que essas vozes são escutadas e esses debates são feitos, se torna um dos 

“territórios de insubmissão num mundo globalizado que pretende ter apagado todas as 

diferenças”. Se o recorte de corpus se volta a autores como Diamela Eltit, Rodolfo 

Fogwill e João Gilberto Noll, analisados por Vidal, ou como Agostinho Neto, Nei Lopes 

e Edimilson Almeida Pereira, investigados por Evaristo, ou como, por fim, Conceição 

Evaristo e Paloma Vidal, propostas por mim, já há, nisso, um ato de insubmissão. Afinal, 

“debruçar-se sobre a literatura do Terceiro Mundo significaria repensar cânones e 

disciplinas que constituem a tradição do Ocidente” (p. 138).   



225 

 

 Em um dos trechos de seu diário-tese, Vidal conta que “pensei em chamar a tese 

de ‘romance teórico’”82 (p. 36), surgido em um recente encontro da Grumo83, que, 

segundo ela, estava utilizando-se do método de colagem na elaboração de seu material. 

Cogita incorporar o método à tese, o que me parece bem próximo do que foi feito. A 

inserção dos fragmentos do diário, a cogitação de um “romance teórico” e o método de 

colagem, que me fez olhar para os subcapítulos de sua tese como se fossem ensaios, 

sugerem um dado que Vidal irá abordar no segundo capítulo: sob a ditadura, a autonomia 

literária fica comprometida84, de modo que, “cerceados pela censura e ameaçados pela 

repressão, escritores e artistas buscam formas de continuar produzindo, confrontando-se 

à pergunta sobre o papel que lhes caberia desempenhar nessa situação” (p. 38). Quando 

voltamos o olhar para a obra de Paloma Vidal, produzida pós e não sob ditadura, é 

importante jogar luz sobre como ela, atingida pela necessidade de exílio, lida com as 

heranças de uma autonomia literária em crise.  

 Ao tratar, mais teoricamente, de uma “literatura experimental”, Paloma Vidal 

recupera a perspectiva de que, por a literatura se reinventar para continuar existindo, ela 

sempre será experimental. Acrescenta, nessa linha de raciocínio, o fato de algumas das 

criações literárias procurarem, conscientemente, fugir da “prisão do acontecer”, buscando 

levar a literatura para além de sua função representativa. Essa crise de representação, que 

busca romper com o realismo do século XIX e tornar a literatura autônoma, inclina-se ao 

silêncio, ao encerrar-se sobre si mesma. Relembro quantas vezes as mulheres, vítimas de 

um silenciamento que resulta da soma da violência física à epistemológica, encerraram-

se sobre si mesmas, ainda que, como vimos Josefina Ludmer sugerir, de forma 

“artimanhosa”. Tal como a literatura sob ditadura, a de autoria feminina, ainda hoje, se 

vê imersa em conflitos que, como já postos anteriormente e, agora, reafirmados por 

Paloma Vidal, desconfiam dessa autonomia literária: 

 

                                                           
82Em mesmo texto, define-o melhor: “a ideia seria a seguinte: ‘romance’ porque é uma narrativa e ‘teórico’ 

porque é um caso de amor com a teoria”. (VIDAL, 2006, p. 36).  
83“Grumo é um projeto encontrado no acaso de uma receita de cozinha, numa casa do bairro de Villa Crespo, 

depois de ter feito soar panelas em diferentes esquinas de diferentes cidades. Isso aconteceu em 2002. Hoje, 

em 2016, renovamos nossa escolha por escritas e imagens que vão dando conta da passagem do 

pensamento”. A revista conta com a organização de Leonardo Gandolfi, Mariane Tavares e Paloma Vidal. 

Disponível em: https://www.salagrumo.com/blank-1 Acesso: jun. 2020.   
84Vale notar que Paloma Vidal, baseada em Pierre Bourdieu, entende a autonomia literária como uma 

herdeira da “arte pela arte”, que se opõe, a partir de 1840, à arte burguesa e à arte social. Nesse sentido, a 

autonomia artística, embasada na independência política e econômica, gerará o escritor moderno, 

caracterizado como profissional em tempo integral.    

https://www.salagrumo.com/blank-1


226 

 

(...) trata-se de enfrentar o silêncio enquanto limite imposto, como tantas 

vezes se assinalou, através da censura, de enfrentar a auto-censura, que 

também silencia, mas sobretudo o silêncio da própria linguagem diante de 

uma violência extrema. A questão da sobrevivência e do experimentalismo 

ganham, então, outros contornos. Como sugere Martín Kohan, “para narrar é 

preciso se perguntar como narrar, mas não só porque uma literatura que 
ganhou consciência de ser literatura pode interrogar-se pela escrita a partir 

da própria escrita, mas porque se apresenta a necessidade de encontrar outras 

formas de representação face às inexoráveis dificuldades que é preciso 

vencer para – em termos de Brecht – ‘escrever a verdade’” (2000: 246). Esse 

desafio, assinala também Kohan, dá lugar a diferentes estratégias narrativas. 

(pp. 54-55)  

 

 “O silêncio da própria linguagem diante da violência extrema” se aproxima 

daquilo que Maria-Nova, em Becos da memória, e a narradora septuagenária, em Mar 

azul, buscam romper. Embora haja no silêncio, como nos ensina Eni Orlandi, a 

possibilidade de significação – de modo que “o silêncio não fala. O silêncio é. Ele 

significa. Ou melhor: no silêncio, o sentido é” (1995, p. 33) –, é na sua ruptura que essas 

personagens de Conceição Evaristo e de Paloma Vidal interrompem o fluxo de violência 

que lhes é imposto. Quero dizer, com isso, que a escrita das ficções da memória de Maria-

não-mais-Nova e do romance-diário da mulher enlutada de Mar azul rompem com o 

silêncio que não apenas a condição de mulher lhes impôs, mas também o exílio que, em 

seus diferentes graus, se apresenta como espaço resultante de séculos de escravidão e 

décadas de ditadura. Escrever, contudo, é sempre mais forte, e é na escrita que elas, anos 

depois, acabam por recuperar parte de suas experiências traumáticas para transformá-las 

em potência literária: “transformar a vida em arte significa, transformar a vida que a 

ditadura impõe. Assim, a arte se torna, utopicamente, a possibilidade de criar uma nova 

vida” (VIDAL, 2006, p. 43).         

 Questiona-se, ainda, sobre o escrever sob ditadura, diante do profundo 

esgarçamento do tecido social provocado por ela: “os formalistas russos nos ensinaram 

que a literatura deve tornar estranho o familiar, desautomatizando nossa relação com a 

realidade. E quando o familiar se torna tão estranho que custa distinguir entre real e 

irreal?” (p. 56). Em resposta, ela discute a narrativa alegórica, características de muitos 

escritores à época. Ainda que este não seja o caso das escritoras que compõem este 

corpus, preciso direcionar o questionamento à condição feminina a que tivemos que nos 

familiarizar ao longo dos anos. Fato é que ela não pode ser lida como sinônimo da 

repressão e do exílio impostos pelos contextos ditatoriais; mas inevitável é constatar que 
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essa condição resulta de repressão e exílio cotidianamente construídos ao longo de 

séculos e, mais do que isso, aprofundados em regimes ditatoriais85.  

 Em mais uma de suas anotações, Vidal registra, sobre o segundo capítulo de sua 

tese: “a literatura aparece como uma criação de um outro corpo e de uma outra linguagem 

e, conseqüentemente, como definição de um lugar político” (p. 90). A aproximação entre 

arte e política, associada por ela a um contexto pós-ditatorial, em que os escritores se 

dividem entre o retorno à utopia e o mergulho na completa atopia, parece ecoar nas obras 

que busquei trabalhar nesta tese. Digo isso não apenas com base no corpus ficcional de 

Conceição Evaristo e Paloma Vidal, mas também naquele não-ficcional, a partir de seus 

percursos acadêmicos. Ambas as autoras se debruçaram e continuam se debruçando sobre 

a afinidade entre a criação artística e o ato político, e é por isso que chamo seus projetos 

de político-literários. Quando Evaristo escolhe a frase “falar é fazer”, de Agostinho Neto, 

para encabeçar o principal capítulo de sua tese, ela dá à palavra o seu corpo e devolve aos 

corpos invisibilizados o direito à palavra. Paloma Vidal, de forma semelhante, traz para 

as suas narrativas personagens enlutados, que buscam nas frestas formas de recolher 

partes dos fragmentos que antes compunham um corpo em trânsito. Para as duas, a escrita 

literária será uma forma de romper a barreira do silêncio e devolver a estas mulheres – 

suas personagens, elas, nós – o corpo que lhes foi tomado.  

No desenvolvimento de seu doutorado, defendido quinze anos após o mestrado, 

pela Universidade Federal Fluminense e sob orientação de Laura Padilha, Conceição 

Evaristo aprofunda o tema do seu mestrado e volta seu olhar para a escrita do angolano 

Agostinho Neto e dos brasileiros Nei Lopes e Edimilson Almeida Pereira. O ponto nodal 

da tese de Evaristo se volta à suposição a respeito de uma literatura, de fato, de resistência 

negra, de modo que “os poemas serão lidos sob o prisma da palavra(ação), por 

pertencerem à literatura de povos, ou de coletividades, que buscam romper com as formas 

de colonização e de exclusão em que, historicamente, foram e ainda, muitas vezes, são 

colocados” (EVARISTO, 2011, p. 10). Entendendo a palavra como ação, como ato 

político, a pesquisadora parte do pressuposto de que “todo indivíduo e toda coletividade 

                                                           
85Se buscarmos como ilustração o recorte brasileiro, por exemplo, é possível constatar que as mulheres, 

para além da violência imposta pela tortura, foram expostas a outras violências, tais como o estupro, o 

aborto compulsório e a perda do direito à maternidade. Fonte: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP0emL5JDqA

hWOGbkGHSTiBLIQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.plural.jor.br%2Fdocumentosrevel

ados%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2Fcev-rio-relatorio-

final.pdf&usg=AOvVaw3qZTRSZiARmS4GMqdMoZ_4 Acesso: jun. 2020.    

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP0emL5JDqAhWOGbkGHSTiBLIQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.plural.jor.br%2Fdocumentosrevelados%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2Fcev-rio-relatorio-final.pdf&usg=AOvVaw3qZTRSZiARmS4GMqdMoZ_4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP0emL5JDqAhWOGbkGHSTiBLIQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.plural.jor.br%2Fdocumentosrevelados%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2Fcev-rio-relatorio-final.pdf&usg=AOvVaw3qZTRSZiARmS4GMqdMoZ_4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP0emL5JDqAhWOGbkGHSTiBLIQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.plural.jor.br%2Fdocumentosrevelados%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2Fcev-rio-relatorio-final.pdf&usg=AOvVaw3qZTRSZiARmS4GMqdMoZ_4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP0emL5JDqAhWOGbkGHSTiBLIQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.plural.jor.br%2Fdocumentosrevelados%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2Fcev-rio-relatorio-final.pdf&usg=AOvVaw3qZTRSZiARmS4GMqdMoZ_4
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têm direito ao seu auto-pronunciamento, têm direito de contar/cantar a sua própria 

história” (p. 8). Contar e cantar sua história, propostos aqui como ações aproximadas no 

universo literário, funciona para Evaristo como traço elementar na ascensão de uma voz 

característica de escritores negros e escritoras negras, de forma que o compromisso da 

literatura com a política se faz indesviável.  

O primeiro movimento em sua tese que dialoga com esse projeto é quanto à 

recuperação da noção de “sujeito colonizado”, buscando traçar como a construção em 

torno do “ser/povo/continente negro” se relaciona a um quadro conceitual das culturas 

brancas. Nesse sentido, a pesquisadora aprofunda sua abordagem a partir da recuperação 

histórica do processo de colonização dos corpos negros: 

 
O Ocidente, ao olhar os outros povos, que elegiam modos diversos de ser e 

estar no mundo, interpretou e reduziu toda e qualquer diversidade a uma 

espécie de anomalia. E, no caso dos povos negros africanos, pela diferença, 

foram caracterizados como não humanos. (p. 17) 

 

 A diversidade embutida nas culturas negras, então, é apropriada pelo discurso 

anômalo, reservando aos negros a condição não-humana, tida como justificativa para a 

escravização dos povos. O resultado disso fica evidente em Ponciá Vicêncio, quando não 

se identifica com o nome herdado dos brancos donos das terras, e em Maria-Nova, quando 

precisa registrar e recriar as memórias dos seus, para que não sejam, novamente, 

esquecidos. Nessa perspectiva, Becos da memória e Ponciá Vicêncio falam e escrevem 

contra “uma forma de exílio específico, que é a impossibilidade concreta de reconstruírem 

a sua árvore genealógica” (p. 22), buscando devolver uma história capaz de preencher a 

lacuna do “vazio na memória e na informação histórica para a coletividade e para os 

indivíduos, pois poucos são os que podem localizar exatamente de que parte do território 

africano vieram seus ancestrais” (p. 22). Seus textos, como os de Agostinho Neto, Nei 

Lopes e Edimilson Pereira Almeida, pertencem aos “textos que transitam pelos caminhos 

de uma memória que, mesmo esgarçada, vem preenchendo vazios. Textos palmares que 

guardam e difundem lembranças de antigos e novos quilombos” (p. 24).  

A teórica aponta, ainda, que essa espécie de exílio ou orfandade produz aquilo que 

Maria-Nova entende como banzo e que, em Ponciá Vicêncio, aparece como um vazio, 

uma autoausência: 

 
Canta-se o banzo ou uma herança do banzo, talvez pela perda do Ayê, Terra-

mãe desconhecida, em vários poemas. É como se o poeta, para compensar a 

perda, a ruptura brutal do cordão umbilical, buscasse, em suas lembranças 
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recriadas, os mitos, os temas, os nomes, a história passada e contemporânea do 

mundo negro-africano e de seus descendentes, para ser estofo, para servir de 

componente poético de seu discurso. (p. 23) 

 

 Ainda que o tempo de Maria-Nova e Ponciá Vicêncio seja o tempo histórico 

recente, em que as senzalas se atualizam por meio das favelas, fica evidente que Evaristo 

compensa essa perda ancestral saudada pelo banzo ou sua herança por meio das 

descendentes dos negros africanos escravizados. O canto dessas mulheres, cujo recorte 

de gênero não pode parecer gratuito, representa na obra de Conceição Evaristo o 

reencontro histórico, o direito de pertencimento a um passado que foi, como um projeto 

político – e, baseada na dissertação de mestrado de Conceição Evaristo, também literário 

–, profundamente rasurado. Ascender esta voz outra enquanto um projeto político e 

literário não chega a ser um espaço inaugural para aquele que escreve, mas, sendo esta 

voz outra feminina e negra, acredito haver neste projeto uma potência ainda mais latente. 

Desse modo,  

 
Conceição traz a narrativa dos despojados da liberdade, mas não da 

consciência. E a repetição insistente dessa presença desvalida nos incomoda e 

nos diz de uma aurora ainda à espera do sol... A fala diaspórica desses 

condenados da terra se articula de forma sincrônica e a posteriori, 

desconhecendo a encarnação do espírito de nacionalidade que marca boa parte 

da literatura canônica. (DUARTE, 2006, s/p.) 

 

Nesse percurso, Conceição Evaristo escolhe, como me parece inevitável, escrever 

a tese em primeira pessoa do singular, confundindo-se com os seus objetos de pesquisa. 

Eu diria, por vezes, que a aproximação da pesquisadora com o objeto a ser pesquisado é 

tão intensa que escrever em outra pessoa do discurso seria desocupar um espaço de 

confusão importante para a defesa do que se propõe na tese. Falar das outras 

escrevivências, em primeira pessoa, funciona para a organicidade da tese de Evaristo 

como um argumento que contribui para a sua defesa. Uma escolha que reafirma esse 

espaço argumentativo é o uso de um poema de própria autoria, cujo verso emblemático 

“Recordar é preciso” marca o recorte temático do primeiro capítulo, para iniciar sua 

argumentação.  

O primeiro capítulo de sua tese, intitulado “África: âncora dos navios de nossa 

memória”, irá, portanto, se dedicar à recuperação de uma memória politicamente anulada 

pela cristianização e colonização dos povos africanos escravizados em terras americanas. 

Como recordar, para esses povos, é mais impreciso do que navegar, as águas da memória 

exigem invenção. Com isso, “preenche-se com a ficção o vácuo produzido não pelo 
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esquecimento, mas pelo desconhecimento, pela ausência de elementos, de materiais e 

matérias que relatariam o evento histórico, que foi silenciado e que se precisa lembrar” 

(2011, p. 27). A palavra poética, então, evidencia o desejo de reconstruir uma história 

contra o apagamento genealógico dos povos africanos, contradiscursando o poder 

estabelecido e, por isso, funcionando como estratégia de luta.  

Nesse viés, a pesquisadora irá defender que o desconhecimento – e não o simples 

esquecimento – a respeito de suas origens irá fazer do negro escravizado um migrante 

nu86, caracterizado como aquele que, desterritorializado, precisará reconstruir sua 

memória a partir de rastros, resíduos. Um dos espaços em que a reterritorialização irá 

ocorrer é nos terreiros brasileiros, em que a religião de matriz africana funciona como 

espaço de salvaguarda das culturas africanas comprimidas e simplificadas na negação de 

sua diversidade. Desdobrando o tópico, a autora irá falar, ainda, do sincretismo religioso 

brasileiro como sendo uma forma de colocar uma máscara branca sobre os deuses negros, 

recuperando Depestre. O exemplo de espaço de resistência cultural citado por Evaristo 

será a Comunidade dos Arturos, uma comunidade negra situada na periferia de Belo 

Horizonte.  

Na conclusão de seu capítulo, Conceição Evaristo destaca a negritude como 

resposta a um estado de dominação e o quilombo como um espaço onde é possível 

contraviver o sistema. Para ela, foi por meio da ginga enquanto movimento do corpo e da 

mente que foi possível sobreviver ao genocídio físico e cultural promovido em terras 

brasileiras. A religião, nesse cenário, funciona como agente propiciador de um encontro 

com a ancestralidade negra.   

 
Foi a ginga de corpo e mente que lhes [negros escravizados] permitiu produzir 

exercícios memoráveis no tempo. Exercícios fertilizados por uma memória em 

busca de uma continuidade, apesar de vários momentos de intersecção. Uma 

memória recriadora que reinventa uma tradição, que propõe a criação de mitos 

fundantes como o de Zumbi. Uma memória que se converte no próprio elogio 

da memória, como se pode perceber no verso de Edimilson Pereira de Almeida: 

“Os meninos criaram memória antes de criarem cabelo” (1991, p. 97). (p. 46) 

 

 Recorrendo a Edimilson Pereira de Almeida, parte de seu corpus de pesquisa, 

Evaristo propõe a imagem de crianças que, antes de desenvolverem algo orgânico, criam 

                                                           
86Para definir esta categoria, Conceição Evaristo recorre a Édouard Glissant, que entende o migrante nu 

como “o africano vindo nos navios negreiros (...), [que], mesmo na condição de ‘migrante nu’, aquele que 

chega de mãos vazias, reterritorializa a sua cultura de origem na diáspora e tem a possibilidade de viver um 

contínuo da tradição africana, apesar de espaço e tempo históricos diferentes” (EVARISTO, 2011, pp. 30-

31).  
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memória, como uma forma de sobrevivência. Com isso, a pesquisadora introduz o tema 

da memória, tão caro à sua obra literária. Recorrendo a Halbwachs, ela trata de uma 

memória que, antes de ser individual, é coletiva:  

 
Memória esgarçada, mas que, como um sonho tenaz, busca reconstruir-se na 

tentativa de recompor a história silenciada, deturpada, queimada do negro no 

Brasil. Memória da qual brotam Zumbi dos Palmares, Dandara, Chico Rei, 

Luiza Mahin e outros. Memória, força-motriz de movimentações e 

movimentos. Força impulsionadora do negro em movimento e do Movimento 

Negro. (p. 47) 

 

 Será essa memória que irá fazer com que seus herdeiros revivam a África, ainda 

que na diáspora: “África, âncora dos navios de nossa memória, brilha, muitas vezes 

bastante ensanguentada, no palco onde se encena a reconstrução de nossas identidades” 

(p. 51). Ao convidar para a sua análise “os poetas [que] inventam caminhos, inventam 

retorno, inventam chegada para diluir ou negar a dor da partida. Inventam que somos 

inteiros ou recuperáveis, talvez” (p. 53), Conceição Evaristo trata do seu próprio exercício 

poético, à medida que, como enunciado na epígrafe de seu capítulo, recorda – e inventa 

– porque é preciso. Nesse sentido,  

 
se a história esqueceu-se de registrar ou pouco registrou os eventos 

relacionados ao africano e aos seus descendentes no Brasil, a memória gesta 

uma ficção que passeia pelos interstícios dessa história e gesta também 

análises, críticas, movimentos e movimentações que forjam uma outra leitura 

histórica. (grifo da autora, p. 53).    

 

 No capítulo seguinte, “Sobre esperanças: corpos e peles – Nei Lopes e Edimilson 

de Almeida Pereira”, Evaristo volta-se aos poetas brasileiros Nei Lopes e Edimilson de 

Almeida Pereira, fazendo leituras pormenorizadas de alguns de seus poemas. Destaca-se, 

nessa proposta, como a empresa colonizatória promoveu uma sociedade escravocrata que 

detém o poder político, silenciando os povos colonizados e escravizados. O retorno ao 

tempo histórico serve, nesse sentido, para entender o presente e repensar o futuro: “a 

busca do passado histórico pelos povos subjugados, ontem e hoje, tem sido um 

movimento marcante e de cunho emancipador” (p. 56). Enquanto a poesia de Nei Lopes 

trata de um resgate histórico, a de Edimilson de Almeida Pereira retoma a vivência 

religiosa. Concentrada no candomblé, essa vivência religa o povo africano escravizado 

ao continente de origem, servindo de suporte de reinvenção de uma África mítica.  
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Embora a escrita de Evaristo se volte mais ao resgate de um passado que permita 

recuperar as memórias lacunares capazes de expandir a compreensão sobre o presente, o 

diálogo religioso, a partir de uma ancestralidade mítica, fica evidente quando Maria-

Nova, “nesse dia, tarde da noite, quando ela já estava quase dormindo, escutou os 

longínquos sons da caixa de congada de Tio Totó. (...) O batuque vinha de fora e de dentro 

dela. Vinha de suas raízes, vinha do seu recôndito eu” (2018, p. 175). O batuque da caixa 

de congada, instrumento ancestral africano, vinha não apenas de fora, dos sons de Tio 

Totó, mas também de dentro, de suas raízes. Ainda que essas raízes não apareçam na 

história escrita e inscrita pelos colonizadores, a literatura busca amenizar essa violência, 

uma vez que “o fenômeno literário, surgido a partir desses sujeitos históricos, afirma-se 

muitas vezes como invocação e exaltação de uma história subterrânea na qual estão 

inscritos” (2011, p. 57). O som da congada, nessa perspectiva, é o som de uma história 

subterrânea na qual Tio Totó e também Maria-Nova estão inscritos. Essa memória busca 

romper com “o silêncio causado tanto pelo esquecimento, como pelo desconhecimento 

da tradição” (p. 58). 

 No terceiro e último capítulo, “A sagrada esperança do poeta: falar é fazer”, 

Evaristo volta-se ao intelectual e poeta Agostinho Neto, recuperando o seu percurso para 

a constituição de uma Angola livre da colonização imperialista. Neto, tanto em sua poesia 

quanto em seus discursos, empreende a ascensão daquilo que Said (1995, p. 286) irá 

nomear de “identidade descolonizada”, discursando contra a alienação do sujeito 

angolano. Para isso, o poeta, segundo Evaristo, trata de uma crise identitária étnica, 

linguística e psicológica vivida pelos escritores e intelectuais87. Em uma de suas poesias, 

Neto questiona “quem sou eu?”88, o que faz lembrar imediatamente a crise por que passa 

Ponciá, quando não se reconhece em seu próprio nome e sobrenome, este último 

emprestado de seu opressor. A autoausência recorrente da personagem evidencia o 

atordoamento de um sujeito colonizado, que percebe a perda de um território-corpo a 

partir da agressão de seu território-terra, empreendido pelas mãos dos outros. O 

desenraizamento do sujeito colonizado não se restringe, dessa forma, ao cidadão 

angolano, de maneira que a despersonalização do indivíduo, resultante de uma educação 

                                                           
87Vale destacar que, segundo Evaristo, muitos dos escritores à época, tais como Agostinho Neto, viam na 

literatura um espaço de luta e revolução: “Antes, durante e mesmo após o período das lutas de libertação 

das colônias, para muitos, escrever era um ato similar ao de alistar-se nas frentes de guerra, organizar e 

dirigir partidos ou assumir a direção das nações que surgiam. Vários chegam a conjugar duplas funções. 

São literatos e mentores políticos” (2011, p. 114).   
88Refiro-me, aqui, a um dos poemas analisados por Conceição Evaristo, cujo título é “Na pele do tambor”.   
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que projeta a imposição de uma cultura, estende-se ao cidadão afro-brasileiro, haja vista 

que “sinto a África plantada aqui em solo brasileiro” (p. 55). Da mesma forma como 

Agostinho Neto faz de seu falar um fazer, Evaristo transforma seu espaço de fala literário 

em um território de fazer político.  

 A tese de Evaristo, portanto, volta-se à “existência de um repertório cultural 

africano e de sua reelaboração na diáspora” (p. 80) a partir de Nei Lopes, Edimilson de 

Almeida Pereira e Agostinho Neto, identificando como um paralelo entre a Angola e o 

Brasil, ambos os países alvos da empresa colonizatória portuguesa, evidencia os ecos de 

uma geração de poetas que, “escrevendo para o povo, ao utilizar o passado, deve[m] ter 

a intenção de ‘abrir o futuro, convidar à ação, fundar a esperança’ (FANON, 1979, p. 

193)” (EVARISTO, 2011, p. 122). Ao falar de seu corpus de estudo, Evaristo-

pesquisadora parece falar da própria Evaristo-autora: 

 
O poeta congrega em si a linguagem do “Outro”, e como é o próprio “Outro”, 

sabe como é doído ter de imitar a linguagem alheia. Mas como a palavra cria 

e é também criada, no labor do dizer, ele ao edificar sua fala, cuidadoso é. É 

operário madrugador, de pouco sono e de muitos sonhos. Com a sua diligência, 

enquanto o “patrão” distraído, embevecido na sua ilusão de eterno mando, 

julga que o “obreiro” é passiva obediência, ele, o “Outro”, dono da palavra de 

fogo e água, discordantemente, vai erigindo outro abrigo, outra casa. (p. 80) 

 

De pouco sono e muitos sonhos, Evaristo acaba por erigir em sua literatura outra 

casa, onde personagens como Maria-Nova e Ponciá possam não apenas viver como 

também sonhar. Quando Ponciá retorna à Vila Vicêncio e ao barro, ela revê o arco-íris de 

sua infância; quando Maria-não-mais-Nova escreve os becos de sua memória, ela 

reconstrói a casa posta a baixo com o desfavelamento. Em ambas as narrativas, o que fica 

são os sonhos: “sonho que é uma vontade grande de o melhor acontecer. Sonho que é a 

gente não acreditar no que vê e inventar para os olhos o que a gente não vê. Eu já tive 

sonho que podia e não podia ter. Eu tive sonho que dava para minha vida inteira, para 

todo o meu viver” (2018, p. 51). Debaixo de um arco-íris-liberdade e de uma casa-escrita, 

as personagens evaristianas revelam uma autora que, tal como definido por um de seus 

objetos de pesquisa, “deve situar na sua época e exercer a sua função de formador de 

consciência, que seja agente ativo de um aperfeiçoamento da humanidade” (NETO, 1985, 

p. 27 apud EVARISTO, 2011, p. 140). Nesse viés,  
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a literatura, como uma agulha mágica nas mãos dos povos colonizados, surge, 

retecendo fios esgarçados de um tecido antigo e roto, pano de fundo de um 

passado. Fendas, espaços lacunares, fuligem do tempo são preenchidos por 

uma poética da relembrança. Busca-se o esquecido. A literatura pode, também, 

ser a voz e a letra do presente, mover-se entre o aqui e o agora, retendo o atual, 

poetizando o instante-já. E ainda, porque a ficção muito pode anunciar 
profética e poeticamente o futuro, imaginando o vir a ser. (EVARISTO, 2011, 

pp. 54-55) 

 

 A partir dessas ponderações, Evaristo conclui que “todos aqueles que foram 

subtraídos da África, pelo tráfico negreiro, foram sem nunca deixar de estar, de alguma 

forma, perto do mundo africano” (grifos da autora, p. 154). Sem nunca deixar de estar 

perto do mundo africano, a autora volta-se a ele não apenas por meio de sua pesquisa, 

mas também por intermédio de sua obra. Na pesquisa acadêmica, conclui “a existência 

de uma poética da dor, nas artes negras diaspóricas, fomentada pelo evento primeiro da 

repartição do corpo/corpus africano” (p. 164); na obra ficcional, projeta em Maria-Nova 

e Ponciá “o trauma da dispersão [que] é ainda uma lembrança inapagável na história e na 

memória dos povos da diáspora africana” (p. 163). Tanto em um quanto em outro espaço, 

Conceição Evaristo ressoa, como seus poetas estudados, uma “voz própria que, ao 

ressoar, deixa de ser única, para se tornar fala coletivizada de sujeitos” (p. 164). 

 Essas vozes próprias, não-únicas, expressam em suas falas a coletividade de 

sujeitos que, estando em ascensão, fazem de seus projetos literários projetos, também, 

políticos. Se, por um lado, Paloma Vidal trata da arte como um exercício vital, por outro, 

Conceição Evaristo aponta em direção ao ato de falar como ato de fazer. Em ambos os 

movimentos, há a aproximação entre política, arte e vida. Com isso, Vidal e Evaristo, em 

seus exercícios literários e acadêmicos, deixam pistas quanto a outra aproximação: aquela 

que se dá entre as pesquisadoras-escritoras e as suas personagens, que acabam por sugerir 

ascender, aí, uma performer, manifestada em fragmentos de diários, dados 

autobiográficos, romances, ensaios, em uma composição ficcional inespecífica, que as 

inclui na cena literária brasileira contemporânea como terceiras-mulheres.  

Em sua tese, recuperando suas leituras de Speranza, Paloma Vidal baseia-se na 

concepção de “realismo traumático” para a abordagem de algumas narrativas de Fogwill. 

Nesse diálogo, ela pensa 

 
um realismo traumático, que não é nem representação de um referente nem 

simulação de uma imagem, mas “uma forma de colocar em cena o real e 

assinalá-lo mediante a ruptura da imagem num ponto que toca o espectador e 

o alcança” (SPERANZA, 2001: 60, grifos da autora), uma chave de leitura para 
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essas manifestações artísticas e literárias contemporâneas. (VIDAL, 2006, p. 

154).  

 

 Penso, como ela, na relação que este novo realismo possui com o corpus abordado. 

Como busquei desenvolver nos capítulos dois e três, há nas trajetórias de Conceição 

Evaristo e de Paloma Vidal forte aproximação com a realidade histórica que antecede 

seus tempos de enunciação: enquanto a primeira recupera a escravidão, a segunda 

recupera a ditadura de que foram vítimas. Essas realidades, que trazem consigo a 

violência física e simbólica, perpassam seus três ser-mulheres: Maria-Nova e Ponciá 

veem na favela a atualização do trabalho escravo, as narradores de Algum lugar e Mar 

azul veem no deslocamento uma das formas de lidar com o sentimento de não 

pertencimento; Evaristo-pesquisadora faz de sua pesquisa acadêmica um meio de 

tematização daquilo que buscará conceituar como literatura negra, Vidal-pesquisadora 

transforma seu percurso acadêmico em um espaço de reflexão sobre o que ficou, em 

termos literários, depois da ditadura; Evaristo-escritora e Vidal-escritora evidenciam, por 

fim, a sua relação com o exílio, uma realidade histórica resultante da escravidão e da 

ditadura, ainda que em formatos distintos, transformando as suas criações literárias em 

potências de debate político.  

 Em seus trajetos, elas acabam por convidar à cena não apenas as personagens que 

ganham, ao longo dos percursos narrativos, certa autonomia, mas também personagens 

que trazem muito delas, de seus traumas, de suas vivências. “Narrar, quem sabe, em busca 

de uma verdade, a verdade, que sua inteligência sabe antecipadamente impossível” 

(VIDAL, 2006, grifo da autora, p. 156), mas que, por isso, sua inteligência sabe 

potencialmente criável. Nesse sentido, “a literatura é um saber mais verdadeiro, um saber 

sobre o não-saber, sobre a impossibilidade de dominar os mecanismos, sejam eles sociais, 

culturais, políticos, naturais, sexuais, que regem a realidade” (p. 156). Sujeitos enlutados, 

Evaristo e Vidal transformam suas pesquisas e suas narrativas em espaços de criação 

sobre aquilo que, mesmo vivendo enquanto experiência, nem sempre é compreensível. 

Para isso, ganham o corpo de suas personagens, espécie de segunda pele, que se mostram 

sujeitas às violências sofridas ao mesmo tempo em que, contraditoriamente, funcionam 

como barreiras a esta sujeição. Corpos femininos, corpos negros, corpos estrangeiros: 

corpos que, no reconhecimento de suas subjetividades invisibilizadas, exigem um lugar. 

 Em vias de concluir a sua tese, já no último capítulo, Vidal assinala, a respeito dos 

flertes autobiográficos de João Gilberto Noll: 
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O escritor se torna um performer que constrói a obra com seu próprio corpo, 

expondo-o, expondo-se, numa indefinição das fronteiras entre arte e vida, e a 

narrativa se torna performática, seguindo as características assinaladas por 

Graciela Ravetti: “a exposição radical do si mesmo do sujeito enunciador assim 

como do local da enunciação; a recuperação de comportamentos renunciados 

ou recalcados; a exibição de rituais íntimos; a encenação de situações da 

autobiografia; a representação das identidades como um trabalho de constante 

restauração, sempre inacabado” (2002: 47). Não se trata de uma inflação 

narcísica, mas de uma exposição do eu sempre em vias de se perder, de se 

dissolver, sempre instável. (p. 202) 

 

 Valiosa ao caminho percorrido por ela enquanto pesquisadora, a citação também 

será interessante para esta tese à medida que me coloco, também, em vias de concluí-la. 

Tal como Noll, identifico em Evaristo e em Vidal a transformação de suas ficções em 

laboratórios por se inserirem nelas enquanto performers. Nesse título, carregam o ser 

escritora e o ser pesquisadora, sem que este último se torne um disfarce, tendo em vista 

que seus trajetos acadêmicos dialogam diretamente com suas criações literárias. As 

segundas-mulheres de suas narrativas, ao representarem sujeitos “em torno do trânsito e 

de uma subjetividade em crise” (p. 203), performam traços das primeiras-mulheres, 

sobretudo em suas visadas acadêmicas, de modo que a performance traçada, ainda que 

não possa ser considerada autobiográfica, evidencia a aproximação entre arte e política, 

vida e pesquisa. Falam e, por isso, fazem. Dessa forma, “colocando-se a si próprio em 

cena, performaticamente, o escritor faz da ficção um experimento com espaços 

mundializados pelos quais circula aos trancos e barrancos” (p. 206). 

 A crise de pertencimento, que resulta da condição de exílio/exiliência ocupada 

pelas primeiras, segundas e terceiras-mulheres de Vidal e Evaristo, acaba por aparecer, 

isomorficamente, por meio de suas escritas de si e escrevivências. A fuga de molduras e 

lugares de pertencimento literários fica explícita à medida que as autoras apostam naquilo 

que Florencia Garramuño irá chamar, em Frutos estranhos: sobre a inespecificidade na 

estética contemporânea (2014), de inespecífico. Segundo a teórica, a estética 

contemporânea volta-se a uma arte multimídia ou inespecífica, tendo em vista que não se 

limita ao pertencimento a uma linguagem artística única e específica, de maneira que “o 

relato – ou a escrita – procura desinscrever-se de uma possibilidade estável, específica e 

esquiva e dribla, de alguma maneira, de forma evidente, a estabilidade e a especificidade” 

(p. 21). Esses “textos que exibem uma intensa porosidade de fronteiras” (p. 16) têm como 

uma de suas expressões a flutuação entre realidade e ficção, em um processo de recriação 
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do realismo – que, como vimos em Evaristo e Vidal, é acompanhado da adjetivação 

“traumático”.  

Somam-se a isso, ainda, escolhas que não se limitam ao corpo do texto narrativo: 

Ponciá Vicêncio e Becos da memória trazem, nas edições trabalhadas aqui, fotografias de 

Evaristo quando criança, acompanhada pelas mulheres de sua vida; Mar azul é azul como 

a capa dos cadernos do pai, Algum lugar é verde claro como a capa de Rua de mão única. 

Há, ainda, como indícios da repetição e inacabamento comuns aos textos inespecíficos, a 

fragmentação da narrativa, identificável nos quatro romances; o retorno e a reutilização 

de trechos já incorporados a textos anteriores, como ocorre entre Algum lugar e Mar azul; 

reflexões sobre o próprio processo criativo em uma linguagem metaliterária, em que há o 

movimento de, “ao criar, autoCRIticAR, numa inter-ação dinâmica, a criação poética e 

poética crítica” (CHALHUB, 1986, grifos da autora, p. 46). Observa-se, assim, que  

 
não só é possível dizer que a literatura expandiu seu meio ou suporte para 

incorporar, de modo crescente, outras linguagens no interior de seu discurso – 

com a incorporação de fotografias, imagens, blogs, chats e e-mails, por um 

lado, mas também, com os pontos de conexão e fuga entre diversos discursos 

literários, como as memórias, o documental e o ensaio, entre outros. 

(GARRAMUÑO, 2014, p. 87) 

 

 Esses “pontos de conexão e fuga entre diversos discursos literários”, marcados 

pela memória como importante fio condutor das narrativas em questão, evidenciam a 

justaposição entre enredo e artifícios de criação, em que o universo do narrar é 

contaminado pela atitude reflexiva, própria do ensaio. A ênfase, que se concentra nos 

caminhos percorridos e não no resultado alcançado, explicita narrativas de cunho 

reflexivo e especulativo, visto que o percurso de Evaristo e Vidal enquanto críticas 

atravessa o de ficcionistas. Passeando por blogs, diários, autobiografias, poesias, 

romances, ensaios, as autoras demonstram uma potência híbrida de uma narrativa que, ao 

narrar, argumenta, reescrevendo e reinscrevendo Evaristo e Vidal na cena literária 

brasileira contemporânea. As pesquisas científicas, então, utilizam-se das elaborações 

estilísticas próprias do espaço literário para se desdobrar em um texto inespecífico, em 

que análises e reflexões críticas caminham lado a lado com a narração dos percursos das 

personagens. Com isso,  

 
no simultâneo gesto de singularizar no eu a experiência mais íntima – de exibi-

la, de oferecê-la – e lançar essa experiência ao domínio do comum, os livros 
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operam um deslocamento do individual para o coletivo no qual nem 

experiência nem eu pertencem a um indivíduo em particular, conseguindo 

desta maneira singularizar a experiência, sem amarrar a ela noção alguma de 

pertencimento ou especificidade. (pp. 72-73) 

  

O lugar que essa escrita ocupa quanto ao cânone literário corresponde a um 

escrever contra. Essa escrita, que Evaristo e Vidal evidenciam em suas narrativas, fazem 

parte do arcabouço teórico utilizado por Evaristo em sua tese. Para anunciar essa leitura, 

a autora recupera uma já clássica definição de Silviano Santiago, segundo o qual “falar, 

escrever, significa: falar contra, escrever contra” (1978, p.19). Contra, então, Conceição 

Evaristo vai não apenas produzir sua própria literatura, mas também entender que grande 

parte de seus pares – e em sua tese ela escolhe três para isso – vai propor seus textos 

literários. De todo modo, ela e eles estarão fazendo de seus projetos literários projetos, 

também, políticos, inserindo a escrita de autoria negra em uma dicção que, embora mais 

específica em sua proposta, acaba recorrendo às práticas mais inespecíficas, à medida que 

flutua pelos limites entre realidade e ficção. Nesse contexto, “cada poeta, nas entrelinhas 

ou mesmo magistralmente nas linhas, costura o seu projeto literário, entretecendo-o com 

o político, através do qual vaza a voz pessoal do autor” (EVARISTO, 2011, p. 12). Vazar 

a voz pessoal do autor me parece uma importante declaração para o que a escritora acaba 

por definir por escrevivências, como trabalhado anteriormente. Sua voz pessoal, vazada 

constantemente por meio de Ponciá Vicêncio e, sobretudo, Maria-Nova, determina o 

caráter propositalmente político de Ponciá Vicêncio e Becos da memória.  

Minha suposição investigativa inicial, aqui, já toma forma: Conceição Evaristo e 

Paloma Vidal, pesquisadoras, fazem de suas obras literárias laboratórios ficcionais, de 

modo a introduzir na cena literária brasileira contemporânea a terceira-mulher de que 

trato no primeiro capítulo desta tese. Explico melhor: o espaço acadêmico de pesquisa 

funciona não apenas como meio de desenvolvimento de uma linha teórico-crítica a 

respeito de determinadas obras literárias, mas também como contexto de apropriação e 

experimentação de recursos estilísticos para a elaboração de certa dicção literária – 

inespecífica, por fim. Em grande parte, o que se vê na análise proposta em suas pesquisas 

se observa, também, em sua obra. E, mais do que isso, é possível perceber que as 

pesquisas de Evaristo e Vidal instrumentalizam seus exercícios poéticos. 

 A linguista Eni Orlandi, que tanto atribui ao silêncio a sua potência significativa, 

afirma, ainda, que “falar é, em si, uma prática política. No sentido largo do político, que 

assim considera as relações históricas e sociais do poder” (1988, p. 7). Ao falarem e, por 
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isso, fazerem, aproximando arte e política, vida e pesquisa, Evaristo e Vidal criam 

laboratórios ficcionais em que falam suas terceiras-mulheres, que fazem da confusão 

entre as primeiras-mulheres e segundas-mulheres uma das estratégias narrativo-

argumentativas presentes nas obras literárias.  Nesses espaços de criação, essas mulheres 

são inventivas em suas investigações e investigativas em suas invenções, destacando uma 

consciência autocrítica, “artimanhosa” e performática indisfarçável. Suas “obra[s], como 

a memória, está[ão] sempre aberta[s], sempre pronta[s] a ser[em] atualizada[s]” (VIDAL, 

2006, p. 70). Afinal, frente às privações e violências que nos são impostas cotidianamente, 

“havia a ilusão para se aguentar viver” (EVARISTO, 2018, p. 120), havia e ainda há a 

arte para romper o silêncio de anos.  

 
*** 

 
 Me ocorre, agora, que no livro da Aline Bei a protagonista, ao sair da infância, é 

estuprada e diz que  

 
- escrever é mais forte 

 

 Ela engravida, tem um filho em quem vê a marca de seu estuprador e sente vontade 

de dizer que  

 
alguém precisa contar a outra parte, doutor,  

as mulheres 

abusadas nas trincheiras e 

nos viadutos 

não estão nos livros de história. 

 

 E não consegue amar o filho. 

 Eu disse que não voltaria ao livro dela, mas percebo, por esses dias, que me 

custava tratar dessa personagem que cresce e comprova que a cura não existe e que é 

preciso lidar com a morte em vida. Queria ter parado de falar sobre esta narrativa antes, 

mas escrever é mesmo mais forte.  
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 CONCLUSÃO  

Em uma palestra na Universidade Federal de Minas Geral89, Conceição Evaristo 

se refere à sua escrita como uma “queimação antiga”, como as velas que são carregadas 

durante as novenas e, aos poucos, derretem-se sobre as mãos de quem as carrega; no texto 

“E a origem sempre se perde”, Paloma Vidal adverte para a necessidade de “girar o 

mapa”, em uma ponta-cabeça capaz de exigir novos olhares que partem da estranheza e 

investigação. Ambas as metáforas só aparecem nestas linhas finais e inconclusivas, 

porque despertam, pelo viés imaginativo, nosso olhar para os caminhos traçados por estas 

pesquisadoras-escritoras: eles atendem o pedido de Gilberto Gil, que apresento ainda nas 

linhas pré-textuais desta tese: “tempo-rei, transformai as velhas formas do viver”90.  

 A queimação antiga de Conceição Evaristo acabou por redirecioná-la a novos 

percursos, antes não trilhados por sua família: sem repetir o caminho da senzala à favela, 

percorrido por tantas personagens em Becos da memória e Ponciá Vicêncio, a 

pesquisadora-escritora segue da favela à academia e faz desta última um espaço para tratar 

crítica e teoricamente de uma literatura que, na contramão do cânone, permite ascender a 

voz engasgada da autoria negra no Brasil. Em sua própria criação literária, a trajetória 

não será outra: Evaristo nos faz ouvir, em nossos sonhos injustos, o incômodo dessas 

vozes-mulheres negras que tão pouco tiveram seus espaços – o da fala, o do corpo, o da 

ancestralidade, o da identidade – respeitados. Se, por um lado, Maria-Nova perde seu 

lugar na favela, mas transforma sua escrita em lugar de escuta das vozes da favela, por 

outro, Ponciá se perde de si mesma depois de sete partos natimortos, porém se reencontra 

no caminho ancestral em direção à sua matéria-prima de criação. Entre elas, há a arte 

enquanto queimação antiga, que lhes coça a mão até que encontrem a caneta, o papel, o 

barro.  

Já o mapa girado por Paloma Vidal transforma o estar parada em uma 

impossibilidade, o que a impulsiona e impulsiona suas personagens ao deslocamento, 

uma forma de encontro. Levadas pela mesma-sua herança enquanto exilada da ditadura, 

as narradoras de Algum lugar e Mar azul buscam em novos espaços novos laços 

comunitários. Enquanto a primeira desloca-se na intenção de viver o sonho americano, 

mas percebe na desterritorialização e afasia a impossibilidade de realizá-lo, a segunda 

                                                           
89Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=heHftI429U4 Acesso: jun 2020.   
90Disponível em: https://www.cifraclub.com.br/gilberto-gil/tempo-rei/ Acesso: jun. 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=heHftI429U4
https://www.cifraclub.com.br/gilberto-gil/tempo-rei/
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traça o mesmo caminho do pai para fugir de uma história pregressa marcada pela 

violência do abandono, mas é no retorno ao passado que acaba encontrando os meios 

necessários para atravessar o luto de uma vida inteira. Em sua obra literária, Vidal nos 

faz girar o mapa por duas vezes: quando suas personagens fazem do estar em trânsito uma 

busca e quando essas mesmas personagens retornam à cidade e ao passado de origem 

como um reencontro. Entre elas, a escrita se mostra como espaço de luto, de cura, de, 

finalmente, reterritorialização.  

Conceição Evaristo e Paloma Vidal fazem, portanto, da escrita literária a sua casa, 

o seu território. Se cotejamos as obras literárias e acadêmicas, percebemos, no entanto, 

que elas vão além: essas casas erguidas nesses territórios os quais, agora, lhes são próprios 

estão sustentadas não apenas por todas as mulheres que, em suas militâncias, nos 

colocaram a caneta e o papel à mão, mas também por Evaristo e Vidal que, enquanto 

primeiras-mulheres, instrumentalizaram essa escrita literária por meio de suas pesquisas 

acadêmicas. Passeando por temas como deslocamento, memória, abandono e exílio, 

Evaristo e Vidal transformam as trajetórias de Maria-Nova, Ponciá e as narradoras de 

Algum lugar e de Mar azul, suas segundas-mulheres, em meios de expressar parte da crise 

de pertencimento vivenciada pelas escritoras latino-americanas e negras, herdeiras de 

violências inenarráveis da escravidão brasileira e da ditadura latino-americana. Em 

romances que são teóricos ou em teorias que se constroem como narrativas, surgem as 

terceiras-mulheres de que falo nesta pesquisa.  

Na ascensão dessas terceiras-mulheres, caracterizadas por uma consciência 

autocrítica, “artimanhosa” e performática indisfarçável, Evaristo e Vidal partem de dados 

biográficos e os transformam em potência escrevivida, entregando às suas leitoras 

escritas de outras que são, também, escritas de si. De um lado, Evaristo reconhece em 

entrevista que “acho muito difícil a subjetividade de qualquer escritor ou escritora não 

contaminar a sua escrita. De certa forma, todos fazem uma escrevivência, a partir da 

escolha temática, do vocabulário que se usa, do enredo a partir de suas vivências e 

opções”91, ao tratar de sua obra literária; de outro, Vidal confessa em seu diário-tese que, 

“de repente (acabei de ler umas cartas de Caio Fernando Abreu para descansar de uns 

textos teóricos chatíssimos sobre economia), fico querendo que tudo seja mais subjetivo, 

                                                           
91Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2017/05/26/Concei%C3%A7%C3%A3o-

Evaristo-%E2%80%98minha-escrita-%C3%A9-contaminada-pela-condi%C3%A7%C3%A3o-de-mulher-

negra%E2%80%99 Acesso: jun. 2020. 

https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2017/05/26/Concei%C3%A7%C3%A3o-Evaristo-%E2%80%98minha-escrita-%C3%A9-contaminada-pela-condi%C3%A7%C3%A3o-de-mulher-negra%E2%80%99
https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2017/05/26/Concei%C3%A7%C3%A3o-Evaristo-%E2%80%98minha-escrita-%C3%A9-contaminada-pela-condi%C3%A7%C3%A3o-de-mulher-negra%E2%80%99
https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2017/05/26/Concei%C3%A7%C3%A3o-Evaristo-%E2%80%98minha-escrita-%C3%A9-contaminada-pela-condi%C3%A7%C3%A3o-de-mulher-negra%E2%80%99
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mais próximo, mais meu” (VIDAL, 2006, p. 86). Entre as duas, está o desejo de que a 

suas marcas identitárias enquanto pesquisadoras e escritoras não se percam em meio aos 

protocolos acadêmicos ou à autonomia literária construídos pelo cânone.  

Também eu, nesse percurso que corresponde aos mais de dez anos na academia, 

tive medo de me perder. Quando me vi excessivamente em sala de aula, tive medo de me 

perder enquanto pesquisadora; quando estive mergulhada na pesquisa e escrita 

acadêmica, tive medo de me perder enquanto professora. Foi só quando me vi 

excessivamente mergulhada em todos esses espaços que entendi que já havia me perdido 

enquanto escritora. O teor, aqui, não é o de culpar, em um niilismo antiuniversitário e 

antimagisterial, a sala de aula ou a academia por ter minado em mim a possibilidade de 

ser escritora; em vez disso, o que se constrói é a culpa de ter deixado a sala de aula e a 

academia terem minado em mim a possibilidade de, simplesmente, escrever.  

Acabei por construir, daí, um exílio, que me afastou da sala de aula e da academia. 

Ao me ver, em meio ao isolamento que vivemos em 2020, diante da necessidade de 

encarar essas formas de escrita do exílio, me permiti vivenciar o exílio da escrita – essa 

grande metáfora da condição humana que nos leva à busca por estabelecer laços 

comunitários. Estar diante de Conceição, Paloma, Ponciá, Maria-Nova e as narradoras 

inominadas de Vidal me fez recuperar não apenas o desejo de escrever esta tese ou a 

vontade de entrar em sala e falar da literatura de autoria feminina, mas também a 

compreensão de que a escrita pessoal, a academia e a sala de aula não precisam mais estar 

divorciadas entre si. Recupero, então, algumas palavras-poema de Vidal, a primeira que 

despertou meu olhar para esta outra ser-mulher em mim: 

  
Perceber que ao trabalhar com o presente, com o contemporâneo, se está num 

campo movediço. Deixar fios para serem trabalhados no futuro. Deixar fios 

soltos. Abrir portas, canais, caminhos que permitam circular saberes em vez de 
compartimentos teóricos delimitados por seqüências temporais simplificadoras 

(moderno/pós-moderno). Fronteiras conceituais são necessárias, mas linhas de 

fuga também. E o que são linhas de fuga? Aquilo que guia o olhar para o 

desconhecido. (2006, p. 201)  

 

 O que resta, por fim, é a vontade de que esse olhar em direção ao desconhecido, 

ao tempo-rei, transforme as velhas formas do viver, em sua provação constante de que, 

porque existe a barbárie, a arte se faz necessária. Que nossas queimações antigas 

continuem girando nossos mapas de ponta-cabeça.    
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 EPÍLOGO 

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020 

Minha irmã,  

há muito tempo, sim, que não lhe escrevo. Ficaram velhas todas as notícias – e 

essas palavras sequer são minhas; são de Drummond. Eu queria te contar sobre tudo que 

vivi nos últimos dez anos por aqui, sem você. Mas sei que você sabe das coisas. Você 

sempre soube das coisas. Lembro de quando você começou a fazer quimioterapia: 

primeiro, chorou, chorou, chorou “até secar a lágrima”, como disse; depois, passou a mão 

nos cabelos até pararem de cair, fez uma bola com eles e disse que “dava até para jogar 

bola”. Era estranha a forma como a dor te colocava no rosto um sorriso. Você sabia das 

coisas. E eu sei que você sabia que ia morrer.     

Eu que não sabia. Você tinha se curado de um câncer, então eu não sabia que você 

ia morrer. Na verdade, ninguém morria desde o meu avô, então eu realmente achei que 

você não fosse morrer. Até que eu te vi no hospital. Ali eu soube. Não consigo esquecer 

de que você, já sem levantar, enxergar e ouvir direito, disse que era eu ali logo que 

cheguei. Eu, que nunca mais tinha conseguido voltar, fui me despedir e falar da culpa que 

carrego por não ter vivido com você seus últimos dias. Não precisei falar. 

Dia desses, andando pelo Centro do Rio com o Dalay, ficamos refletindo sobre o 

direito de amar, e eu disse a ele, duramente, que a sua “morte tinha nos tirado o direito de 

amar”. A explicação era óbvia: não sabíamos mais confiar no amor, já que havíamos 

amado tanto alguém que simplesmente morreu. E nada pudemos fazer para evitar isso. 

Mas o amor não tem dessas coisas. E eu queria te contar que tenho aprendido sobre isso.  

Corri tanto, irmã. Desde que eu botei o pé para fora de casa, com as mãos dadas 

às suas, eu corri tanto. Trabalhei muito, estudei muito, ri muito, briguei muito. Me 

dediquei a algumas vidas a ponto de devolver significados a elas e me esquecer da minha. 

Falei sobre diversos temas, chorei em sala de aula ao relatar abusos que sofri, ouvi de 

alunos e alunas tantos sofrimentos que já não sei mais calcular. Eu não tinha parado antes, 

até agora. Agora eu parei. Cansei de correr e meu corpo se preparou para descansar de 

correr.  

Me imagino te contando a novidade assim: eu digo que temos que passar a tarde 

juntas, para nos atualizarmos sobre as novidades. Quando eu chego à sua casa, você está 

com uma mesa de café da tarde, porque sabe que amo pão de queijo, café com leite e 

bolinho de chuva. Logo que chego, você já me engole no abraço e faz um olhar de quem 
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já sabe de tudo, e eu digo “você vai ser tia, acredita?”. Você não vai conseguir acreditar 

muito, mas vai me abraçar de novo e dizer que “não tenho dúvidas de que essa criança 

será muito amada”. Eu também não tenho dúvidas. Quero ser capaz de ensinar a ela, desde 

cedo, que existe este outro amor, que talvez ela não consiga ver, mas que, no fundo, ela 

vai ser capaz de sentir – porque, afinal, eu nunca andei só, e ela também nunca andará.  

 Escrevo esta carta para falar dessa saudade que sinto, desse bebê que espero, desse 

amor que teimo em não deixar esquecer. Num livro que reli recentemente, leio que  

 
Carta era 

um ótimo jeito de dizer que se amava alguém 
porque às vezes falando a pessoa não entende 

nada ou escuta pouco pensando em  

outras coisas. 

 

Sempre amei escrever cartas, mas, até hoje, havia faltado coragem de escrever 

esta. Acho que era medo de me despedir. Não preciso mais desse medo. Aproveito, então, 

para dizer que te amo e que não sinto mais medo de te esquecer.  

Que a nossa força continue se expandindo, irmã. A gente ainda vai conseguir 

melhorar o mundo.  

A saudade também é amor e é minha. 

Beijos afetuosos,  

Dai e.  
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