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RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado se propõe a analisar representações do trauma dentro da literatura 

juvenil realista estadunidense contemporânea através da teoria literária do trauma (CARUTH, 

1996; HERMAN, 2015), investigando o amadurecimento dos personagens analisados ao passar 

por momentos negativos impactantes. Também pretende-se verificar a forma como as 

experiências traumáticas afetam o senso de identidade dos protagonistas na adolescência. Os 

três romances escolhidos como objeto de estudo são As vantagens de ser invisível (1999), de 

Stephen Chbosky, Fale (1999), de Laurie Halse Anderson e My Absolute Darling (2017), de 

Gabriel Tallent. Esta seleção apresenta diferentes representações do trauma, cujos aspectos 

particulares serão analisados tanto individualmente quanto de forma comparativa ao longo da 

dissertação. 

 

Palavras-chave: literatura juvenil; teoria literária do trauma; trauma; identidade; silêncio. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to analyze representations of trauma in contemporary realist young adult 

literature in the USA through literary trauma theory, investigating the development and growth 

of the characters in their coming of age period. Another goal is to analyze the way traumatic 

experiences affect the protagonists’ sense of identity in adolescence. The three novels selected 

as objects of study are The Perks of Being a Wallflower (1999), by Stephen Chbosky, Speak 

(1999), by Laurie Halse Anderson and My Absolute Darling (2017), by Gabriel Tallent. The 

three works approach three different representations of trauma, whose particular aspects will 

be analyzed individually and comparatively in the research. 

 

Keywords:  young adult literature; literary trauma theory; trauma; identity; silence. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

That’s the thing about pain. It demands to be felt.  

 

John Green 

 

 

Too many grown-ups tell kids to follow their dreams  

like that’s going to get them somewhere 

Auntie Laurie says follow your nightmares instead 

cuz when you figure out what’s eating you alive 

you can slay it 

 

Laurie Halse Anderson 
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INTRODUÇÃO 

 

Estudos apontam que a literatura juvenil só veio a se distinguir como categoria literária 

própria – isto é, independente da literatura infantil – a partir de meados do século XX 

(SANTOS, 2016). Desde então, tem ganhado crescente popularidade, se consolidando no 

interesse do público jovem e no universo editorial. No entanto, a quantidade de produção 

acadêmica dedicada ao estudo da literatura juvenil dentro da crítica literária ainda é pequena, 

se comparada às de literatura voltada para adultos e crianças.  

A maior parte dos estudos dedicados à literatura juvenil está relacionada à área de 

educação: por exemplo, como trabalhar os livros infantojuvenis na sala de aula ou como 

estimular os jovens ao mundo da leitura. Segundo Cindy Daniels (2006), o estudo de obras de 

literatura juvenil dentro da crítica literária tem sido negligenciado devido ao fato de que os 

próprios críticos literários e os acadêmicos sentem dificuldade de definir o mérito de tais obras, 

em comparação a cânones tradicionais. Não cabe aqui discutir ou defender seu mérito; todavia, 

acredita-se que a literatura juvenil tem uma linguagem e um contexto próprios nos quais a 

crítica literária deveria se aprofundar. Daniels (2006) argumenta que, justamente por ser uma 

categoria relativamente recente e, por conta disso, ter uma definição ainda abrangente, mais 

teóricos deveriam se dedicar à análise crítica dessas obras, uma vez que dariam espaço para 

estudos originais.  

Esta dissertação de mestrado se propõe a analisar representações do trauma através do 

silêncio dentro da literatura juvenil realista contemporânea estadunidense, verificando sua 

contribuição para o crescimento e amadurecimento dos personagens analisados. Assim, 

constatando a necessidade de se voltar o olhar crítico literário para o romance juvenil, busca-se 

analisar a representação da experiência traumática dentro do contexto da literatura adolescente, 

selecionando três romances como objetos de estudo por considerá-los obras complexas que 

lidam com trauma e silêncio relacionados à construção da identidade. Para atingir esse fim, 

busca-se contextualizar brevemente os três romances em relação à literatura juvenil, após 

analisar a evolução da categoria literária e como as obras se encaixam nela; apontar e analisar 

como se relacionam os temas silêncio e trauma nos romances, verificando as diferentes formas 

com as quais esses temas são apresentados em cada um deles; discutir a contribuição desses 

temas ao processo de crescimento e amadurecimento dos protagonistas dentro da configuração 

da narrativa; e analisar o processo de construção de identidade das personagens dentro da 

narrativa adolescente, verificando o papel do trauma e, consequentemente, do silêncio na busca 
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por essa identidade. Por fim, busca-se refletir sobre a importância da narrativa adolescente que 

aborde o trauma e outras questões consideradas problemáticas, especificamente na literatura 

juvenil, por ser voltada para leitores jovens. 

A pesquisa tem como objetos de estudo três romances: As vantagens de ser invisível 

(The Perks of Being a Wallflower), de Stephen Chbosky, publicado em 1999 pela MTV Books; 

Fale! (Speak), de Laurie Halse Anderson, publicado em 1999 pela Square Fish; e My Absolute 

Darling, de Gabriel Tallent, publicado em 2017 pela Riverhead Books. O principal objetivo é 

investigar as diferentes representações do trauma, refletindo sobre como elas se configuram 

com outros temas presentes nos romances – e frequentemente abordados na literatura jovem –, 

como violência sexual, depressão, (não) pertencimento, uso de drogas, suicídio, entre outros. 

Pretende-se observar os elementos que revelam a construção de uma identidade própria dos 

personagens na fase adolescente, referente à forma como lidam com o seu trauma, traçando um 

paralelo entre eles. Em cada um dos romances, a experiência traumática (na forma de abuso 

sexual) deixou marcas no personagem que a vivenciou e, a partir da teoria literária do trauma, 

pretende-se investigar como essas experiências moldaram o adolescente, verificando se há 

influência significativa desses traumas na formação como indivíduo. Ao traçar esse paralelo 

entre os três romances, fica evidente que as marcas deixadas pelo trauma afetam cada 

protagonista de forma diferente; assim, pretende-se olhar os diversos caminhos levados pelos 

personagens, usando cada romance para abordar um aspecto específico do trauma na literatura.  

Na literatura norte-americana contemporânea, muitos dos romances juvenis indicados 

nos currículos escolares desde a década de 2000 foram banidos por conterem conteúdo 

considerado inadequado para a faixa etária; alguns membros de comitês educacionais chegaram 

a se referir a algumas dessas obras como “pornografia infantil”1. Apesar de a censura das obras 

não ser o foco central desta pesquisa, considera-se importante o estudo da abordagem dos temas 

que causaram essa censura, como violência sexual, aborto, suicídio, depressão e uso de drogas, 

especificamente dentro do contexto literário adolescente. 

A dissertação está dividida em quatro capítulos: no capítulo 1, intitulado “A literatura 

juvenil realista contemporânea dos Estados Unidos”, será feita uma breve contextualização da 

literatura juvenil estadunidense, usada como base para situar os romances na crítica literária, 

bem como sua relação com a tradição e as possíveis configurações do conceito de “romance de 

formação”. Após descrever a evolução da literatura juvenil de forma histórica, também se abrirá 

 
1 Ver: REICHMAN, Henry (Ed.). Newsletter on Intellectual Freedom, American Library Association, November 

2010, v.LIX, n.6. Disponível em: https://journals.ala.org/index.php/nif/issue/viewIssue/446/235. Acesso em: 27 

set. 2019.   
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um debate sobre as diferentes visões acerca do conteúdo explorado em certas obras voltadas 

para adolescentes, muitas vezes considerado inadequado, pesado e polêmico. A pesquisa abarca 

duas grandes áreas: literatura juvenil e teoria do trauma. Durante a pesquisa, optei por criar essa 

contextualização no capítulo inicial como forma de estabelecer o recorte da literatura juvenil 

estadunidense, sendo o único capítulo predominantemente teórico. Quanto à teoria do trauma, 

decidi não trazer um capítulo inteiro só de fundamentação teórica, pois pretendo ir 

aprofundando a teoria com foco na análise crítica literária, na medida em que vou abordando 

os aspectos relevantes em cada uma das obras, uma vez que elas representam o trauma de 

maneiras diferentes, ainda que compartilhem algumas características. Assim, cada capítulo de 

análise vai destacar algum ponto ou aspecto específico da experiência traumática que é 

colocado em evidência nas narrativas selecionadas.  

No segundo capítulo, o romance As vantagens de ser invisível será abordado de forma 

a analisar a representação do trauma através da escrita e da memória reprimida, uma vez que só 

a partir do ato sexual, de uma repetição da ação que levou à experiência traumática, é que 

Charlie desbloqueia as lembranças e entra em contato com seu passado. A partir de algumas 

situações descritas por Charlie, pretende-se observar como o trauma teve um forte papel na 

repressão de sua memória e, consequentemente, no seu crescimento na fase adolescente. Para 

esta análise, será usada a perspectiva da teoria literária do trauma de Cathy Caruth, precursora 

no estudo do trauma atrelado à literatura nos Estados Unidos nos anos 1990, com base em ideias 

de Freud. Caruth descreve o trauma como uma experiência tão forte que seu significado não é 

alcançado, deixando marcas que demandam atenção (CARUTH, 1996). Apesar de seus 

conceitos serem mais bem explorados no capítulo 2, se aplicam perfeitamente à análise dos 

capítulos seguintes também, e serão retomados quando aplicável.  

No capítulo 3, enquanto o anterior vai trazer uma perspectiva da expressão do trauma 

através da escrita, Fale! continuará as reflexões iniciadas na análise de Vantagens, dessa vez 

com foco no processo de cura e enfrentamento pela expressão através da arte, uma vez que se 

debruçar sobre seus desenhos e suas pinturas é a única forma que Melinda encontra de buscar 

sua voz e desabafar, quebrando o silêncio. Como veremos, a relação entre o trauma e o silêncio 

em Fale! se faz de forma mais óbvia do que em Vantagens, e as circunstâncias e características 

das duas experiências traumáticas trazem material interessante para se pensar em como o 

adolescente pode entrar em contato com sua dor, ao mesmo tempo em que deve lidar com outras 

questões comuns na fase da adolescência, como pertencimento, confiança, alienação e 

depressão. Ao analisar a representação da experiência traumática nesse segundo romance, 
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pretende-se verificar o papel da arte na busca por uma forma de expressar o sofrimento da 

protagonista, ao mesmo tempo em que ela vai, aos poucos, ganhando força para enfrentar suas 

questões.  

No capítulo 4, o livro My Absolute Darling será abordado como um romance de tensão, 

se contrapondo aos outros dois tanto na temática como no tom, explorando aspectos linguísticos 

e de gênero, ao mesmo tempo em que apresenta elementos da experiência traumática 

completamente distintos dos primeiros romances. Lançado em 2017 e por enquanto sem 

tradução no Brasil, não há ainda trabalhos acadêmicos que tenham a obra como objeto de 

estudo; no entanto, por seu sucesso eminente de vendas, recebeu muitas resenhas críticas de 

profissionais editoriais (positivas e negativas). Enquanto Charlie viveu seu abuso na infância e 

bloqueou completamente a lembrança, Melinda acabou de ter sofrido o trauma, então já se 

encontra uma diferença central entre o abuso na infância e o estupro na adolescência. Já na 

narrativa de Turtle, ela ainda sofre o abuso sexual constantemente, e a questão não é só como 

lidar com as marcas do trauma, mas como se livrar dele de forma física, e não apenas 

psicológica. Torna-se uma questão de luta e sobrevivência, de ela encontrar a força em si para 

se desvencilhar do destino violento, ainda que quebrar o silêncio – a maior marca traumática – 

seja o elo que une os três romances. My Absolute Darling destoa imensamente dos outros dois 

objetos de estudo, tanto por ter sido publicado quase 20 anos depois, quanto pelas características 

do romance em si – apesar da protagonista adolescente, sua linguagem e sua temática o 

categorizariam mais como um romance de formação do que literatura YA, apontamento que 

será aprofundado no capítulo. No entanto, foi escolhido por ter uma representação relevante da 

experiência traumática que servirá de contraponto pertinente para o propósito desta pesquisa, 

especialmente em comparação com os outros dois.  
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1. A LITERATURA JUVENIL REALISTA CONTEMPORÂNEA DOS ESTADOS 

UNIDOS 

 

Comparada à literatura adulta ou infantil, a literatura voltada para adolescentes é 

relativamente recente, tendo sido considerada como uma categoria à parte dessas apenas no 

início do século XX. O conceito de “adolescência” só veio a ser cunhado em 1904, pelo 

psicólogo e pesquisador G. Stanley Hall, porque até então não se distinguia essa fase da vida 

com características diferentes da de “adulto”; quando o indivíduo começava a trabalhar, já era 

considerado adulto, o que costumava acontecer a partir dos 10 anos de idade (CART, 2010, 

p.4). Ainda que muitas das concepções de Hall tenham sido rebatidas nas décadas seguintes, o 

conceito de adolescência permaneceu, sendo considerado o período entre os 12 e os 18 anos, 

em que os indivíduos não são mais crianças, mas ainda não têm as responsabilidades de adultos, 

sendo inseridos na escola em vez de no mercado de trabalho.  

Dessa forma, a literatura juvenil (young adult ou YA, como é chamada nos Estados 

Unidos) começou a surgir com foco nesse “novo” público-alvo, que, naquela época, estava em 

um período de transição. Ainda hoje, essa fase de transição parece se fazer presente, 

considerando que a concepção do período de adolescência (e, consequentemente, do público-

alvo da literatura para adolescentes) como sendo entre os 12 e os 18 anos não é fixa, sendo 

debatida por pesquisadores na área. Alguns se referem à expressão “young adult” como um 

termo guarda-chuva, quando se considera que adolescência é uma construção social baseada 

em contextos históricos e socioculturais variados (LESKO, 1996), de forma que a própria faixa 

etária a que o termo se refere é fluida. Apesar de young adult ter a tradução literal de “jovem 

adulto”, o termo é usado de forma a englobar também o adolescente, o que evidencia ainda 

mais suas características culturais. Marshall George (2016), por exemplo, escreve que se 

incomoda em usar o termo literatura young adult para se referir a livros destinados a jovens de 

12 ou 13 anos, uma vez que, seguindo o termo, eles ainda estariam longe do que se costuma 

definir como “fase adulta”, preferindo usar “literatura adolescente”. Michael Cart, ao considerar 

esse fenômeno, marca sua opinião de que o termo atualmente pode se referir a pessoas de 12 a 

25 anos, marcando a característica de que a fase da vida não é relacionada a crescimento, e sim 

a aspectos culturais, com os jovens demorando mais a sair de casa e, assim, alongando essa 

“adolescência” (2010, p.119). Diante da discussão, Marshall George optou por afirmar que 

estuda a literatura “escrita para adolescentes e jovens adultos”, a fim de englobar as duas 

concepções dentro do termo guarda-chuva. 
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Na crítica literária e no mercado editorial estadunidenses, o termo guarda-chuva young 

adult engloba algumas possíveis categorias, não devendo ser confundidas como gêneros. Há 

ainda muita discussão no meio literário, com agentes e críticos argumentando que a diferença, 

nesse sentido, é que gênero se dividiria, por exemplo, como contemporâneo, histórico, romance, 

fantasia, ficção científica, suspense, enquanto categoria se refere ao público-alvo intencionado, 

de forma que é possível ter obras de romance YA, fantasia YA, suspense YA etc. (BINKS, 

2014).  

Esta discussão não faz parte do recorte desta pesquisa, mas serve para justificar o uso 

da palavra “categoria” em vez de “gênero” ao falar sobre YA. Tomando o termo categorias, 

que se refere ao público-alvo para o qual as obras são intencionadas, existem os romances 

infantis (children’s literature), que são lidos não só por crianças mas se tornaram universais, 

sendo para todas as idades; há os romances infantojuvenis (middle grade literature), que ainda 

entram na categoria YA, mas são voltados para adolescentes mais jovens, no ensino 

fundamental, e normalmente os temas abordados estão mais em sintonia com as dificuldades 

dessa faixa etária – por exemplo, relacionamentos na escola ou em casa, bullying, não-

pertencimento, autoestima; no entanto, ainda não são frequentes temas como sexo ou uso de 

drogas, que costumam aparecer em obras para uma faixa etária um pouco mais elevada.  

Há os juvenis, que são voltados para adolescentes que estão no ensino médio, mas 

também englobam jovens um pouco mais velhos, até o início da faculdade. Esses últimos são 

os que mais se relacionam com a literatura YA mais popular, abordando questões como novas 

experiências na adolescência e como lidar com elas. Tem se popularizado também uma nova 

categoria, “new adult” (NA), voltada para pessoas de aproximadamente 25 anos, que já saíram 

da faculdade e estão lidando com situações mais próximas da realidade adulta – arranjar um 

emprego, morar sozinho etc. Geralmente, questões sexuais são abordadas nos romances NA de 

maneira mais corriqueira e mais explícita, e seu público-alvo não são os adolescentes (WEST, 

2014). Holly West tenta definir o termo NA como também fazendo parte de uma fase de 

transição desse ambiente pós-universidade para o ambiente de trabalho, sendo mais comumente 

presente no gênero de romance contemporâneo. Como o aspecto transitório também é muito 

atribuído à fase de adolescência em relação ao início da vida adulta, isso mostra como todos os 

termos mencionados são fluidos, evidenciando a dificuldade em afirmar com precisão a 

separação entre essas categorias, uma vez que os próprios especialistas no assunto discordam 

com frequência. Como descreveu Anna Laurence-Pietroni (1996): “A ficção young adult 

desafia uma categorização fácil, e por natureza propõe uma visão liberal de gênero mais como 
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processo do que como definição2.” (apud CART, 2010, p.60). Ainda que a autora use o termo 

“gênero”, parece já estar prevendo a discussão atual, de que não são aspectos específicos e 

fechados que categorizam o tipo de literatura. 

Uma das características da literatura juvenil realista é a representação mais próxima 

possível de experiências reais pelas quais passam os adolescentes, uma vez que eles, como 

indivíduos em formação, buscam na ficção uma forma de interpretar o mundo a sua volta e de 

se reconhecer nele – uma forma de pertencer (SOTER; CONNORS, 2009). Para a pesquisa 

desenvolvida nesta dissertação, foram trabalhados romances contemporâneos com 

protagonistas adolescentes passando pelo ensino médio. Sendo assim, reforço que não há uma 

única definição do que é a literatura YA, mas uma que se relaciona a esta pesquisa é a de 

Catherine Ross (1985), em seu artigo “Young Adult Realism: Conventions, Narrators and 

Readers”, considerando que um dos objetivos principais deste trabalho é analisar 

representações do trauma: 

 

O YA realista é um gênero da literatura que tem se desenvolvido desde 

meados dos anos 60 e é atualmente reconhecido pelas seguintes 

características: protagonistas adolescentes, narração a partir do ponto de vista 

do adolescente, cenários contemporâneos realistas e abordagem de assuntos 

que eram antes considerados tabus3. (ROSS, 1985, p.174 – tradução minha) 

 

A fim de estabelecer uma historicidade à literatura YA pós-moderna, Roberta Trites, em 

seu livro Disturbing the Universe: Power and Repression in Adolescent Literature (2000), volta 

à tradição com o Bildungsroman, termo da crítica literária alemã que deu origem ao coming of 

age novel (referido aqui como romance de formação). Baseada em sua interpretação pessoal e 

reconhecendo que a maior parte dos personagens de histórias infantis e juvenis naturalmente 

cresce, ela faz a distinção entre o Bildungsroman e o Entwicklungsroman, sendo o primeiro 

sobre um protagonista que amadurece e se torna adulto ao se integrar ao meio em que vive, e o 

segundo sobre o personagem que não se torna adulto ao final da narrativa, mas soluciona algum 

problema e cresce com ele (TRITES, 2000, p.10). De maneira mais direta, ela se refere ao 

Bildungsroman como romance de formação e ao Entwicklungsroman como narrativa de 

desenvolvimento, deixando claro que a tradição alemã de onde esses termos se originaram não 

 
2 No original: “Young adult fiction defies easy categorization, and by its nature proposes a more liberating view 

of genre as process rather than as circumspection and definition.” 
3 No original: “Young adult (YA) realism is a genre of literature that has been developing since the mid-sixties 

and is now recognizable by specific characteristics: adolescent protagonists, narration from the adolescent's point 

of view, realistic contemporary settings, and subject matter formerly considered taboo.” 
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abrange o significado que o romance de formação e a narrativa de desenvolvimento tomaram 

atualmente, nem sua influência na literatura YA.  

Segundo Trites, muitos romances chamados naturalmente de Bildungsroman por ser 

um termo mais conhecido são, na verdade, Entwicklungsroman, uma vez que o protagonista 

passa a narrativa tentando resolver um problema e o soluciona, mas não necessariamente se 

torna adulto e atinge uma maturidade significativa, considerando que muitos desses romances 

acontecem na duração de menos de um ano. Sendo assim, é possível afirmar que histórias que 

representam um adolescente podem ser chamadas de romance de formação ou de narrativas de 

desenvolvimento, podendo depender do tempo em que a história se passa ou do nível de 

maturidade atingido ao final do enredo.  

Ainda assim, Trites reconhece que, apesar de a duração da história ser um fator, 

atualmente os romances YA se aproximam também do Bildungsroman devido ao seu 

aprofundamento de questões relacionadas à individualização e à busca por uma identidade, que 

ganharam crescente atenção na era pós-moderna:  

 
Como resultado, a popularidade do tradicional Bildungsroman com ênfase na 

autodeterminação abre espaço para a dominância do romance young adult no 

mercado, que está menos interessado em retratar crescimento e mais empenhado em 

investigar como o indivíduo existe na sociedade4. (TRITES, 2000, p.19 – tradução 

minha) 

 

Essa visão faz sentido ao se pensar nas concepções apontadas por Soter e Connors 

(2009) e na definição de literatura juvenil de Ross (1985) – os adolescentes estão preocupados 

em se encaixar na sociedade em que vivem, e a fase da adolescência é marcada pela perda da 

inocência e pelas crescentes responsabilidades do início da vida adulta, bem como a dificuldade 

de ter que lidar com algumas experiências pela primeira vez. 

Nesse empenho de investigar como o indivíduo se relaciona socialmente, mais 

importante do que oferecer uma história com um final feliz ou somente experiências positivas 

é representar protagonistas que são colocados diante de situações complexas e inusitadas – 

ainda que não necessariamente únicas ou particulares deles – e precisam arranjar uma forma de 

lidar com elas, buscando seu lugar no mundo. Nos romances de formação, o jovem passa por 

algumas situações que o levam a amadurecer, porque ele reflete e aprende com elas. Como o 

adolescente está em um processo identitário no qual vive experiências pela primeira vez, seu 

 
4 No original: “As a result, the popularity of the traditional Bildungsroman with its emphasis on self determination 

gives way to the market dominance of the Young Adult novel, which is less concerned with depicting growth 

reverently than it is with investigating how the individual exists within society.” 
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potencial de crescimento pessoal é grande, o que evidencia essa relação entre os romances de 

formação e a literatura YA. 

A literatura juvenil passou por muitas fases ao longo dos anos e, ainda que sua herança 

dos romances de formação não tenha sido ignorada, muitas de suas características foram 

mudadas por aspectos históricos, socioculturais e econômicos, sendo influenciadas por 

gostos/interesses de leitores, pela evolução do mercado editorial e pelas necessidades do ramo 

educacional. Um dos principais pesquisadores sobre a literatura juvenil estadunidense, Michael 

Cart, fez uma contextualização dessas diferentes fases, que serão melhor exploradas adiante. 

 

1.1 A evolução da literatura young adult 

 

Em sua obra Young Adult Literature: From Romance to Realism (2010), Michael Cart 

faz uma contextualização histórica da literatura juvenil realista estadunidense. Uma das 

características importantes mencionada por Cart ao se considerar uma literatura para jovens é 

pensar que, quando houve essa migração das pessoas de 12 a 18 anos para a escola em vez do 

mercado de trabalho, acabou-se por criar uma cultura de juventude5, na qual indivíduos da 

mesma idade eram colocados para conviver e passar por experiências semelhantes no mesmo 

meio, criando um vínculo sociocultural entre eles. Assim, nos anos 1930, as editoras 

perceberam essa nova cultura como uma oportunidade para fazer marketing voltado para essa 

faixa etária. Não só começaram a lançar livros com esse público em mente, como também 

republicaram livros que haviam sido pensados para adultos, mas que achavam servir também 

para esse novo público jovem. 

Segundo Cart (2010), o primeiro livro que marcou a era da literatura YA foi Seventeenth 

Summer, lançado em 1942. Ironicamente, a autora Maureen Daly em 1994 declarou que o livro 

havia sido pensado e publicado com intenção de atingir adultos, e não jovens, ainda que tenha 

se popularizado com o público adolescente. Os temas que marcaram essa categoria literária 

incipiente nos anos 40 e 50 eram relacionados a relações românticas inocentes e o dia a dia da 

escola, sem abordar assuntos muito sérios ou pesados, evitando falar de sexo. Além disso, o 

marketing era voltado para meninas, enquanto os livros voltados para meninos se incluíam em 

outros gêneros, como aventura e fantasia.  

Na década seguinte, a literatura juvenil dos anos 40 e 50 começou a sofrer críticas 

severas, uma vez que não era vista com valor literário, apenas como forma de entretenimento e 

 
5 Termo original: “youth culture”. 
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passatempo aos jovens. Com a chegada dos anos 1960, essa visão sobre a literatura para jovens 

começou a mudar um pouco, especialmente após o lançamento de The Outsiders (1967), de S. 

E. Hinton, um livro sobre a rivalidade entre dois grupos sociais, um composto por adolescentes 

ricos e esnobes, e o outro composto por uma gangue de jovens. O interessante sobre a obra é 

que a autora tinha 16 anos quando a escreveu, sendo, então, da mesma faixa etária de seus 

personagens e seus leitores, o que acabou por garantir credibilidade à sua intenção de escrever 

uma literatura real, que abrangesse o dia a dia de jovens de verdade e não omitisse a violência 

ou a tristeza, no lugar de uma versão romantizada encontrada até então (CART, 2010, p.26). 

Essa nova visão sobre a literatura juvenil criticava não só as histórias romantizadas, mas 

também o teor moralista e didático presente em muitas obras. Desde os anos 1960, há o debate 

sobre a função e a intenção dessa categoria literária, que tipos de temas são adequados de se 

abordar, e se é necessário ou não oferecer histórias que ofereçam algum tipo de esperança ou 

final feliz. Cart (2010), Trites (2004) e muitos outros pesquisadores acreditam que limitar a 

literatura juvenil a narrativas que sempre terminem em um tom positivo não só foge da 

autenticidade pretendida pelo realismo, como subestima os adolescentes como leitores críticos.  

Cart também atenta para o fato de que, depois que foi descoberto o potencial da literatura 

juvenil para o mercado editorial e de vendas, houve uma série de escritores buscando seguir 

uma “fórmula do sucesso”, além de transformar seus livros em uma ferramenta de ensino ou 

exemplo, entendendo que os leitores jovens estão de fato buscando uma resposta para lidar com 

as suas novas experiências. No entanto, fica claro que a ironia é que essa ferramenta também 

subestima os adolescentes como leitores, que parecem buscar ser representados, não 

direcionados. 

Assim, o final da década de 1960 se estabeleceu como o início da literatura young adult 

realista, com cada vez mais obras publicadas que mostravam temas desconfortáveis em torno 

de violência e tristeza: 

 
Independentemente de quem iniciou, é indiscutível que, no final dos anos 60, a 

literatura YA estava em um período conturbado de transição da literatura que 

tradicionalmente oferecia uma abordagem superficial para uma com olhar mais 

focado e direto nas desagradáveis realidades da vida adolescente estadunidense6. 

(CART, 2010, p.29 – tradução minha) 

 

Voltando à ideia das fórmulas, na década de 1970, a abordagem de temáticas mais sérias 

e pesadas acabou criando os chamados “problem novels” – narrativas focadas em um problema 

 
6 No original: “Regardless of who was first responsible, it is inarguable that, in the late sixties, YA literature was 

in a hectic period of transition from a literature that had traditionally offered a head-in-the-sand approach to one 

that offered a more clear-eyed and unflinching look at the often unpleasant realities of American adolescent life.” 
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e em sua resolução. Michael Cart aponta que as críticas aos problem novels eram que, ao focar 

em um problema, e não na jornada individual do personagem, as narrativas acabavam perdendo 

o tom realista de identidade pessoal e se direcionando à consciência social. O que se destaca 

sobre esses livros é o tema, não o personagem em si. Além disso, como parte da “fórmula” 

dessas narrativas eram um fim contendo a resolução do problema, isso tirava a autenticidade 

pretendida pelo realismo, uma vez que o objetivo era representar a realidade, que não 

necessariamente finaliza com o problema resolvido. As críticas, é claro, não acabam aí – Cart 

afirma que, ainda que essas questões sejam apontadas nos problem novels, as próprias narrativas 

realistas dos anos 60/70 tinham herança no romantismo americano do século XIX, que 

objetivava terminar sempre em tom de otimismo. Vale notar, ainda, que apesar do tom 

pejorativo denotado por pesquisadores, os problem novels eram altamente populares entre os 

leitores. Assim, essas críticas se devem mais à análise literária por parte dos pesquisadores do 

que ao impacto mercadológico (CART, 2010, p.34). 

Nos anos 80, houve o retorno dos romances “superficiais7” iniciados nos anos 40/50, 

deixando o realismo um pouco de lado; também se popularizaram as narrativas de fantasia e 

horror (CART, 2010, p.38). Essas tendências foram acontecendo baseadas em pesquisas feitas 

pelas editoras e pelos mercados sobre o que os adolescentes leitores queriam. Na concepção de 

Cart, esse retorno às origens e o saturamento com os temas realistas se deu na forma de 

escapismo – os leitores estavam novamente interessados em se distrair, se sentirem imersos em 

narrativas que não tivessem a ver com eles, em vez da busca por identificação e autenticidade 

que haviam marcado os anos 60/70. Ainda assim, essa literatura de romance continuou a ser 

criticada, principalmente por, em sua maioria, focar em estereótipos de gênero, com 

protagonistas brancos da classe média, evitando e ignorando a diversidade. Essas críticas 

abriram espaço para discussões sobre o multiculturalismo e o “politicamente correto”, com 

autores sentindo a necessidade de abordar realidades diferentes das encontradas na literatura 

conhecida até então. 

Pulando aos anos 90, as estatísticas sobre violência e pobreza que permeavam o 

cotidiano dos adolescentes começaram a se fazer cada vez mais presentes na mídia. Além disso, 

a falta de recursos das instituições públicas e privadas tornou a publicação e o acesso à literatura 

e à informação para jovens mais escassa, em um momento em que ela parecia se tornar ainda 

 
7 O termo foi usado entre aspas para mostrar uma visão de críticos literários, não um julgamento de valor ou 

opinião pessoal. 
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mais necessária. Em uma conferência de 1994, o próprio Michael Cart fez um discurso 

argumentando sobre o tipo de literatura que ele acreditava ser precisa para o momento: 

 
Se a literatura YA tiver um futuro, deverá ser mais do que feita à base de fórmula que 

começa e termina com um problema. Deve ser tão real quanto as manchetes, e mais 

do que simples relatos de fatos. Também deve ser enriquecida pelos melhores meios 

que a literatura pode oferecer: um cenário completo e expansivo; uma voz narrativa 

artística e memorável; personagens complexos e profundos; uma sinceridade e 

honestidade no uso da linguagem e no tratamento do material. A literatura young adult 

(…) deve tomar riscos criativos (e de marketing) para apresentar assuntos difíceis e 

de relevância que possam oferecer seus leitores não só a realidade, mas, 

principalmente, o conhecimento desejado8. (CART, 2010, p.55-56 – tradução 

minha) 

 

Vê-se que a visão de Michael Cart era crítica em relação aos romances com temáticas 

superficiais e vazias, bem como com os problem novels, que muitas vezes negligenciavam o 

desenvolvimento de personagens e focavam apenas no enredo. O trecho mostra os princípios 

que guiaram o pesquisador em suas análises críticas dos lançamentos seguintes de obras juvenis. 

Os anos 90, então, marcaram uma nova era na literatura young adult, que passou a ganhar mais 

espaço como obras de valor literário, em oposição às críticas que recebia anteriormente. 

 

1.2 Temas polêmicos na literatura juvenil 

 

Na literatura norte-americana contemporânea, muitos dos romances juvenis indicados 

nos currículos escolares desde a década de 2000 foram desafiados ou banidos9 por conterem 

conteúdo considerado pesado ou inadequado para a faixa etária. A American Library 

Association (ALA) registra, todo ano, indicações de escolas e bibliotecas sobre os livros 

questionados por associações de pais e outros membros da comunidade, em uma tentativa de 

combater a censura. A ALA, então, compilou uma lista dos 100 livros young adult mais 

desafiados/banidos da década de 2000-2009, definindo-os como “livros para o público jovem 

adulto ou livros com protagonista jovem adulto10”. A coleção Harry Potter, por exemplo, vinha 

em primeiro lugar na lista; As vantagens de ser invisível, de Stephen Chbosky, a que dediquei 

 
8 No original: “If young adult literature is to have a future, it must be more than formula-driven fiction that begins 

and ends with a problem. It must be as real as headlines but more than the simple retailing of fact. It must also be 

enriched by the best means literature can offer: an expansive, fully realized setting; a memorably artful narrative 

voice; complex and fully realized characters; and unsparing honesty and candor in use of language and treatment 

of material. Young adult literature, in short, must take Creative (and marketing) risks to present hard edged issues 

of relevance so that may offer its readers not only reality But also revelation and, ultimately, that desired wisdom.” 
9 Os livros banidos são aqueles proibidos de circular nas escolas; os livros desafiados são os que sofreram tentativa 

de proibição, mas permaneceram nos currículos. 
10 No original: “Books written for YA audiences and those featuring a YA main character.” 
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o capítulo 2, ocupou o 10º lugar, e Fale!, objeto do capítulo 3, veio em 60º lugar11. A maioria 

dos argumentos contra os livros para adolescentes se refere a sexo, uso de drogas/álcool e 

violência de forma geral – temas considerados polêmicos. É defendido que expor os leitores 

jovens a esse tipo de conteúdo pode incentivar ou glamorizar a prática dessas atividades. 

A autora Shelley Stoehr, ao discutir sobre os assuntos polêmicos presentes na literatura 

juvenil na palestra “Controversial Issues in the Lives of Contemporary Young Adults” (1997), 

menciona o realismo como argumento para justificar o uso de palavrões e a presença de sexo e 

drogas em seus livros, abrindo para os livros YA de modo geral. Ela defende que os autores 

não inventaram as palavras e as experiências que aparecem nesses livros, apenas as utilizaram 

para representar uma realidade estatisticamente comprovada: os adolescentes não têm a ideia 

de agir de certa maneira baseado nos livros que leem, já o fariam de qualquer forma. Stoehr 

concorda que uma mediação dessas leituras pode ser interessante – para livros nos currículos 

de escolas, isso acontece –, mas argumenta que a representação desses temas nos livros são 

grandes catalisadores para abrir as linhas de comunicação sobre assuntos frequentemente 

considerados difíceis para os adultos abordarem com os jovens. 

Kimberley Reynolds publicou o livro Radical Children’s Literature: Future Visions and 

Aesthetic Transformations in Juvenile Fiction (2007) com uma abordagem abrangente e 

contemporânea sobre os temas que predominam na ficção juvenil atual, considerando o papel 

transformador da arte literária e as características específicas da literatura para crianças e jovens 

ao longo do tempo. Na introdução, Reynolds se refere ao histórico da literatura infantil para 

mostrar como houve uma tentativa, através dessas histórias, de disseminar valores morais e 

sociais às crianças. Mais especificamente em relação à cultura norte-americana, ela afirma que 

as crenças puritanas foram muito difundidas por meio da literatura, traçando um paralelo com 

a literatura infantil do século XVIII, que era usada para direcionar os pensamentos e 

comportamentos da classe média emergente na Inglaterra (O’MALLEY, 2003 apud 

REYNOLDS, 2007, p.2). Essa tentativa, segundo Reynolds, se deu por conta do grande 

potencial em torno da infância, uma vez que a maior parte das escolhas desse público-alvo ainda 

está para ser feita. Assim, criou-se a ideia de que esse potencial pode ser moldado pela literatura, 

incentivando culturas e um processo de identidade. 

Observa-se que Reynolds não usa o termo young adult de maneira generalizada: o título 

da obra contém as palavras “children’s literature” e “juvenile fiction”, indicando uma intenção 

 
11 A lista completa está disponível em: http://www.ala.org/advocacy/bbooks/top-100-bannedchallenged-books-

2000-2009. Acesso em: 30 out. 2019.  

http://www.ala.org/advocacy/bbooks/top-100-bannedchallenged-books-2000-2009
http://www.ala.org/advocacy/bbooks/top-100-bannedchallenged-books-2000-2009
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de se referir a um público abrangente. Em sua visão, a literatura infantil “fornece um espaço 

cultural curioso e paradoxal: um espaço que é ao mesmo tempo altamente regulado e ignorado, 

ortodoxo e radical, didático e subversivo12” (REYNOLDS, 2007, p.3 – tradução minha). 

Pensando nisso, abre-se espaço para refletir sobre como uma literatura simultaneamente 

“didática e subversiva” se apresenta.  

Ao longo deste capítulo, já se estabeleceu que, na contemporaneidade, a abordagem de 

temas controversos ou julgados inadequados na literatura juvenil é incentivada por 

pesquisadores e outros profissionais, uma vez que aproximam os leitores da realidade e abraçam 

a ideia de diversidade, relevantes nos debates do século XXI, em especial nesta última década. 

No entanto, uma característica recorrente nessa categoria literária é o toque positivo presente – 

e até esperado – nas obras, como aponta Reynolds:  

 

Muitos escritores, editores e críticos argumentam fortemente que, independentemente 

do que aconteça nos livros e do quão realista aquilo seja apresentado, se a intenção é 

que sejam lidos por crianças, os livros deveriam terminar em um tom de otimismo ou, 

no mínimo, de esperança13. (REYNOLDS, 2007, p.89 – tradução minha) 

 

Em contrapartida, Reynolds argumenta que é um tipo de literatura voltado para pessoas 

de diferentes culturas, crenças e experiências e, por conta disso, possuem necessidades distintas, 

o que às vezes inclui reconhecer experiências perturbadoras e sentimentos de desespero, 

frustração e raiva. Ela cita, para compor sua visão, o pesquisador Kenneth Kidd: “parece haver 

um consenso agora de que a literatura infantil é a via mais adequada, e não menos, para o 

trabalho com trauma14” (KIDD, 2005 apud REYNOLDS, 2007 – tradução minha). Os dois 

argumentam que abordar emoções e situações negativas pode oferecer um impacto social e 

emocional benéfico aos leitores, além de trazer uma nova forma à literatura tradicional voltada 

para jovens. Reynolds também cita Perry Nodelman, que aponta os pontos negativos de se 

ignorar essas experiências perturbadoras: “Ao privar crianças da oportunidade de ler sobre 

assuntos confusos ou dolorosos como os que elas podem estar vivenciando, pode-se tornar a 

 
12 No original: “children’s literature provides a curious and paradoxical cultural space: a space that is 

simultaneously highly regulated and overlooked, orthodox and radical, didactic and subversive.” 
13 No original: “Many writers, editors, publishers, and critics argue strongly that whatever happens in the course 

of books, and no matter how realistically it is presented, if they are intended to be read by children, books should 

end on a note of optimism, or at least hope.” 
14 No original: “There seems to be a consensus now that children’s literature is the most rather than the least 

appropriate forum for trauma work”. 
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literatura irrelevante para elas, ou fazê-las sentir que estão sozinhas em seus pensamentos e suas 

experiências15” (NODELMAN, 1996, p.86 apud REYNOLDS, 2007, p.91 – tradução minha).  

Dessa forma, fica claro que limitar a literatura juvenil a um final feliz, ainda que seja 

uma herança da categoria literária, não é visto como um requisito por especialistas, que não só 

acreditam que essa obrigatoriedade pode vir a comprometer o valor literário das obras, como 

incentivam o espaço para uma abordagem de temáticas perturbadoras e desconfortáveis, além 

de reconhecer, inclusive, sua necessidade. Para finalizar, deixo uma citação de Richard Jackson, 

selecionada por Michael Cart para somar à discussão sobre essa polêmica: 

 
Quando críticos hoje se preocupam com histórias sem esperança, estão se 

preocupando, em nome do público, com a capacidade dos jovens leitores de enfrentar 

os aspectos mais sombrios da vida. Mas nos EUA há adolescentes vivendo esses 

aspectos sombrios, e eles precisam de nossa atenção tanto quanto a juventude popular, 

atlética, determinada e confiante que é tão tranquilizadora aos adultos. Até os jovens 

no sol entrarão na escuridão. Todos eles precisam de nossa sensibilidade. E nós 

também precisamos de nossa sensibilidade, como a arte nos inspira a senti-la16. 

(JACKSON, 1985 apud CART, 2010, p.66 – tradução minha) 

 

Parece, assim, que as críticas e as censuras servem mais para apontar uma idealização 

moral do que, de fato, atender aos desejos e às demandas do público jovem, mais uma vez 

mostrando como eles são subestimados em sua capacidade de entrar em contato e se deixar 

atingir por temas que, muito possivelmente, fazem parte de suas vidas. 

 
15 No original: “To deprive children of the opportunity to read about confusing or painful matters like those they 

might actually be experiencing will either make literature irrelevant to them or else leave them feeling they are 

alone in their thoughts or experience. (1996: 86)” 
16 No original: “When reviewers today worry about bleak stories, they are worrying, on behalf of the audience, 

about the readiness of young readers to face life’s darkest comers. But in America there are kids living in those 

dark corners, and they need our attention as much as the feisty, pert, athletic, and popular youth so reassuring to 

adults. Even children in the sun will enter the darkness. They all need our tenderness. And we need our tenderness 

as art inspires us to feel it.” 
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2. AS VANTAGENS DE SER INVISÍVEL – TRAUMA, MEMÓRIA E ESCRITA 

 

Nos subúrbios de Pittsburgh, nos Estados Unidos, em 1991, um menino de 15 

anos começa a escrever cartas anônimas a uma pessoa que não conhece, mas de quem já 

ouviu falar e que sabe ser uma pessoa “que escuta e que entende” e que “outras pessoas 

admiram pela força e pela amizade” (CHBOSKY, 2009, p.3 – tradução minha). Nessas 

cartas, esse menino se apresenta como Charlie, mas confessa que trocou todos os nomes 

de sua história e omitiu seu endereço, porque não quer respostas e nem opiniões – só 

precisa de alguém que o leia e o entenda. Na primeira carta, Charlie escreve: “Essa é a 

minha vida, e eu quero que você saiba que estou feliz e triste ao mesmo tempo. Ainda 

estou tentando descobrir como isso é possível17.” (CHBOSKY, 2009, p.3 – tradução 

minha). Ao longo das cartas, o leitor percebe que o narrador-personagem é um adolescente 

extremamente introspectivo, com uma voz inocente e sábia ao mesmo tempo, e que busca 

uma razão que explique por que ele se sente diferente das outras pessoas. Esta é a premissa 

do romance As vantagens de ser invisível, de Stephen Chbosky, publicado em 1999 pela 

MTV Books.  

Essa obra foi escolhida para análise da representação traumática pela forma como 

aborda temas complexos de forma responsável, tendo sido reconhecida como parte do 

cânone contemporâneo juvenil por alguns pesquisadores: 

 

Apesar de o protagonista ser um adolescente e do fato de o texto ser 

majoritariamente lido no contexto do Ensino Médio, a qualidade da escrita, o 

tom realista do romance e a profundidade dos assuntos discutidos garantiram 

sua posição como literatura juvenil contemporânea e clássico literário18. 
(MATOS, 2013, p.1 – tradução minha) 

 

Na literatura juvenil realista, em especial, acredita-se que a representação de 

experiências é fundamental para identificação com o leitor, uma vez que adolescentes 

muitas vezes se voltam para a literatura em busca de identificação, com o objetivo de se 

enxergar naquele mundo e encontrar respostas para o seu próprio (SOTER; CONNORS, 

 
17 No original: “So, this is my life. And I just want you to know that I am both happy and sad, and I’m still 

trying to figure out how that could be.” 
18 No original: “despite the fact that the book’s protagonist is a teenager, and despite the fact that the text is 

primarily approached by readers in a high school context, the quality of the writing, the novel’s realistic 

tone, and the depth of the issues discussed in its pages have assured its position as a contemporary young 

adult and literary classic.” 
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2009) – fato que se torna ainda mais claro quando se pensa na relação de Charlie, o 

protagonista, com os livros que lê (em sua maioria romances de formação, como, por 

exemplo, O apanhador no campo de centeio, de J. D. Salinger, e O sol é para todos, de 

Harper Lee, recomendados pelo seu professor de inglês avançado, Bill). Em sua 

dificuldade de se relacionar socialmente, Charlie se volta para esse tipo de literatura para 

compreender a realidade e como se insere no meio em que vive. Uma característica 

predominante do young adult, segundo Roberta Trites (2000), é a busca por uma 

identidade e/ou uma independência: 

 

Como resultado, a popularidade do tradicional Bildungsroman com ênfase na 

autodeterminação abre espaço para a dominância do romance young adult no 

mercado, que está menos interessado em retratar crescimento de maneira 

fidedigna e mais empenhado em investigar como o indivíduo existe na 

sociedade19. (TRITES, 2000, p.19 – tradução minha) 

 

Nesse empenho de investigar como o indivíduo se relaciona socialmente, mais 

importante do que oferecer uma história com um final feliz ou somente experiências 

positivas é representar protagonistas que são colocados diante de situações complexas e 

inusitadas – ainda que não necessariamente únicas ou particulares deles – e precisam 

arranjar uma forma de lidar com elas, buscando seu lugar no mundo. Através das cartas 

que Charlie escreve, vai-se descobrindo um pouco mais sobre sua vida, tecendo um olhar 

crítico sobre a adolescência de forma geral. Pelo olhar de Charlie, vislumbram-se as 

dificuldades próprias dessa faixa etária, que se mostra confusa por ser tão instável – tem-

se mais responsabilidades do que quando criança, mas ainda é preciso seguir as regras 

das figuras de autoridades, colocando o adolescente em oposição ao adulto. 

 

2.1 A escrita como forma de expressão 

 

Em sua obra Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History (1996), 

Cathy Caruth apresenta a conceituação do trauma psicológico na literatura20, formando 

uma das primeiras pesquisas da teoria literária do trauma. Discutindo diferentes temas, 

Caruth tem a intenção de definir o trauma a partir da premissa de que ele é inassimilável 

 
19 No original: “As a result, the popularity of the traditional Bildungsroman with its emphasis on self 

determination gives way to the market dominance of the Young Adult novel, which is less concerned with 

depicting growth reverently than it is with investigating how the individual exists within society.” 
20 Neste trabalho, a teoria do trauma na literatura é focada em representação, e se difere daquela abordada 

na psicologia, que é mais focada em diagnóstico e tratamento. 
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e, muitas vezes, inexprimível. Ela comenta sobre uma análise literária de Freud: “Se 

Freud recorre à literatura para descrever uma experiência traumática, é porque a literatura, 

assim como a psicanálise, está interessada na relação complexa entre o saber e o não 

saber.21” (CARUTH, 1996, p.3, grifos meus). Para compreender os limites e as 

profundezas da experiência traumática, os escritos de Freud insinuam que o trauma é 

ainda maior do que uma ferida na psique, é uma dor que demanda atenção, na tentativa 

constante de revelar uma verdade inalcançável: “Essa verdade, em seu surgimento tardio, 

não pode estar vinculada apenas ao que é conhecido, mas também ao que permanece 

desconhecido em nossas próprias ações e nossa linguagem22” (CARUTH, 1996, p.4). 

Assim, é possível estabelecer uma relação entre o trauma e a linguagem, que se 

apresenta tanto na necessidade de escrever e narrar, quanto na impossibilidade de fazê-

lo, ou seja, no silêncio. Essa necessidade, que às vezes chama a atenção do sobrevivente 

involuntariamente, à força, de forma confusa, pode aparecer na literatura com o papel de 

tentar representar aquilo que é difícil de dizer. Mesmo com a dificuldade, para James 

Pennebaker, que cunhou o termo Expressive Writing (Escrita Expressiva) nos anos 80, há 

dois possíveis benefícios nessa prática: o autoconhecimento e a recuperação. Pennebaker 

defende a ideia de que quando o indivíduo coloca experiências traumáticas em palavras, 

tira um pouco do peso que os eventos emocionais causaram (PENNEBAKER, 2014, 

p.11). Através de pesquisas, questionários e estudos de casos, ele observou que: 

 

Ter uma experiência traumática certamente foi ruim para as pessoas de muitas 

formas, mas as que passaram por um trauma e o mantiveram em segredo 

ficavam muito piores. Não compartilhar o trauma (...) colocava as pessoas em 

riscos maiores de doenças leves e graves, comparado com pessoas que 

compartilhavam seus traumas. Os perigos de manter segredo eram mais 

aparentes para traumas mais graves23. (PENNEBAKER, 2014, p.12 – 

tradução minha) 

 

Ao unir a ideia de trauma à de literatura, Geoffrey Hartman aponta que a 

expressividade através da escrita ou da arte não tem o efeito apenas de reviver o ocorrido 

 
21 No original: “If Freud turns to literature to describe traumatic experience, it is because literature, like 

psychoanalysis, is interested in the complex relation between knowing and not knowing.” 
22 No original: “This truth, in its delayed appearance and its belated address, cannot be linked only to what 

is known, but also to what remains unknown in our very actions and our language.” 
23 No original: “Having a traumatic experience was certainly bad for people in many ways, but people who 

had a trauma and kept that traumatic experience secret were much worse off. Not talking to others about a 

trauma, we learned, placed people at even higher risk for major and 

minor illness compared to people who did talk about their traumas. The dangers of keeping secrets were 

most apparent for major life traumas.” 
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através da repetição, e sim o efeito de causar alívio, argumentando que expressar um 

trauma é aumentar sua capacidade de autorreflexão, formando uma ligação entre 

expressão literária e saúde psíquica (HARTMAN, 2003, p.260). 

Pensando nesse contexto, Charlie resolve escrever porque se sente sozinho após 

dois eventos traumáticos – o suicídio do amigo Michael, alguns meses antes, e a morte 

da tia na infância, que nunca conseguiu superar. Precisa que alguém o escute, alguém que 

ele sabe ser uma boa pessoa, mas que não terá como interferir. Assim, pensa que poderá 

ser sincero, falar sobre as coisas pelas quais passou e está passando sem censura ou 

repercussões, pois não será identificado. Inicialmente, não se sabe como ele encontra a 

pessoa com quem se comunica, só se sabe que é uma pessoa de quem ele ouviu falar bem. 

Em uma de suas cartas finais, ele explica que é importante que o receptor saiba que ele 

não o encontrou aleatoriamente nas páginas amarelas, mas ouviu falar muito bem dele 

enquanto entreouvia duas colegas conversando na aula, e estava se sentindo tão mal e 

sozinho que confiou nessa pessoa como o destinatário ideal para suas cartas, como alguém 

que não julgaria: “O tipo de pessoa que não se incomodaria em receber cartas de um 

garoto. (...) Que entenderia como isso é melhor do que um diário porque [nas cartas] há 

comunhão e um diário pode ser encontrado24” (CHBOSKY, 2009, p.221 – tradução minha).  

Fica evidente ao leitor que o destinatário dessas cartas não é relevante como 

personagem – é apenas uma figura que remete a nós, os próprios leitores. Assim, quando 

Charlie começa cada carta com “Querido amigo”, o leitor pode se sentir incluído nesta 

categoria, como sendo o recipiente de seus relatos íntimos. Mostra-se, também, que o 

papel da escrita, para Charlie, não é apenas se expressar; é necessário se abrir com uma 

pessoa que ele sabe que existe, ainda que não conheça pessoalmente, e de quem tenha 

uma boa recomendação. Sua solidão é tão grande que, mesmo sem respostas, sem troca, 

ele precisa sentir que é ouvido. É interessante que essa anonimidade, que lhe é tão cara, 

revela uma de suas características principais – a passividade: 

 

[Charlie] não só quer afirmar que há pessoas no mundo dispostas a entendê-lo 

sem tirar vantagem dos eventos que compartilha, como também escreve na 

tentativa de entender quem é e o que deseja. Ainda assim, ao se recusar a 

assinar as cartas com seu nome verdadeiro, e se recusando também a contar 

seus medos e suas tensões a uma pessoa que de fato o conhece, ele está 

 
24 No original: “The kind of person who wouldn’t mind receiving letters from a kid. The kind of person 

who would understand how they were better than a diary because there is communion and a diary can be 

found.” 
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perpetuando o senso de deslocamento que o caracteriza durante toda a 

narrativa25. (MATOS, 2013, p.3 – tradução minha) 

 

Para Angel Matos (2013), essa imparcialidade que Charlie sente ao enviar as 

cartas a um desconhecido – permitindo-lhe ser mais sincero e verdadeiro do que jamais 

seria com alguém que o conheça – é também o que se posa como um possível problema, 

uma vez que lhe permite evitar encarar suas próprias questões de forma direta. Ao mesmo 

tempo, as cartas são um desafio de autoconhecimento, uma vez que Charlie se debruça 

sobre elas como forma de se inserir nos acontecimentos de sua vida, em vez de só narrá-

los como uma pessoa de fora: “quando escrevo as cartas, passo os próximos dois dias 

tentando entender o que descobri nelas. Não sei se isso é bom ou ruim.26” (CHBOSKY, 

2009, p.31 – tradução minha). 

Seu professor de inglês avançado, Bill, toma um interesse pessoal por Charlie ao 

perceber que ele é um leitor dotado – Charlie admite ler o mesmo livro três vezes seguidas 

a fim de se aprofundar melhor nas questões presentes na literatura. Assim, Charlie 

descreve como Bill lhe passa tarefas extras sobre livros diversos. Ao ser pego 

“observando as pessoas” por Bill, que pergunta se ele sempre pensa tanto assim, Charlie 

pergunta: “Isso é ruim?” ao que o professor responde: “Não necessariamente. É que às 

vezes as pessoas usam o pensamento para não participar da vida27.” (CHBOSKY, 2009, 

p.26). O comentário do professor indica essa percepção da personalidade introspectiva de 

Charlie como uma pessoa que pensa mais do que age, o que faz relação também com o 

título, “invisível”. Vale mencionar que, no inglês, a palavra é “wallflower”, que não 

significa literalmente invisível, mas é usada para descrever uma pessoa tímida e reservada 

que foge do holofote em contextos sociais, tomando uma posição mais observadora do 

que ativa28.  

A partir dessa conversa, Charlie fica fascinado pela ideia de participar, ainda que 

não saiba exatamente como. Ele é percebido na escola como um adolescente incomum, e 

 
25 No original: “not only does he want to affirm that there are people in the world who are willing to 

understand him without taking advantage of the events he shares, but he is also writing in an attempt to 

understand who he is and what he desires. Nevertheless, by refusing to attach his real name in any of his 

letters, and by refusing to divulge his fears and tensions to a person who actually knows him, he is further 

perpetuating the sense of detachment that characterizes him throughout the entire narrative.” 
26 No original: “when I write letters, I spend the next two days thinking about what I figured out in my 

letters. I do not know if this is good or bad. 
27 No original: “Not necessarily. It’s just that sometimes people use thought to not participate in life.” 
28 Ver definição no dicionário Merriam-Webster, disponível em: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/wallflower. Acesso em 10/03/2019.  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/wallflower
https://www.merriam-webster.com/dictionary/wallflower
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tem consciência disso. A primeira história que conta a seu interlocutor anônimo é sobre 

o suicídio de seu melhor amigo Michael – seu único amigo –, e como foi o resto do seu 

ano na escola desde que isso aconteceu. Um de seus tormentos é não entender porque o 

amigo teria se matado sem lhe deixar um bilhete, e conta que a resposta do psicólogo da 

escola é que Michael provavelmente tinha “problemas em casa” e sentia que não tinha 

ninguém com quem conversar, o que faz Charlie se sentir extremamente culpado, gritando 

com todos. Depois desse incidente, Charlie escreve que os professores passaram a tratá-

lo diferente e a lhe dar notas boas mesmo quando ele próprio achava que não merecia: 

“Para ser sincero, acho que eu deixava todos nervosos29” (CHBOSKY, 2009, p.5 – 

tradução minha). 

A partir daí, Charlie fala muito sobre o tema “problemas em casa” para entender 

por que as pessoas fazem o que fazem: ele está tão interessado em conhecer as razões 

pessoais dos outros quanto as suas próprias. Chega a escrever: “Eu tento pensar na minha 

família como a razão para eu ser desse jeito30” (CHBOSKY, 2009, p.3 – tradução minha), 

e não fica claro para o leitor de que “jeito” é esse. Já na segunda carta, os traços desse 

“jeito” de Charlie começam a aparecer, quando conta que precisou se defender de um 

menino que começou a bater nele, sem saber que Charlie fazia aulas de autodefesa com 

o irmão mais velho desde criança e, apesar de ser pequeno, sabia brigar muito bem. O 

interessante na história é que Charlie começa a chorar de forma descontrolada depois de 

bater no menino e precisa ser levado para casa, ficando conhecido como “o menino que 

bateu no outro e não conseguia parar de chorar depois” (CHBOSKY, 2009, p.9 – tradução 

minha). Aos 15 anos, é fácil para um adolescente ficar preso a estigmas e estereótipos que 

marcam pelo resto da trajetória escolar, principalmente ao ter uma reação diferente da 

esperada. 

Assim, ainda que esteja tentando se expressar nessas cartas anônimas e use sua 

escrita como forma de assimilar sua realidade, permanece passivo diante da vida. Chora 

sem motivo aparente e percebe que tem “algo de errado” com ele, mesmo que não consiga 

identificar o que é. Percebe-se uma natureza inocente e extremamente sensível, ao mesmo 

tempo em que aparece, em situações específicas, essa agressividade e uma falta de 

controle.  

 
29 No original: “To tell you the truth, I think I made them all nervous.” 
30 No original: “I try to think of my family as a reason for me being this way (…)”. 



31 
 

 

Em passagens diferentes do romance, vê-se como o silêncio é natural para Charlie. 

Pequenos momentos denunciam uma relação entre silêncio e segredo: as pessoas confiam 

em Charlie porque ele é calado; ele observa, mas não julga. Assim, ele se torna ótimo em 

guardar segredos. Fica claro que há situações em que ele não compreende exatamente o 

segredo que está guardando – não assimila o acontecimento. Em uma passagem, conta 

para seus amigos sobre a única festa da qual tinha participado, quando tinha uns 12 anos, 

organizada por seu irmão mais velho em casa. O irmão mandou que ficasse em um dos 

quartos durante a festa inteira, até que entrou um casal que ignorou sua presença e 

começou a se beijar na frente dele. Enquanto narra o que aconteceu, descreve como a 

menina estava reagindo às ações do menino e vai ficando desconfortável. É através do 

ato de narrar o caso aos amigos que ele se dá conta de que foi testemunha de um estupro, 

sendo consumido pela raiva naquele instante. Ainda que isso tenha acontecido anos antes, 

ele só é capaz de assimilar o evento ao narrá-lo. Essa também é uma característica que 

demonstra a inocência de Charlie e, mais importante do que isso, mostra a importância 

que se expressar tem para ele como forma de organizar os pensamentos. Traçando um 

paralelo entre esse momento e o ato de escrever as cartas, é possível perceber o quanto 

Charlie conta com a escrita para compreender o que lhe acontece: 

 

O esforço que Charlie faz para tentar entender seus pensamentos é um 

indicativo claro de que Bill estava certo. Investe tanto em tentar entender a 

vida que sobra pouco espaço para de fato viver e aproveitá-la31. (MATOS, 

2013, p.9 – tradução minha) 

 

Depois do que diz o professor, ele começa a tentar ser mais ativo, sair da zona de 

conforto e mudar sua condição de observador, de invisível. Assim, se esforça mais para 

fazer amizade com as pessoas, colocando-se disponível para novas experiências. Quando 

puxa assunto com Patrick, um menino mais velho que se mostra bastante simpático, 

Charlie é apresentado a um novo grupo de amigos, e a forma como é bem recebido o 

emociona, demonstrando essa necessidade de afeto e aceitação: “Eles não faziam piadas 

internas ou dificultavam minhas chances de acompanhar o assunto. Me faziam 

perguntas.32” (CHBOSKY, 2009, p.22 – tradução minha). Esse trecho mostra como 

 
31 No original: “The effort that Charlie puts into trying to understand his meditations is a clear indicator 

that Bill was right to some extent. So much effort is invested trying to understand life that there is little 

room to actually live and enjoy it.” 
32 No original: “They didn’t throw inside jokes and made me struggle to keep up. They asked me 

questions.” 
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Charlie estava tão acostumado a não ganhar atenção que se surpreende com o interesse 

genuíno das pessoas. 

A relação distante que Charlie mantém com sua família vai se revelando nos 

pequenos fatos que ele conta nas cartas. Voltando a pensar nos “problemas em casa” que 

possivelmente Michael tinha, Charlie reflete sobre os seus próprios, mas sente que as 

outras pessoas têm problemas muito maiores. Além da solidão que veio com o suicídio 

de Michael, vê-se também que ele ainda sente, no presente, a dor da morte de sua tia 

Helen, a quem ele se refere como “sua pessoa favorita no mundo todo33.” (CHBOSKY, 

2009, p.6 – tradução minha). Conta que a tia Helen morou com eles quando Charlie tinha 

uns sete anos porque “alguma coisa muito ruim aconteceu com ela34” (CHBOSKY, 2009, 

p.7 – tradução minha). Em uma carta meses depois, Charlie revela que tia Helen sofreu 

violência sexual constantemente por parte de um amigo da família, algo que nunca 

superou, tendo dificuldades com drogas, alcoolismo e problemas de relacionamentos, até 

a mãe de Charlie, irmã dela, acolhê-la. Ao relembrar a história do abuso da tia, Charlie 

comenta: “Algumas pessoas realmente têm problemas muito piores.” (CHBOSKY, 2009, 

p.7 – tradução minha). Essa constatação se torna ainda mais interessante quando se chega 

ao final do romance, pois serve de foreshadowing para o próprio abuso sofrido por Charlie 

pela tia Helen, do qual se esqueceu completamente. Em uma conversa com o pai, Charlie 

tenta entender por que o namorado da irmã teria batido nela, perguntando se o pai acha 

que os pais desse menino batiam nele, e se ter problemas em casa tinha influência nisso. 

O pai responde: “Nem todo mundo tem uma história triste, Charlie, e mesmo que tenham, 

isso não é justificativa35.” (CHBOSKY, 2009, p.31 – tradução minha). 

Charlie chama atenção para todas as vezes em que é abraçado, fazendo questão de 

mencionar isso nas cartas, mostrando como o contato físico e a demonstração de afeto 

fazem falta em seu dia a dia – mais uma revelação da distância com seus familiares. Um 

episódio que mostra sua inocência é quando conta para Sam – irmã de consideração de 

Patrick e paixão platônica de Charlie – que teve um sonho erótico com ela e começa a 

chorar logo depois. Percebe-se que nesses dois casos relatados em que Charlie chorou – 

o primeiro foi o de autodefesa, quando bateu no menino de forma descontrolada –, o 

sentimento em comum é a culpa, uma emoção bastante comum a pessoas que sofreram 

 
33 No original: “My Aunt Helen was my favorite person in the whole world.” 
34 No original: “(…) something very bad happened to her.” 
35 No original: “Not everyone has a sob story, Charlie, and even if they do, it’s no excuse.” 
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um trauma, ainda que de forma inconsciente, uma vez que muitas vítimas sabem que não 

tiveram culpa, que aquilo não poderia ter sido evitado, mas ainda assim o sentimento 

aparece (HORVITZ, 2000, p.19). 

Depois de consolá-lo, Sam o abraça: “Foi estranho, porque minha família não 

costuma abraçar muito, exceto pela minha tia Helen36”. Há outros episódios envolvendo 

abraços que demonstram o estado emocional de Charlie, como quando é apresentado a 

um amigo de Sam e Patrick: “Sam disse: ‘Esse é nosso amigo, Charlie’. E você não vai 

acreditar – Bob me abraçou!” (CHBOSKY, 2009, p.36 – tradução minha). A felicidade 

genuína por ter sido apresentado como amigo deles, e a demonstração de afeto desse 

desconhecido que o abraçou por associação significam muito para ele, porque mostra o 

início de uma fase em que Charlie pertence a um grupo, o seu grupo de amigos. 

Em muitas passagens da coletânea de cartas, os leitores têm acesso ao que é a 

personalidade de Charlie através de seu relato sobre o que outras pessoas dizem a seu 

respeito, porque sua natureza passiva faz com que ele faça mais interpretações sobre os 

outros do que sobre si mesmo. Ainda assim, o processo de escrever as cartas vai 

expandindo essa perspectiva: Charlie aos poucos vai desenvolvendo sua forma de 

escrever, tanto através da escrita das cartas, como também das tarefas extras que o 

professor Bill lhe passa sobre os livros que lê, que acabam por ampliar sua visão de 

mundo, limitada até então. O ato de parar para escrever as cartas se torna um momento 

de reflexão no qual Charlie não apenas vive de forma automática: cada situação e 

experiência nova é vivenciada e depois absorvida, uma vez que ele os interpreta com as 

próprias palavras, na escrita. Assim, ele se encontra em um processo de reconhecimento 

do mundo e de autoconhecimento: 

 

É só quando Charlie conhece pessoas com quem se identifica que ele se sente 

ligado à sua vida. (…) Ao escrever as cartas, Charlie reflete sobre sua crescente 

participação na vida e compartilha sentimentos de aceitação com o recipiente 

das cartas37. (WASSERMAN, 2003, p.51 – tradução minha) 

 

A partir desse trecho, Emily Wasserman afirma que, através das conclusões que 

tira sobre os outros e compartilha nas cartas, Charlie vai se desenvolvendo como 

 
36 No original: “it was strange because my family doesn’t hug a lot except my Aunt Helen.” 
37 No original: “It is not until he meets people with whom he can connect that he feels at all engaged in life. 

He writes of his new friends, " Patrick and Sam didn't just throw around inside jokes and make me struggle 

to keep up. Not at all. They asked me questions" (Chbosky 19). As he writes letters, Charlie reflects on his 

growing participation in life and shares increasing feelings of acceptance with the recipient of his letters.” 
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indivíduo e constrói seu próprio senso crítico, se apropriando desse espaço como um lugar 

para “confrontar seus demônios particulares” (2003, p.50 – tradução minha). 

 

2.2 A representação do trauma – teoria e análise 

 

A partir da teoria do trauma pensada por Freud, Cathy Caruth desenvolve uma 

interpretação da experiência traumática, a fim de explorar como a literatura pode 

representar esses eventos: 

 

[O evento] é vivenciado de forma rápida e inesperada demais para ser 

totalmente compreendido, logo está indisponível à consciência até que se 

imponha de novo, repetidamente, nos pesadelos e ações do sobrevivente. (...) 

Assim, o trauma não é localizado no simples ato ou evento de violência original 

no passado de um indivíduo, mas na forma como sua natureza não assimilada 

(...) retorna para perturbar o sobrevivente depois38. (CARUTH, 1996, p.4 – 

tradução minha) 

 

Com esta interpretação, Caruth indica que o trauma não é apenas um ato específico 

de choque ou dor infligidos, mas o conjunto de todas as marcas que a experiência 

traumática deixa no indivíduo após o evento – até aquelas que ele não é capaz de 

reconhecer ou compreender. Os sobreviventes do trauma buscam uma consciência do 

ocorrido – uma forma de captar a violência brutal e abrupta sofrida, não assimilada por 

completo pela sua impossibilidade e involuntariedade diante daquela situação. O que 

Caruth sugere, refletindo sobre as análises literárias de Freud sobre o trauma, é que, se a 

experiência traumática nem sempre é assimilada assim que ocorre, e as marcas existem 

(ainda que o seu significado esteja indisponível ao sobrevivente), então esse trauma não 

é marcado pela violência envolvida apenas, mas pela forma como, desconhecida e 

incompreensível, ela se torna parte da realidade presente do indivíduo que a vivenciou. 

Dessa forma, dois indivíduos podem ter uma experiência traumática parecida e assimilá-

las de formas diferentes, tendo, assim, marcas traumáticas também distintas no seu 

presente, sendo influenciados pelo trauma de maneira singular. 

 
38 No original: “[the event] is experienced too soon, too unexpectedly, to be fully known and is therefore 

not available to consciousness until it imposes itself again, repeatedly, in the nightmares and repetitive 

actions of the survivor. (…) So trauma is not locatable in the simple violent or original event in an 

individual’s past, but rather in the way that its very unassimilated nature—the way it was precisely not 

known in the first instance — returns to haunt the survivor later on.” 
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As repetições mencionadas por Caruth – através de pesadelos, flashbacks, 

pensamentos intrusivos – são marcas do trauma, cujo intuito é impor ao sobrevivente a 

assimilação dos eventos negativos: “A repetição dolorosa do flashback só pode ser 

compreendida como a completa incapacidade da mente de evitar o evento desagradável 

ao qual ainda não foi dado nenhum significado psíquico.39” (CARUTH, 1996, p.59 – 

tradução minha). Assim, para compreender o ocorrido – sua história, seu passado –, o 

sobrevivente é forçado pelo seu inconsciente a reviver a experiência traumática até que 

seja capaz de confrontá-la em sua consciência. 

Caruth posa uma pergunta pertinente em sua obra: “O trauma é o encontro com a 

morte, ou a experiência contínua de ter sobrevivido a ela?40” (1996, p.20 – tradução 

minha). Ao refletir sobre sua própria questão, ela afirma que há uma oscilação entre a 

crise de morte e uma crise de vida na sobrevivência de um trauma, precisamente a história 

de ter de suportar um evento insuportável. Essa ideia parece interessante para falar sobre 

o uso da palavra “sobrevivente” no lugar de “vítima”. Enquanto a ideia de vítima remete 

a alguém paralisado, que não tem controle sobre sua própria vida – o que é como muitas 

pessoas que sofreram um trauma se sentem –, o sobrevivente está vivo, e as marcas do 

trauma vivem ativamente nele, ainda que essa vida seja com a presença dessa “morte 

figurada.” 

A obra de Cathy Caruth se propõe a criar um conceito de teoria literária do trauma 

que pudesse ser aplicado a qualquer tipo de representação de experiência traumática que 

invocasse consequências negativas, através de uma perspectiva histórica, com os estudos 

de Freud e Lacan, que utilizaram exemplos da literatura para elaborar alguns conceitos e 

ideias acerca do trauma. Michelle Balaev (2014), em sua análise sobre a teoria de Caruth, 

escreve que “o vazio inenarrável se tornou o conceito dominante da crítica literária 

refletindo sobre a função do trauma na literatura.41” (BALAEV, 2014, p.1 – tradução 

minha). Enquanto a perspectiva histórica de Caruth acabou por focar em traumas 

relacionados a morte e guerra, Balaev tem o objetivo de trazer a obra de Caruth para uma 

perspectiva contemporânea, de forma a evidenciar as diferentes abordagens do trauma na 

literatura, com a função de reconhecer o impacto do sofrimento em indivíduos e 

 
39 No original: “the painful repetition of the flashback can only be understood as the absolute inability of 

the mind to avoid an unpleasurable event that has not been given psychic meaning in any way”. 
40 No original: “Is the trauma the encounter with death, or the ongoing experience of having survived it?” 
41 No original: “The unspeakable void became the dominant concept in criticism for imagining trauma’s 

function in literature.” 
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comunidades, considerando o papel da literatura em um mundo violento e as formas como 

as variadas linguagens podem representá-lo. 

Pensando nessas diferentes abordagens, foi impossível iniciar uma pesquisa sobre 

trauma na literatura e não se deparar com as narrativas de testemunho, catástrofes e 

atrocidades. Nas leituras sobre teoria do trauma, a maior parte das pesquisas e dos teóricos 

na crítica literária se voltaram para as narrativas de guerras e de genocídios, com destaque 

ao Holocausto. É compreensível que os testemunhos de sobreviventes do Holocausto 

estejam no centro da teoria literária do trauma, uma vez que narram eventos radicalmente 

violentos e compõem um senso de sofrimento coletivo e universal.  

No entanto, a premissa do evento traumático não assimilável e inenarrável, bem 

como o estresse pós-traumático convertido em forma de pensamentos intrusivos, podem 

estar presentes na experiência individual de qualquer sobrevivente de trauma, para todo 

tipo de violência brutal, abrupta, inesperada e involuntária a qual sejam submetidos. Essa 

proposta é apoiada por Geoffrey Hartman (2003), que argumenta que os relatos de guerras 

dominaram os estudos literários de trauma por conterem condições “extraordinárias” e 

universais, mas que não se pode estabelecer uma equivalência das experiências 

traumáticas quando existem determinantes contraditórias em cada uma delas, sendo as 

mais importantes, para ele, a “variabilidade da sensibilidade humana” e a “diversidade 

dos contextos culturais” (HARTMAN, 2003, p.260 – tradução minha). Assim, Hartman 

aponta para uma teoria literária do trauma que se volta às palavras, tanto quanto à falta 

delas, e expõe a ferida através do silêncio, por meio do que chama de “verbalização 

literária”: 

 

Como um esforço especificamente literário, os estudos do trauma exploram a 

relação entre feridas e palavras. Seu maior foco é nas palavras que ferem, e 

presumidamente são curadas, se possível, com mais palavras. Mas a dor, 

atacando de forma mais profunda do que se percebe, também vem por meio de 

uma inadequação radical do que é ouvido e lido, quando as palavras que se 

procura não podem ser atribuídas ou redirecionadas a outros choques (...). A 

literatura reconhece e exclui essa inadequação ao mesmo tempo. Se há uma 

falha na linguagem, resultando em silêncio ou mutismo, então nenhuma 

superação ou catarse é possível. A verbalização literária, no entanto, 

permanece como base para manter a ferida reconhecível e o silêncio audível42. 

(HARTMAN, 2003, p.259 – tradução minha) 

 
42 No original: “As a specifically literary endeavor trauma study explores the relation of words and wounds. 

Its main focus is on words that wound, and presumably can be healed, if at all, by further words. But hurt, 

striking deeper than we realize, also comes through the radical inadequacy of what is heard and read, when 

the words searched for cannot address of redress other shocks (…). Literature both recognizes and offsets 

that inadequacy. If there is a failure of language, resulting in silence or mutism, then no working through, 
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O argumento de Hartman compõe uma abordagem contemporânea aos 

pensamentos pioneiros de Caruth, sem se prender tanto à psicanálise, e é corroborado por 

Balaev, ambos com o objetivo oferecer uma visão mais atualizada ao modelo clássico de 

Caruth. Enquanto Hartman aponta que o falar/escrever/expressar não precisa ser literal – 

uma vez que o silêncio também diz bastante –, Balaev reforça que uma única 

contextualização de trauma provavelmente nunca se encaixará nas múltiplas 

representações de trauma na literatura, que muitas vezes são contraditórias, “porque textos 

cultivam uma ampla variedade de valores que revelam compreensões culturais e 

individuais do eu, da memória e da sociedade43 (BALAEV, 2014, p.8 – tradução minha). 

Aplicando essas ideias presentes na teoria literária do trauma à construção do 

personagem de Charlie, percebe-se em sua narrativa que as marcas de seu trauma e os 

sentimentos que o assombram vão aparecendo aos poucos, de acordo com a passagem do 

tempo, ainda que a revelação da experiência traumática e de como ela o afetou só chegue 

para o leitor ao final, com o auxílio da escrita. Algumas vezes, Charlie fornece peças para 

que o leitor compreenda como ele era antes do momento das cartas, e a sensação de 

deslocamento e não pertencimento nem sempre parte de algo dele, mas do que vive e 

escuta com as pessoas a sua volta, como, por exemplo, neste diálogo com a irmã, após 

trair a confiança dela sobre o namorado para os pais: 

 

“Eu odeio você.” 

Minha irmã disse de forma diferente da que tinha dito ao meu pai. Foi 

verdadeiro comigo. 

“Eu amo você”. Foi só o que pude dizer de volta. 

“Você é um esquisito, sabia? Você sempre foi esquisito. Todo mundo diz isso. 

Sempre disseram.” 

“Estou tentando não ser.44” (CHBOSKY, 2009, p.28 – tradução minha) 

 

A forma sincera com a qual Charlie responde esse tipo de conversa revela a 

distância entre ele e sua família, assim como sua falta de pertencimento no meio em que 

 
no catharsis, is possible. Literary verbalization, however, still remains a basis for making the wound 

perceivable and the silence audible.”   
43 No original: “A single conceptualization of trauma will likely never fit the multiple and often 

contradictory depictions of trauma in literature because texts cultivate a wide variety of values that reveal 

individual and cultural understandings of the self, memory, and society.” 
44 No original: “’I hate you.’ 

My sister said it different than she said it to my dad. She meant it with me. She really did.  

‘I love you,’ was all I could say in return.  

‘You’re a freak, you know that? You’ve always been a freak. Everyone says so. They always have.’  

‘I’m trying not to be’.” 
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está inserido, não só na escola, como também em casa. Quando ele diz “Estou tentando 

não ser”, vê-se um esforço verdadeiro de seguir o conselho do professor Bill e dos seus 

novos amigos a fim de se encaixar socialmente, com a consciência de que está à margem 

da realidade da maior parte dos adolescentes. O que Charlie encontra, no grupo de amigos 

com Sam e Patrick, são pessoas que não estão ligando para o fato de ele ser três anos mais 

novo, inexperiente e um pouco “diferente”. É um grupo que não o julga como “esquisito”, 

aceitando suas particularidades. Esse é o tipo de aceitação que faltava na vida de Charlie, 

depois da morte de Michael e tia Helen, uma vez que ele não parece conseguir isso com 

os familiares. 

A relação de Charlie com a tia Helen é possivelmente a mais complexa retratada 

no romance. Ela morreu no dia do seu aniversário de 7 anos, no Natal, depois de ter saído 

para comprar seu presente – o que faz com que Charlie se sinta culpado toda vez que a 

época se aproxima. Ao contar sobre esse dia, Charlie revela ao leitor um pouco de seu 

histórico e suas dificuldades com saúde mental: 

 

Eu só lembro de ter ido ao hospital. (...) Lembro de um médico me fazendo 

perguntas. Lembro de contar a ele que tia Helen era a única que me abraçava. 

Lembro de ver minha família na sala de espera no dia do Natal. Lembro de não 

poder ter ido ao velório. Lembro de nunca ter me despedido da tia Helen. Não 

sei por quanto tempo fiquei indo ao médico. Não lembro por quanto tempo me 

mantiveram fora da escola. Foi por muito tempo, isso eu sei45. (CHBOSKY, 

2009, p.97 – tradução minha) 

 

Charlie revela também que teve que repetir de ano nessa época. O fato de não se 

lembrar de mais detalhes, como quanto tempo ficou fora da escola, pode estar relacionado 

ao quão criança era, mas também pode ser porque perder a tia foi uma experiência tão 

traumática que causou uma névoa em sua mente. Tanto que, oito anos depois, Charlie 

ainda se prende à relação com a tia como primária, comparando essa relação com todas 

as outras. Quando Sam fala que o ama, ainda que como amiga, Charlie descreve o fato 

ressaltando que foi a terceira vez que ele ouviu isso de alguém desde que tia Helen 

morreu, sendo as outras duas vezes da mãe dele. A forma como ele conta insinua que o 

 
45 No original: “I just remember going to the hospital. I remember sitting in a room with bright lights. I 

remember a doctor asking me questions. I remember telling him how Aunt Helen was the only one who 

hugged me. I remember seeing my family on Christmas day in a waiting room. I remember not being 

allowed to go to the funeral. I remember never saying good-bye to my Aunt Helen. I don’t know how long 

I kept going to the doctor. I don’t remember how long they kept me out of school. It was a long time. I 

know that much. 
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“Eu te amo” da tia é mais impactante do que o da mãe, porque é o ponto que ele decide 

enfatizar. 

Em estudos sobre a relação entre trauma e memória, há duas concepções que são 

paradoxais: a que diz que a memória da experiência traumática é facilitada por conta do 

choque, se tornando mais vívida, e a que diz que a memória se torna fragmentada, 

reprimida ou bloqueada pelo inconsciente (PEACE; PORTER, 2008). Assim como o 

trauma, a memória também tem marcas distintas para diferentes tipos de experiência, 

indivíduos e culturas. Na tentativa de conferir se a memória traumática de um evento de 

abuso sexual infantil é relembrada com vivacidade, como a primeira concepção, ou 

fragmentada, como a segunda, Kristine Peace e Stephen Porter (2008), mesmo sem 

chegarem a um resultado conclusivo em sua pesquisa, corroboram a ideia de memória 

fragmentada por conta do choque ou violência do evento traumático, mas argumentam 

também que as vítimas, por serem adultos lembrando de eventos de quando eram crianças, 

podem não ter assimilado o evento na hora em que ele ocorreu por não terem 

conhecimento do que é um ato sexual ou um toque inadequado, sem capacidade para dar 

sentido àquilo e, consequentemente, sem assimilar o evento de forma clara. Assim, o 

choque da violência mais a inocência da infância contribuem para tornar a questão da 

memória de um abuso sexual ainda mais complexa. 

Em seu estudo sobre pensamentos intrusivos e flexibilidade da memória, com base 

nas descobertas de Janet, Bessen Van der Kolk e Onno Van der Hart (1994) explicam que 

como o trauma é vivido de forma inesperada e assustadora, o sistema de armazenamento 

de memória nem sempre está equipado para armazenar lembranças que fujam do natural 

ou cotidiano, sendo a experiência completamente subjetiva e individual:  

(...) a facilidade com que a experiência atual é integrada a estruturas mentais 

existentes depende da avaliação subjetiva do que está acontecendo; 

experiências familiares e esperadas são assimiladas automaticamente, sem 

muita consciência de detalhes, enquanto experiências assustadoras ou 

inesperadas podem não se encaixar facilmente no sistema cognitivo existente, 

podendo ser lembradas com grande vivacidade, ou resistir à integração por 

completo. Sob condições extremas, sistemas existentes podem ser incapazes 

de acomodar experiências assustadoras, o que faz com que a memória dessas 

experiências seja armazenada de forma diferente, ou com que não seja 

acessível sob condições normais: se torna dissociada da consciência e do 

controle voluntário (Janet, 1889, 1919-25). Quando isso ocorre, fragmentos 

dessas experiências não integradas podem se manifestar depois, em 
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lembranças tardias46. (VAN DER KOLK; VAN DER HART, 1995 – tradução 

minha) 

 

Como já foi dito, essas manifestações de fragmentos podem vir na forma de 

flashbacks e pesadelos, podendo surgir de forma aleatória ou acionadas por um ato similar 

ao do evento traumático, transportando o sobrevivente àquela situação involuntariamente, 

sem consciência de que aquele evento pertence ao passado, porque nenhum sentido foi 

dado a ele. Assim, os sentimentos de medo e horror podem retornar ao personagem, ainda 

que ele esteja fisicamente seguro no presente. No texto literário, esses flashbacks podem 

aparecer como frases soltas que não parecem pertencer à cena descrita, por vezes 

assinaladas em itálico (como, por exemplo, fluxos de consciência), ou até mesmo por 

meio de descrição de cenas que trocam de ambiente e tempo de forma abrupta, entre 

outras estratégias narrativas.  

Quando Charlie descreve o seu Natal, fica claro que todo o seu semblante muda 

nessa época do ano. Pensando nessa relação entre trauma e memória, entende-se que a 

sua lembrança sobre a morte da tia e a relação que tinha com ela pode ter sido armazenada 

de forma diferente, vindo a assombrá-lo durante o resto da infância até a adolescência. 

Todo Natal, Charlie é transportado para o dia em que fez 7 anos e perdeu a tia porque ela 

queria lhe comprar um presente, sentindo a culpa novamente, além de outros sentimentos 

que não compreende. 

Assim que a data está se aproximando, ele já começa a dar indícios de que uma 

crise emocional está a caminho: “Eu só abro meus olhos e não vejo nada. E aí começo a 

respirar muito rápido tentando ver, e não consigo. Não acontece sempre, mas quando 

acontece eu fico com muito medo47.” (CHBOSKY, 2009, p.79 – tradução minha). Quando 

 
46 No original: “Janet thought that the ease with which current experience is integrated into existing mental 

structures depends on the subjective assessment of what is happening; familiar and expectable experiences 

are automatically assimilated without much conscious awareness of details of the particulars, while 

frightening or novel experiences may not easily fit into existing cognitive schemes and either may be 

remembered with particular vividness or may totally resist integration. Under extreme conditions, existing 

meaning schemes may be entirely unable to accommodate frightening experiences, which causes the 

memory of these experiences to be stored differently and not be available for retrieval under ordinary 

conditions: it becomes dissociated from conscious awareness and voluntary control (Janet, 1889, 1919-25). 

When that occurs, fragments of these unintegrated experiences may later manifest recollections or 

behavioral reenactments.” 
47 No original: “And I just open my eyes, and I see nothing. And then I start to breathe really hard trying 

to see something, but I can’t. It doesn’t happen all the time, but when it does, it scares me.” 
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esses sinais de ansiedade aparecem, se a mãe está perto já sabe que são gatilhos e 

geralmente consegue acalmá-lo. 

É difícil para o leitor ter uma visão nítida de quem Charlie é porque ele não se 

apresenta de forma clara – o que se apresenta como um indício da sua falta de 

conhecimento sobre si mesmo. As informações sobre sua saúde mental, por exemplo, são 

dadas em fragmentos desconexos que precisam ser colocados lado a lado para uma maior 

compreensão, porque não é essa a história que Charlie está tentando contar, uma vez que 

ele não conhece a própria história muito bem, como afirma Matos (2013): 

 

As cartas extremamente sinceras de Charlie conseguem contar a história de um 

adolescente que está tentando evoluir de um observador passivo a um 

participante ativo da vida. Em sua tentativa de transformação, o leitor fica 

imerso na triste história de um jovem que está tentando completar um quebra-

cabeça metafórico sem possuir todas as peças necessárias.48 (MATOS, 2013, 

p.2 – tradução minha) 

 

Essas crises de ansiedade também são motivos para que Charlie ache que tem algo 

de errado com ele, ainda que não saiba o que é. Nesses momentos, Charlie começa a ter 

pensamentos muito sombrios: “Não sei se você já se sentiu assim. Como se quisesse 

dormir por mil anos. Ou só não existir. Ou não saber que existe. Sei que parece mórbido, 

mas quero isso nesses momentos49.” (CHBOSKY, 2010, p.100 – tradução minha). Essa 

tristeza que Charlie sente, que nunca o deixou, pode ser vista como uma marca de seu 

trauma, e os pensamentos sombrios a revelam. Em algumas cartas, Charlie fala sobre um 

poema anônimo que Michael entregou a ele uma vez, cuja temática central era, 

essencialmente, o suicídio. Charlie, tendo uma apreciação especial pela poética das obras, 

ficou obcecado com o poema, ainda que confessasse não o compreender completamente, 

se mostrando muito preocupado com o autor: “Eu não sei a idade do autor, mas eu sei que 

quero muito conhecê-lo. Eu quero saber se essa pessoa está bem.50” (CHBOSKY, 2009, 

p.70 – tradução minha). Depois de ler o poema em voz alta aos amigos, pedindo que 

 
48 No original: “Charlie’s brutally honest letters manage to convey the story of an adolescent trying to 

evolve from a passive observer of life to an active participant. Throughout this attempt at transformation, 

the reader is immersed in the heartbreaking tale of a young boy who is attempting to create a metaphorical 

jigsaw puzzle without possessing all the necessary pieces.” 
49 No original: “I don’t know if you’ve ever felt like that. That you wanted to sleep for a thousand years. 

Or just not exist. Or just not be aware that you do exist. Or something like that. I think wanting that is very 

morbid, but I want it when I get like this.” 
50 No original: “I don’t know how old the person was. But I know that I want to know him or her. I want 

to know that this person is okay.” 
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revelassem a autoria se soubessem, um deles diz que já ouviu antes e que é o bilhete de 

suicídio de algum garoto: 

 

E às três da manhã ele se colocou para dormir 

Seu pai em um sono pesado 

Por isso na parte de trás de uma sacola de papel 

Ele tentou outro poema 

E o chamou de “Absolutamente Nada” 

Porque o poema era sobre isso 

E ele se deu nota 10 

E um corte em cada maldito pulso 

E pendurou o poema na porta do banheiro 

Porque dessa vez não achava que alcançaria a cozinha51. 

(CHBOSKY52, 1999, p.77 – tradução minha) 

 

Charlie não parece fazer nenhuma conexão com essa informação, o conteúdo do 

poema e o fato de que o conheceu através de Michael, apenas escreve: “Espero que não 

seja verdade, porque se for, não sei se gosto do final.” (CHBOSKY, 2009, p.79 – tradução 

minha). Parece que ele não consegue ligar pontos que o façam chegar a uma verdade com 

a qual não se sente capaz de lidar. Como o caso do estupro que testemunhou, Charlie só 

vai entender o poema quando escreve sobre ele. Mais adiante, depois de tomar LSD com 

os amigos e se sentir muito triste, ele escreve: “Eu consigo ouvir Sam e Craig fazendo 

sexo, e pela primeira vez na vida, entendo o final daquele poema. E eu nunca quis 

entender, você precisa acreditar.53” (CHBOSKY, 2009, p.102 – tradução minha). Esse 

“entender” vem de um lugar de identificação, de tristeza profunda que levou aos 

pensamentos sombrios – ainda que impulsionados pelo consumo de drogas. Após ser 

encontrado por um policial às 4 da manhã, deitado na calçada no meio da neve, é levado 

para o hospital e promete para si mesmo que não vai mais tomar drogas pesadas, porque 

entende que o efeito nele é pior do que nos amigos.  

Seus pais não chegam a descobrir que foi parar no hospital por conta das drogas, 

atribuem o acontecido a um dos seus ataques de pânico e ele volta a frequentar um 

psiquiatra. Esse acontecimento é importante, porque com a experiência adquirida nesse 

 
51 No original: “And at three A.M. he tucked himself into bed/ his father snoring soundly/ That’s why on 

the back of a brown paper bag/ he tried another poem/ And he called it “Absolutely Nothing”/ Because 

that’s what it was really all about/ And he gave himself an A and a slash on each damned wrist/ And he 

hung it on the bathroom door/ because this time he didn’t think he could reach the kitchen.” 
52 Créditos pela autoria do poema foram dados a Earl Reum e a Patrick Comeaux pelo autor do livro, 

Stephen Chbosky.  
53 No original: “But the thing is that I can hear Sam and Craig having sex, and for the first time in my life, 

I understand the end of that poem. And I never wanted to. You have to believe me.” 
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ano registrado em cartas e com a ajuda do psiquiatra, Charlie tem uma maior possibilidade 

de montar as peças do quebra-cabeça. Como afirma Caruth (1996), as lembranças 

traumáticas não são simplesmente ignoradas e esquecidas. Demandam atenção, ainda que 

sua influência nem sempre esteja óbvia na vida do sobrevivente. Mais para o final do 

romance, Charlie conta sobre seu psiquiatra: “Ele só insiste em perguntar sobre quando 

eu era criança. A questão é que eu sinto como se estivesse repetindo as mesmas 

lembranças, sei lá. Ele diz que é importante, vamos ver.54” (CHBOSKY, 2009, p.182 – 

tradução minha). Uma semana depois, acrescenta: “A única pessoa que eu teria pra 

conversar agora é o meu psiquiatra, mas eu não gosto dessa ideia no momento porque ele 

insiste em perguntar da minha infância e as perguntas estão começando a ficar 

esquisitas55.” (CHBOSKY, 2009, p.186 – tradução minha). Seu psiquiatra já entende que 

algo que ocorreu na infância de Charlie é relevante para sua vida no presente e está 

tentando ajudá-lo a acessar as lembranças, mas Charlie, apesar de estranhar, nem 

desconfia do que seja.  

A passividade de Charlie é tão natural para ele que, em alguns momentos, anula-

o como indivíduo. Charlie namora uma menina que não gosta por meses porque quer 

agradá-la – não sabe como se impor, muito menos dizer o que sente. Quando Patrick está 

se sentindo mal com o término com o namorado e procura em Charlie uma intimidade da 

qual sente falta, Charlie cede e deixa Patrick beijá-lo com frequência, ainda que não 

necessariamente queira. Ele interpreta essas situações como “ser um bom namorado” ou 

“ser um bom amigo”, quando na verdade, nesses casos, agradar essencialmente significa 

ignorar as próprias vontades. Vale notar que o registro dessas cartas ocorre na duração de 

um ano, e esse processo de passividade vai se transformando à medida que ele vai 

interpretando as pessoas da sua vida e como se relacionar com elas. Quando Sam e Craig 

terminam o namoro, Charlie não se sente confortável para tentar algo romântico com ela, 

porque não se sente equipado, ainda, para tomar atitudes que possam controlar seu próprio 

destino, até que Sam o confronta:  

 
“Parece que você nem está aqui às vezes. É ótimo que você possa ouvir e 

oferecer um ombro amigo a alguém. Mas e se alguém não precisa de um 

 
54 No original: “He just keeps asking me questions about when I was younger. The thing is I feel that I’m 

just repeating the same memories to him. I don’t know. He says it’s important. I guess we’ll have to see. 
55 No original: “The only person I would have to talk to would be my psychiatrist, but I don’t want to do 

that right now because he keeps asking me questions about when I was younger and they are starting to get 

weird.” 
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ombro? E se alguém precisa de braços ou algo assim? Você não pode colocar 

a vida de todo mundo na frente da sua e achar que isso conta como amor. Não 

pode. Você tem que fazer coisas.” 

“Tipo o quê?” Perguntei. Minha boca estava seca. 

“Não sei. (...) Ser a pessoa que chama alguém para sair. Ou dizer para as 

pessoas o que você precisa, ou o que você quer56”. (CHBOSKY, 2009, p.214 

– tradução minha) 

 

 

Nesse momento, Charlie toma uma atitude e finalmente dá o primeiro passo ao 

iniciar contato físico com Sam, algo que desejou o ano inteiro. No entanto, quando a 

intimidade entre eles vai aumentando, Charlie se sente muito mal e é obrigado, 

finalmente, a confrontar algo importante da sua infância de que não conseguia se dar 

conta: o abuso sexual que sofria da tia Helen, sua pessoa favorita no mundo. 

Charlie só acessa as lembranças da experiência traumática quando se encontra em 

um contexto semelhante – o ato sexual. Quando é tocado nas partes íntimas por Sam, tem 

um flashback que o coloca exatamente no local e na situação do abuso. Como já foi 

mencionado, Caruth (1996) constata que o surgimento de um flashback se dá por conta 

da incapacidade da mente de evitar o evento desagradável ao qual não foi dado nenhum 

significado psíquico. Charlie recebe a imagem que é desencadeada pelo toque, pela 

repetição do ato, mas ainda não consegue atribuir significado a ela. No presente, 

vivenciando o ato sexual consensual, é lançado para o passado sem aviso e sem controle. 

Começa a ter um ataque de pânico, até ser acalmado por Sam: 

 

“Não posso mais fazer isso, desculpe.”, eu disse. 

“Tudo bem, Charlie. Só vá dormir”, disse Sam. 

Mas eu não estava mais falando com a Sam. Estava falando com outra pessoa.  

Quando dormi, tive um sonho. Eu, meu irmão e minha irmã estávamos 

assistindo a TV com minha tia Helen. Tudo estava em câmera lenta, o som 

estava pesado, e ela estava fazendo o mesmo que a Sam. Foi aí que eu acordei, 

e não sabia o que é que estava acontecendo57. (CHBOSKY, 2009, p.218 – 

tradução minha) 

 

 
56 No original: “‘It’s like you’re not even there sometimes. It’s great that you can listen and be a shoulder 

to someone, but what about when someone doesn’t need a shoulder. What if they need the arms or 

something like that? You can’t just sit there and put everybody’s lives ahead of yours and think that counts 

as love. You just can’t. You have to do things’. 

‘Like what?’ I asked. My mouth was dry.  

‘I don’t know. Like take their hands when the slow song comes up for a change. Or be the one who asks 

someone for a date. Or tell people what you need. Or what you want’.” 
57 No original: “‘I can’t do that anymore. I’m sorry,’ I said. ‘It’s okay, Charlie. Just go to sleep,’ Sam said. 

But I wasn’t talking to Sam anymore. I was talking to someone else. When I fell asleep, I had this dream. 

My brother and my sister and I were watching television with my Aunt Helen. Everything was in slow 

motion. The sound was thick. And she was doing what Sam was doing. That’s when I woke up. And I 

didn’t know what the hell was going on.” 
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Charlie atribui a lembrança acionada a um sonho e, a partir da reflexão 

proporcionada por descrevê-lo na carta, começa a juntar as peças: “Estou começando a 

achar que o que sonhei sobre a tia Helen ontem é verdade. E que as perguntas do meu 

psiquiatra não são tão esquisitas, afinal. Não sei o que devo fazer agora. Sei que outras 

pessoas sofrem muito mais do que eu58.” (CHBOSKY, 2009, p.220 – tradução minha). 

Nesse momento, Charlie ainda precisa de muita reflexão para se colocar no lugar de um 

sobrevivente de trauma e encarar a verdade que não enxergou por tanto tempo. Ao longo 

do romance, Charlie parece fascinado com o pensamento de que os problemas que as 

pessoas têm em casa afetam como elas agem no mundo (como exemplificado pela sua 

conversa com o pai sobre o namorado da irmã, descrita anteriormente); ao mesmo tempo, 

não consegue olhar para o seu trauma recém descoberto e se colocar numa posição de 

vítima, porque ainda está confuso e não foi capaz de dar significado a esse sofrimento. 

No epílogo do romance – a última carta de Charlie –, ele é capaz de olhar para trás e 

refletir sobre os acontecimentos com certa distância, o que lhe permite maior 

conhecimento sobre si mesmo através de seu passado. 

 

2.3 Amadurecimento e senso de identidade 

 

Levando em conta a complexidade da experiência traumática e como a memória 

pode se manifestar sem o controle da consciência, a literatura atua como forma de 

alcançar o inalcançável. Usar a linguagem como forma de retomar esse controle também 

é uma grande característica das narrativas de trauma. Para Deborah Horvitz (2000), em 

sua coletânea Literary Trauma: Sadism, Memory and Sexual Violence in American 

Women’s Fiction, o ato de narrar aparece como uma ferramenta de autoconhecimento e 

recuperação, como oportunidade de reviver o evento traumático de outra forma – não 

mais através de pensamentos intrusivos e involuntários, mas pela escolha consciente de 

palavras que comportem a experiência individual do sobrevivente: “a narrativa está 

intrinsecamente atrelada à memória e ao processo de relembrar: quanto maior a habilidade 

de narrar o trauma (...), maior a possibilidade de recuperar o controle de sua vida.” 

(HORVITZ, 2000 – tradução minha). 

 
58 No original: “I’m starting to feel like what I dreamt about her last night was true. And my psychiatrist’s 

questions weren’t weird after all. I don’t know what I’m supposed to do now. I know other people have it 

a lot worse.” 
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Ao contrário da repetição causada pelos pensamentos intrusivos na memória 

traumática, o ato de escrever sobre o trauma não é uma ação passiva e involuntária – 

requer uma reflexão sobre o evento, um controle sobre como narrar, como expressar: 

 
Helga Weiss (2013) relatou que muitas pessoas do gueto de Praga começaram 

a escrever (diários) para tentar compreender a situação extrema em que viviam. 

O cotidiano de restrições, dor e violência era, então, repetido de forma ativa 

pela escrita. Sobre essa questão, Primo Levi esclareceu, em vários momentos 

de sua obra, que escrever sobre o trauma é também uma forma de tentar 

ordenar essas situações violentas. Escrever sobre o trauma é uma maneira de 

se apropriar de uma parte da própria história que escapa à compreensão e ao 

sentido. (ANTONELLO, 2016, p.146) 

 

 

Assim, percebe-se também uma relação entre a escrita, a memória e a história. 

Expressar suas lembranças traumáticas é uma maneira de incorporar o trauma à sua 

história – não para que o trauma defina a identidade do sobrevivente, mas para que seja 

reconhecido como parte de sua história, com significado. Enquanto o silêncio sobre o 

trauma o perpetua, escrever sobre ele torna o sobrevivente capaz de compreendê-lo e, 

assim, lhe dá a possibilidade de se libertar dele.  

Ainda que Charlie pareça imaturo pela forma como reage aos acontecimentos em 

sua vida e como lida com seus pensamentos, sua atitude no final da narrativa demonstra 

um crescimento notável. No epílogo, conta que passou dois meses internado num 

hospital, após os pais o encontrarem na sala de TV, pelado, sem reagir à tentativa de 

contato de ninguém. Depois de passar por um tratamento com remédios e sessões de 

terapia durante esses dois meses, Charlie recebe alta e escreve a última carta, tendo a 

oportunidade de refletir sobre tudo o que descobriu e viveu durante esse tempo. 

Emily Wasserman (2003) defende que: “Porque Charlie não sente mais que sua 

tia era a única pessoa que o amava, finalmente consegue ver a verdade de sua relação.59” 

(WASSERMAN, 2003 – tradução minha). É como o suicídio de Michael – por mais que 

Charlie seja um ávido leitor e um grande observador da vida, quando confrontado com 

suas próprias questões, só consegue enxergar os fatos com os quais conseguiria lidar. Ao 

escrever sobre seus sentimentos e ao tomar uma atitude ativa com Sam, Charlie se coloca 

 
59 No original: “Because he no longer feels as though his aunt was the only one to love him, he can begin 

to see the truth of their relationship.”  
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em controle do próprio caminho: “Ele ganha uma nova perspectiva sobre sua vida e, mais 

adiante, sobre sua vitimização pela tia.60” (WASSERMAN, 2003 – tradução minha).  

Nesse sentido, o verdadeiro desenvolvimento de Charlie como indivíduo com 

identidade própria se dá quando finalmente passa a encarar a experiência traumática, com 

todas as suas consequências: 

 

O surpreendente momento em que Charlie revive seu passado reprimido é 

devastador e difícil de tolerar emocionalmente, mas é o momento em que ele 

realmente começa a se sentir livre do peso insuportável de tentar entender 

quem é, e porque deseja desesperadamente entender o mundo em que vive. 

Apesar de ação levá-lo a esse momento de revelação, é o ato de escrever que o 

ajuda a colocar sua vida sob um novo olhar e fornece a peça que faltava para 

completar a imagem de si próprio61. (MATOS, 2013 – tradução minha) 

 

Esse amadurecimento que Charlie demonstrou em suas cartas finais o levou a 

encarar o trauma de forma consciente. Charlie não só é capaz de perdoar tia Helen, como 

a compreende. Charlie confessa que culpou a tia e sentiu raiva por um tempo. Mas, no 

final das contas, a conclusão a que Charlie chega é que, por mais que seja importante que 

ele tenha lembrado do que lhe aconteceu, a experiência traumática não o define. Não é 

toda a sua identidade, apesar de ser parte de sua vida:  

 

É que se eu fosse culpar a tia Helen, teria que culpar o pai dela por bater nela 

e o amigo da família por ter abusado dela. E a pessoa que abusou dele. E Deus 

por não ter parado tudo isso e outras coisas muito piores. E eu fiz isso por muito 

tempo, mas não mais, porque não adiantava de nada. Eu não sou como sou por 

causa do que sonhei e lembrei sobre a tia Helen. Foi isso que descobri quando 

as coisas se acalmaram.62 (CHBOSKY, 2009, p.228 – tradução minha) 

 

Enquanto o romance inteiro representou um menino cuja inocência era inusitada, 

os momentos finais, que mostravam o mesmo menino reconhecendo e lidando com um 

trauma profundo, evocaram nele uma maturidade e conhecimento notáveis. Charlie se 

 
60 No original: “he gains a new perspective on his life, and later, on his victimization at the hands of his 

aunt.” 
61 No original: “the surprising and unprecedented moment in which Charlie reawakens his repressed past is 

heartbreaking and difficult to tolerate emotionally, but it is the moment in which Charlie truly begins to 

feel free from the unbearable burden of trying to figure out why he is the way he is, and why he so 

desperately craves to understand the world around him. And although action leads him to achieve his 

moment of breakthrough, it is the act of writing that helps him put his life into perspective and provides the 

missing puzzle pieces that complete the image of the self.” 
62 No original: “It’s like if I blamed my aunt Helen, I would have to blame her dad for hitting her and the 

friend of the family that fooled around with her when she was little. And the person that fooled around with 

him. And God for not stopping all this and things that are much worse. And I did do that for a while, but 

not anymore, because there was no point. I’m not the way I am because of what I dreamt and remembered 

about my aunt Helen. That’s what I figured out when things got quiet.” 
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despede do destinatário avisando que vai parar de escrever, pois estará ocupado demais 

“participando”. A escrita auxiliou Charlie no seu processo de autoconsciência, fazendo 

com que refletisse sobre os acontecimentos de sua vida e, assim, criasse segurança para 

viver na sociedade – algo que, com a perda da tia e a morte do seu único amigo, se sentia 

debilitado para fazer. E é nesse processo que Charlie quebra o silêncio e mostra que 

escolheu viver – de forma ativa, agora – apesar do trauma, sem deixar que ele o limitasse. 
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3. FALE! – TRAUMA, ADOLESCÊNCIA E SILÊNCIO 

 

Em 1999, Laurie Halse Anderson publicou um romance para o público 

adolescente com a história de Melinda, uma garota de 14 anos que liga para a polícia 

durante uma festa, após ter sido estuprada por um aluno mais velho. Essa ligação faz com 

que todos os amigos de Melinda a excluam do grupo, que, sem saber da violência que 

sofreu, acham que a sua intenção era denunciar a festa. A partir daí, se inicia a narrativa 

de Fale! (com título original Speak), sobre uma menina machucada e assustada, que não 

sente confiança para confessar a ninguém e vai ficando cada vez mais introspectiva, 

interagindo o mínimo possível com os pais, os colegas e os professores, até perder a voz. 

Vinte anos após sua publicação, Fale! é reconhecido como um dos mais 

importantes romances da literatura YA contemporânea dos Estados Unidos, sendo 

trabalhado nas salas de aulas de milhares de escolas ao longo dos anos, tendo ganhado 

vários prêmios e sendo objeto de pesquisa de diferentes trabalhos nas áreas de crítica 

literária e ensino de leitura voltado ao público adolescente. Assim como As vantagens de 

ser invisível, foi alvo de críticas pelo seu conteúdo pesado, tendo sido banido de diversas 

escolas e acusado por um professor universitário de se assemelhar a “pornografia” e 

conter material ofensivo63, como cenas de estupro, festa com bebida alcóolica para 

menores e “sexo entre adolescentes antes do casamento” (que, aliás, não ocorre – a 

palavra “sexo” implica ato consensual, mas há apenas a cena de estupro). 

Não há necessidade, aqui, de defender o conteúdo da obra, uma vez que muitos 

dos romances juvenis mais reconhecidos estão entre as listas de livros banidos, como 

discutido no Capítulo 1. No entanto, torna-se natural contextualizar Fale! mencionando 

seu impacto sociocultural desde sua publicação, bem como sua influência no mercado 

editorial para o público jovem, especialmente por abordar um assunto sobre o qual não se 

falava amplamente na mídia popular nos anos 90: 

 

Fale!, pioneiro por sua discussão direta sobre estupro, ajudou a abrir caminho 

para uma nova geração de autores falar com adolescentes sobre assuntos 

difíceis, uma característica que define a literatura YA de hoje. John Green, um 

nome de peso em YA e um dos muitos a se apoiar no trabalho de Anderson, 

definiu Fale! como “um dos primeiros livros realmente bons publicado para 

 
63 Ver: REICHMAN, Henry (Ed.). Newsletter on Intellectual Freedom, American Library Association, 

November 2010, v.LIX, n.6. Disponível em: 

https://journals.ala.org/index.php/nif/issue/viewIssue/446/235. Acesso em: 27 set. 2019. 

https://journals.ala.org/index.php/nif/issue/viewIssue/446/235
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adolescentes que foi amplamente lido por eles64.” (FELDMAN, 2019 – 

tradução minha) 

 

Em seu artigo “Challenging Perspectives in Young Adult Literature”, Sean 

Connors (2003) questiona por que se insiste em ensinar, nas escolas, mais clássicos do 

que livros escritos especificamente para a faixa etária dos alunos. Ele também faz a 

conexão entre a acessibilidade dos textos (em termos de linguagem e estilo) e a 

complexidade literária que livros juvenis podem ter – crítica frequente a esse subgênero 

–, indicando que é preciso encontrar um equilíbrio entre esses dois elementos. Connors 

cita outra pesquisa, apontando que, dos 20 livros mais indicados em turmas de ensino 

médio nos Estados Unidos, Fale! é o único da categoria YA. Não se objetiva aqui 

questionar a falta de livros para jovens no currículo das escolas, mas sim mostrar o 

impacto cultural que essa obra em especial teve, ao alcançar uma lista tão seleta, que 

parece excluir a categoria à qual Fale! pertence. 

A definição de John Green no trecho acima é importante, considerando que nem 

sempre o trio “crítica literária-premiação-mercado” converge. No caso de Fale!, isso se 

mantém mesmo depois de duas décadas, tendo o livro ganhado uma edição comemorativa 

pelo seu 20º aniversário de publicação e permanecido socialmente relevante por conta de 

sua abordagem séria da temática de violência sexual, ao mesmo tempo em que consegue 

atingir leitores de novas gerações, indicando uma qualidade atemporal à obra.  

Assim, antes de partir para a análise da representação do trauma do romance em 

si, como foi feito no Capítulo 2, buscou-se relacionar a repercussão do romance com o 

surgimento do movimento #MeToo, que teve um impacto social nas discussões sobre 

cultura do estupro recentes, um tema relevante levantado pelo livro desde sua publicação.  

 
64 No original: “Speak, pioneering for its head-on discussion of rape, helped pave the path for a new 

generation of authors to tackle tough issues in books for teens, a defining feature of YA literature today. 

John Green, a YA heavyweight and one of the many who stand on Anderson’s shoulders, called Speak “one 

of the first seriously good books published for teenagers to be read widely by them.” 
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3.1 A cultura do estupro e o movimento #MeToo 

 

Em 2019, 20 anos depois da publicação de Fale!, Laurie Halse Anderson lança 

uma coletânea de poemas intitulada Shout – The true story of a survivor who refused to 

be silenced65. Na obra, a autora retoma o assunto de violência sexual, dessa vez de forma 

biográfica, contando sua própria experiência e mostrando como a cultura do estupro afeta 

toda a sociedade; ela também revela seu choque de, passadas duas décadas, ainda precisar 

falar tanto sobre o tema. Na coletânea, Anderson aborda não só sua experiência pessoal 

com estupro, mas dá voz a outros sobreviventes, revelando que sua inspiração para a obra 

veio na forma de milhares de cartas e depoimentos que recebeu após a publicação de 

Fale!, que emocionou leitores no mundo inteiro, proporcionando consolo e identificação.  

Em seu memoir de poesia, Anderson conta que não esperava virar uma ativista de 

assuntos de assédio e abuso sexual, mas hoje se vê no papel de confidente de leitores que, 

ao se identificarem com Melinda, se sentem compreendidos e representados pela autora. 

Jonathan Alexander, ao escrever sobre a transição de Fale! para Shout, mostra a 

progressão da discussão trazida na obra ficcional à autobiográfica em duas instâncias: 

“[as duas publicações mostram] a dificuldade, 20 anos atrás, de reconhecer, quanto mais 

falar sobre, a violência sexual contra crianças e jovens, e a crescente necessidade – e 

demanda – de falar sobre isso agora.66” (ALEXANDER, 2019, s/p – tradução minha). 

Essa “demanda” e esse “agora” se mostram urgentes pela contínua luta contra a 

perpetuação da cultura do estupro, que o website da Marshall University define como:  

 

(...) um ambiente em que o estupro prevalece e a violência sexual contra a 

mulher é normalizada e justificada pela mídia e pela cultura popular. (...) A 

maior parte das mulheres limita seu comportamento por conta da existência de 

estupro. A maioria delas vive com medo do estupro. Homens, em geral, não 

têm esse medo. É assim que o estupro funciona como uma ferramenta poderosa 

pela qual a população feminina mantém uma posição subordinada em relação 

aos homens, ainda que muitos homens não estuprem, e muitas mulheres nunca 

sejam vítimas de estupro. Esse ciclo do medo é o legado da Cultura do 

Estupro67. (MARSHALL, s/a – tradução minha) 

 
65 Tradução livre: “Grite – A verdadeira história de uma sobrevivente que se recusou a ser silenciada”. 
66 No original: “the difficulty, 20 years ago, of acknowledging, much less talking about, sexual violence 

against children and young adults, and the increasing need — demand the — to talk about it now.” 
67 No original: “Rape Culture is an environment in which rape is prevalent and in which sexual violence 

against women is normalized and excused in the media and popular culture. (…) Most women and girls 

limit their behavior because of the existence of rape. Most women and girls live in fear of rape. Men, in 

general, do not. That’s how rape functions as a powerful means by which the whole female population is 

held in a subordinate position to the whole male population, even though many men don’t rape, and many 

women are never victims of rape.  This cycle of fear is the legacy of Rape Culture.” 
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Em 1999, um livro sobre uma menina de 14 anos que sofreu um estupro não era 

uma narrativa em demanda – inclusive, a editora de Anderson pediu que ela não tivesse 

altas expectativas quanto às vendas do livro depois de publicado (CORBETT, 2019). O 

que Anderson percebeu foi justamente o contrário: o silêncio em volta do assunto acabou 

por tornar o seu livro ainda mais necessário e popular. Então, em 2019, em meio aos 

próprios relatos de estupro, a autora reconta, com suas palavras, histórias de leitores que 

se comunicaram com ela ao longo dos anos, bem como de predadores sexuais dos quais 

ficou sabendo pela mídia.  

Em sua resenha sobre Shout, Alexander continua: “Parte do que torna Shout tão 

atraente é que Anderson dá voz ao seu próprio estupro – e sua tentativa de se recuperar 

dele – ao mesmo tempo em que acusa a cultura do sexismo patriarcal por possibilitar 

essas violências68” (ALEXANDER, 2019, s/p). Enquanto em Fale! Anderson conta a 

história de uma garota lidando com as consequências da sua experiência traumática de 

forma individual e introspectiva, em Shout, a autora usa um tom mais político, acusando 

a necessidade de ainda se falar sobre esses assuntos polêmicos, dessa vez com mais 

abertura e mais urgência; um tom coerente com a contemporaneidade do tópico, que se 

popularizou através do movimento #MeToo: 

 

No ano passado, o movimento #MeToo se tornou um dos métodos mais bem-

sucedidos em abolir o estigma em torno da violência sexual e da opressão 

feminina na indústria do entretenimento. Celebridades respeitadas como Meryl 

Streep, Emma Watson e Alyssa Milano contribuíram a essa plataforma voltada 

para as mulheres como forma de denunciar o tratamento ruim que receberam 

e unir forças para trazer mudanças positivas. Lançado primeiro no Twitter, o 

movimento cresceu e ajudou milhares de mulheres a expor suas experiências. 

Apesar de Twitter não ser literatura, vários tweets são frequentemente unidos 

para formar uma narrativa de relatos femininos, compartilhados no mundo 

todo, criando uma narrativa colaborativa69. (KOTTER, 2019, p.3 – tradução 

minha) 

 

 
68 No original: “Part of what makes Shout so compelling is that Anderson gives voice to her own assault — 

and her attempt to recover from it — at the same time that she implicates a larger culture of patriarchal 

sexism in enabling such assaults”. 
69 No original: “In the past year, the #MeToo movement has become one of the most successful methods 

of abolishing the stigma around sexual assault and female oppression in show-business. Respected female 

celebrities such as Meryl Streep, Emma Watson and Alyssa Milano have contributed to this platform for 

women to use as a way to speak out against their mistreatment and join forces to bring about a positive 

change. After first launching on Twitter it has grown into a worldwide phenomenon and helped hundreds 

of thousands of women voice their experiences. Although Twitter is not literature, multiple tweets are often 

joined together to form a narrative of women’s accounts which is shared by others worldwide, creating a 

shared narrative.” 
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O movimento, popularizado em 2017 pela atriz Alyssa Milano, encorajou as 

mulheres de diferentes contextos sociais a trazerem à tona suas histórias, abrindo um 

diálogo amplamente divulgado sobre um assunto que, até então, ainda era visto como 

tabu, desconfortável e comumente abafado. No capítulo 2, foi mencionado o poder 

terapêutico de narrar a própria história como forma de se recuperar de um trauma, como 

meio de o sobrevivente pudesse controlar a própria narrativa – o que é um dos objetivos 

do movimento. No entanto, entende-se, também, que há muitas variáveis envolvidas no 

processo de se abrir em um relato, principalmente com esse legado da cultura do estupro 

mencionado acima, que envolve não só o medo da violência em si, mas medo de que não 

acreditem, ou de que o agressor saia impune e, de alguma forma, a vida profissional ou 

pessoal da vítima seja afetada pelo estigma ao confessar. 

Numa entrevista, ao ser indagada sobre o papel do silêncio em Fale!, Anderson 

responde: “A última coisa de que precisamos é sair da forma antiga, na qual vítimas de 

violência sexual deveriam ficar em silêncio”, acrescentando que a resposta também não 

é o extremo, “querer que todo mundo confesse, para depois julgar e culpar aqueles que 

não estão confortáveis compartilhando seu relato70”. (REILLY, 2019 – tradução minha). 

Com isso, ela afirma que a nossa cultura precisa admitir as nuances de cada uma dessas 

situações delicadas e parar de insistir na dicotomia silêncio vs. confissão.  

 

3.2 Adolescência e comunidade  

 

Em seu livro Identity Youth and Crisis, Erik Erikson (cf. 1968) faz uma relação 

entre adolescência e identidade, tentando mostrar o conflito presente no que ele chama de 

fase de “transição”, por entender que o conceito de adolescência é relativamente recente 

(tendo sido popularizado no início do século XX), e por considerar um período com 

expectativas e demandas diferentes das estabelecidas na infância e na fase adulta. Dentre 

as características da adolescência, Erikson menciona o desejo de desafiar as figuras de 

autoridade por se sentirem incompreendidos, considerando sua própria opinião ou de seus 

colegas mais importantes do que a de seus pais e seus professores, por exemplo, criando 

uma relação de “nós vs. eles”. Há, então, uma necessidade de não conformidade com os 

 
70 No original: “The last thing we need to do is to go from the old way—which was that victims of sexual 

violence should be silent—[to] now [wanting] everybody to speak up then judging and shaming [those] 

who aren’t comfortable speaking up.” 
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ideais estabelecidos, na busca por uma identidade própria, ao mesmo tempo em que se 

procura aceitação em seu meio social, uma validação das suas opiniões e gostos 

individuais. 

Erikson (cf. 1968) descreve a adolescência como um período transitório que inicia 

a formação identitária do indivíduo. Com essa recém-autonomia que marca o período da 

adolescência, vem também uma grande insegurança, acompanhada do medo de errar, que 

faz com que os adolescentes busquem refúgio nos colegas – não é preciso só ter uma 

identidade, mas compartilhá-la com seus semelhantes, a fim de pertencer e ocupar um 

espaço social. 

No entanto, nos estudos atuais sobre adolescência, o conceito é reforçado como 

uma construção social, dependente de contexto cultural e histórico, e não características 

biológicas e naturais. Ainda que as mudanças fisiológicas possam contribuir para as 

características dessas pessoas, o termo “transição” é considerado pejorativo por alguns 

estudiosos, por dar a entender que é uma fase inferior à fase adulta, que seria considerada 

o destino final, no qual a maturidade e a responsabilidade são garantidas (LESKO, 1996, 

p.140 – tradução minha). Assim, ao pensar na adolescência como uma fase “passageira”, 

que logo dará lugar ao próximo estágio de vida, a fase adulta, entende-se que o que divide 

essas duas fases baseia-se em idade e experiência. Enquanto apenas a idade é um aspecto 

redutivo da discussão, a experiência é um aspecto subjetivo e, portanto, não pode ser 

considerado como base para medir maturidade ou responsabilidade, considerando que 

indivíduos de diferentes contextos possuem experiências distintas. 

No artigo “Acting Adolescent: Critical Examinations of the Youth-Adult Binary”, 

os pesquisadores Lewis, Petrone e Sarigianides (2016) argumentam que grande parte da 

“postura difícil” atribuída a pessoas definidas como adolescentes vem do fato de serem 

subestimados pelas figuras adultas, que os veem como seres em formação e, por isso, 

colocam menos peso no que eles têm a dizer em comparação com os adultos (que seriam 

“já formados”), supondo que os adolescentes não têm senso crítico avançado apenas por 

serem mais novos. Há, também, uma predisposição para achar que eles precisam de 

disciplina e presumir que não têm responsabilidades e vão quebrar regras. Essa atitude de 

superioridade tomada pelas figuras de autoridade com quem os adolescentes convivem é 

uma das razões pelas quais eles acabam se voltando para os seus colegas, com quem 

conseguem estabelecer uma relação de igualdade e, assim, maior diálogo. Dessa forma, 
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essa superioridade afasta os adolescentes dos adultos, criando uma desconfiança mútua – 

os adultos estereotipam os adolescentes, presumindo que são irresponsáveis e difíceis, e 

os adolescentes tentam combater essa visão que os restringe, desafiando o ideal desse 

adulto em posição dominante, que não parece levá-los a sério. Assim, em vez de apoiar a 

ideia de Erikson, de que os adolescentes são naturalmente rebeldes, os autores do artigo 

mencionado defendem que essa posição de rebeldia é uma reação à dominação e ao poder 

colocados pelos adultos. 

No início de Fale!, Melinda descreve seu primeiro dia de aula no ensino médio. 

Ao explicar a estrutura social da escola, conta que os alunos são divididos em “clãs” de 

acordo com seus interesses e atividades, por exemplo: atletas, góticos, artistas sofridos, 

líderes de torcida, europeus intercambistas etc., mostrando o papel de uma identidade em 

um grupo para definir suas interações sociais. A autora Laurie Halse Anderson explica o 

termo “clã”: “Quando você não sabe quem é, seu clã te fornece uma identidade. Quando 

não tem um clã, você se afunda71.” (SCHIFFMAN, 2012, p.52 – tradução minha). Nessas 

primeiras páginas, vê-se a divisão dos grupos como uma forma de estabelecer um status, 

já que há uma supervalorização dos “populares” e um desdém em relação àqueles que 

não se encaixam nessa categoria. No entanto, pior do que não estar no grupo dos 

populares, é não pertencer a grupo nenhum – como é o caso de Melinda. Ela sente que foi 

deixada para trás: “Entrei no ensino médio com o cabelo, a atitude e as roupas erradas. E 

não tenho ninguém com quem sentar. Sou a Excluída72.” (ANDERSON, 2011, p.4 – 

tradução minha). O uso da palavra “Excluída”, iniciada com letra maiúscula, indica que 

essa condição se torna a identidade de Melinda, o que a define naquela escola. Mas não 

foi sempre assim; Melinda conta que no ensino fundamental ela tinha um clã que foi 

dissolvido, o das “Plain Janes73”, com pessoas a quem ela se refere como “ex-amigas” e 

que foram absorvidas por outros grupos. 

Aos poucos, Melinda vai revelando que houve algum tipo de desentendimento 

com sua melhor amiga, Rachel, que sussurra que a odeia pelos corredores da escola. Na 

narrativa, o desentendimento demora a ser revelado, mas há algumas indicações de que 

 
71 No original: “When you don’t know who you are, your clan provides an identity. When you don’t have 

a clan, you’re sunk”. 
72 No original: “I have entered high school with the wrong hair, the wrong clothes, the wrong attitude. And 

I don’t have anyone to sit with. I am Outcast.” 
73 “Plain Janes” é um termo para definir meninas que não se destacam de forma positiva nem 

necessariamente negativa, sendo consideradas “sem graça” ou sem uma personalidade específica. 
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ele ainda assombra Melinda, a ponto de afetar sua experiência na transição para o ensino 

médio. Quando Rachel diz que a odeia, Melinda fica quieta, mas pensa: “Não vou pensar 

sobre isso. Foi feio, mas acabou, e não vou mais pensar nisso74.” (ANDERSON, 2011, 

p.5 – tradução minha). Fica claro desde o início que essa situação de exclusão não 

aconteceu só com suas amigas – Melinda sofre bullying e ataques de vários alunos da 

escola, que tentam ignorá-la ao mesmo tempo que a excluem. Robyn Schiffman (2012) 

descreve essa atitude como uma forma de definir Melinda como uma rejeitada. Ela não é 

só ignorada, mas também é reconhecida de forma negativa: 

 

Como excluída, título que atribui a si mesma desde o início, ela é um espaço 

em branco, (...) tornada invisível pelos alunos. Isso se inicia no primeiro trajeto 

no ônibus da escola e na primeira página do romance, em que as pessoas 

sussurram e apontam para ela ao mesmo tempo em que negam seu direito de 

existir. Ela foi apagada, mas os sussurros e apontamentos a encorajam a existir, 

exigindo que o seu nome seja reconhecido, Melinda. Em outras palavras, eles 

a legitimam até quando tentam negar sua identidade75. (SCHIFFMAN, 2012, 

p.50 – tradução minha) 

 

Percebendo que sua experiência escolar não vai ser positiva, Melinda acredita que 

sua sobrevivência social depende de uma companhia, para não se destacar como a 

estranha solitária, não chamar atenção: “Preciso de uma nova amiga. Preciso de uma 

amiga, ponto. Não uma amiga de verdade (...). Uma pseudoamiga, descartável. Amiga-

acessório. Só para que eu não me sinta ou pareça idiota76.” (ANDERSON, 2011, p.22 – 

tradução minha). Nesse trecho, fica claro como a sensação de pertencimento não precisa 

acontecer de forma autêntica, é baseada em imagem. Melinda não parece estar em busca 

de uma conexão verdadeira para não se sentir sozinha, mas ela não quer parecer sozinha. 

Assim, começa uma amizade com Heather, uma aluna nova que não conhece ainda o 

motivo de ninguém falar com Melinda, de forma que tem a chance de se fazer conhecer 

sem interferência de opiniões passadas. 

 
74 No original: “I am not going to think about it. It was ugly, but it’s over, and I’m not going to think about 

it.” 
75 No original: “As outcast, which she self-diagnoses as early as page four, she is blank, (…) rendered 

invisible by the kids who populate her high school. This, too, starts on the first school bus ride to ninth 

grade and the first page of the novel, where people whisper and point at her all the while denying her any 

right to exist. She has been erased, but the whispering and pointing encourage her to exist, in fact demand 

that she has a named place, Melinda. In other words, they legitimize her even as they think they deny her 

(an) identity.” 
76 No original: “I need a new friend. I need a friend, period. Not a true friend (…). A pseudo-friend, 

disposable friend. Friend as accessory. Just so I don’t feel and look so stupid.” 
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Robyn Schiffman (2012) traça um paralelo entre a busca de identidade de Melinda 

e a busca de identidade da própria escola, Merryweather High. Conhecemos a voz de 

Melinda porque ela narra sua história ao leitor, mas não se comunica de forma 

significativa com nenhum personagem. O livro é dividido em seções curtíssimas, algumas 

contendo apenas poucos parágrafos, sem numeração, apenas títulos. Nesses 

minicapítulos, ela descreve o cotidiano durante as aulas, mostrando que, apesar de não 

fazer parte das interações sociais, tem um lado observador e está por dentro dos 

acontecimentos da escola, dando apelidos a diversos alunos e professores – também uma 

forma de os categorizar de acordo com sua imagem e a personalidade que mostram ao 

mundo.  

A voz de Melinda é seca ao mesmo tempo em que é engraçada; seus comentários 

sarcásticos retratam a escola como um lugar que, assim como os alunos que estudam nela, 

também está em busca de uma identidade. Melinda explica que todos estão à procura de 

um novo mascote, mas ninguém consegue concordar em um nome, de forma que durante 

muito tempo ele é um nome em branco, um espaço vazio esperando para ser preenchido. 

O mascote passa por vários nomes, sendo alterados continuamente ao longo do ano após 

serem questionados por autoridades escolares, pais dos alunos ou por eles próprios: “O 

conselho estudantil iniciou uma petição. (...) Ela descreve o dano psicológico que todos 

nós sofremos pela falta de identidade nesse ano letivo. A petição pede consistência, 

estabilidade77.” (ANDERSON, 2011, p.141 – tradução minha). 

 

Melinda reporta sobre os eventos da busca da escola por um mascote com sua 

marca registrada de ironia e distância, no entanto, seu tom e sua linguagem a 

traem: ela se importa e está tão interessada nessa busca de identidade como 

qualquer outro aluno. “Essa é a única coisa sobre a qual se fala na escola”, ela 

conta. “Especialmente durante a aula78”. (SCHIFFMAN, 2012, p.51 – 

tradução minha) 

 

Considerando o trecho de Schiffman, percebe-se que se importar com o assunto 

“mais falado na escola” é uma forma de pertencer a ela, de marcar o seu lugar naquele 

ambiente social. A busca pelo nome do mascote é a causa que une todos os alunos, pais 

 
77 No original: “The student council started a petition. (…) It describes the psychological harm we have all 

suffered from this year’s lack of identity. It pleads for consistency, stability.” 
78 No original: “Melinda reports on the events of the school’s search for a mascot with her trademark irony 

and distance, yet her tone and language betray her: she cares and is as engrossed by this search for identity 

as any other student. “This is the only thing talked about at school,” she reports, “especially during class” 

(p.41).” 
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e professores da escola, é o que torna aquele ambiente uma comunidade, à qual todos 

pertencem, sem divisão. 

Outro ponto interessante apontado por Schiffman está num dos trechos 

mencionados acima, em que Melinda fala da petição e do “dano psicológico” causado 

pela “falta de identidade”, bem como o “pedido de consistência e estabilidade”. Pode-se 

relacionar o comentário à situação pela qual a própria Melinda passa. No decorrer de sua 

história, Melinda se posiciona como uma pessoa distante e irônica, mas que claramente 

sofre e que passou por um processo de mudança. Ao se deparar com o entusiasmo de sua 

nova amiga, ela reflete: “Eu costumava ser como a Heather. Mudei tanto assim em dois 

meses?79” (ANDERSON, 2011, p.24 – tradução minha). Enquanto Heather discursa sobre 

seus planos para o ano letivo, Melinda só pensa em ir para casa e tirar um cochilo. Essa 

indiferença e falta de motivação vão refletir o seu estado emocional ao longo da narrativa. 

Quando visita o quarto da nova amiga, comenta: “O quarto dela grita ‘Heather’! Por que 

não consigo descobrir como fazer isso também?”. Vê-se, então, a busca por uma forma 

de se expressar, de ocupar um espaço que seja verdadeiramente seu. 

Melinda vai dando indícios do evento que ocasionou todas essas mudanças na sua 

vida social e no seu estado mental. Ao ver que Rachel não só a ignora, mas é hostil com 

ela, seu primeiro sentimento é de raiva: “Eu não quero ficar calma. Quero pegá-la pelo 

pescoço, sacudi-la e gritar que ela pare de me tratar feito lixo. Ela nem se importou em 

saber a verdade. Que tipo de amiga é essa?80” (ANDERSON, 2011, p.21 – tradução minha). 

Mesmo sem saber “a verdade”, o leitor entra em contato com essa raiva escondida por 

trás da indiferença. Por fora, Melinda não diz nada. Ao mesmo tempo em que quer que 

Rachel saiba o que aconteceu para as coisas voltarem a ser como antes, não consegue 

dizer as palavras. 

Ao comparecer a um jogo na escola com Heather, Melinda é exposta a mais uma 

situação de mal-estar: os alunos nas arquibancadas a xingam por reconhecê-la como a 

menina que ligou para a polícia durante uma festa de alunos mais velhos antes do início 

das aulas, o que explica sua exclusão social. Nessa primeira menção à festa, tem-se os 

vestígios do “dano psicológico” de Melinda: “Eu lutei tanto para esquecer cada segundo 

daquela festa idiota, e aqui estou eu no meio de uma multidão hostil que me odeia pelo 

 
79 No original: “I used to be like Heather. Have I changed that much in two months?” 
80 No original: “I don’t want to be cool. I want to grab her by the neck and shake her and scream at her to 

stop treating me like dirt. She didn’t even bother to find out the truth – what kind of friend is that?” 
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que precisei fazer. Não posso lhes contar o que realmente aconteceu81.” (ANDERSON, 

2011, p.28 – tradução minha). Melinda dá a entender que não consegue se defender porque 

não consegue pensar naqueles acontecimentos, menos ainda explicá-los – o ostracismo é 

a alternativa e, também, a consequência.  

Até esse momento, não se sabe ainda que Melinda sofreu uma violência sexual na 

festa, mas as marcas traumáticas estão presentes antes de ela ser capaz de nomear o 

ocorrido, sendo o silêncio a mais marcante delas. Melinda chama seu agressor de IT: 

“Vejo IT no corredor. IT estuda em Merryweather High. (...) IT é meu pesadelo e não 

consigo acordar. IT me vê, sorri e pisca para mim. Que bom que meus lábios estão 

costurados, senão eu vomitaria82.” (ANDERSON, 2011, p.46 – tradução minha). É 

interessante ver a escolha do nome, uma vez que IT, em inglês, é um pronome usado para 

se referir a uma coisa ou um objeto: ela parece desumanizar o seu agressor, talvez como 

uma forma de se distanciar dele. Quanto mais tempo Melinda fica calada, mais difícil vai 

ficando de se abrir. No início, ela ainda pensava em desabafar, mesmo que não soubesse 

como. Mas depois, quanto mais vai se deixando envolver pelos sentimentos de raiva, 

vergonha e culpa, mais seu silêncio é fortalecido. 

Na edição usada nesta dissertação, há uma entrevista com a autora ao fim do 

romance, em que perguntam: “O que você aprendeu com a reação dos leitores ao livro?”. 

Anderson responde: “Aprendi que Fale! não é um livro só sobre estupro. É um livro sobre 

depressão83.” (2011, s/p – tradução minha). O estado deprimido de Melinda é evidente para 

quem a observa de perto. Em dado momento, Heather desiste de ser sua amiga, explicando 

o porquê: “Você não gosta de nada. Você é a pessoa mais deprimida que já conheci na 

vida, e desculpa te dizer isso, mas você não é uma boa companhia, e eu acho que você 

precisa de ajuda profissional84.” (ANDERSON, 2011, p.105 – tradução minha). É a pessoa 

que convive mais de perto com Melinda, e para ela fica claro que os problemas de Melinda 

são mais profundos do que simplesmente apatia ou tédio. 

 
81 No original: “I have worked so hard to forget every second of that stupid party, and 

here I am in the middle of a hostile crowd that hates me for what I had to do. I can't tell them what really 

happened.” 
82 No original: “I see IT in the hallway. IT goes to Merryweather. (…) IT is my nightmare and I can’t wake 

up. IT sees me. IT smiles and winks. Good thing my lips are stitched together or I’d throw up.” 
83 No original: “What have you learned from your readers’ reactions to Speak?” “I’ve learned that Speak 

isn’t just a book about rape. It’s a book about depression.” 
84 No original: “You don’t like anything. You’re the most depressed person I’ve ever met, and excuse me 

for saying this, but you are no fun to be around and I think you need professional help.”  
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No decorrer da narrativa, Melinda expõe seus boletins, mostrando a queda em suas 

notas. Seus pais a obrigam a ficar horas extras na escola para ter ajuda dos professores, e 

ela se torna uma aluna pior do que medíocre – mata aulas para ficar num quartinho 

abandonado da escola, um antigo armário de zelador, o único lugar onde consegue dormir 

e pensar direito, sem ser interrompida ou cobrada por nada. Enquanto Melinda se sente 

sufocada em casa e na sala de aula – ciente das expectativas das pessoas a sua volta, que 

não a compreendem –, em seu quartinho, ela se sente mais segura. Aos poucos, Melinda 

vai colocando um pouco de sua personalidade naquele lugar, fazendo uma limpeza para 

tirar as teias de aranha, pendurando pôsteres e decorando com livros: “Faço um pouco a 

cada dia. É como construir um forte. (...) Trago uns livros de casa. Na maior parte do 

tempo, assisto aos filmes de terror que se passam dentro das minhas pálpebras85.” 

(ANDERSON, 2011, p.50 – tradução minha). Mesmo assombrada pelas lembranças, 

Melinda se sente mais em paz lá do que em qualquer outro lugar: “Quando encontra um 

espaço seguro para si, o armário, ela começa a encontrar sua voz e moldar sua própria 

identidade na escola86” (SCHIFFMAN, 2012, p.49 – tradução minha).  

Um dia, após acordar de um cochilo no quartinho com o barulho de um evento 

escolar e acabar seguindo o alvoroço, a menina se encontra nas arquibancadas, envolvida 

pelo espírito esportivo, torcendo animadamente pelo time junto com toda a escola. No 

entanto, o sentimento é passageiro: “Esse é o meu erro, pensar que pertenço aqui. Eu 

devia ter vazado para casa imediatamente. Mas não faço isso. Fico por lá. Quero fazer 

parte de tudo87.” (ANDERSON, 2011, p.131 – tradução minha). Melinda é convidada por 

David Petrakis, seu parceiro de biologia, para uma festa na casa dele em comemoração à 

vitória. Melinda está sempre narrando a participação de David nas aulas, mostrando que 

ele a trata bem e pode ser considerado uma das poucas pessoas que ela admira na escola, 

ainda que fique em silêncio e mantenha sua distância, como faz com todos. Seu 

pensamento inicial ao convite é de que não irá de jeito nenhum, pois não tem um bom 

histórico com festas. Mas uma parte dela quer muito ir, fingir que participa daquele meio, 

que se sente normal, como todos. Após recusar o convite, trava um diálogo interno entre 

 
85 No original: “I do a little bit of work everyday. It’s like building a fort. (…) I bring books from home. 

Mostly I watch the scary movies playing in the inside of my eyelids.” 
86 No original: “Once she finds her safe space, the closet, she begins to find her voice and shape her own 

identity at the school.” 
87 No original: “This is my mistake, thinking I belong. I should have bolted for home immediately. But I 

don’t. I hang around. I want to be a part of it all.” 
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seus dois eus, a quem chama de Melinda Um, que está irritadíssima por não poder ir à 

festa, e Melinda Dois, que sabe que o mundo é um lugar perigoso: “Espere o pior, planeje 

para o desastre88”. (2011, p.132 – tradução minha). Nessa batalha interior, vê-se o quanto 

Melinda sofre com o conflito interno de querer esquecer o que aconteceu, e os 

pensamentos que tornam isso impossível. Mais adiante no romance, há uma cena em que 

David pede o número de telefone de Melinda, com um leve tom de flerte. Ela pensa: “Ele 

está me chamando para sair? Talvez não. Mas acho que sim. Devo atender se ele ligar. 

Mas se ele me tocar, vou explodir.89” (ANDERSON, 2011, p.159 – tradução minha). 

Em sua obra Trauma and Recovery, Judith Herman escreve: “Na tentativa de criar 

algum senso de segurança e controlar o medo pervasivo, as pessoas traumatizadas 

restringem suas vidas90.” (2015, p.56 – tradução minha). Por um instante, Melinda 

consegue assistir ao jogo e torcer, cogita ir a uma festa e comemorar com alguém que 

poderia vir a se tornar seu amigo ou algo mais, se ela desse uma brecha. Mas, no fim das 

contas, o motivo que a fez retrair-se e ter essa personalidade introspectiva aparece 

novamente, ganhando a batalha. 

 

3.3 O silêncio e sua ruptura 

 

O título da obra, “Fale!”, é um imperativo que parece pressionar Melinda a entrar 

em contato com o seu trauma, a fim de se livrar desses sentimentos e lembranças que a 

assombram. Essa pressão não funciona para Melinda. Ao mesmo tempo em que quer 

voltar a ser como era, sua experiência traumática a impede de se relacionar e se comunicar 

com as pessoas, pois, para isso, precisaria acessar as lembranças que lhe causam dor. 

Como aponta Roberta Trites: 

 

Enquanto a capacidade de abraçar o silêncio é certamente um componente 

necessário à maturidade, a diferença entre o silêncio escolhido e o submetido 

é monumental. O silêncio imposto a si mesmo presume que o sujeito tem 

acesso à fala. Mas aqueles a quem a fala é negada, a quem a linguagem é 

 
88 No original: “Assume the worst. Plan for disaster.” 
89 No original: “Is he asking me out? I don't think so. But he kind of is. I guess I'll answer if he calls. But if 

he touches me I'll explode.” 
90 No original: “In an attempt to create some sense of safety and to control their pervasive fear, traumatized 

people restrict their lives.” 
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negada, também têm seu potencial como ser humano negado. Têm a 

comunidade negada91. (TRITES, 1997, p.62 – tradução minha) 

 

Ao mesmo tempo em que, por fora, o silêncio de Melinda parece autoimposto, 

fica claro que nada disso é uma escolha para ela, é uma consequência do evento 

traumático. Como apontado no Capítulo 2, Cathy Caruth (1996) remete à incapacidade 

de se falar sobre um trauma por não poder dar significado a ele, por conta do choque da 

violência inesperada. Melinda estava na festa porque havia mentido aos pais; foi a uma 

festa em que havia pessoas mais velhas e bebida alcóolica. Esses fatos são o suficiente 

para enchê-la de culpa e fazer com que se sinta responsável pelo acontecido, achando que 

vão julgá-la ou que não vão acreditar nela: 

 

Sei que minha cabeça não está boa. Quero ir embora, me transferir, me 

teletransportar para outra galáxia. Quero confessar tudo, passar a culpa, o erro 

e a raiva para outra pessoa. (...) Mesmo se eu me livrar da lembrança, ela vai 

permanecer comigo, como uma mancha. O quartinho é uma coisa boa, um 

canto quieto para eu segurar esses pensamentos dentro da minha cabeça, onde 

ninguém pode ouvi-los92. (ANDERSON, 2011, p.51 – tradução minha) 

 

 

Ao mesmo tempo, as lembranças são tão fortes que há momentos em que ela acha 

que vai deixar escapar sem querer, por não conseguir conter dentro de si. A forma de 

impedir que isso aconteça acaba aparecendo com reações físicas involuntárias, como 

dores na garganta, mandíbulas cerradas, lábios rachados: “Sempre que tento falar com 

meus pais ou um professor, congelo. O que tem de errado comigo? É como se eu tivesse 

algum tipo de laringite espástica93.” (ANDERSON, 2011, p.50-51 – tradução minha). 

Parte do silêncio de Melinda vem de acreditar que ninguém se importa com o que 

ela tem a dizer. Primeiro, isso é evidenciado pela rejeição de Rachel, sua melhor amiga 

de anos que, só por achar que ela quis interromper a festa com a ligação para a polícia, 

não só a cortou de sua vida, como a tornou alvo de ataques. No primeiro minicapítulo, 

Melinda faz uma lista de “mentiras que te contam no ensino médio”, na qual o primeiro 

 
91 No original: “While the capacity to embrace silence is certainly a necessary component of maturity, the 

difference between enforced and chosen silence is a monumental one. Self-imposed silence presumes the 

subject has access to speech. But those who are denied speech, denied language, are also denied their full 

potential as humans; they are denied community.” 
92 No original: “I know my head isn’t screwed on straight. I want to leave, transfer, warp myself to another 

galaxy. I want to confess everything, hand over the guilt and mistake and anger to someone else. (…) Even 

if I dump the memories, it will stay with me, staining me. My closet is a good thing, a quiet place to hold 

these thoughts inside my head where no one can hear them.” 
93 No original: “Every time I try to talk to my parents or a teacher, I freeze. What is wrong with me? It’s 

like I have some sort of spastic laryngitis.” 
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tópico é “Estamos aqui para te ajudar” (2011, p.5 – tradução minha) e o sétimo é: 

“Orientadores estão sempre disponíveis para te escutar94” (2011, p.6 – tradução minha). 

Ela não acredita no sistema que poderia lhe oferecer algum tipo de apoio para a situação 

em que se encontra. Também indica que sua relação com os pais é distante, e eles veem 

seu afastamento como uma forma de chamar atenção, mas não investigam a fundo seus 

motivos.  

No Natal, quando Melinda recebe um conjunto de desenho dos pais, fica 

emocionada ao perceber que eles a notam, que perceberam que ela começou a desenhar e 

lhe deram um presente de acordo: “Eu quase conto a eles ali mesmo. Lágrimas enchem 

meus olhos. Eles perceberam que tenho tentado desenhar. Eles perceberam95.” 

(ANDERSON, 2011, p.72 – tradução minha). A emoção com o gesto dá um impulso de 

coragem a Melinda, que para um segundo para pensar nas palavras, pois sabe que não vai 

ser fácil. Ela se volta para as lembranças da noite, tentando pensar se os pais vão se 

lembrar da festa, e enquanto está ainda absorta, planejando o momento, ele acaba: seus 

pais cansam de esperar que ela fale algo, acostumados com seu silêncio, e saem do 

cômodo. 

Melinda continua matando aulas e com notas baixas, então seus pais são chamados 

na escola para uma conversa com o diretor e o psicólogo. Na reunião, os quatro adultos 

falam com Melinda. São duas páginas de conversa com vozes sobrepostas cheias de 

cobranças, e nenhuma resposta dela.  

 

“Por que você não diz nada?” “Pelo amor de Deus, abra a boca!” “Isso é 

infantil, Melinda.” “Fale alguma coisa.” “Você só está machucando a si mesma 

quando se recusa a cooperar.” “Não sei porque ela está fazendo isso com a 

gente96.” (ANDERSON, 2011, p.114 – tradução minha) 

 

 

No trecho acima, não há identificação de quem disse as frases, e as vozes 

convergem em uma mesma mensagem: eles têm voz, não ela. Eles estão sendo punidos 

pelo seu silêncio, não ela. Nessa conversa, a mãe de Melinda diz que ela está apenas os 

manipulando para ganhar atenção. Melinda mantém o silêncio, mas pensa: “Você me 

 
94 No original: “1. We are here to help you. (…) 7. Guidance counselors are always available to listen.” 
95 No original: “I almost tell them right then and there. They noticed I’ve been trying to draw. They noticed.” 
96 No original: “’Why won’t you say anything?’ ‘For the love of God, open your mouth!’ ‘This is childish, 

Melinda.’ ‘Say something.’ ‘You are only hurting yourself by refusing to cooperate.’ ‘I don’t know why 

you’re doing this to us’.” 
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escutaria? Acreditaria em mim? Duvido97.” (2011, p.114 – tradução minha). A forma como 

esses adultos se comunicam com Melinda apenas reforça a falta de confiança que ela 

deposita neles, ou em sua capacidade de ajudá-la. As frases do trecho acima indicam que 

não importa que adulto está falando qual frase, nenhum deles é capaz de ajudar, de 

entender. A última frase, “Não sei porque ela está fazendo isso com a gente” (grifos 

meus), indica que eles optam por se colocar no lugar de vítima, em vez de enxergá-la 

como uma, como se o seu silêncio fosse desafiador e proposital. Esse tom acusatório não 

oferece um lugar seguro para a troca de confidências: 

 

Apesar de dizer que não quer falar, Melinda tenta em muitos momentos 

verbalizar o que aconteceu, mas é frequentemente silenciada pelas figuras 

adultas que demandam que ela fale. Durante a reunião com o diretor e seus 

pais por conta das ausências, Melinda percebe a profusão de vozes que exigem 

que ela se imponha, mas silenciam qualquer resposta potencial98. (MCGEE, 

2009, p.178 – tradução minha) 

 

A única figura de autoridade que parece ter algum tipo de influência positiva para 

Melinda, fazendo-a se sentir confortável, é seu professor de artes, Sr. Freeman – “free” 

significa “livre”, combinando com o papel dele na obra. As aulas de artes são as únicas 

que Melinda não sente vontade de faltar: “Artes vem depois do almoço, como sonhos 

vêm depois de pesadelos99” (ANDERSON, 2011, p.9 – tradução minha). Na fala do 

professor ao receber os alunos para a primeira aula, há uma espécie de foreshadowing 

sobre o papel da arte para Melinda: “Bem-vindos à única aula que vai ensiná-los a 

sobreviver. Bem-vindos à Arte100.” (ANDERSON, 2011, p.10 – tradução minha). O Sr. 

Freeman, então, explica o projeto que vai nortear os alunos ao longo do ano: cada um 

sorteará uma palavra que será o seu objeto de estudo, e a palavra sorteada por Melinda é 

“árvore”. Ao fim do ano letivo, espera-se que os alunos tenham encontrado uma forma 

de transformar aquela palavra em uma obra de arte que expresse um sentimento e evoque 

emoção em cada pessoa que entre em contato com ela.  

Quando Melinda ouve a ideia, fica empolgada – é a primeira vez que mostra 

animação sobre qualquer projeto obrigatório escolar. No entanto, no decorrer das aulas, 

 
97 No original: “Would you listen? Would you believe me? Fat chance.” 
98 No original: “Despite what she may say about not wanting to talk, Melinda does try at several points to 

voice what happened, but she is frequently silenced by the adult figures that purport to want her to talk. 

During a meeting with the principal and her parents because of frequent absences, for instance, Melinda 

notes the multitude of adult voices that demand her assent but silence any potential response.” 
99 No original: “Art follows lunch, like dream follows nightmare.” 
100 No original: “Welcome to the only class that will teach you how to survive. Welcome to Art.” 
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ela vai percebendo que o projeto não é tão simples quanto parece. Desenhar uma árvore 

é algo que aprendeu a fazer na segunda série, mas não é essa árvore que o professor 

Freeman espera. Apesar de frustrante, Melinda se joga no processo de criação de uma 

árvore que evoque emoção. Numa aula depois do feriado de Thanksgiving, Melinda traz 

alguns ossos de peru para compor sua obra e, depois de usar a criatividade com os ossos, 

cores escuras e a cabeça de uma Barbie, fica satisfeita com a aprovação do professor. Ele 

pergunta o que ela quer dizer com a peça de arte, mas Melinda sente os mesmos sintomas 

de quando é confrontada por outras pessoas que demandam uma resposta – boca seca, 

dores na garganta –, e não responde. O professor, então, oferece a interpretação dele: “Eu 

vejo uma garota perdida em meio a restos de um feriado que terminou mal, com pedaços 

de sua carne sendo arrancados a cada dia, enquanto sua carcaça vai se secando101.” 

(ANDERSON, 2011, p.64 – tradução minha). 

Inspirada pelas reações positivas do professor e de mais uma aluna, Melinda segue 

adaptando a obra, rearranjando objetos e colocando uma fita na boca da Barbie (uma ação 

não tão original, mas que a representa). A aluna que comenta é Ivy, uma de suas ex-

amigas do clã das “Plain Janes”: “É assustador, de uma forma estranha. Não assustador 

tipo um palhaço, hm, como eu digo isso? Tipo, você não quer encarar por muito tempo. 

Bom trabalho, Mel102.” (ANDERSON, 2011, p.64 – tradução minha). Melinda se 

surpreende não só com a reação positiva que seu trabalho causa, mas com a falta de 

animosidade no tom de Ivy; esperava um tratamento mais hostil, como o de Rachel. 

Depois, é a vez do Sr. Freeman reagir. Ele encara a obra com uma expressão séria demais 

para um professor de escola, segundo Melinda. Por fim, comenta: “Isso tem significado. 

Dor103.” (2011, p.65 – tradução minha). O sinal toca e Melinda usa a oportunidade para 

deixar a sala sem responder ao comentário, mas esse é o começo do seu processo de se 

expressar através da arte. 

Outra situação interessante que mostra o Sr. Freeman como um adulto com quem 

Melinda se sente mais à vontade é quando ele lhe oferece uma carona para casa. Vale 

pensar que, para uma menina que acabou de sofrer um estupro de alguém mais velho, 

entrar no carro de um homem seria motivo de tensão, mas Melinda não sente o mesmo 

 
101 No original: “I see a girl caught in the remains of a holiday gone bad, with her flesh picked off day after 

day as the carcass dries out.” 
102 No original: “It’s scary, in a weird way. Not clown scary, um, how do I say this? Like, you don’t look 

at it too long. Good job, Mel!” 
103 No original: “This has meaning. Pain.” 
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nervosismo que sentiu ao ser convidada para uma festa, por exemplo, indicando confiança 

no professor. Durante a carona, o Sr. Freeman tenta puxar assuntos relacionados ao 

progresso de Melinda na aula, e inicialmente ela permanece em silêncio, como de 

costume. Depois menciona que não está fazendo progresso, que suas árvores estão 

horríveis. O professor insiste: “Não seja tão dura consigo mesma. Arte é sobre cometer 

erros e aprender com eles104.” (ANDERSON, 2011, p.122 – tradução minha). Então, 

Melinda responde: “Está bem, mas você disse que precisamos colocar emoção em nossa 

arte. Eu não sei o que isso significa. Não sei o que é para eu sentir105.” (2011, p.122 – 

tradução minha). Instintivamente, após dizer isso, a mão de Melinda cobre sua boca, e ela 

pensa “O que estou fazendo?”, como se tivesse compartilhado demais, voltando a ficar 

em silêncio. Ao final dessa interação, quando o Sr. Freeman a deixa em casa, ele diz: “Se 

um dia precisar conversar, sabe onde me encontrar. (...) Melinda, você é uma boa pessoa. 

Acho que você tem muito a dizer, gostaria de ouvi-la106.” (ANDERSON, 2011, p.123). 

Pode parecer pouco, mas o pequeno gesto demonstra que a guarda de Melinda fica mais 

baixa com o professor, indício de que se expressar sobre o processo artístico pode ser o 

caminho que a ajudará a se expressar sobre outros assuntos também. 

Assim como em As vantagens de ser invisível, em que Charlie usa a escrita para 

expressar seus sentimentos, Melinda parece fazê-lo nas aulas de artes. Tenta dar vida a 

um carvalho que imaginou em sua cabeça, mas parece que quanto mais se esforça, mais 

morta a árvore parece. Ainda assim, é a única disciplina – inclusive, a única atividade, 

dentro e fora da escola – que parece lhe trazer uma motivação voluntária. Depois de fazer 

elogios ao professor e como estrutura suas aulas, Melinda finaliza o minicapítulo com a 

seguinte frase: “Talvez eu vire uma artista, se eu crescer.107” (ANDERSON, 2011, p.78 – 

tradução minha). Ressalta-se como essa frase perdida em meio a pensamentos positivos 

demonstra uma ideia mórbida à expressão comum “quando eu crescer”. Ainda que busque 

refúgios nas aulas e no quartinho, essa frase mostra que ela permanece em seu estado 

deprimido, sem esperança e com pensamentos de morte. 

 
104 No original: “Don’t be so hard on yourself. Art is about making mistakes and learning from them.” 
105 No original: “All right, but you said we had to put emotion into our art. I don’t know what that means. I 

don’t know what I’m supposed to feel.” 
106 No original: “If you ever need to talk, you know where to find me. (…) Melinda, you’re a good kid. I 

think you have a lot of say. I’d like to hear it.” 
107 No original: “Maybe I’ll become an artist if I grow up”. 
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Ao escrever sobre os efeitos do trauma, Judith Herman (cf. 2015) nota que os 

sintomas traumáticos chamam atenção ao segredo indizível ao mesmo tempo em que 

tentam desviá-la, causando no indivíduo uma alternância entre se sentir dormente em 

relação ao sofrimento (apatia) e reviver esse mesmo sofrimento constantemente. Essa 

alternância é o que indica, também, o paradoxo entre querer dizer e ser incapaz de fazê-

lo. Melinda se volta para medidas de autoagressão como forma de desviar a atenção da 

dor das lembranças para uma dor física, imediata. No entanto, há um momento em que se 

machuca aparentemente por acidente – sua língua se corta ao lamber um envelope para 

lacrá-lo – e, com a visão do sangue no papel, a imagem de seu agressor aparece na mente 

de Melinda involuntariamente. Vê-se, aí, como a autoagressão está relacionada com o 

controle, uma vez que Melinda usa dessa estratégia para bloquear as lembranças 

intrusivas, mas, quando é submetida a uma dor física que não foi propositalmente causada 

por ela, o evento a remete à experiência traumática. 

Em seu capítulo “Self-Harm, Silence and Survival”, Kimberley Reynolds aponta 

três motivos que geralmente levam adolescentes a se automutilarem. O primeiro é quando 

eles têm a intenção de focar na dor física para ignorar a dor emocional; o segundo, quando 

eles tentam retomar o controle de uma situação com a qual não conseguem lidar; e o 

terceiro é quando eles a usam para validar seu sofrimento, quando foram machucados de 

alguma forma mas não têm marcas visíveis, a fim de criar uma manifestação física da dor 

interior (2007, p.105). Os lábios de Melinda são constantemente cortados, de forma que 

dói quando ela fala, o que pode ser visto como uma desculpa para ficar ainda mais quieta. 

Depois de uma briga com os pais por conta de notas, Melinda faz pequenos cortes nos 

pulsos com clipes de papel, pensando: “Se uma tentativa de suicídio é um grito de socorro, 

o que é isso? Um gemido?108” (ANDERSON, 2011, p.86 – tradução minha). No dia 

seguinte, a mãe de Melinda vê o pequeno corte e diz que suicídio é para os covardes. 

Depois do episódio, deixa um livro de autoajuda sobre suicídio no banheiro de Melinda, 

mas não abre um diálogo sobre o assunto. Esse tipo de atitude também parece não 

estabelecer um diálogo aberto e de confiança, confirmando os motivos pelos quais 

Melinda não consegue desabafar. 

No decorrer da narrativa, Melinda é assombrada pelos pensamentos intrusivos e 

as lembranças de seu ataque. Cathy Caruth (1996) escreve sobre os flashbacks que 

 
108 No original: “If a suicide attempt is a cry for help, what is this? A whimper?” 
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transportam o sobrevivente de volta para a experiência traumática, ainda que estejam 

fisicamente seguros. No laboratório durante a aula de biologia, Melinda começa a 

descrever a atividade de dissecar sapos chamando-os de “vítimas”. Ela e o parceiro, 

David, precisam revezar entre segurar o sapo e cortá-lo. Durante a descrição, Melinda 

não só descreve o sapo usando pronomes femininos, como o personifica, montando uma 

cena:  

 

A sapa se deita com as costas para baixo. Está esperando o príncipe transformá-

la em princesa com um beijo? Estou diante dela com uma faca. (...) Minha 

garganta se fecha. É difícil respirar. Apoio a mão na mesa para me firmar. 

David segura as mãos da sapa contra a bandeja. Ele abre as pernas dela e segura 

seus pés. Preciso fazer um corte em sua barriga. Ela não diz nada. Já está morta. 

Um grito se inicia na minha barriga – consigo sentir o corte, sentir o cheiro de 

terra, folhas em meu cabelo109. (ANDERSON, 2011, p.81 – tradução minha) 

 

Na cena, Melinda se coloca no lugar da sapa, e é como se revivesse a sua 

experiência traumática. Desmaia, machuca a cabeça e precisa levar pontos. Quando 

analisa sua reação, pensa: “O motivo todo de não falar sobre o assunto, de silenciar a 

lembrança, é fazê-la desaparecer. Ela não desaparece. Vou precisar de cirurgia para tirá-

la da minha cabeça110.” (ANDERSON, 2011, p.82 – tradução minha).  

No caso de Melinda, não é apenas sua memória que a perturba e a recoloca na 

situação do evento traumático – Andy Evans, IT, seu agressor, não perde uma 

oportunidade de abordá-la quando a encontra pelos corredores, trazendo esses 

sentimentos à tona e retirando qualquer sensação de segurança física. Na primeira cena 

em que Melinda se refere a ele por seu nome próprio, e não o apelido, mostra a diferença 

de status social. Andy está no meio de um grupo de garotas, e enquanto flerta com uma 

delas, começa a encaracolar o cabelo de Melinda, sentada a sua frente. Imediatamente, o 

corpo de Melinda se estremece, e ela recebe olhares tortos das meninas à volta – sai 

correndo para o banheiro (2011, p.91). Em outras situações em que são postos no mesmo 

cômodo, Andy sussurra no ouvido de Melinda constantemente – um dos motivos pelos 

 
109 No original: “Our frog lies on her back. Waiting for the prince to princessify her with a smooch? I stand 

over her with a knife. (…) My throat closes off. It is hard to breathe. I put out my hand to steady myself 

against the table. David pins her froggy legs to the dissection tray. He spreads her froggy legs and pins her 

froggy feet. I have to slice open her belly. She doesn’t say a word. She’s already dead. A scream starts in 

my gut – I can feel the but, smell the dirt, leaves in my hair.” 
110 No original: “The whole point of not talking about it, of silencing the memory, is to make it go away. It 

won’t. I’ll need brain surgery to cut it out of my head.” 
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quais ela começa a matar aula fora da escola ou escondida no quartinho, para evitar sua 

presença. 

Em outra situação, Melinda o encontra numa padaria: “Talvez ele não note se eu 

ficar parada. É assim que coelhos sobrevivem: eles paralisam na presença de 

predadores111.” (ANDERSON, 2011, p.97 – tradução minha). Mais uma vez, há a 

comparação a um animal indefeso, diante do perigo. A estratégia não funciona, ele anda 

até ela e oferece uma mordida de sua rosquinha. A reação de Melinda é sair correndo, 

mas depois sente culpa: “Por que eu não corri desse jeito quando era uma garota inteira 

que sabia falar?112” (ANDERSON, 2011, p.97 – tradução minha). É nesses momentos, 

quando entra em contato com seu agressor, que Melinda pensa em desabafar: “Eu 

provavelmente devia contar a alguém. Só contar a alguém. Acabar logo com isso, deixar 

escapar113.” (ANDERSON, 2011, p.99 – tradução minha).  

Ao mesmo tempo, Melinda descreve outras situações em que demonstra achar que 

falar o que aconteceu só vai lhe causar problemas – ou não terá credibilidade, ou será 

culpabilizada – mais uma marca da cultura do estupro, mencionada anteriormente. À 

medida em que o tempo vai passando, o silêncio de Melinda aumenta, e ela permanece se 

recusando a falar, inclusive em apresentações orais na escola, aumentando também a 

pressão em volta de suas atitudes. Ela compara o motivo do seu silêncio com a famosa 

fala dos policiais ao prender o suspeito de um crime: “‘Qualquer coisa que disser poderá 

ser usada contra você’. (...) Por que todo mundo cria caso com o fato de eu não querer 

falar? Talvez eu não queira me incriminar114.” (ANDERSON, 2011, p.157 – tradução 

minha). Os sentimentos predominantes na narrativa de Melinda parecem ser três: medo, 

culpa e dúvida. Medo de Andy, que continua a assombrá-la. Culpa por ter ido à festa, por 

ter mentido sobre ter ido à festa, por não ter reagido – sente que falhou consigo mesma. 

E a dúvida se refere ao falar ou não falar, pois parece estar sempre em conflito com 

precisar que alguém saiba o que aconteceu, não achar as palavras certas para se expressar, 

e achar que não vão acreditar nela. 

 
111 No original: “He won’t notice me if I stand still. That’s how rabbits survive; they freeze in the presence 

of predators.” 
112 No original: “Why didn’t I run like this when I was a one-piece talking girl?” 
113 No original: “I should probably tell someone. Just tell someone. Get it over with, blurt it out.” 
114 No original: “Anything you say will be used against you. (…) Why do people make such a big hairy 

deal about me not talking? Maybe I don’t want to incriminate myself.” 
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Em seu artigo “Why Won’t Melinda Just Talk About What Happened”, Chris 

McGee (2009) afirma que há, também, resistência no ato de se manter em silêncio por 

tanto tempo, como ela faz: é uma forma de ter controle sobre sua narrativa, até que 

encontre a maneira mais autêntica de verbalizar sua própria verdade sobre aquela 

experiência. Portanto, Melinda não vai falar porque está sendo pressionada a isso pelas 

figuras externas nas quais não confia – a motivação precisa vir dela mesma. McGee 

também usa os estudos de Judith Herman, já mencionados aqui, para mostrar como o 

processo traumático se constitui para Melinda: 

 

Herman escreve: “Compartilhar o evento traumático com os outros é uma 

precondição para a restituição do senso de um mundo significativo. (…) Essas 

duas respostas – reconhecimento e restituição – são necessárias para 

reconstruir o senso de ordem e justiça do sobrevivente” (70). As conexões entre 

Fale! e Herman parecem ser naturais; ela ainda faz ligações entre os eventos 

do trauma e os dilemas da formação de identidade, escrevendo: “O trauma 

força o sobrevivente a reviver todas as suas (...) dificuldades em relação a 

autonomia, iniciativa, competência, identidade e intimidade” (52)115. 

(MCGEE, 2009 citando HERMAN, 2015 – tradução minha) 

   

McGee menciona, também, o “incompartilhamento”116 como característica da 

marca traumática, afirmando se tratar de algo além da falta de palavras para se expressar. 

Esse termo diz respeito à incapacidade de fazê-lo, criando uma resistência na linguagem 

– isso vem na presença de fragmentos e pensamentos internos que o indivíduo não 

consegue colocar em palavras, como se não fosse capaz de alcançar aquela experiência 

através da linguagem. Assim, McGee aponta para a falta de coesão quando, enfim, há a 

descrição do estupro na narrativa. O minicapítulo é intitulado “Uma noite para 

recordar117”, e Melinda começa a narrar o evento ao leitor depois de mais uma noite de 

insônia, voltando-se para o dia da festa. Ao chegar lá, Melinda diz que viu as pessoas 

todas arrumadas e se sentiu como uma criança pequena. Ela conta que Rachel 

imediatamente se entrosou com as pessoas por conta de seu irmão mais velho, e Melinda, 

para esconder sua inadequação social, acabou virando três cervejas, ainda que não 

 
115 No original: ““Sharing the traumatic event with others is a precondition for the restitution of a sense of 

a meaningful world… These two responses—recognition and restitution— are necessary to rebuild the 

survivor’s sense of order and justice” (70). The connections between Speak and Herman seem to be a 

natural; she even goes so far as to draw connections between the events of trauma and the dilemmas of 

identity formation, writing, “Trauma forces the survivor to relive all her . . . struggles over autonomy, 

initiative, competence, identity, and intimacy” (52).” 
116 Termo traduzido livremente do inglês “unshareability”, mencionado por Elaine Scarry em sua obra 

The Body in Pain: The Making and Umaking of the World, citada por Chris McGee (2009). 
117 No original: “A night to remember”. 
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gostasse do sabor. Nesse momento, um rapaz do terceiro ano começa a flertar com ela, e 

ela nota o quão atraente ele é, chamando-o de “deus grego”. Ele começa a dançar com 

ela, abraçá-la e passar a mão em sua bunda: “Eu achei que isso foi um pouco grosseiro, 

mas minha língua estava enrolada da cerveja e não sabia como pedir para que ele fosse 

devagar118.” (ANDERSON, 2011, p.134 – tradução minha). Depois disso, o deus grego a 

beija, e o pensamento de Melinda é: “será que vou começar o ensino médio com um 

namorado?”, seguido de: “cadê a Rachel para ver isso?”. Então, o deus grego pergunta: 

“Você quer?” (2011, p.135 – tradução minha). A partir daí, a narração de Melinda é 

fragmentada, com a sucessão dos fatos descrita de maneira rápida e distorcida: 

 

O que ele disse? Eu não respondi. Eu não sabia. Eu não falei. 

 

Estávamos no chão. Quando isso aconteceu? “Não.” Não eu não gosto disso. 

Eu estava no chão e ele, em cima de mim. Meus lábios resmungam algo sobre 

ir embora, sobre uma amiga que precisa de mim, sobre meus pais estarem 

preocupados. Eu consigo me ouvir – resmungando como uma bêbada 

desorientada. Os lábios dele chegam aos meus e não consigo dizer nada. Viro 

minha cabeça para o outro lado. Ele é tão pesado. Há um peso em cima de 

mim. Abro a boca para respirar, para gritar, e sua mão a cobre. Na minha 

cabeça, minha voz soa tão clara quanto um sino: “não eu não QUERO!” Mas 

não consigo falar. Estou tentando me lembrar como fomos parar no chão e para 

onde a lua foi e bam! blusa para cima, shorts para baixo, e o chão tem um 

cheiro molhado e escuro e NÃO! – não estou aqui de verdade, estou na casa 

da Rachel, frisando o cabelo e colando unhas postiças, e ele tem cheiro de 

cerveja e maldade e ele me machuca me machuca me machuca e levanta  

e fecha o zíper do jeans  

e sorri. 

 

A próxima coisa que vi foi o telefone119. (ANDERSON, 2011, p.135 – 

tradução minha) 

 

Essa sequência fragmentada, na qual a mente de Melinda se transporta para outro 

lugar – no quarto de Rachel, antes de irem para a festa, antes da violência acontecer – é 

 
118 No original: “I thought it was a little rude, but my tongue was thick with beer and I couldn’t figure out 

how to tell him to slow down.” 
119 No original: “We were on the ground. When did that happen? ‘No.’ No I did not like this. I was on the 

ground and he was on top of me. My lips mumble something about leaving, about a friend who needs me, 

about my parents worrying. I can hear myself--I'm mumbling like a deranged drunk. His lips lock on mine 

and I can't say anything. I twist my head away. He is so heavy. There is a boulder on me. I open my mouth 

to breathe, to scream, and his hand covers it. In my head, my voice is as clear as a bell: ‘no I don't WANT 

TO!’ But I can't spit it out. I'm trying to remember how we got on the ground and where the moon went 

and wham! shirt up, shorts down, and the ground smells wet and dark and NO!--I'm not really here, I'm 

definitely back at Rachel's, crimping my hair and gluing on fake nails, and he smells like beer and mean 

and he hurts me hurts me hurts me and gets up  

and zips his jeans  

and smiles. 

The next thing I saw was the telephone. 
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conhecida como dissociação (HERMAN, 2015, p.21 – tradução minha), quando a dor é tão 

grande que a vítima transfere sua consciência como mecanismo para lidar com o choque. 

Por esse motivo, as pessoas traumatizadas tendem a ter as lembranças do evento 

distorcidas, o que acaba impactando sua credibilidade no momento de expressar a 

experiência – contribuindo para a perpetuação do silêncio. Sobre isso, Herman (2015, 

p.12) escreve: “Falar publicamente sobre seu conhecimento a respeito de uma atrocidade 

é convidar o estigma atrelado às vítimas120” (tradução minha). 

Um momento que contribui para o dilema de Melinda acontece quando a ex-

melhor amiga, Rachel, começa a sair com Andy Evans. Melinda quer alertá-la, protegê-

la, mas seu distanciamento de Rachel a deixa com dúvida, em especial pelo medo de que 

ela não acredite ou conte para Andy, que poderia persegui-la. “Para que se importar com 

Rachel? (Ele vai machucá-la). (...) Ela é uma traidora (Ela não viu o que aconteceu). 

Espero que ele parta o coração dela (E se ele partir outra coisa?121” (ANDERSON, 2011, 

p.149 – tradução minha). Melinda vai para o seu quartinho para pensar no próximo passo, 

pesando suas opções. Enquanto reflete, observa as árvores que criou nas aulas de arte, 

expostas no quartinho: 

 

Houve progresso nesse projeto da árvore, acho. Como Picasso, passei por 

diferentes fases. Houve o Período Confuso, em que eu não tinha certeza sobre 

o que era o trabalho. O Período Inútil, em que eu não conseguia desenhar uma 

árvore nem para salvar minha vida. O Período Morto, em que todas as minhas 

árvores pareciam ter passado por um incêndio na floresta. Estou melhorando. 

Não sei do que chamar essa fase ainda. Todos esses desenhos fazem o 

quartinho parecer menor. Talvez eu devesse pagar o zelador para mover todas 

essas coisas para a minha casa, tornar meu quarto mais assim, mais como um 

lar122. (ANDERSON, 2011, p.151-152 – tradução minha) 

 

Se essa análise do seu processo artístico no meio da reflexão sobre contar a 

verdade a Rachel parece aleatória, na verdade serve a um propósito: alude à ideia de que 

o “estou melhorando” não se refere apenas à habilidade de representar árvores, mas a seu 

estado completo. Melinda ainda não está em paz, mas é possível ver um progresso na sua 

 
120 No original: “To speak publicly about one’s knowledge of atrocities is to invite the stigma that attaches 

to victims.” 
121 No original: “Why worry about Rachel? (He’ll hurt her). (…) She’s a traitor (She didn’t see what 

happened). I hope he breaks her heart (What if he breaks something else?)”. 
122 No original: “There has been some progress in this whole tree project, I guess. Like Picasso, I've gone 

through different phases. There's the Confused Period, when I wasn't sure what the assignment really was. 

The Spaz Period, when I couldn't draw a tree to save my life. The Dead Period, when all my trees looked 

like they had been through a forest fire or a blight. I'm getting better. Don't know what to call this phase 

yet. All these drawings make the closet seem smaller. Maybe I should bribe a janitor to haul all this stuff 

to my house, make my bedroom more like this, more like home.” 
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forma de se relacionar com as pessoas a sua volta. De repente, o quartinho parece um 

pouco pequeno, quente, sufocante, tanto que Melinda pensa em transferi-lo para seu 

próprio quarto, lugar que ela não conseguia mais ocupar. Aos poucos, Melinda vai criando 

forças para enfrentar seus medos interiores, e a sua consciência acaba os superando: ela 

decide contar. Escreve um bilhete anônimo avisando para que se afaste de Andy, dizendo 

que ele atacou uma menina do nono ano, mas não se identifica. 

Uma semana depois, Melinda sofre de ansiedade ao ver que Rachel ainda está 

saindo com Andy, mesmo que provavelmente já tenha recebido seu bilhete. Enquanto 

observa os dois juntos, Ivy, sua colega da aula de artes e antiga amiga do grupo das “Plain 

Janes” comenta só para Melinda: “Que babaca, não acredito que ela esteja saindo com 

ele. Você acredita? (...) Ele é problema. Acredite, aquele esquisito é Problema com P 

maiúsculo.123” (ANDERSON, 2011, p.162 – tradução minha). Melinda não consegue 

responder, e é como se o progresso de ter tomado coragem para mandar o bilhete se 

retraísse, ao ver que não adiantou. Ainda assim, se sente responsável pela segurança de 

Rachel. Semanas depois, após um acidente com canetas na aula de artes, Melinda e Ivy 

se encontram no banheiro para limpar a bagunça e Melinda questiona o comentário sobre 

Andy ser “problema”. Enquanto Ivy responde que ele tem uma reputação de só estar atrás 

de uma coisa e de ser insistente com as meninas, Melinda observa as paredes do banheiro, 

cheias de pichação com listas – dos garotos mais gatos, dos mais babacas, bem como 

números de telefone e conversas aleatórias. Melinda, então, pede uma caneta emprestada 

a Ivy e começa sua própria lista: “Caras para manter distância124” (2011, p.175 – tradução 

minha), acrescentando o nome de Andy Evans no topo da lista, e se sentindo vitoriosa. 

Nas semanas seguintes a esse evento, Melinda narra que se sente mais enérgica, 

capaz de fazer coisas que antes não tinha motivação para fazer, como plantar flores no 

jardim de casa e pedir ajuda à mãe para redecorar o seu quarto: “Estou arrasando. (...) É 

hora de lutar contra alguns demônios. Muito sol depois do inverno em Syracuse faz coisas 

estranhas à cabeça, como fazer você se sentir forte, mesmo que não seja.125” 

(ANDERSON, 2011, p.180 – tradução minha). Com esse pensamento, ela procura um 

momento para falar a sós com Rachel. Como as duas estão na biblioteca,  Melinda precisa 

 
123 No original: “What a jerk I can't believe she's going out with him. Can you? (…) And he's trouble. 

Believe me, that creep is trouble with a capital T.” 
124 No original: “Guys to Stay Away from”. 
125 No original: “I’m rocking (…). The time has come to arm-wrestle some demons. Too much sun after a 

Syracuse winter does strange things to your head, makes you feel strong, even if you aren't.  
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usar papel e caneta ao invés de falar – e começa a escrever o motivo de ter ligado para a 

polícia, explicando que não foi para desfazer a festa, e sim porque foi estuprada: “Eu fui 

idiota e estava bêbada e não sabia o que estava acontecendo e então ele me machucou – 

rabisco a palavra – me estuprou.126” (ANDERSON, 2011, p.183, grifos no original – 

tradução minha). Inicialmente, Rachel a consola, perguntando se ela está bem e pedindo 

desculpas; então, finalmente pergunta quem foi o cara, e quando Melinda conta que foi 

Andy, Rachel a acusa de ser mentirosa e invejosa, indo embora. Essa reação só corrobora 

os medos de Melinda de que ninguém acreditaria: “Não digo nada e me sinto péssima. 

Conto a alguém e me sinto pior. Não consigo achar um meio termo127.” (2011, p.185 – 

tradução minha). Na mesma sequência, logo após a discussão com Rachel, Ivy encontra 

Melinda e a leva até o banheiro onde escreveu a lista. Em vez de encontrar nomes de 

outros caras ao lado do de Andy Evans, há dezenas de comentários, em diferentes letras, 

com diferentes canetas, indicando autorias diversas, descrevendo coisas horríveis que ele 

já havia feito. Entre os comentários, aparece que ele deveria ser preso, que é um 

pervertido, que já tentou se forçar nas meninas. É como se a lista servisse como um 

sistema de apoio a Melinda – ainda que Rachel não tivesse acreditado, ela sente que não 

está sozinha, muitas outras garotas da escola passaram pelo mesmo que ela e, só por isso, 

acreditariam em sua história. Esse momento é importante para Melinda, pois representa 

uma retomada de poder que a falta de credibilidade havia adormecido. Ela sente-se 

confiante novamente. 

No dia seguinte, pega sua bicicleta e pedala com um rumo interno, específico, até 

chegar à fazenda onde foi violentada. Ela se surpreende com o quão normal é o lugar. Seu 

corpo reage com nervosismo, as lembranças físicas ameaçando retornar: o coração bate 

forte, as mãos tremem. Judith Herman se volta para estudos de Freud e Janet para escrever 

a tentativa de restituição dos sobreviventes a um trauma. Às vezes, eles tentam retornar à 

cena em que a experiência traumática aconteceu como forma de reivindicá-la, mudar a 

sua percepção/reação a ela, ou buscar uma forma de incorporá-la a sua realidade, rumo a 

alguma espécie de cura (HERMAN, 2015, p.51 – tradução minha). Segundo Herman, para 

 
126 No original: “I was stupid and drunk and I didn't know what was happening and then he hurt--I scribble 

that out--raped me.” 
127 No original: “I don’t say anything and I feel awful. I tell somebody and I feel worse. I’m having trouble 

finding a middle ground.” 
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Janet, a tentativa é de assimilar ou liquidar o trauma, buscando uma espécie de triunfo 

sobre ele. 

 

Me apoio na árvore, tateando, procurando um código em braile, uma pista, uma 

mensagem sobre como voltar à vida após esse longo estado dormente. Eu 

sobrevivi. Estou aqui. Abalada e confusa, mas aqui. Então, como posso 

encontrar o meu caminho? Será que existe uma motosserra da alma, um 

machado que eu possa levar até minhas lembranças e medos? Enfio meus 

dedos na terra. Uma parte pequena e limpa de mim espera para vir à superfície. 

Uma Melinda quieta que eu não vejo há meses. Essa é a semente da qual vou 

cuidar128. (ANDERSON, 2011, p.188 – tradução minha) 

 

 

A partir desse momento, Melinda chega à conclusão de que não quer mais se 

esconder. Na escola, descobre que Rachel terminou com Andy, e se enche de esperança 

e vitória. Depois, se despede de seu quartinho, quase com um agradecimento, pensando 

que ele pode servir para alguma outra pessoa no futuro, que precise de um lugar como ela 

precisou. Vê-se, nesse gesto, que sua perspectiva mudou, de um estado paralisante a um 

de esperança. Quando está prestes a sair do cômodo, é empurrada para dentro e se 

encontra presa com Andy, que tranca a porta. Dessa vez, Melinda se encontra novamente 

retornando à situação do trauma, não de forma voluntária, como quando foi à fazenda, 

mas sem escolha e sem controle da situação. Andy começa a acusá-la de mentir sobre o 

estupro, de arruinar a reputação dele, ao mesmo tempo em que a ataca e tenta violentá-la 

novamente. Ele é muito mais forte e Melinda se sente impotente, abre a boca para gritar 

e, por um segundo, não consegue. Até que os movimentos semelhantes à noite do ataque 

retornam: 

 

Seus dentes estão no meu pescoço. O único som que consigo emitir é um 

gemido. Ele tenta segurar meus pulsos em uma mão só. Ele quer uma mão 

livre. Eu lembro eu lembro. Mãos de aço, mãos de faca.  

Não.  

Um som explode de mim.  

“NÃÃÃO!!!” 

Sigo o som, empurrando-o da parede, tirando o equilíbrio de Andy Evans, 

cambaleando até a pia quebrada. Ele xinga e se vira, seu punho vindo, vindo. 

Uma explosão em minha cabeça e sangue na minha boca. Ele me bateu. Eu 

grito, grito. Por que as paredes não estão caindo? Eu estou gritando alto o 

 
128 No original: “I think about lying down. No, that would not do. I crouch by the trunk, my fingers stroking 

the bark, seeking a Braille code, a clue, a message on how to come back to life after my long undersnow 

dormancy. I have survived. I am here. Confused, screwed up, but here. So, how can I find my way? Is there 

a chain saw of the soul, an ax I can take to my memories or fears? I dig my fingers into the dirt and squeeze. 

A small, clean part of me waits to warm and burst through the surface. Some quiet Melindagirl I haven't 

seen in months. That is the seed I will care for.” 
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suficiente para fazer a escola inteira desabar129. (ANDERSON, 2011, p.194 – 

tradução minha) 

 

A vívida memória das mãos de Andy e o que viria a seguir compelem Melinda a 

reagir, como não havia conseguido antes. Ela é mais forte agora. Durante o ataque, que 

segue após o trecho acima, Melinda para de chamá-lo de Andy e volta a chamá-lo de IT, 

como se realmente estivesse revivendo o momento de seu ataque. Só que, dessa vez, tem 

a oportunidade de agir de forma diferente. Ela luta, grita, empurra, se debate, reage. 

Finalmente, consegue segurar um bloco de madeira usado na aula de artes, quebrando o 

espelho e pegando um pedaço do vidro estilhaçado. Coloca-o contra o pescoço de Andy, 

fazendo-o parar o ataque imediatamente, e diz: “Eu disse não” – momento marcante para 

denotar a transformação de Melinda, uma vez que, ao recordar a noite do estupro em 

fragmentos, lembra que pensou em dizer não, mas não conseguiu. Desta vez, ela 

consegue. A narração da cena termina com o time de lacrosse feminino batendo na porta, 

que é aberta por Melinda, ainda segurando o vidro e o ameaçando. 

O minicapítulo seguinte ao ataque é o último do romance. Não se sabe o que 

acontece com Andy, e Melinda apenas comenta que de repente ficou popular na última 

semana de aula, com todos descobrindo o que aconteceu através das meninas do lacrosse. 

Há uma quebra de expectativa quando ele não é mencionado novamente, mas isso serve 

para mostrar que, ainda que inevitavelmente haja um viés social que nos posiciona ao 

lado da vítima e em oposição ao agressor, a intenção da obra aparece ser contar a história 

pessoal de Melinda, seu trajeto individual até voltar a ser ela mesma depois de sua 

experiência traumática. Como o epílogo em As vantagens de ser invisível, o último 

minicapítulo apresenta um tom reflexivo, em que Melinda parece olhar para o passado e 

pensar sobre os eventos que a fizeram chegar até aquele momento: “Não foi minha culpa. 

Ele me machucou. Não foi minha culpa. E eu não vou deixar isso me destruir. Eu consigo 

crescer.130” (ANDERSON, 2011, p.198 – tradução minha).  

 
129 No original: “His teeth are on my neck. The only sound I can make is a whimper. He fumbles to hold 

both my wrists in one hand. He wants a free hand. I remember I remember. Metal hands, hot knife hands.  

No.  

A sound explodes from me. 

“NNNOOO!!!” 

I follow the sound, pushing off the wall, pushing Andy Evans off-balance, stumbling into the broken sink. 

He curses and turns, his fist coming, coming. An explosion in my head and blood in my mouth. He hit me. 

I scream, scream. Why aren't the walls falling? I'm screaming loud enough to make the whole school 

crumble.” 
130 No original: “It wasn’t my fault. He hurt me. It wasn’t my fault. And I won’t let it kill me. I can grow.” 
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Na cena final, Melinda termina sua árvore e espera a nota de artes do semestre. 

Quando finalmente entrega seu trabalho ao professor Freeman, aos prantos, o professor 

avisa que ela conseguiu um A+, pois se esforçou bastante no processo. Então, acrescenta: 

“Você passou por muita coisa, não foi?131” (2011, p.198 – tradução minha). A última frase 

do romance é a resposta de Melinda: “Deixa eu te contar tudo132.” (ANDERSON, 2011, 

p.198 – tradução minha). 

Muitas das marcas traumáticas comuns a sobreviventes de violência sexual, como 

descritas por Caruth e Herman ao longo deste trabalho, são representadas nessa narrativa 

com uma voz autêntica, mostrando o impacto que o trauma pode ter na identidade de uma 

jovem. Chris McGee, citando Foucault, afirma como a confissão se torna ainda mais 

poderosa quando se considera todos os obstáculos necessários para se chegar até ela 

(2009, p.184). Ainda que esse final esteja dentro das expectativas do gênero YA, 

terminando em um tom de esperança e recuperação, o sofrimento de Melinda é claro em 

sua luta entre o silêncio e o confronto, presenças constantes junto ao sentimento de 

depressão, tornando seu processo em busca de uma identidade mais difícil e, por isso, 

ainda mais forte. 

  

 
131 No original: “You’ve been through a lot, haven’t you?” 
132 No original: “Let me tell you all about it.” 
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4. MY ABSOLUTE DARLING – TRAUMA, LUTA E SOBREVIVÊNCIA 

 

Publicado em 2017, My Absolute Darling (MAD) é um ambicioso romance de 

formação e de aventura, marcado não só pelas imagens perturbadoras de trauma e 

violência, mas pelas descrições poéticas da ambientação da natureza e por uma 

protagonista com quem inicialmente é difícil se identificar, ao mesmo tempo em que se 

torce por ela. É narrado em terceira pessoa, com foco central na protagonista, Turtle, uma 

garota de 14 anos que vive em uma cabana no meio da floresta apenas com o seu pai, 

Martin. Já no primeiro capítulo, a dinâmica dos dois é apresentada de forma 

desconfortável, estabelecendo o tom da narrativa como pesado e surpreendente. Martin 

acredita viver em um mundo prestes a se tornar apocalíptico, tendo começado a ensinar 

Turtle a manusear diferentes tipos de armas desde os seis anos de idade, com o avô 

presenciando e soltando uma frase que vem a dizer outras vezes ao longo da narrativa: 

“Meu Deus, Martin, isso não é jeito de se criar uma menina.133” (TALLENT, 2017, p.3 – 

tradução minha). Em meio a pensamentos de ódio a si mesma e às meninas e mulheres da 

escola, demonstrando uma misoginia de criação, Turtle é estabelecida como uma 

personagem complexa e confusa, com personalidade introspectiva e habilidades 

incomuns, em constante alerta de sobrevivência, tanto em casa, ao lidar com o 

temperamento de seu pai, quanto na escola, onde sabe que é vista como estranha e sente 

a necessidade de proteger a forma como vive.  

O capítulo inicial do romance fecha com uma cena marcante em que parece 

reverberar a fala do avô acima, na qual Martin leva Turtle para seu quarto e a estupra, 

com descrição detalhada e incômoda – este último adjetivo porque a completa submissão 

de Turtle ao ato sexual deixa claro que o evento é recorrente na sua vida, já tendo se 

estabelecido como normal e esperado por ela. Outra questão que causa estranhamento e 

incômodo no leitor é o vocabulário selecionado pelo autor, descrevendo a textura do 

esperma e se referindo à parte íntima de Turtle após o ato como “engorged pussy134”. 

Enquanto As vantagens de ser invisível e Fale! são romances claramente 

destinados ao público adolescente, não se pode afirmar o mesmo sobre My Absolute 

 
133 No original: “Goddamn it, Martin, this is no way to raise a little girl”.  
134 Tradução livre: “boceta inchada”. Como estou falando do vocabulário escolhido pelo autor, optei por 

colocar as palavras originais dele, em inglês, em vez de seguir o padrão que tenho usado ao longo desta 

dissertação. 
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Darling. Retomando a citação disposta no capítulo 1, Catherine Ross define as 

características da literatura YA realista como: “protagonistas adolescentes, narração a 

partir do ponto de vista do adolescente, cenários contemporâneos realistas e abordagem 

de assuntos que eram antes considerados tabus” (1985, p.174 – tradução minha). Nessa 

definição, Ross não diz nada sobre os leitores para quem se destina uma obra ou o seu 

papel na definição da categoria. Tecnicamente, My Absolute Darling tem protagonista 

adolescente, e apesar de a narrativa ser em terceira pessoa, todas as cenas têm a presença 

de Turtle; além disso, há uso frequente de discurso indireto livre, apresentando os 

pensamentos internos dela por meio de fluxos de consciência. Há também o cenário 

contemporâneo realista – ainda que a forma como Turtle e Martin vivem fuja 

drasticamente do convencional –, se estabelecendo como uma história que se assemelha 

à vida real. Quanto ao último item da definição, a violência física, sexual e incestuosa 

presente no romance certamente estabelece seus temas como “tabus”.  

No entanto, o tom e os elementos linguísticos da narrativa demonstram como há 

de se considerar o público-alvo nas características para definir obras específicas como 

literatura YA. My Absolute Darling, de certa forma, oferece uma realidade dura demais 

em sua representação do trauma, deixando um gosto amargo na maioria de seus leitores, 

independentemente da idade. Ainda que os dois romances analisados anteriormente 

também abordem temas pesados e desconfortáveis, a crueldade na descrição dos eventos 

traumáticos é pontual, quase mínima, considerando que lidam mais com o período pós-

traumático do que com o evento traumático em si. Em MAD, Turtle vive o evento 

traumático repetidamente, e nós leitores ficamos à espera de mais uma descrição brutal 

de violência, trazendo angústia à experiência de leitura. 

Considerando o exposto na discussão sobre a literatura YA como categoria com 

foco em leitores jovens, no capítulo 1, vejo a necessidade de me remeter novamente à 

ideia de que afirmar que um livro não é adequado para adolescentes é, de certa forma, 

subestimá-los, ou prever que uma leitura não seria do interesse deles sem levar em conta 

que são indivíduos diferentes com gostos e vivências distintos. Assim, atenho-me a 

afirmar apenas que, com base no histórico da literatura YA apontado nesta pesquisa, e no 

marketing de obras voltadas para adolescentes/jovens, considero MAD como literatura 

juvenil até certo ponto, reforçando que não se enquadra de forma automática na literatura 

YA, mas que possui características comuns a ela. Confirmando esse ponto anterior, 
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ressalta-se que na ficha catalográfica do romance aparecem na classificação os assuntos 

“coming of age”, “Bildungsroman” e “teenage girls”, temas clássicos na literatura 

adolescente. 

 

4.1  Recepção do romance 

 

My Absolute Darling é o primeiro romance do autor Gabriel Tallent, e recebeu 

críticas controversas no meio literário. Enquanto alguns resenhistas classificaram a obra 

como uma obra-prima (dentre eles, o escritor Stephen King, como aparece na capa do 

livro), outras – em sua maioria, mulheres – se sentiram ofendidas com o que consideraram 

uma apropriação da narrativa de trauma feminino para causar choque (SMITH, 2017). 

Essa perspectiva veio de resenhistas feministas que estão acostumadas a ler sobre os 

diferentes tipos de violência por que as mulheres passam, ressaltando que o que 

consideram problemático em MAD não é a presença do abuso sexual, e sim a abordagem 

usada para representá-lo. É difícil pensar que alguma leitora mulher não se sentiria 

incomodada com os termos usados para designar o genital feminino, principalmente na 

descrição de uma cena de estupro. 

Em uma entrevista para o The Guardian, Gabriel Tallent conta que decidiu 

escrever sobre esse tema porque “precisamos de mais livros como esse, sobre 

sobreviventes e abuso135” (LAITY, 2017 – tradução minha). Essa afirmação foi 

imediatamente rebatida por S. E. Smith (2017), que o acusou de ignorar uma área vasta 

da literatura focada em narrativas de testemunhos de escritoras que contaram suas 

experiências como sobreviventes de violência sexual, acusando-o de abordar esse assunto 

para “conquistar prêmios” e ainda achar que está fazendo um favor às mulheres ao abrir 

espaço para suas histórias. Roxane Gay, autora e editora de livros feministas aclamados 

como Not That Bad: Dispatches from Rape Culture e Bad Feminist, avaliou o livro de 

forma similar a Smith. No entanto, enquanto esta afirmou que Turtle não parecia uma 

pessoa real pela forma como reagia ao abuso, Roxane reforça apenas que gostaria que 

tivesse ficado claro, dentro da narrativa, que Turtle entendia o abuso e não se via como 

amante de seu pai, de forma consensual, ainda que se visse em conflito. É minha 

 
135 No original: “We need more books like this, about survivors and abuse.” 
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perspectiva que Turtle entendia, sim, mas essa percepção aconteceu de forma lenta, em 

um longo processo, como será mostrado adiante. 

Sobre sua intenção com a obra, Tallent afirma que queria representar a 

complexidade de uma relação abusiva e como o teor doentio ocupa todos os espaços do 

relacionamento de forma inevitável (SIMON, 2017). Em sua análise da obra, Toby 

Lichtig descreve o romance como “um drama gótico narcoticamente compulsivo, com 

ambientação memorável, prosa exuberante e perturbação psicológica136”: 

 

A decisão de Tallent de representar uma adolescente atormentada, ao mesmo 

tempo enojada e atraída pelo pai misógino, cruel e carismático é corajosa e 

persuasiva. Essa cena [do primeiro estupro] permanece no romance inteiro e 

permite que Tallent – um escritor homem escrevendo sobre o abuso de uma 

menina – estabeleça seu drama distorcido sem fetichizar seus detalhes137. 

(LICHTIG, 2017 – tradução minha) 

 

Vê-se, no trecho acima, como Lichtig parece menos incomodado com as imagens 

visuais trazidas no romance, ainda que haja descrições detalhadas das partes íntimas de 

Turtle, bem como as posições em que Martin a ataca sexualmente, além dos pensamentos 

perturbados dela, que parece repelir o ataque ao mesmo tempo em que almeja o toque, 

entendendo-o como afeto. Diante disso, nota-se como a recepção de Lichtig destoa das 

de Smith e Gay, por exemplo, e não se pode deixar de notar a principal diferença entre os 

três críticos: o primeiro é homem, enquanto as últimas são mulheres. Para Gay, retratar o 

relacionamento entre Martin e Turtle como qualquer coisa além de tóxico e abusivo é 

uma desfeita; para Smith, é uma tentativa de chamar atenção pelo choque, pelo 

desconforto, enquanto Lichtig acredita que essa representação foi feita de forma 

cuidadosa.  

Ao comparar essas três críticas à obra, faz-se oportuno se voltar para a obra O que 

é lugar de fala?, de Djamila Ribeiro, com apontamentos interessantes sobre lugar de fala 

e representatividade. Como Ribeiro demonstra, indivíduos com posições sociais 

diferentes falam de lugares diferentes. Gabriel Tallent está escrevendo a partir da 

perspectiva de uma menina abusada, e dizer em sua entrevista que é preciso escrever mais 

 
136 No original: “a narcotically compulsive Gothic drama, teeming with memorable set pieces, luscious 

prose and psychological disturbance.” 
137 No original: “Tallent’s decision to depict the tormented teenager as simultaneously disgusted by and 

drawn to her misogynistic, vicious, charismatic father is brave and persuasive. This scene hangs over the 

whole novel and allows Tallent – a male author writing about the abuse of an underage girl – to set up his 

twisted drama without having to fetishize its details.” 
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histórias como essa, como se fosse sua responsabilidade, ou como se a história que conta 

fosse autoridade no assunto é, de certa forma, tirar a voz de pessoas que de fato estão 

nesse lugar de fala e já vêm fazendo esse trabalho; ao mesmo tempo, não concordo nem 

espero que um autor se limite a escrever personagens que se pertençam apenas a seu lugar 

de privilégio, uma vez que isso comprometeria a liberdade de criação literária. Como 

afirma Ribeiro (2017), os indivíduos podem teorizar e ficcionalizar acerca de temas fora 

de seu lugar de fala, mas as pessoas que de fato o ocupam têm o direito de não se sentir 

representadas e desautorizá-los, a fim de abrir espaço para vozes marginalizadas.   

Na análise a seguir, pretende-se usar a teoria do trauma para discutir como a 

representação da experiência traumática nesse romance se faz de maneira complicada e 

delicada, como evidenciado pelas críticas mencionadas acima, fazendo uma relação à 

repetida violência sofrida pela protagonista e o impacto disso em seu senso de identidade. 

 

4.2  A representação do trauma – teoria e análise 

 

A experiência traumática em My Absolute Darling se desenvolve de forma 

contínua, não podendo ser significada em apenas um momento. É um conjunto de 

experiências, toda uma infância e uma criação moldadas a partir de atos repetidos de 

abuso físico, moral e sexual que, inevitavelmente, serviram de base para construir o senso 

de eu da sobrevivente – a protagonista do romance –, sendo difícil não relacionar a sua 

identidade à vivência que teve. 

Julia Alveston – ou Turtle, como se apresenta às pessoas –, de 14 anos, perdeu a 

mãe quando era criança e passou a viver apenas com o pai, Martin, em uma cabana nas 

matas de Buckhorn Hill, na Califórnia. A personagem da mãe não é muito bem explorada, 

e as únicas influências na vida de Turtle são o pai, Martin, descrito como um homem 

enorme de presença forte, às vezes gentil e generosa, às vezes perturbada, e o avô, Daniel, 

pai de Martin, com quem Turtle tem uma boa relação, apesar da desaprovação do pai 

quanto a isso. No texto, não há uma explicação sobre o apelido Turtle, que significa 

tartaruga. Na escola, Turtle é chamada pelo seu nome, Julia, e quando outra personagem 

a chama de “Julie”, ela diz para não chamá-la assim porque é o nome que a mãe usava 

para ela e lhe dá vontade de vomitar (TALLENT, 2017, p.331). O pai e o avô nunca usam 

Julia ou Turtle, cada um com um apelido específico para ela, como forma de demonstrar 
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afeto. Martin a chama de “kibble”, que é um tipo de ração para cachorro – ele usa de 

forma carinhosa, mas o significado trai essa intenção. O avô a chama de “sweetpea”, 

significando ervilha-de-cheiro, uma flor. Essa constante alternância entre os diferentes 

nomes de Turtle demonstram uma indefinição identitária – ela é alguém diferente com 

cada uma dessas pessoas, tanto na forma de agir quanto na maneira como se apresenta. O 

nome Turtle, escolhido por ela mesma, pode se remeter simbolicamente à natureza 

introspectiva das tartarugas; em situação de perigo, elas se recolhem em seu casco para 

proteção. No caso de Turtle, é constantemente descrita com o olhar vazio, e um grande 

incômodo de Martin é nunca saber o que ela está pensando, como se vivesse em seu 

próprio mundo. Há um momento em que ele questiona o que se passa na cabeça dela, 

tendo como resposta apenas silêncio:  

 

“Existe uma terrível interioridade em você. Olhe pra você. É uma coisinha tão 

bonita. Seus malditos olhos. Eu olho para eles e não vejo... nada. Dizem que 

você pode olhar nos olhos de alguém e conhecer a pessoa, que os olhos são a 

janela para a alma, mas eu olho pros seus e eles são escuros, kibble. Sempre 

foram escuros para mim. Se existe algo dentro de você, não se pode ler ou 

conhecer. A sua verdade, se é que existe, existe somente num buraco 

epistemológico irredútivel e inalcançável”138. (TALLENT, 2017, p.183 – 

tradução minha) 

 

Esta passagem acontece logo após a morte do avô, mostrando como Turtle, 

confrontada com experiências difíceis, se recolhe em vez de sentir. Enquanto o pai diz 

essas coisas, a narração em terceira pessoa oferece vislumbres do que se passa na cabeça 

de Turtle, mas eles tampouco ajudam a entendê-la: “Ela se sente péssima, com nada por 

dentro e nada a dizer. Se existe tristeza dentro dela, ela não sabe dizer139.” (TALLENT, 

2017, p.183 – tradução minha). Descreve os próprios sentimentos como um “vazio 

nauseante”, como se estivesse oca.  

Essa não é a única situação em que Turtle fica calada, com pensamentos 

aparentemente vazios. Quando conhece Brett e Jacob na mata, dois meninos pouco mais 

velhos que vão acampar em busca de uma aventura, Turtle fica intrigada e apenas os 

 
138 No original: “There is a terrible inwardness to you. Look at you. You are such a goddamn pretty little 

thing. Your goddamn eyes. I look at them and I don’t see . . . anything. They say you can look into 

someone’s eyes and know them, that the eyes are the window to the soul, but I look into your eyes and it’s 

dark to me, kibble. They have always been dark to me. If there is anything in you, it cannot be read, it 

cannot be known. The truth of you, if it is there at all, exists beyond an unbridgeable and irreducible 

epistemological gap.” 
139 No original: “She feels gutted, with nothing inside of her and nothing to say, cannot think anything, 

cannot feel anything. If there is sorrow inside of her, she can’t tell.” 
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segue, sem se mostrar. Quando começa a chover muito, ela se revela, e Brett pergunta se 

ela pode ajudá-los. Depois de um longo momento de silêncio, Brett acrescenta: “Você 

não sente a menor necessidade de tapar os buracos numa conversa, hein?140” (TALLENT, 

2017, p.75 – tradução minha). Quando Turtle não entende, os meninos entram em um 

diálogo particular, no qual apontam que ela parece ser paciente, que move no próprio 

ritmo, que é “pensativa” e “especulativa”; chegam a brincar que ela provavelmente pratica 

budismo, na tentativa de trazer humor ao silêncio dela enquanto estão perdidos no meio 

do nada em uma chuva torrencial. Depois de minutos os escutando, Turtle entende e 

pensa: “Eles estão esperando por você141” (2017, p.75 – tradução minha). Só então ela os 

direciona para o caminho, liderando. Esse trecho é interessante para pensar como Turtle 

precisa constantemente checar os seus pensamentos e os seus arredores antes de reagir a 

uma situação, porque não tem facilidade de interpretar os acontecimentos e a intenção das 

pessoas. 

Para se aprofundar na natureza introvertida que Turtle demonstra em sua relação 

com os personagens do romance, é necessário analisar todas as nuances de sua relação 

com Martin. Como exibido na introdução do capítulo, a criação de Turtle é muito 

diferente do que se espera que viva uma menina comum. Martin é descrito como 

extremamente inteligente, leitor de livros de filosofia e sociologia e com uma visão forte 

e pessimista sobre os tempos atuais. Assim, Turtle dorme em um saco de dormir no chão, 

sempre preparada para uma situação de perigo, porque o pai a criou para estar sempre em 

alerta. A ironia disso é que Martin sempre a ensinou a ser vigilante e ter medo, mas não 

necessariamente dele. Faz treinamentos frequentes com ela, que precisa usar suas 

habilidades de tiro ao alvo quando chega em casa para verificar se há ameaças à espreita. 

A grande lição que Martin tenta passar a ela, com toda intensidade, é que cada movimento 

e cada ataque deve ser feito com “absoluta convicção”, e que os momentos em que ela 

hesitar qualquer passo serão os que colocarão sua vida em risco. “Rejeite qualquer dúvida 

e hesitação, se treine para um propósito único e absoluto, assim, se um dia passar por uma 

porta e entrar no seu próprio inferno pessoal, você terá uma chance, uma chance, de 

sobreviver.” (2017, p.49 – tradução minha). Turtle parece não entender as ameaças e o risco 

 
140 No original: “You don’t feel any urgent need to fill the gaps in conversation, do you?” 
141 No original: “They’re waiting on you.” 
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de que ele tanto fala, e toda vez que falha as instruções do pai, sente um ódio profundo 

de si mesma. 

A primeira cena incômoda entre Turtle e Martin é quando ele tenta ajudá-la a fazer 

um dever de casa. Turtle tem dificuldade na escola, e Martin não tem a menor paciência 

para os erros dela, logo desistindo de estudar e praticando o que ela de fato é boa, atirar. 

Qualquer hesitação da parte dela, e ele diz: “Não seja uma vadiazinha. Você tá tentando 

ser uma vadiazinha, kibble?142” (2017, p.5 – tradução minha). Adjetivos pejorativos como 

esse são usados com frequência para se referir a ela, tanto por Martin, como por ela mesma 

em pensamentos: “burra, burra, burra, péssima em tudo143” (2017, p.5 – tradução minha). 

Logo no início do romance, vê-se o impacto de ter tido à sua volta apenas o pai e 

o avô: Turtle parece não ter o menor respeito por mulheres ou meninas; ela realmente as 

vê como inferiores e inúteis. Quando Rilke, uma aluna nova, tenta se aproximar de Turtle, 

mencionando que a professora Anna sempre parece exigir respostas de Turtle em sala 

porque percebe sua dificuldade nas aulas, Turtle responde: “Anna, maldita puta144” (2017, 

p.26 – tradução minha), demonstrando uma raiva natural em seu vocabulário. Essa reação 

causa um choque enorme em Rilke, mas ela convida Turtle para passar um tempo com 

ela, e Turtle nega. Mentalmente, em discurso indireto livre, começa a xingar Rilke, 

também com palavras duras: “Eu preferiria te rasgar do cu à garganta a ser sua amiga. 

(...) Eu odeio tudo sobre você, ela pensa. Odeio como você fala. Odeio sua voz de vadia. 

(...) Eu te odeio, e odeio a umidade lisa alojada entre suas pernas.145” (TALLENT, 2017, 

p.27 – tradução minha). A agressividade em suas palavras, mesmo internamente, nos deixa 

perceber o tipo de abuso verbal pelo qual ela passa em casa, mais um indício de sua 

criação não convencional. Ao descrever a parte íntima de Rilke, Turtle mostra como o 

ódio que sente vem, principalmente, por Rilke ser do sexo feminino, mostrando uma 

misoginia enraizada que certamente veio de Martin. Além disso, o contraste de sua reação 

a Rilke com a forma como age na presença de Brett e Jacob alude ao fato de que vê os 

dois sexos de formas diferentes, uma vez que os recebe com interesse e bondade. Ao 

mesmo tempo, pode-se interpretar essa reação como uma forma de inveja, por saber que 

 
142 No original: “Don’t be a little bitch. Are you trying to be a little bitch, kibble?” 
143 No original: “stupid, stupid, stupid, shitty at everything.” 
144 No original: “Fucking Anna, fucking whore.” 
145 No original: “I would just as soon, Turtle thinks, slit you from your asshole to your little slut throat as 

be your friend. (...) I hate everything about you, Turtle thinks. I hate the way you talk. I hate your little bitch 

voice (...). I hate you, and I hate that slick little clam lodged up between your legs.” 
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sua vida é vastamente diferente da de Rilke. Antes dessa interação, quando está só 

observando Rilke, Turtle pensa: “Eu daria qualquer coisa para ser você. Qualquer coisa. 

Mas não é verdade, e Turtle sabe que não é verdade146.” (2017, p.26 – tradução minha). Há 

uma contradição nesse trecho: Turtle odeia como são as outras garotas, acha que elas não 

prestam, que são fúteis e só ligam para coisas superficiais; ao mesmo tempo, gostaria de 

se dar ao luxo de ser assim também, e isso lhe causa raiva. Em dado momento, ela pensa: 

“Nunca conheci uma mulher de que eu gostasse e eu vou crescer e me tornar direta, dura 

e perigosa.” (2017, p.96). As características que descreve, em sua opinião, não podem se 

referir a mulheres. 

Anna, a professora, demonstra interesse em ajudar Turtle e tenta conversar com 

ela, mas o seu silêncio vazio característico mais uma vez a impede de conversar. No fluxo 

de consciência, Turtle não entende porque Anna se importa e gosta dela, se nem a própria 

Turtle gosta de si mesma. Nessa parte, percebe-se o traço de autoestima baixa e ódio 

direcionado a si, que também vem a ser característico da protagonista no decorrer do 

romance, sendo um aspecto comum a vítimas de violência sexual também (HERMAN, 

2015). Além disso, há uma falta de confiança nas pessoas, seguida de falta de esperança: 

“ ‘Tem alguma coisa que você acha que pode ajudar?’ Anna faz isso, pergunta coisas, 

finge que está criando um espaço seguro, mas não existe espaço seguro.147” (TALLENT, 

2017, p.12 – tradução minha). Em uma cena semelhante à de Melinda na reunião da escola 

com os pais em Fale!, Martin é chamado pelo diretor e pela Anna para conversar sobre 

as dificuldades de Turtle. Antes de ele chegar, a menina espera do lado de fora da sala de 

reunião, em que o diretor Dave e Anna conversam sobre ela sem saber que estão sendo 

ouvidos. Essa cena é importante, porque mostra para Turtle como o seu pai é visto em 

sociedade, fora da bolha em que vive: “Deus a abençoe, Dave, mas a garota precisa de 

ajuda, real e substancial. (...) Você acha que eu quero falar com aquele homem? Escuta – 

misoginia, isolamento, vigilância. Esses são grandes sinais de alerta. (...) E se tiver algo 

de errado...”148 (2017, p.13 – tradução minha).  

 
146 No original: “I would give anything in the world to be you. I would give anything. But it is not true, 

and Turtle knows that it is not true.” 
147 No original: “‘Is there something you think would help?’ Anna does this, asking questions, pretending 

to make a safe space, but there is no safe space.” 
148 No original: “God love her, Dave, but that girl needs help, real and substantive help. (...) You think I 

want to talk to that man? Listen, listen—misogyny, isolation, watchfulness. Those are three big red flags. 

(...) And if there is something wrong—" 
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Quando Martin chega, durante a reunião, torna-se evidente que ele está preparado 

para ignorar todas as preocupações de Anna – não só isso, mas seu machismo fica ainda 

mais claro quando ele só dirige a palavra ao diretor, ignorando a professora 

completamente. Anna faz menção ao sentimento de pertencimento e conforto como 

condutores de conhecimento, sensação que Turtle não parece ter na escola, enquanto 

Martin distorce as palavras e afirma que eles não podem obrigá-la a ser extrovertida. Ele 

se apresenta como desagradável e encrenqueiro, parecendo querer fisicamente intimidar 

tanto o diretor quanto a professora. Há uma passagem que reitera a da afirmação feita 

acima, sobre o Martin que Turtle vê ser diferente daquele visto socialmente: “Turtle está 

olhando para ele e tentando enxergá-lo como o Diretor Green e a Anna o enxergam, e ela 

odeia o que vê.149” (TALLENT, 2017, p.17 – tradução minha). 

Sobre a relação de Turtle e Martin, ela parece ser fomentada pela dualidade de 

amor e ódio. Turtle sente um amor profundo pelo pai, e o seu pensamento se volta para 

essa certeza com frequência; ela se culpa por toda a decepção que causa nele, por todos 

os momentos de ódio e xingamentos que ele lhe atira. Ela entende que essa reunião é uma 

ameaça para ele, para a relação que eles têm, para a forma como vivem, e se sente péssima 

ao ser confrontada com o ódio do pai: 

 
“É essa toda a sua ambição? Ser uma idiota analfabeta?” Ele liga o motor do 

carro e eles saem do estacionamento, Turtle repetindo as palavras idiota 

analfabeta. O seu significado chega a ela de uma vez só (...). Ela deixa partes 

de si inominadas e sem examinar, então ele as nomeia, e ela se vê claramente 

nas palavras dele e se odeia. Ele troca de marcha com uma força raivosa. Ela 

se odeia.150 (TALLENT, 2017, p.19 – tradução minha) 

 

As palavras de Martin parecem definir Turtle para si mesma, criando um senso de 

identidade com forte indício de autoestima baixa. No mesmo dia em que ele diz isso, 

enchendo Turtle de remorso, ele age de forma carinhosa e amável com ela, mostrando o 

jogo tóxico que envolve a alternância entre sedução e desprezo. Martin tenta explicar a 

ela: “Se você tropeçar, eles te tiram de mim151” (2017, p.20 – tradução minha). Todo o 

 
149 No original: “Turtle is looking at him and trying to see him as Principal Green and Anna see him, and 

she hates what she sees.” 
150 No original: “He starts the truck and they pull away, out of the parking lot, Turtle repeating the words 

illiterate little slit. His meaning comes to her all at once like something lodged up in a can glopping free. 

She leaves parts of herself unnamed and unexamined, and then he will name them, and she will see herself 

clearly in his words and hate herself. He shifts gears with quiet, forceful anger. She hates herself.” 
151 No original: “If you stumble, they will take you away from me.” 
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universo dos dois depende de Turtle se adaptar à vida em sociedade e não demonstrar 

sinais de que há algo de errado – ainda que Anna já os tenha percebido. Martin usa 

estratégias de manipulação provavelmente desde a infância de Turtle, e ela o tem como 

referência do que é certo. Quando ele diz: “Você salva a minha vida todos os dias ao 

acordar152” (p.20 – tradução minha) no mesmo dia em que a chamou de “idiota analfabeta”, 

ela toma a primeira frase como a verdade de seu amor, e a segunda como preocupação 

que se transforma em decepção. 

Em sua obra Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence – From Domestic 

Abuse to Political Terror, referida ao longo desta dissertação, Judith Herman escreve 

sobre a lealdade que sobreviventes de abuso na infância sentem sobre seus agressores: 

“Até mais que adultos, crianças que crescem nesse ambiente de dominação desenvolvem 

vínculos patológicos com aqueles que as negligenciam ou abusam delas, vínculos que vão 

se esforçar para manter mesmo que precisem sacrificar seu bem-estar, sua realidade e 

suas próprias vidas.153” (HERMAN, 2015, p.108 – tradução minha). A cena de estupro 

mencionada na introdução deste capítulo é descrita como algo que Turtle quer e não quer 

ao mesmo tempo. De fato, o que incomodou Roxane Gay é que há passagens com 

pensamentos de Turtle que fazem parecer ser uma relação consensual – há sentimentos 

conflituosos, mas Turtle sente prazer em ser o objeto de desejo e satisfação do pai: “O 

toque dele traz vida a sua pele, e ela segura tudo dentro do teatro privado de sua mente, 

onde tudo é permitido, as sombras dos dois entrelaçadas sobre os lençóis154.” (TALLENT, 

2017, p.21 – tradução minha). Ainda que Toby Lichtig tenha afirmado que as descrições 

de abuso não fetichizavam a situação, esse trecho, sozinho, não remete a uma relação 

incestuosa e não consensual, dando voz à necessidade de Gay, por exemplo, de que a 

violência e a submissão fossem esclarecidas na cabeça de Turtle. Sem contexto, parece 

um ato apaixonado entre dois amantes. 

Considerando essas duas críticas tão distintas, vejo um equilíbrio nas perspectivas 

divergentes. Nessa cena inicial, de fato, Turtle não parece ter ideia da magnitude de sua 

realidade, o que faz sentido, considerando que todo o seu referencial vem de Martin, e 

 
152 No original: “You save my life every morning that you wake up.” 
153 No original: “Even more than adults, children who develop in this climate of domination develop 

pathological attachments to those who abuse and neglect them, attachments that they will strive to maintain 

even at the sacrifice of their own welfare, their own reality, or their lives.” 
154 No original: “His touch brings her skin to life, and she holds it all within the private theater of her mind, 

where anything is permitted, their two shadows cast across the sheet and knit together.” 
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que aprendeu desde cedo a proteger essa relação. Às vezes, ela olha para o pai e pensa, 

internamente: “Você é duro comigo, mas é bom também, e eu preciso da sua dureza. 

Preciso que você seja duro comigo, pois não sou boa para mim mesma155”. (TALLENT, 

2017, p.40 – tradução minha). São concepções tão enraizadas em seu interior que ela as 

toma por verdade.  

Martin parece forçar todos os limites possíveis com ela; sob o pretexto de prepará-

la para os perigos do mundo, ele não só a faz treinar com armas, como a coloca em 

situações terríveis que provoquem medo para ver como vai reagir, criando uma resistência 

a dor e a cenários adversos. Depois de uma discussão sobre se a faca de Turtle é afiada 

ou não, irritado por ela ousar discordar dele, ele a coloca pendurada numa viga de madeira 

no meio da sala e segura a faca entre as suas pernas. O objetivo é que ela, com esforço, 

consiga se levantar na viga, sem opção de não tentar, uma vez que Martin a ameaça com 

a faca embaixo, direcionada para sua virilha. Turtle desafia o cansaço físico e continua a 

se erguer na viga, porque sabe que Martin está levando a sério. Mentalmente, Turtle o 

xinga, sente raiva. Ele só faz isso porque ela disse que a faca não era afiada, então ele 

encontra o jeito mais cruel de provar para ela que é. Quando Turtle tem qualquer opinião 

própria, independente, ele precisa impor a dele e deixar clara sua dominação, seu controle 

sobre ela. Quando acha que não vai mais aguentar se mexer pendurada na viga, Turtle se 

solta e cai no chão, com Martin tirando a faca no último segundo, cortando um pouco do 

seu short e da sua nádega. 

Ainda que, naquele momento de pânico, ela tenha sentido raiva, logo depois, no 

mesmo dia, quando Martin faz um curativo e a ajuda a tomar banho de forma carinhosa, 

Turtle instintivamente o perdoa. Presenciando uma cena dessas, é difícil aceitar a 

submissão de Turtle, como se ela escolhesse ignorar as partes cruéis e só focasse nas 

afetuosas. Mas esse é só o início do romance, apenas as primeiras 60 páginas de um livro 

de 400. Uma característica do romance de formação, como visto em outras seções deste 

trabalho, é que há um processo de amadurecimento do protagonista enquanto tenta buscar 

sua identidade e seu lugar no mundo. Nesse momento, Turtle não parece ver com clareza 

sua relação com o seu pai, mas essa realidade aos poucos vai se modificando, 

 
155 No original: “You are hard on me, but you are good for me, too, and I need that hardness in you. I need 

you to be hard on me, because I am no good for myself.” 
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principalmente quando toma certa distância de Martin e passa a conviver com outras 

pessoas. 

Enquanto toda a existência de Turtle parece ser dominada por Martin, existe uma 

parte dela – justamente a parte que o incomoda – que vive por si mesma, interna. Esse 

lado exibe uma necessidade de estar sozinha com a natureza e com os próprios 

sentimentos, sem se preocupar com a necessidade dos outros. Até quando dá voz a esse 

lado seu, Turtle sente culpa: 

 

Há uma parte sua que Turtle mantém trancada e privada, se dedicando a ela 

com atenção difusa e não crítica, e quando Martin avança nessa parte, ela faz 

um jogo de olho por olho, se retraindo em silêncio e sem ligar para as 

consequências; sua mente não pode ser tomada à força, ela é uma pessoa como 

ele, mas ela não é ele, tampouco é uma parte dele – e há momentos silenciosos 

e solitários em que essa parte parece se abrir como uma flor, bebendo do ar 

gelado. Ela ama esse momento, e ao amar isso, sente vergonha, porque ela o 

ama, também, (...) e não deveria ficar feliz com sua ausência, não deveria 

precisar ficar sozinha, mas ela toma esse tempo para si mesmo assim, se 

odiando, mas precisando dele156. (TALLENT, 2017, p.52 – tradução minha) 

 

Essa passagem introspectiva mostra o dilema de Turtle ao admitir que é uma 

pessoa separada de Martin, simultaneamente sentindo culpa e vergonha por ter 

necessidades diferentes das dele. Ao mesmo tempo, os abusos físicos e sexuais que Turtle 

sofre desde a infância criaram nela uma resiliência e uma força que a fazem ter menos 

medo das consequências. Nesses raros momentos de isolamento, em que resolve passar o 

dia inteiro na floresta, sabe que vai sofrer algum tipo de retaliação com Martin depois, 

mas corre o risco mesmo assim. Parte de sua argumentação interna é se rebelar, de certa 

forma, para ver se ele vai fazer algo imperdoável, algo que justifique ela odiá-lo. O que 

Turtle não parece enxergar é que o imperdoável já foi feito, repetidas vezes, e ela sempre 

perdoa. 

Quando encontra Brett e Jacob perdidos na floresta, fica intrigada e debate por 

muito tempo se vai segui-los para uma aventura, ou se vai voltar para casa, para Martin: 

“O plano é ruim. Eu deveria voltar, ela diz a si mesma. Então pensa: ‘O que Martin vai 

 
156 No original: “There is a part of Turtle that she keeps shut up and private, that she attends to with only a 

diffuse and uncritical attention, and when Martin advances on this part of herself, she plays him a game of 

tit for tat, retreating wordlessly and almost without regard to consequences; her mind cannot be taken by 

force, she is a person like him, but she is not him, nor is she just a part of him—and there are silent, lonely 

moments when this part of her seems to open like some nightblooming flower, drinking in the cold of the 

air, and she loves this moment, and loving it, she is ashamed, because she loves him, too, and she should 

not thrill this way, should not thrill to his absence, should not need to be alone, but she takes this time by 

herself anyway, hating herself and needing it.” 
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fazer?’ Vou me dar mal, mas dane-se. Eu sou uma garota para quem as coisas costumam 

dar errado.157” (TALLENT, 2017, p.66 – tradução minha). Em Brett e Jacob, Turtle 

encontra amigos que sim, estranham seu jeito diferente de ser, mas a aceitam e a admiram. 

Para dois meninos em busca de aventura, Turtle é a pessoa perfeita, servindo de guia da 

natureza selvagem e mostrando suas habilidades na selva, encontrando um lugar seco na 

grande chuva e sabendo fazer os nós da barraca. O abismo entre a realidade dela em 

comparação com a deles não poderia ser mais claro – enquanto estão em busca de um dia 

de aventura, aquela vivência é diária para Turtle. E quando Jacob vê que Turtle está 

armada, mesmo sem julgar, joga argumentos antiarmamento, mostrando como suas 

visões de mundo diferem. Sua arma, para Turtle, não é apenas para defesa, como Martin 

tentou ensinar, é um bem precioso, uma coisa da qual ela sabe que pode cuidar. À noite, 

Turtle desmonta e remonta suas armas, limpando-as de forma meticulosa em um exercício 

contínuo que a tranquiliza.  

Ela guia os meninos para longe da chuva até uma caverna seca, ganhando o título 

de “rainha reticente”, a única pessoa capaz de salvá-los em uma guerra pós-apocalíptica. 

Com eles, Turtle finalmente tem a sensação de pertencimento que nunca teve na escola, 

e se permite imaginar uma realidade em que estudam no mesmo lugar e ela tem amigos 

de verdade. Logo ela mesma combate a fantasia, se lembrando de quem é e porque não 

pode ter as coisas que quer.  

Essa noite que passa acampando com os meninos é um ponto marcante no enredo, 

porque é o que começa a mudar a dinâmica de Turtle com o seu pai. De repente, ele não 

é a única pessoa com quem se importa. Turtle fica encantada com Jacob: “Ele tem um 

jeito de olhar para ela como se ela fosse a coisa mais importante do mundo.” (TALLENT, 

2017, p.86 – tradução minha). Para Turtle, o contato com Jacob é memorável não só porque 

ele é generoso e gentil com ela, mas por todos os riscos que ela tomou para passar esse 

tempo com ele, percebendo que valeu a pena. Além disso, sua paciência a faz se sentir 

compreendida. Depois de mais um longo momento de silêncio, quando Brett pergunta 

onde Jacob acha que ela está, Jacob responde: “Em sua própria cabeça158.” (2017, p.77 – 

tradução minha). Ele aceita sua natureza “especulativa”, como eles descreveram.  

 
157 No original: “The plan is a bad one. I should go back, she tells herself. Then she thinks, what will Martin 

do? It will go badly for me, but the hell. I am a girl things go badly for.” 
158 No original: “In her mind.” 
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Ainda assim, Turtle consegue sentir a mudança. Enquanto dorme com os meninos 

na caverna protegendo da chuva, Turtle pensa: “Eu o amo tanto, mas por favor me deixe 

ficar aqui. Vamos ver o que ele faz, não é? (...) Eu o odeio por alguma coisa, algo que ele 

faz. Ele passa dos limites e eu o odeio, mas não tenho certeza do meu ódio159.” (2017, 

p.80 – tradução minha).  

Para Lara Feigel (2017), conhecer Jacob serve de medidor para que ela encare o 

absurdo de sua situação, o quão doentia é a possessividade e o isolamento com os quais 

ela vive: 

 

O “absoluto” do título do livro é literal. “Você sempre foi amada, 

profundamente, absolutamente,” Martin diz a Turtle. Ele é um absolutista que 

vive em um mundo maniqueísta em que até tiro ao alvo é uma batalha pela 

alma. A doutrinada Turtle compartilha de sua visão, enquanto está 

secretamente ciente de seus perigos. Jacob, em contraste, oferece uma forma 

de amor que permite a Turtle existir como uma entidade independente. Por isso 

se sente tão livre em seu primeiro contato com ele. (...) É a subjetividade 

crescente que Martin teme. (...) E o leitor é levado a entender que somente 

cultivando sua interioridade que ela vai sobreviver160. (FEIGEL, 2017 – 

tradução minha) 

 

Nesse sentido, Jacob emerge na narrativa como um escape da dura realidade de 

Turtle, e ela não consegue evitar se atrair por ele. Instintivamente, ela sabe que cada 

minuto com ele está colocando-o em risco; o controle de Martin sobre todos os aspectos 

da vida dela fica claro, já que fazer um amigo a leva a temer o que pode acontecer com 

ele. 

Turtle finalmente retorna para casa, à espera da reação de Martin. Nessa 

passagem, há mais um exemplo da manipulação emocional a que ele a submete. Em vez 

de reagir com raiva, ele é todo carinhoso, alertando dos perigos em que ela pode ter se 

colocado, que existem pessoas que não são boas. “Você é minha menininha, kibble. E eu 

 
159 No original: “I love him so goddamn much, but, but let me stay out. Let him come after me. We will see 

what he does, won’t we? (...) I hate him for something, something he does, he goes too far, and I hate him, 

but I am unsure in my hatred.” 
160 No original: “The ‘absolute’ of the book’s title is literal. ‘You have always been loved, deeply, 

absolutely,’ Martin tells Turtle. He is an absolutist who lives in a Manichean world in which even target 

practice is a battle for the soul. The indoctrinated Turtle half shares his view, while secretly aware of its 

dangers. (...) Jacob, by contrast, offers a form of love that allows Turtle to exist fully as an independent 

entity. This is why she feels so released by her first contact with him. (...) It is this growing subjectivity that 

Martin most fears. (...) And the reader is made to understand that it’s only by cultivating this inwardness 

that she will survive.” 
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nunca vou te deixar”, ao que Turtle responde: “Eu e você contra o mundo.” (TALLENT, 

2017, p.106 – tradução minha). 

Então, seu jeito territorialista parece pressentir que algo mudou:  

 

“Como você tá crescendo e ficando forte. Minha querida absoluta. Minha 

querida absoluta.” 

“Sim”, ela diz. 

“Só minha?” 

“Só sua”, ela diz, e ele encosta o rosto nos quadris dela urgentemente, olhando 

para ela, os braços envolvendo suas costas. 

“Promete?” 

“Prometo. 

“De mais ninguém?” 

“De mais ninguém”.161 (TALLENT, 2017, p.107 – tradução minha) 

 

Após esse diálogo, Turtle se permite ser abraçada pelo pai enquanto o inspeciona; 

tinha presumido que ele não foi procurar por ela, já que ele não disse nada, mas observa 

que suas botas estão sujas de lama. Nesse momento, Turtle percebe que tem a capacidade 

de escapar, se quiser: “Ela pensa, você podia ter dito algo, em vez de me deixar ver a lama 

e adivinhar que veio atrás de mim e não me achou, então teve que voltar aqui e esperar. 

Eu não teria pensado menos de você se tivesse compartilhado isso comigo162.” 

(TALLENT, 2017, p.108 – tradução minha). Ela sempre achou que ele saberia encontrá-la 

e calcular seus passos, mas as botas sujas e a falta de sinceridade sobre tê-la procurado a 

fizeram ter certeza de que ele escondia coisas dela, criando dúvidas em relação ao “eu e 

você contra o mundo”. 

A partir daí, o distanciamento entre os dois aumenta. Em um encontro com o avô, 

Turtle começa a limpar sua arma e o avô olha com estranhamento: 

 

“Não acredito em como aquele homem está te criando.” 

“Ele me ama”, diz Turtle. 

O avô nega com a cabeça. 

“Ele me ama muito”, ela diz. 

“Não faça isso, sweetpea.” 

“O quê?” 

 
161 No original: “‘How big you’re getting,’ he says, ‘how strong. My absolute darling. My absolute darling.’ 

‘Yes,’ she says. ‘Just mine?’ ‘Just yours,’ she says, and he crushes the side of his face against her hips, 

presses it urgently to her, looks up at her, his arms encircle the small of her back. ‘You promise?’ he says. 

‘I promise,’ she says. ‘No one else’s?’ ‘No one else’s,’ she says.” 
162 No original: “She thinks, you should’ve said something, rather than let me look at that mud and guess, 

let me guess that you came after me and that you didn’t catch me, and so you had to come back here and 

just wait. She thinks, I would never have thought less of you, if you 

had just shared that with me.” 
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“Não fique distorcendo as coisas assim. Você não pode dizer que uma coisa 

tem a ver com a outra, sweetpea, então nem comece.163” (TALLENT, 2017, 

p.113 – tradução minha). 

 

A partir desse trecho, pode-se ver como Turtle tenta justificar todas as ações de 

Martin como amor; mesmo que outras pessoas apontem o que é estranho, para ela, é como 

sempre viveu; é o que faz sentido. Ele é duro comigo porque ele me ama. Ele ultrapassa 

os meus limites porque me ama. Ele me faz dormir no chão, me treina para saber me 

defender dos perigos e me xinga porque se preocupa comigo, quer me proteger; porque 

me ama. Certo dia, quando é pega matando aula pela professora, Anna, mais uma vez se 

vê mentindo para proteger a situação que tem em casa. Enquanto Anna tenta explicar para 

Turtle que ela não é ruim na escola, só lhe falta confiança, Turtle acaba a xingando em 

voz alta, em vez de mentalmente, como de costume: “Você é uma vadia. Sabia disso?”. 

Ao ver a expressão magoada de Anna, ela se arrepende. Então a professora responde: 

“Bem, eu gosto muito de você, Julia164” (2017, p.131 – tradução minha). Depois de 

conversarem um pouco, Turtle de repente tenta convencer Anna de que o pai não bate 

nela. Puxar o assunto aleatoriamente só a denuncia, e Anna responde: “Eu me preocupo 

com você. Você mostra muitos sinais clássicos: vigilância; isolamento dos colegas; 

misoginia”. As mesmas palavras que ela usou na reunião com o diretor, que Turtle 

entreouviu, Anna usa agora diretamente com ela. Turtle insiste: “ ‘Ele não bate em mim’, 

diz Turtle. Ela observa Anna para ver se a professora acredita, porque ela mesma acredita 

e não suporta que existam pessoas no mundo que não acreditam.165” (2017, p.131 – 

tradução minha). E então, pensando nisso, Turtle lembra do incidente da faca e tenta 

justificar internamente: “Não consigo pensar em uma única vez que ele tenha me 

machucado (...). Mas e aquilo com a faca? E ela pensa, aquilo não foi nada, a faca não era 

nada, é só uma faca, não tem nada a ver com cuidado ou com quem você vai se tornar  

quando crescer.166” (TALLENT, 2017, p.131 – tradução minha). Em seu próprio discurso 

 
163 No original: “ ‘I can’t believe how that man is raising you.’ ‘He loves me,’ Turtle says. Grandpa shakes 

his head. ‘He loves me very much,’ Turtle says. ‘Don’t you do that, sweetpea.’ ‘What?’ Turtle says. ‘Don’t 

be twisting things up like that. You can’t be saying one for the other like that, sweetpea, so don’t you start.’ 
164 No original: “You’re a bitch. Do you know that?” (...) “Well, I like you a lot, Julia.” 
165 No original: “ ‘He doesn’t hit me,’ Turtle says. She watches Anna to see if Anna believes her, and 

herself, she believes it and cannot bear that there should be people out there in the world who could believe 

otherwise.” 
166 No original: “Turtle thinks, I cannot think of a time he ever hurt me (...). She thinks, and what was that 

with the knife? And she thinks, that was nothing, and the knife was nothing, it is just a knife, and it means 

nothing about care or about who you will grow up to be.” 
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interno, no fundo sabe que aquilo não é normal, que não se pode justificar como uma 

forma de carinho. A última parte do trecho também é interessante, pois mostra que Turtle 

parece ter medo do impacto que suas experiências com Martin pode causar na pessoa que 

se tornará no futuro. Mais uma vez, vemos como o contato com outras pessoas – o avô, 

Anna, Jacob – é o que a faz abrir os olhos para a relação abusiva que vive. Ainda assim, 

ela tenta com todas as forças negar isso, porque tudo o que viveu foi dentro dos moldes 

dele, dentro de sua influência, e a lealdade patológica, como mencionado por Herman, 

mostra  o esforço de negar todas as vezes em que foi machucada para protegê-lo: “ ‘Eu 

sei que você acha que ele já me bateu’, Turtle diz a ela, ‘e é difícil conversar com você 

porque eu sei que você tá pensando isso’167” (TALLENT, 2017, p.131 – tradução minha). 

Sozinha, dentro de sua mente, ela vai tentar justificar de todas as formas; mas quando os 

outros de fora mostram uma outra realidade, menos absurda, mais normal, é difícil para 

ela não encarar, e então se volta para seu discurso interno, entrando no dilema de encarar 

a verdade ou continuar a ignorá-la: 

 

Se estou machucada é porque Martin me machucou, mas eu quase poderia 

acreditar que é a tragédia, e não crueldade dele. Então ela pensa, você está 

corrompendo quem você é, e uma vez que começa a mentir, você vai continuar 

mentindo e vai continuar vendo as coisas por conveniência, e quando chega a 

esse ponto é difícil voltar atrás. É isso que o vovô sempre diz. Talvez você 

comece a ficar distorcendo as coisas, e aí nunca mais para de distorcer.168 

(TALLENT, 2017, p.131 – tradução minha) 

 

Depois de muito tempo quieta, pensando essas coisas, Anna a elogia e podemos 

ver mais uma característica dos romances de formação na figura do mentor (como o 

professor Bill é para Charlie, e como o Sr. Freeman é para Melinda). Ainda que Jacob 

seja a outra ponta da dicotomia entre bem x mal (representado por Martin), Anna 

representa uma alternativa, uma saída, uma oportunidade para que ela confesse tudo e 

veja as consequências do mundo real, e não só do universo alternativo no qual vive com 

Martin. Depois da insistência de Turtle, Anna jura que acredita nela, mas oferece seu 

número de telefone para que Turtle conte com ela, caso precise.  

 
167 No original: “ ‘I know that you think he’s hurt me,’ Turtle says, ‘and it’s hard to talk to you because I 

know you’re thinking that’.” 
168 No original: “If I am hurt it is because Martin hurt me, but I could almost believe that it’s the tragedy 

and not his cruelty. Then she thinks, you are corrupting who you are and once you start lying you’ll keep 

on lying and you’ll start seeing things out of convenience and once you’re there it’s hard to go back. That’s 

what Grandpa always says. Maybe you get started twisting things around, you may never get them 

untwisted.” 
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O papel que Martin ocupa parece ser uma mistura de pai superprotetor com 

namorado ciumento. A conversa com Anna muda algo dentro de Turtle, e ela está 

debatendo chamar Jacob para o baile da escola, mas sabe que seria um absurdo, 

impossível, inaceitável. Fica com esse pensamento o dia inteiro, e finalmente diz a Martin 

que quer comprar um vestido. Mesmo enquanto diz, sem trair nenhuma intenção, está 

pensando: “Espero que você entenda o que eu e você temos, nós dois juntos aqui nesse 

morro, e espero que isso seja o suficiente para você, porque é tudo para mim169.” (2017, 

p.137 – tradução minha). Essa frase soa como uma despedida do papel de amante, uma 

espécie de tentativa de tomar para si suas escolhas e suas vontades, mas sem rejeitar o 

amor do pai, apenas tentando ressignificá-lo. Quanto ao pedido para comprar um vestido, 

Martin não responde e, naquela noite, quando aparece em seu quarto, Turtle finge que 

está dormindo e não se move nem quando ele a tira do saco de dormir e a coloca no chão. 

Em vez da submissão e entrega ao seu desejo, como de costume, Martin encontra 

resistência e indiferença: “Ela continua deitada, muda (...), se agarrando a uma tristeza 

que não consegue articular, nem segurar na própria mente. Ela queria poder dizer a Anna 

que não foi ele que a tornou assim. Que ele não a transformou em uma pessoa medrosa, 

isolada, que odeia meninas.170” (TALLENT, 2017, p.139 – tradução minha).  

Desconfiado, Martin começa a tatear as coisas dela até encontrar a blusa de Jacob 

que Turtle guardou depois da noite de chuva; ao achar que Turtle tem mentido para ele, 

não só queima a blusa numa fogueira, ao som dos berros dela, como cruelmente a agride, 

usando uma vara de ferro para queimar partes de seu corpo, enquanto grita: “Você é 

minha!” (2017, p.140 – tradução minha). Dias depois, as marcas da surra ainda estão por 

todo o seu corpo, e Turtle tem dificuldade de andar pela escola sem mancar e mostrar o 

quão machucada está. Quando Rilke pergunta se está bem, Turtle encontra o pior insulto 

possível para afastá-la e depois se arrepende: “Ela pensa, essa não sou eu, não é quem eu 

sou, Martin que é assim, isso é o que ele faz – encontra aquilo que você odeia sobre si 

mesma e dá um nome. (...) Ela pensa, essa é a parte dele que eu mais odeio, que me 

 
169 No original: “I hope you understand what you and I have together, the two of us here on this hill, and I 

hope that is enough for you, I hope it is enough for you, because it is everything to me.” 
170 No original: “She continues to lie mute (...), holding on to a grievance she cannot articulate, cannot even 

hold in her mind. She wishes she could tell Anna that he didn’t make her this way. That he didn’t make her 

fearful, isolated, girl-hating.” 
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repugna, e eu a procurei em mim e achei facilmente.171” (TALLENT, 2017, p.143 – 

tradução minha). Vê-se, no trecho, como essa dissociação de si em relação à crueldade de 

Martin é importante para ela. 

Turtle vai tentar afastar qualquer pessoa que se aproxime o suficiente para 

perceber tudo que há de errado com a sua forma de viver. No entanto, esse afastamento 

não lhe dá nenhum prazer – é mais uma indicação da sua crença de que a vida não tem 

como mudar, da vigilância que a deixa em constante alerta para se alguém descobrir algo. 

Quando começa a sentir pena de si mesma, uma parte sua a repreende, pois pena é um 

sentimento de fraqueza, e ser fraca é o pior defeito que uma pessoa pode ter para ela – 

mais um ensinamento de Martin. Ele se refere a Turtle muitas vezes como uma pessoa de 

força incrível, incomum, que conseguiria até “mastigar pregos.” (2017, p.287 – tradução 

minha). Ao mesmo tempo, ele parece resolvido em criar um jogo no qual possa ultrapassar 

toda a sua resistência, encontrando suas fraquezas e as explorando, e Turtle percebe isso.  

Em sua dissertação sobre a relação entre narrativas adolescentes e os romances de 

formação, Cássia Santos escreve sobre o romance de formação a partir da perspectiva de 

gênero de Bakhtin. Ela aponta que na maior parte dos romances, os protagonistas não 

mudam dentro da narrativa, e o que move o enredo são os acontecimentos, sendo o 

personagem “uma constante da história; o que se modifica seria apenas o que se passa 

com ele em relação ao mundo externo, vindo deste as variáveis, que não alteram sua 

configuração interior, já definida e ‘pronta’ no início da narrativa” (SANTOS, 2016, 

p.23). Isso oferece um contraste ao romance de formação, em que a narrativa não é focada 

no mundo exterior, mas na passagem de tempo interna do protagonista e como ele passa 

a enxergar sua realidade: 

 

A mudança do próprio herói ganha significado de enredo e em face disso 

reassimila-se na raiz e reconstrói-se todo o enredo do romance. O tempo se 

interioriza no homem, passa a integrar a sua própria imagem, modificando 

substancialmente o significado de todos os momentos do seu destino e da sua 

vida. Esse tipo de romance pode ser designado no sentido mais amplo como 

romance de formação do homem. (BAKHTIN, 2010, p.219-220 apud 

SANTOS, 2016, p.23) 

 

Turtle sempre buscou o isolamento, sempre o enxergou como o seu “destino”. Em 

diferentes passagens do romance, quando ela entretia a ideia de participar de algo, agir 

 
171 No original: “she thinks, that’s not me, that’s not who I am, that is Martin, that is something Martin 

does—his knack for finding the thing you hate about yourself and giving it a name. (...) She thinks, this is 

the part of him I hate most, the part that I revile, and I reached for it and it came easy.” 
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em relação a alguma vontade, havia uma voz em sua cabeça que dizia “Você está achando 

que pode ser outra pessoa, viver outra vida, mas é impossível” (TALLENT, 2017, p.144 

– tradução minha). Essa visão de mundo vai se expandindo um pouquinho, quando ela 

começa a tomar para si uma identidade diferente da que reconhece em Martin: “Mesmo 

se você tiver sido covarde, e se for covarde de novo, talvez isso não seja tudo que você 

venha a ser. (…) E ela pensa, levaria uma grande dose de coragem para ser mais do que 

Martin acredita que eu possa ser. Talvez eu não tenha que ser o que ele pensa que eu 

sou.”172 (TALLENT, 2017, p.144 – tradução minha).  

Aos poucos, Turtle vai se permitindo uma forma de se reinventar, mesmo sabendo 

que está se arriscando mais. Ainda assim, por conta das marcas traumáticas e da 

manipulação psicológica que sofre desde a infância, o seu próprio cérebro já está pronto 

para intervir no minuto em que ela se permite não se preocupar com consequências. Um 

exemplo é quando está catando mariscos com o avô na praia, se divertindo, e vê um 

caranguejo gigante no mar. Animada com a possibilidade de fisgar o bicho, Turtle tira a 

roupa que cobre os hematomas e as queimaduras deixadas pela agressão do pai e segue 

em direção à água. Ao voltar para a areia, a expressão do avô se fecha ao ver as marcas. 

Mesmo depois de interrogá-la, e de Turtle repetir diversas vezes que não é nada, que não 

importa, os dois parecem saber que algo fundamentalmente mudou ali, que não será 

possível ignorar o acontecido. O avô apenas avisa que vai aparecer na casa deles para 

jantar, o que é uma raridade, e Turtle se volta para mais um de seus monólogos internos, 

se xingando por ter sido tão imprudente.  

Mesmo entendendo que não será possível esconder o que aconteceu nem evitar 

uma discussão sobre o assunto entre o pai e o avô, Turtle não consegue ver as 

consequências como reais: “Todo o percurso de sua vida e as pessoas a sua volta parecem 

tão imutáveis para ela. Talvez existam dificuldades, talvez existam palavras, mas não vai 

dar em nada.173” (TALLENT, 2017, p.160 – tradução minha). Turtle parece sentir uma 

enorme culpa por ter exposto as provas da violência, sente que violou a privacidade de 

Martin quando o fez, e mais uma vez surge o dilema de querer que o avô fale algo sobre 

aquilo, senão perderá a fé nele, e querer que ele não se meta, porque não consegue pensar 

 
172 No original: “Even if you have been a coward and will be again, maybe that is not all you will ever be 

(...), and she thinks, it would take a great deal of courage to be more than Martin believes I can be. Maybe 

I don’t have to be what he thinks I am.” 
173 No original: “Her whole life and its course, the people in it, it seems so immutable to her, and there may 

be difficulties and there may be words, but it will come to nothing.” 
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em lidar com uma vida diferente da que tem. Não ajuda o fato de que Martin demonstra 

um grande arrependimento pela forma como agiu com a vara de ferro, se justificando: 

“Eu às vezes não sou bom da cabeça, mas tento, por você.174” (TALLENT, 2017, p.158 – 

tradução minha). 

Se o leitor do romance espera que esta revelação ao avô fosse significar o fim das 

violências e uma mudança significativa na vida de Turtle, acaba se decepcionando. Ao 

tentar confrontar Martin, o avô repete seu bordão várias vezes, “Isso não é jeito de se criar 

uma menina” (p.165), em meio a um infarto, ao qual não sobrevive. Após a morte do avô, 

as condições da relação entre Turtle e Martin parecem ficar mais claras para todos os 

envolvidos, quando ele a ameaça de morte: “Mesmo se você nunca contar a alguém, se 

não der um sinal (…) e alguém, qualquer pessoa, vier até mim de novo e sugerir algo 

assim, eu vou rasgar o seu pescocinho (…)175” (2017, p.184 – tradução minha). Com isso, 

Turtle começa a questionar se deixar o avô ver as marcas foi totalmente acidental, ou se 

ela estava de fato pedindo ajuda em um ato inconsciente. 

O fim das violências não chega, mas de certa forma há uma mudança significativa 

para Turtle. Martin, abalado com a morte do próprio pai, com quem tinha uma relação 

complicada, pega o carro e vai embora, sumindo por semanas. Durante esse período, 

Turtle se permite viver. Pela primeira vez desde a noite do acampamento, vai até a praia 

da cidade para procurar Brett e Jacob, logo os encontrando. A empolgação dos dois ao 

encontrá-la, ao fazer planos sobre fugir do ensino médio juntos em novas aventuras, 

contando com ela para cada momento reforçam a sensação de pertencimento 

característica da narrativa adolescente, que trazem um conforto enorme a Turtle. A partir 

desse momento, um novo mundo realmente parece se abrir para Turtle, no qual ela é 

aceita e querida, no qual pode passar tempo com os amigos sem medo. Os meninos a 

levam para onde forem, e Turtle conhece a família de Jacob, sendo bem recebida. Chega, 

inclusive, a dormir algumas noites lá, no quarto de hóspedes. Ela se incomoda um pouco 

com o privilégio da casa dele, com uma realidade tão diferente da sua, tem um certo 

desdém em relação ao que considera frivolidades, o que demonstra o espaço entre a vida 

dos dois. 

 
174 No original: “I sometimes am not a well person, but I try, for you.” 
175 No original: “And even if you tell no one, if you give no sign, if you never breathe a word, but someone, 

anyone, comes to me again and so much as suggests, I will open your little neck” 



100 
 

 

Os pais de Jacob parecem ter alguma noção de que a situação de casa dela é 

complicada, mas não se metem. A personalidade introspectiva de Turtle também não a 

deixa compartilhar muito sobre si. Mas, aos poucos, vai se abrindo, permitindo que a mãe 

e a irmã de Jacob a levem para fazer compras, por exemplo. Parece um fato insignificante, 

mas é a primeira interação de Turtle com mulheres em que não usa nem pensa as palavras 

“vadia”, “cachorra” ou alguma variação de insulto sexista. Pelo contrário, parece gostar 

da presença delas, mais um indício de mudança interior trazida pelas novas experiências 

e nova forma de pensar. Quando compram um sutiã para ela, Turtle acha inútil, não se vê 

como uma menina como as outras ainda, mas o usa quase todos os dias depois de ganhá-

lo.  

Mesmo feliz com a atenção e a companhia, Turtle sente falta da solidão e do 

silêncio da própria casa, se recolhendo após alguns dias especialmente ocupados. Um dia, 

Jacob vai encontrá-la em casa e ela resolve mostrar a ele um pouco do seu mundo, já que 

ficou um bom tempo imersa no dele. Ao chegarem a uma pequena ilha perto de sua casa, 

Turtle começa a ensinar Jacob a pescar enguias, quando a correnteza os puxa da terra para 

a água e então começa uma grande luta de sobrevivência, em que os dois tentam resistir 

à forte corrente de ondas. Eles se perdem um do outro e, tempos depois, quando se 

encontram, percebem que estão presos na ilha, com a correnteza tornando impossível 

voltar para casa. Esse momento mostra a grande resiliência de Turtle, e ele parece surgir 

no romance para colocar em evidência todo o treinamento de sobrevivência que ela 

recebeu. As ondas a fizeram bater em inúmeras pedras, e Turtle está com três dedos de 

uma das mãos quebrados, as costas rasgadas, a roupa toda encharcada, sem comida, água 

ou forma de fazer fogo para se aquecer. Jacob está menos machucado, mas também 

enfraquecido, uma vez que não tem a resistência física de Turtle. Ela o instrui a 

reposicionar seus ossos da mão, e Turtle grita, mas permanece estável diante da dor, 

surpreendendo Jacob: “Eu não acredito que você está viva. Você é uma pessoa forte, 

hein?”176 (TALLENT, 2017, p.231 – tradução minha).  

As passagens dos dois tentando se salvar diante do isolamento na ilha servem para 

mostrar toda a força de Turtle diante da delicadeza de Jacob. O que se torna uma questão 

é que Turtle está severamente debilitada, e ela que tem o conhecimento necessário para 

ajudá-los a sobreviver. Mesmo instruindo Jacob, perde a paciência várias vezes, o 

 
176 No original: “I can’t believe you’re alive. You’re kind of a tough person.” 
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xingando e o tratando mal quando ele não consegue fazer o que ela precisa para criarem 

fogo, por exemplo: “Você é ruim assim na sua vida toda, ou só nas coisas importantes?”, 

e mais adiante: “Suas ferramentas não são o problema. Ser um merda inútil é que é o 

problema.177” (TALLENT, 2017, p.239 – tradução minha). Jacob, nervoso, tentando fazer 

crescer fogo de pedaços de madeira molhados, não parece se abalar com os xingamentos, 

mas não parece se motivar também. E Turtle acredita que a vida dela depende de motivá-

lo a fazer o fogo, e a única forma que conhece de fazer isso é através de abuso verbal, 

pois é como Martin sempre a tratou. Na tentativa de fazer Jacob entender que é uma 

questão de vida ou morte, que eles não vão sobreviver à noite isolados em uma ilha, 

ensopados de água, sem recurso nenhum e com diversos ferimentos, Turtle tenta sua 

última estratégia: começa a descrever o dia em que Martin colocou a faca entre suas 

pernas, a fazendo subir e descer na viga para motivá-la. Naquele dia, ela entendeu a 

situação como vida ou morte, e ela quer passar a mesma seriedade a ele. Sua confissão é 

impressionante, porque Turtle nunca deliberadamente contou a ninguém dos abusos que 

sofre de Martin, esta é a primeira vez. Como visto nos capítulos anteriores deste trabalho, 

há grande dificuldade no ato de contar a própria experiência traumática, da escolha de 

compartilhar à seleção de palavras: “Há um horror, quase que uma incredulidade no ato 

de contar, como se ela não pudesse acreditar que está fazendo isso, como se não achasse 

nem possível falar sobre o assunto.178” (TALLENT, 2017, p.240 – tradução minha). A 

escolha de contar não vem do processo de recuperação, como em muitos casos de 

sobreviventes, mas do seu sistema de crenças: para Turtle, esse dia foi um ponto marcante 

em que escolheu enfrentar o inimaginável, em vez de morrer. Ela realmente achava que 

Martin a cortaria ao meio com aquela faca e, por isso, sua disciplina e sua coragem a 

salvaram da morte: “Isso é coragem. Tomar sua própria vida nas suas próprias mãos 

quando essa é a coisa mais difícil que você pode fazer179.” (2017, p.240 – tradução minha).  

No dia seguinte, depois de conseguirem o fogo, sobreviverem à noite e esperarem 

a maré baixar para voltar para casa, Jacob está tentando convencê-la a ir para um hospital, 

mas ela nega. Com os dedos imobilizados em um talo amador, deixa que ele cuide de suas 

 
177 No original: “Do you suck this badly at your entire life, or is it only the importante things?” (...) “Your 

tools aren’t the problem. Being a useless piece of shit—that’s the problem.” 
178 No original: “There is a horror, almost a disbelief in the telling, like she can’t believe she’s doing it, as 

if she can’t believe it’s even possible to talk about it.” 
179 No original: “That’s courage. Taking your own fucking life in your own fucking hands when that is the 

hardest thing you can do.” 
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enormes feridas nas costas. Aos poucos, Jacob demonstra preocupação com o que ela 

disse na ilha, tentando mostrar a ela a situação abusiva que vive, explicando que a família 

dele a aceitaria em um segundo se soubessem, que ela pode contar a história a qualquer 

professor, qualquer autoridade e estaria livre.  

 

“Você não sabe do que está falando. Ele não quer me machucar. Ele me ama 

mais do que a própria vida. Ele não é uma pessoa perfeita às vezes. Ele às vezes 

não é a pessoa que quer ser, mas ele me ama mais do que qualquer pessoa já 

amou. Isso conta para tudo.” 

“Não é uma pessoa perfeita às vezes?” Jacob repete. “Turtle, seu pai é um 

grande babaca, colossal. Um dos piores. (...) Você não precisa odiá-lo. Mas 

você possivelmente, realmente devia pensar em ir embora. Ou seja, ir pro 

hospital. Porque apenas um sociopata narcisista iria recusar que você visse um 

médico agora. Qualquer um que se importa com você veria isso como 

prioridade, se vissem o que eu vejo. Qualquer pessoa ficaria: ‘Foda-se, minha 

filha está com dor, ela tem fraturas compostas em três dedos, vamos pro 

hospital’.180” (TALLENT, 2017, p.254-255 – tradução minha) 

 

O que frustra Jacob é perceber que Turtle não quer ser salva, não quer sua ajuda, 

mas insiste em fazê-la ver que isso vai acontecer de novo, enquanto ela promete que o pai 

não faz por mal, que ele a ama. Mais uma vez, parece ignorar as palavras do avô, que lhe 

pede para não distorcer o que significa o amor. Por fim, Jacob desiste de tentar convencê-

la e vai embora depois de cuidar de suas feridas, derrotado.  

Ao escrever sobre crianças sobreviventes de abusos repetidos, Judith Herman 

aponta que, com o propósito de preservar o vínculo com os pais abusadores diante de sua 

malícia e indiferença, as crianças abusadas criam defesas psicológicas: “Na lógica dessas 

defesas, o abuso é barrado de consciência ou memória, de forma a acreditar que não 

aconteceu; ou minimizado, racionalizado e justificado, criando a ilusão de que o que 

aconteceu não foi abuso de verdade.181” (HERMAN, 2015, p.111 – tradução minha). 

Enquanto a primeira situação, do bloqueio de memória, se relaciona a Charlie, 

protagonista abordado no capítulo 2, Turtle parece se encaixar na segunda, sem encarar a 

seriedade de seus abusos mesmo que todos a sua volta tentem alertá-la.  

 
180 No original: “You don’t have to hate him. But you might probably should really possibly think about 

leaving. By which I mean you should go to the hospital. Because only some kind of narcissistic sociopath 

could possibly object to you seeing a doctor right now. Anyone who cared about you—that’d be their top 

concern, if they could see what I see. Everyone else, they’d be like, ‘Fuck it, my daughter’s in pain, she has 

compound fractures in three fingers, we’re going to the hospital.’ 
181 No original: “By virtue of these defenses, the abuse is either walled off from conscious awareness and 

memory, so that it did not really happen, or minimized, rationalized, and excused, so that whatever did 

happen was not really abuse.” 
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Todos os dias depois desse, Jacob aparece e continua a cuidar de Turtle, sozinha 

em casa, trazendo comida e fazendo curativos, mas sem tocar mais no assunto; parece 

entender que Turtle se fechou para essa discussão, então decide aproveitar os dias que lhe 

restam, mas ela fica com medo, muito medo, porque sabe que o está colocando em perigo. 

Nesse ponto da história, Martin está afastado faz umas três semanas, mas Turtle acredita 

que ele vai voltar, e está só esperando o momento. Num livro de páginas amarelas em 

casa, ela encontra o endereço de Jacob destacado, e entende que é uma ameaça pessoal 

de Martin para ela, como se dissesse: “Eu sei o que você está fazendo, eu sei onde ele 

mora”. Ainda assim, Turtle não consegue fazer o que acha certo: pedir para Jacob nunca 

mais voltar, parar de cuidar dela, terminar com a relação, mesmo platônica. Mais uma 

vez, se vê na posição de escolher entre Jacob e Martin, mesmo que o pai não esteja lá: 

“Ela sabe que não vai durar, e ela pensa, você não pode esquecer, Turtle, como era aqui, 

sem ele. Você deve se apegar a isso, como foi bom. Lembre como tudo era limpo e bom. 

Sem nenhuma podridão.182” (TALLENT, 2017, p.263 – tradução minha). Nesse momento, 

vê sua relação com Jacob em contraste com a sua com Martin, sendo aquela pura, 

inocente, simples e feliz, enquanto esta é suja, manchada, cheia de complicações. Mesmo 

pensando dessa forma, Turtle está se preparando para a data de validade dessa liberdade, 

porque sabe que nada vai mudar quando ele voltar, e nem sabe se quer que mude.  

Quando menstrua pela primeira vez, ainda com 14 anos, Turtle chora ao ver o 

sangue, em luto pelo que sabe que ela e Martin perderam, pelas mudanças que virão. Dada 

a escolha, ela parece preferir a presença do pai à sua ausência: “E importa se for difícil? 

Não importa. Ainda é melhor.183” (2017, p.263 – tradução minha). Martin retorna cheio de 

afeto, pedindo desculpas pelo abandono e culpando a morte do pai por isso. É uma cena 

interessante, porque Martin pergunta se Turtle o aceita de volta, como um ex-namorado 

pedindo para voltar para casa. Turtle entende aquilo como uma formalidade: “Ela não 

acha que tem direito de dizer sim ou não, a casa é dele, ela é a menina dele, ele sempre 

pode voltar, ela sabe disso e ele também.184” (TALLENT, 2017, p.270 – tradução minha). 

Parece mais uma tentativa de Martin de agir como se ela tivesse escolha, como se 

 
182 No original: “She knows it will not last and she thinks, you can never forget, Turtle, what it was like, 

here, without him. You have to hold tight on to it, how good it is. Remember the way everything felt clean, 

and good. There was no rottenness in any of it.” 
183 No original: “And does it matter if it is difficult? It doesn’t matter. It is still better.” 
184 No original: “she doesn’t think that it is her place to say yes or no, it is his house, she is his girl, he could 

always come back, she knows it and he knows it.” 
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houvesse espaço para consentimento, e ambos sabem que não há. Ainda assim, só o que 

Turtle pensa é como sentiu saudades, como o prefere de volta, não longe. 

O retorno de Martin é marcado não apenas pelas mudanças recentes de Turtle, 

emocionais e físicas, mas pela presença de uma nova personagem, Cayenne, uma menina 

de 10 anos que Martin traz consigo. Diante dela, a misoginia de Turtle reaparece, 

mostrando que tem a mesma possessividade sobre Martin que ele tem sobre ela. Não 

entende, ainda, se Cayenne está a substituindo, vê que a menina parece sentir amor por 

Martin, mas não sabe se é da mesma complexidade que o seu. Aos poucos, depois de 

muita resistência, Turtle vai conhecendo Cayenne e vê que ela é só uma criança 

amedrontada, conseguindo se abrir devagar para ela, se permitir cuidar e sentir afeto. 

Quando Martin a procura sexualmente depois de ter voltado, Turtle segue um 

monólogo interior diferente dos anteriores: 

 

Ele foi embora e você teve tempo para juntar os pedaços de si, e você juntou 

alguns, o suficiente. Você tem uma escolha agora, e não diga a si mesma que 

não tem. (…) Talvez não tenha tido muito tempo, talvez não tantas noites 

sozinha como você queria, mas foi o que precisava e agora você tem uma 

escolha. Fuja, Turtle. Só fuja dele, e se ele te seguir e não te deixar ir, você o 

mata. Ele te deu tudo e só o que você precisa fazer é ir embora. (…) Só você 

pode se levar de volta à escuridão, só você. Ele não pode fazer isso com você, 

não minta. Então fuja, Turtle. Pense em sua alma e fuja.185 (TALLENT, 2017, 

p.288 – grifos meus, tradução minha) 

 

Antes que aja com base em seus pensamentos, Martin avança sobre ela e Turtle 

sente alívio. É como se emoção e razão estivessem em conflito; talvez Turtle não sinta o 

desejo físico sexual por ele, mas sente vontade de ser desejada, tocada; a familiaridade 

do contato a faz sentir prazer, o retorno à dinâmica particular deles. No trecho acima, pela 

primeira vez Turtle assume que tem forças para resistir, que é capaz de destruir Martin, 

de se defender. E esse é o argumento da razão; no entanto, a parte da emoção, do amor 

pelo pai, ainda é maior – talvez porque a passividade exige menos que a proatividade. 

Herman também escreve sobre isso, ao mencionar vítimas de abuso infantil repetido. Ao 

crescer, eles não só amam e cuidam dos abusadores, como podem continuar a se submeter 

 
185 No original: “he left and you had time to gather the pieces of yourself, and you did some of it, you did 

enough of it. You have a choice now, and don’t tell yourself that you don’t. (...) You maybe did not get 

very long, maybe not so many nights alone as you could wish, but it was all you needed and now you have 

a choice. Walk away, Turtle. Just walk away from him, and if he follows after and if he will not let you go, 

you kill him. He’s given you everything and all you need to do is walk away. (...) only you can take yourself 

back into the dark, only you can do that. He can’t do it to you, and don’t lie about that. So walk away, 

Turtle. Think about your soul, and walk away.” 
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a suas exigências sexuais/físicas. Segundo ela, isso acontece porque o abuso contínuo 

enraizou nessas pessoas a crença de que a violência é o preço inevitável a se pagar por 

afeto e relacionamento (HERMAN, 2015, p.122 – tradução minha). Turtle diversas vezes 

alude ao seu amor por Martin, mas também faz alusão à vontade de ressignificar esse 

amor, talvez querendo que seja mais fraternal. Como vê isso como impossível, prefere a 

dinâmica deles à solidão de viver sozinha, sem ele. 

Martin também entende que essa vez mudou em relação às outras, como se visse 

Turtle grande, como mulher e não criança, pela primeira vez. Não há uso de proteção no 

estupro, e eles não podem viver da mesma forma, porque os riscos aumentaram. Martin 

parece ter ido embora por não saber lidar com a acusação do próprio pai, que nem fazia 

ideia da profundidade dos abusos. Sente o remorso e a impossibilidade da relação, e assim 

que acaba o ato, saca a arma e diz que vai matá-la, para depois matar a si mesmo: “Eu 

quero terminar isso assim, kibble, eu e você, um final perfeito. (…) Você sabe, nesse 

momento, que não tem mais volta. Não tem como fugir disso, e não tem como continuar. 

Então vamos acabar isso juntos, agora.186” (TALLENT, 2017, p.290 – tradução minha). 

Quando Martin tenta atirar, sua arma está emperrada por falta de limpeza, como observa 

Turtle, então não consegue. Turtle sabe que consegue consertar, afinal, seu ritual noturno 

é limpar armas meticulosamente, mas não oferece, apenas espera. Ele parece enxergar 

essa circunstância como decisão do destino, e finaliza: “Tá bom. Merda. Tá bom. 

Continuaremos como sempre, então.187” (2017, p.291 – tradução minha).  

Depois desse episódio, finalmente deixando a razão se sobressair à emoção, Turtle 

sente o remorso e o arrependimento do que aconteceu. Há um gosto amargo dessa vez 

que não havia nas anteriores; a menstruação de Turtle é uma representação física e 

simbólica da sua condição de adulta, em sua visão. Arrepende-se de não ter usado 

camisinha mas, mais do que isso, arrepende-se de não ter reagido e impedido: “Você 

sempre achou que era ele, mas você o queria, também. (…) Você já foi criança, mas não 

é mais, e o que pode ser justificado em uma criança não será nem poderá ser justificado 

 
186 No original: “I want to end it like this, kibble, you and me, a perfect ending. (...) You know, right now, 

that there’s no going back. There’s no running away from this, and there’s no going on with it. So we end 

it together. Right here.” 
187 No original: “Okay. Fuck. Okay. We go on like we always have.” 
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em você.188” (2017, p.292 – tradução minha). Sente-se culpada por consentir. Na conversa 

interna consigo mesma, Turtle revela uma backstory que explica um pouco da sua culpa, 

ainda se responsabilizando: “Você o seduziu quando era apenas uma criança e sua mãe 

entendia, e quando ela entendeu, se matou, e agora ele não consegue ir embora. Ele olha 

pra você e quer morrer.189” (2017, p.292 – tradução minha). O sentimento de culpa e 

responsabilidade também estão enraizados no sistema de defesa psicológica do 

sobrevivente, como se pudesse ter evitado o que lhe aconteceu, ou como se tivesse 

causado aquilo. Turtle se agarra à ideia de que ela causou tudo, Martin só é 

“problemático”, mal amado pelo próprio pai, “nem sempre perfeito”, mas a fonte de amor 

dele se sobressai a tudo, e ela se sente completamente amada por ele. 

Turtle segue tendo relações com o pai, fazendo testes de gravidez, e não mudando 

nenhum aspecto da relação, ainda que seus conflitos internos permaneçam. Observa 

Cayenne e tenta entender se a própria relação com o pai se resume a pedofilia, se ela pode 

olhar para a menina e enxergar as marcas traumáticas que ela mesma não esboçava de 

forma óbvia, mas estavam ali. Quando pensa em Cayenne, acha que é tarde demais para 

si mesma, mas sente vontade de salvar a garota de qualquer mal. É como se enxergasse o 

seu abuso como uma escolha, mas quer impedi-lo para a menina. Mesmo se culpando por 

ter chegado a essa situação, não a compreende: “Há tanta coisa de sua vida que ela não 

entende. Ela sabe o que aconteceu, mas porque aconteceu ou o que significou, ela não 

sabe.190” (TALLENT, 2017, p.319 – tradução minha). 

Aqui, retoma-se a concepção de Caruth sobre o choque do evento traumático e a 

incapacidade de dar significado a ele. Caruth aponta que, na sobrevivência a uma 

experiência traumática, há uma oscilação entre a natureza insuportável de um evento e a 

natureza insuportável de sua sobrevivência (CARUTH, 1996, p.7 – tradução minha). Turtle 

passou por um processo de dissociação em que ressignificava seus eventos traumáticos 

como menos do que eles de fato foram, como forma de sobrevivência. É no momento em 

que começa a ver outras perspectivas e entra em contato com o início, com sua infância, 

 
188 No original: “You always thought it was him. But you wanted him back. You’re in this, too. You were 

a child once but not anymore and what could be excused in a child will not be and cannot be excused in 

you.” 
189 No original: “your mother understood and when she understood, she killed herself, and now he cannot 

get away. He looks into your eyes and he wants to die.” 
190 No original: “There is so much of her life she doesn’t understand. She knows what happened, but why 

it happened and what it meant, she doesn’t know.” 
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que tenta dar significado aos eventos, uma vez que “por que aconteceu ou o que 

significou, ela não sabe”. 

É interessante perceber que, quando Cayenne apareceu, Turtle só sentia raiva e 

agressividade, querendo que a menina sumisse. Agora, sente responsabilidade por ela, se 

enxerga nela. Em uma noite, depois de sair do quarto de Martin, no qual entrou 

voluntariamente, vê que Cayenne está chorando na sala, e entende que a menina os 

escutou e está confusa. Primeiro, sente raiva, pois não quer uma terceira pessoa julgando 

o que ela já julga em si mesma. Pensa em ignorar a menina e seguir para seu quarto, mas 

é o pensamento em Jacob, no que ele faria e esperaria dela, que a faz mudar de ideia, 

como se ele tivesse se tornado seu compasso moral. Turtle deixa a menina se enroscar em 

seu colo, enquanto se convence de que não sente nada por ela. Mas consolar Cayenne a 

faz se sentir em controle, uma sensação rara em sua vida: “E a abraçando, ela pensa, isso 

é algo de que posso cuidar, e se não posso mostrar amor a essa menina, posso mostrar 

cuidado, pelo menos isso, talvez. Eu não sou como ele, e eu posso cuidar das coisas e 

cuidar dela, também191”. (TALLENT, 2017, p.333 – tradução minha). Mais uma vez, 

percebe-se essa tentativa de se dissociar da personalidade de Martin e criar uma 

identidade para si própria, com mais bondade. 

Nos momentos em que Turtle quer se reconectar com sua própria mente, longe de 

Martin, ela se volta para a natureza e para a praia perto de casa, como forma de buscar 

respostas dentro de si. Em uma dessas escapadas, como num encontro consigo mesma, 

Turtle usa pela primeira vez a palavra “estupro” para descrever o que tem lhe acontecido 

durante sua infância e adolescência. É um momento de muito significado, considerando 

que tentou de todas as maneiras justificar o abuso sexual e demais violências como uma 

forma distorcida de amor, mas agora parece enxergar pelo que de fato é: “Ela pensa, 

Turtle Alveston, ele te estuprou e você pediu mais. Se você não está grávida ainda, ficará 

em breve. (…) Você precisa reconhecer sua posição. Você precisa olhar para essa porcaria 

sem mentir para si mesma.192” (TALLENT, 2017, p.337 – tradução minha). Lá, na água, 

sozinha com seus pensamentos, Turtle sabe que ir embora não é uma opção, porque ele 

 
191 No original: “Turtle says nothing, but holds her, and holding her, she thinks, this is a thing I can take 

care of, and if I couldn’t show the girl any love, I could show her care, I can do that much, maybe. I am not 

like him, and I can take care of things and can take care of her, too.” 
192 No original: “She thinks, Turtle Alveston, he raped you and you went back for more. You are either 

pregnant or you will be soon. (...) You have to recognize where you are. You’ve got to really goddamn look 

at it without lying to yourself.” 
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mataria Cayenne e Jacob para se vingar dela. Por um instante, a única solução que 

encontra é se matar: 

 
Ela não consegue imaginar outra forma de seguir em frente. Ela pensa, puxe o 

gatilho. Se você não atirar, volte pelo caminho que veio, entre em casa e tome 

posse de sua mente, porque sua inação está te matando. Ela senta olhando para 

a praia e pensa, eu quero sobreviver a isso. Fica surpresa com a profundidade 

e a clareza de seu desejo. Sua garganta se aperta e ela tira a arma de dentro da 

boca (…). Ela levanta e olha as ondas, deslumbrada com a beleza. Toda a sua 

mente parece viva e receptiva. Ela vivencia uma gratidão enorme e cortante, 

um imediado encanto pelo mundo.193 (TALLENT, 2017, p.338 – grifos meus, 

tradução minha) 

 

Ao reconhecer sua passividade diante da sua situação, Turtle finalmente se vê na 

condição de mudá-la. Não há convicção em sua decisão, há muito medo e confusão. 

Depois de uma semana ignorando os combinados silenciosos entre ela e Martin, Turtle 

segue seu ritual cuidadoso de limpar armas, de vez em quando apontando a pistola para a 

própria cabeça como um lembrete de que nunca estará tão perdida que não possa escapar 

(2017, p.354 – tradução minha). Depois de uma negada menos sutil à investida de Martin, 

sente uma ponta de arrependimento, pois está aterrorizada com o que acontecerá depois. 

Quando ele vai embora, Turtle quer desesperadamente que ele volte, insista, pois não 

consegue lidar com o não esperado: “Desculpa, desculpa, desculpa, se você subir de novo 

vai ficar tudo bem. Vai ser como antes. Ela sabe o que deve fazer. Ela deveria descer até 

o quarto dele. Mas não é capaz de fazer isso consigo mesma.194” (TALLENT, 2017, p.356 

– tradução minha). Nesse trecho, há uma grande força em ver que Turtle está se colocando 

primeiro, mesmo em conflito. Ainda quer aprovação, ainda quer que nada mude, mas não 

vai facilitar para que as coisas permaneçam iguais, não vai ativamente buscar essa 

posição. 

Depois de sua recusa, ouve Martin pegar Cayenne e levá-la para o seu quarto. Seu 

primeiro pensamento é: “Ainda bem que é ela e não eu195” (2017, p.356 – tradução minha), 

 
193 No original: “She can imagine no other way forward. She thinks, pull the trigger. But if you do not pull 

the trigger, walk back up that creek and in through the door and take possession of your mind, because your 

inaction is killing you. She sits looking out at the beach, and she thinks, I want to survive this. She is 

surprised by the depth and clarity of her desire. Her throat tightens and she takes the gun out of her mouth 

(...) She rises and stands looking out at the waves, overcome with the beauty. Her whole mind feels raw 

and receptive. She experiences a searing, wide-open thankfulness, an unmediated wonder at the world.” 
194 No original: “I’m sorry, I’m sorry, and I’m sorry, and if you come up it’ll all be okay. It’ll be just like it 

was before. She knows what she should do. She should go down into his room. She can’t do it to herself, 

though.” 
195 No original: “Thank God it’s her and not me.” 
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tentando se convencer a não sentir culpa ou responsabilidade. Enfim, é o pensamento em 

Jacob, em sua fé nela e em sua capacidade, que faz com que Turtle decida enfrentar as 

consequências de e criar coragem para tentar impedir o estupro. Ela chega a usar Jacob e 

a própria dignidade na mesma frase, porque quer acreditar que tem a bondade que ele 

acredita que ela tem, e não a podridão de Martin. 

Depois de um confronto sangrento em que ninguém consegue atirar em ninguém, 

mas que leva Turtle a receber vários socos, ela finalmente consegue fugir com Cayenne 

e sair da casa com o carro do avô, machucada, mas inteira. Mesmo essa fuga desajeitada 

é uma vitória para Turtle, porque tem a autoestima muito baixa em relação a Martin, o 

considerando mais forte, mais inteligente, mais capaz. Em parte, sua bondade pode lhe 

parecer fraqueza, pois nas oportunidades que teve de atirar nele, hesitou. Ela se 

decepciona ao constatar isso, pois percebe que quando ele tinha chance de atacá-la, não 

pareceu pensar duas vezes: “Ele nunca teve cuidado com você, nunca acreditou em 

você196”, (2017, p.360 – tradução minha) ela pensa. Uma das lições dele para lidar com a 

destruição do mundo, já mencionada no início deste capítulo, era focar no seu objetivo 

com um “propósito único e absoluto” (2017, p.47), pois apenas convicção e certeza fariam 

com que ela sobrevivesse a qualquer ameaça. É irônico, nesse sentido, que ao pensar nas 

estratégias de sobrevivência que aprendeu durante todos esses anos, a única ameaça para 

as quais elas lhe serão úteis são o próprio Martin. 

A partir daí, o confronto sangrento para sair da casa com Cayenne não é o único. 

Turtle segue para a casa de Jacob, porque acredita que será o seu próximo destino, e 

precisa protegê-lo. Agora, mais do que nunca, entende que reagir foi fazer uma escolha, 

e a única solução possível é matar o pai. Seus instintos de sobrevivência a forçam a não 

pensar muito nisso, pois se pensar, não vai ter coragem de fazê-lo. Quando chegam lá, de 

madrugada, está acontecendo uma festa, e Turtle aparece no meio do salão agitado 

completamente armada, com marcas de enforcamento no pescoço e com Cayenne 

seminua, com apenas um casaco e sangue escorrendo entre as pernas. Turtle encontra 

Brett e Rilke, que ajudam a convencer todo mundo a ir embora, a fugir do perigo, em uma 

encenação digna de um ataque apocalíptico mesmo. Quando Martin chega enfim ao local, 

os dois se recusam a deixar Turtle e Cayenne sozinhas com ele, que ameaça matar todo 

 
196 No original: “He was never careful of you, never believed in you.” 



110 
 

 

mundo. Está claro que Martin não se importa com Cayenne, apenas com Turtle, usando 

mais uma vez manipulação psicológica para fazer com que ela venha com ele.  

O interessante, aqui, é analisar a transformação de Turtle em termos de 

pensamento crítico e autoconsciência. No início do romance, todo o seu referencial era 

baseado nos pensamentos de Martin, no que ele acreditava e dizia, e na sua vontade de 

proteger seu estilo de vida. Agora, ela parece ter atingido maturidade para olhar a situação 

de forma mais próxima da realidade: ele vai dizer o que quiser para manipulá-la, para 

atingi-la, para explorar suas fraquezas e, enfim, ganhar dela. Enquanto Martin se ajoelha 

a seus pés e implora para que ela volte, jogando com suas emoções, Turtle não tem 

coragem de matá-lo naquele momento, pois não é autodefesa – se sentiria uma assassina. 

Mais uma vez, há a bondade que aparece como risco, como fraqueza. Quando as palavras 

doces não funcionam, Martin parte para a ofensiva e as trocas de tiros e fuga recomeçam. 

Turtle leva tiros de raspão e um certeiro na costela e, escondida na garagem, tem a ideia 

de tampar o buraco com uma super fita que encontra, conseguindo continuar na 

perseguição. Em sua obra já referenciada diversas vezes neste trabalho, Judith Herman 

conta que as vítimas de abusos violentos na infância tendem, com a dissociação, a criar 

uma resistência a dor severa (HERMAN, 2015, p.112). Ao longo do capítulo, foram 

mencionados diversos episódios em que Turtle parecia agir fora do esperado a diferentes 

dores, como quando quebra os três dedos na ilha, ou a menção de Martin de que, mesmo 

quando criança, ela “poderia mastigar pregos”, dentre outros. Mais adiante, ao perceber 

tudo o que Turtle conseguiu fazer fisicamente enquanto tinha três feridas de balas em seu 

corpo, o médico fica chocado com a sua resiliência, não só pela exaustão corporal, mas 

pelo pensamento rápido e a capacidade de agir sob pressão em situação de choque grave. 

Não vale entrar nos detalhes do desfecho; no fim, depois de hesitar, se machucar, quase 

desistir e morrer em um confronto bastante traumático, como segue a expectativa do 

leitor, Turtle consegue matar o pai. 

 

4.3  Situação pós-traumática 

 

“Pessoas traumatizadas se sentem completamente abandonadas, completamente 

sozinhas, excluídas dos sistemas humanos e divinos de cuidado e proteção que sustentam 
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a vida197”, escreve Herman (2015, p.65 – tradução minha). Enquanto os primeiros romances 

analisados ao longo desta pesquisa mostram as marcas do trauma sofrido no passado, a 

experiência de Turtle se distingue por ter sido uma de luta e sobrevivência, devido à 

repetição do ato traumático ao longo de sua vida. Como Herman discute em seu livro, 

essa continuidade do abuso causa sequelas profundas em todos os mecanismos de defesa 

da pessoa, sendo ainda mais difícil dissociar as marcas traumáticas das características que 

definem a identidade do sobrevivente, uma vez que cresceu com aquilo. Todos os anos, 

Turtle sobrevivia ao seu trauma para então revivê-lo; ao fim do romance, em uma questão 

literal de vida ou morte, ela realmente sobrevive a ele de forma física, abrindo-se, então, 

o espaço para as sequelas psicológicas. É reconhecido que já havia sequelas antes, mas 

elas eram gerenciadas na intenção de lidar com os ataques, e não com o propósito de lidar 

com as lembranças.  

Enquanto uma característica marcante de Turtle era a dissociação emocional e o 

esvaziamento da mente para lidar com o abuso, indicando uma força e uma resistência 

incríveis, parece que, depois de ter a ameaça aniquilada, Turtle enfim sente toda a sua dor 

e o sofrimento. É atormentada por pensamentos intrusivos e pesadelos, é assustada por 

barulhos altos que não consegue identificar, como se estivesse sempre à iminência de um 

ataque. Acorda, à noite, como se estivesse correndo e fugindo, com os pensamentos em 

Cayenne, Jacob e Brett, querendo que estejam seguros, até se lembrar que já estão, que 

Martin está morto, que ela está segura. Ainda assim, chora por horas sem conseguir 

dormir, se sentindo fraca e boba por chorar, quando nunca derramou tantas lágrimas na 

vida. 

A transformação na vida de Turtle requer a construção de uma nova identidade, 

na qual está segura e livre. Anna, a professora, vira sua guardiã, e as duas recebem ajuda 

de toda a cidade, depois que Turtle aparece no jornal como uma “heroína” que salvou 

jovens de uma festa inteira e, através do próprio instinto de sobrevivência, conseguiu se 

salvar mesmo com 3 tiros no corpo, saindo sozinha da praia, de pé, depois do confronto. 

Turtle detesta o título de heroína, com uma culpa imensa por todos os erros que cometeu 

ao repassar as cenas em sua cabeça: “(…) tentando e falhando em para controlar uma 

situação incontrolável, e ela nem lembrava ter saído da praia, e tudo para quê, uma vida 

 
197 No original: “Traumatized people feel utterly abandoned, utterly alone, cast out of the human and divine 

systems of care and protection that sustain life.” 
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sem ele que ela nem queria, que nem entendia198” (TALLENT, 2017, p.397 – tradução 

minha). Mesmo depois de tudo, sem convicção e propósito absoluto, como dizia Martin, 

Turtle vai precisar ressignificar sua existência para uma que não gire na órbita do pai, ou 

da vida que vivia com ele.  

Assim, seu processo de recuperação é árduo e intenso, com obstáculos e 

retrocessos. Depois de seis meses no hospital e várias cirurgias, Turtle passa seus dias em 

casa obcecada por cuidar do jardim, plantar vegetais e flores e se frustra e chora todas as 

vezes que a terra se mostra infértil. A obsessão com o jardim nos remete ao ato de limpar 

sua arma, que não tem mais, repetindo o pensamento de “isso é uma coisa de que posso 

cuidar”, recorrente ao longo do romance, como uma forma de tomar controle sobre sua 

vida e suas ações. Enquanto As vantagens de ser invisível tem um epílogo no qual Charlie 

conta sua experiência se recuperando do desbloqueio das memórias, e Fale! mostra o 

processo de enfrentamento da experiência traumática, culminando em uma reação e um 

tom de esperança, o final de My Absolute Darling é bem mais amargo, fazendo jus à 

natureza brutal do enredo, com tantos episódios de violência extrema e tantas descrições 

desconfortáveis e tensas, causando um incômodo e uma sensação de que não há espaço 

para um final positivo. Turtle se encontra livre, sim, mas não feliz, nem esperançosa, 

como evidenciado no que parece ser um diálogo repetitivo e diário, mas necessário, com 

Anna: 

 

“Não há solução. Não há solução. Como você pode dizer isso?” Parece que 

Anna está mentindo a ela, porque como pode Anna, que viu sua vida, dizer que 

as coisas vão ficar bem? A verdade é que as coisas não dão certo, não existem 

soluções, e você pode passar um ano inteiro sem estar melhor, nem mais 

curada, talvez até pior, tão assustada que está andando na rua com Anna e se 

alguém (…) bate a porta do carro você se vira, completamente pronta para 

matar a pessoa, se vira tão rápido que Anna, que sabe o que está acontecendo, 

não consegue nem abrir a boca a tempo e então você está só parada lá, 

chorando199. (TALLENT, 2017, p.411 – tradução minha) 

 

 
198 No original: “trying and failing to control a situation that could not be controlled, and she didn’t 

remember walking off the beach, and all for what, a life without him that she did not want, that she did not 

understand.” 
199 No original: ““There’s no solution. There’s no solution. How can you say that?” It feels like Anna is 

lying to her, because how can Anna, who has seen Turtle’s life, how can she say that things will work out? 

The truth is that things do not work out, that there are no solutions, and you can go a year, a whole year, 

and be no better, no more healed, maybe even worse, be so skittish that if you’re walking down the street 

with Anna, and if someone opens a car door and gets out and slams the door you turn around, honest-to-

god ready to kill them, turn around so fast that Anna, who knows what is happening, cannot even open her 

mouth in time and then you’re standing there, crying.” 
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Esse episódio, nas páginas finais do livro, mostra como a recuperação de Turtle 

não vai se concretizar ao fim da história. Ela está lidando com as repercussões de uma 

vida inteira de violência sexual, física e psicológica, bem como a morte de sua única 

família, e ainda se coloca uma pressão enorme para ficar bem. Ainda está instaurado o 

sistema interno que lhe diz para “não ser uma vadiazinha”, para ser forte e para resistir: 

“Ela se odeia, e odeia a pessoa reclamona e inefetiva que se tornou, odeia o quão terrível 

e profundamente ferida ela está, e o quão longo será o caminho para recuperação.200” 

(TALLENT, 2017, p.412 – tradução minha). Em uma noite, Anna é chamada às pressas 

para acompanhar o baile do ensino médio, e Turtle quer desesperadamente ir e provar que 

consegue conviver em sociedade, que não vai ficar assustada com cada detalhe, que é 

capaz de ficar bem fora de casa. Um de seus medos é reencontrar Jacob, que Turtle 

obrigou a se afastar por um ano enquanto se recuperava por não querer se tornar um fardo. 

O dia do baile marca um ano da data em que tudo aconteceu, um ano que não o vê. Depois 

de mostrar todos os motivos pelos quais Turtle não está bem, a trama finaliza com um 

mero vislumbre da possibilidade de esperança ao nos remeter à figura de Jacob, que virou 

para ela um símbolo de uma outra vida, que ela nunca poderia ter, que acha que perdeu 

para sempre: “Se você realmente se pergunta se as pessoas são verdadeiras quando dizem 

que vai ficar tudo bem, a prova seria se Jacob voltasse, se Jacob achasse que você ficaria 

bem, e mais do que precisar que ele volte, ela precisa de sua fé nela.201” (TALLENT, 

2017, p.412 – grifos do original, tradução minha).  

Por fim, não se descobre se Jacob reaparece ou não, e não se descobre se Turtle 

decide ir ao baile com Anna, ou se Anna permite. Nunca há a confirmação de sua 

recuperação. Este final deixa evidente o contraste em relação aos outros romances 

mencionados. My Absolute Darling segue um caminho definitivamente realista no sentido 

referido por Michael Cart ao olhar para a literatura juvenil (como exposto no capítulo 1), 

em oposição à visão romântica de que se deve oferecer um final feliz. Enquanto 

Vantagens e Fale! nos mostram uma história de dor em face ao trauma, mas com 

esperança de que essas experiências não definem os protagonistas, Gabriel Tallent não 

nos dá essa certeza. A história de Turtle termina com o fim do evento traumático e com 

 
200 No original: “she hates herself, hates the whiny, ineffective person she has become, hates how wounded 

she is, deeply and terribly wounded, and how long that road home is going to be.” 
201 No original: “If you really wondered if people were for real when they said that you would be all right, 

the proof would be if Jacob came back, if Jacob thought you were going to be all right, and more than 

needing him to come back, she needs his faith in her.” 
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o início da situação pós-traumática. Como não vemos o processo de Turtle da forma como 

vemos a dos outros personagens analisados, as palavras finais de Anna abrem para 

diferentes interpretações quanto a esperança, apontando para a possibilidade de 

recuperação, ou não: “Eu queria que nada disso tivesse acontecido. E eu acredito que você 

vai ficar bem. O problema é que você quer ficar bem agora. Chegaremos lá… só não será 

hoje.202” (TALLENT, 2017, p.415 – tradução minha). Enquanto o tom de esperança é 

indicado nas duas primeiras obras discutidas, nesta, esta interpretação exige tempo que 

ultrapasse o fim da narrativa. 

 

  

 
202 No original: “I wish it hadn’t happened. And I believe that you’re going to be all right. And the problem 

is that you want to be all right now. We’ll get there, but it’s just not tonight.” 
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CONCLUSÃO  

 

Ao longo deste trabalho, busquei direcionar um olhar à literatura juvenil realista 

estadunidense em sua representação de experiências traumáticas, levando em conta a 

tradição do romance de formação e as expectativas em torno das narrativas voltadas para 

adolescentes e jovens. Assim, iniciou-se uma discussão com o propósito de definir a 

literatura juvenil como categoria, e não gênero literário, uma vez que pode englobar 

diversos gêneros. Na tentativa de encontrar uma definição adequada, ficou claro que não 

existe uma resposta fechada para a questão, já que especialistas discordam quanto às 

características que compõem a categoria. Minha tentativa foi combinar as diferentes 

contribuições de teóricos da área de literatura YA (young adult) para encontrar uma 

definição abrangente que servisse ao propósito desta pesquisa. Afirmo, então, que a que 

mais se aproxima do pretendido neste trabalho, compilada por Roberta Trites (2004) e 

com base na American Library Association, abarca: i. obras voltadas para adolescentes; 

ii. obras com protagonistas adolescentes; iii. obras gerais do interesse de adolescentes.  

Ao considerar adolescentes, foi feito um resgate à criação histórica do termo, 

surgido nos EUA no início do século XX, na época de transição das crianças para a escola, 

em vez do mercado de trabalho. Com isso, foi surgindo uma noção de faixa etária para 

definir esse estágio de vida, comumente aceita como entre 12 e 18 anos – mas, como 

vimos ao longo da pesquisa, também não é uma categoria fixa; alguns pesquisadores 

argumentam que, atualmente, esse estágio tem durado mais tempo, chegando aos 25 anos. 

Alguns autores, como Lesko (1996), por exemplo, defendem a adolescência como uma 

construção social, e não como fase biológica da vida, uma vez que criam vínculos sociais 

quando são colocados no mesmo meio, mas afirmando que adolescentes de diferentes 

backgrounds e culturas têm experiências distintas. O termo adolescência, assim como a 

literatura YA, está em constante fase de transição, mostrando seu caráter fluido. 

Pensar nos adolescentes para se voltar o olhar para narrativas juvenis é necessário, 

porque eles são ou o público-alvo pretendido, ou os protagonistas sobre quem se escreve 

e lê. Outra discussão iniciada nesta pesquisa foi sobre a abordagem de temáticas tristes 

ou polêmicas na literatura juvenil, e o que é considerado adequado ou impróprio para o 

leitor jovem. Tentei, com base em grandes nomes da pesquisa em YA, como Michael 

Cart e Roberta Trites, mostrar como colocar censuras ou regras na forma como livros para 
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adolescentes são escritos e lidos é uma forma de subestimá-los, de afirmar que eles não 

são capazes de lidar com emoções difíceis na literatura, ignorando que muitas vezes, na 

vida real, também são obrigados a lidar com tristeza, raiva, bullying, depressão, não 

pertencimento, suicídio, violência sexual, entre outros assuntos. Assim, a literatura se 

mostra como um possível caminho para se identificar com essas situações. Todavia, vale 

notar que uma característica marcante da literatura juvenil é o teor didático de muitas 

obras, com o intuito de direcionar o jovem a seguir um exemplo; também há a crença de 

que, para se escrever para esse público-alvo, é preciso oferecer um final otimista. Esses 

aspectos literários também subestimam os adolescentes como leitores críticos. 

Pensando nisso, como o recorte desta pesquisa considerou a literatura juvenil 

realista, pretendeu-se mostrar como nas narrativas realistas busca-se aproximar os 

leitores da realidade ao inserir temas tristes ou de violência, nos quais, às vezes, as coisas 

estão ruins no início do enredo e podem permanecer ruins ao final, nem sempre mostrando 

histórias positivas e não obrigatoriamente oferecendo um final feliz. 

Na evolução da literatura juvenil/YA feita ao longo deste trabalho, foi feita a 

relação entre a tradição do Bildungsroman alemão e como outras culturas a incorporaram 

em sua literatura, criando novas configurações para o que se entende como romance de 

formação. De forma simples, os romances de formação representam uma trajetória em 

direção à maturidade (SANTOS, 2016), sendo referidos também como “romances de 

aprendizado” (TRITES, 2004). Para tal, essas narrativas contam com o desenvolvimento 

do protagonista como fundamental para a movimentação da trama. Isso não significa dizer 

que outros tipos de narrativa não tenham desenvolvimento de personagem ou mostrem 

um caminho para o amadurecimento, mas os romances de formação têm como ponto 

central essa característica.  

Ao pensarmos nos três romances analisados nos capítulos anteriores, é possível 

apontar esse aspecto do romance de formação como presença constante na literatura 

juvenil: as histórias são centradas nos três protagonistas, Charlie, Melinda e Turtle, e a 

ação do enredo não é movida pelos acontecimentos apenas, mas como esses personagens 

reagem a eles, e como são transformados por eles: 

 

Narradores mutáveis mudam seu discurso e suas ideias ao longo da narrativa; 

eles se transformam diante de nossos olhos. Essa característica está 

especialmente presente no Bildungsroman, ou romance de desenvolvimento 

(por exemplo, Grandes esperanças); é parte do enredo, em tais romances, não 
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só o que acontece, mas como o narrador muda em função do que acontece. 

(STAM, 2005, p. 37 apud SANTOS, 2016, p.18 – grifos no original) 

 

Não considero, aqui, o foco na transformação do personagem característico do 

romance de formação como o único elo que liga os três protagonistas, porque não há um 

só. Com suas particularidades e elementos narrativos específicos, é possível traçar 

paralelos que aproximem as três obras no que se refere tanto à representação do trauma 

quanto as características da literatura juvenil, como abordarei adiante.  

Charlie começa sua história como um menino assustado, inocente e sem nenhuma 

ciência de como afeta as pessoas, tomando posse da condição de “invisível”. No decorrer 

do romance, vemos esse mesmo menino se abrir, aos poucos, para novas oportunidades e 

ir aprendendo a participar, ao mesmo tempo em que começa a expressar melhor o que 

sente. Melinda aparece inicialmente na narrativa com um segredo e a incapacidade de 

revelá-lo, além de um estado deprimido severo; com o passar do tempo na trama, mesmo 

sem muita ação ou movimentações significantes, há momentos específicos que 

corroboram para sua transformação, e mais para o fim do romance é possível ver como 

ganha força e coragem, saindo da condição sufocante de tristeza e se abrindo. Turtle tem 

um processo bem diferente de Charlie e Melinda, porque a sua história é mais 

movimentada em termos de ação; isso é evidenciado também pelo fato de que a sua 

experiência com o trauma não está ainda encerrada, então o leitor fica na expectativa do 

desenrolar do enredo, enquanto o desfecho de Charlie e Melinda em si recebe menos 

importância do que sua trajetória pessoal, uma vez que não estão mais vivendo o evento 

traumático. Ainda assim, Turtle também sofre uma transformação interna significativa, 

apesar de ter um caminho mais conturbado para chegar lá, voltando atrás diversas vezes 

e frustrando o leitor. Quanto a isso, Santos escreve: 

 

No que se refere aos protagonistas, sinto que é importante fazer um último 

comentário. Em alguns momentos pode parecer que eles são apresentados de 

forma um tanto negativa, mas esse é um dos possíveis efeitos de se ler obras 

como Bildungsromane. O erro é parte importante dessas narrativas; na 

verdade, no caminho para a maturidade, o protagonista deve se reconhecer 

errado, devendo o leitor concordar com essa visão – e, assim, as atitudes 

iniciais da personagem não parecem favoráveis. (SANTOS, 2016, p.17) 

 

Vemos a transformação interna de Turtle quando ela percebe, finalmente, que a 

relação com o pai não só é fora do normal, como é tóxica e perigosa. Mesmo quando 

Turtle atinge esse conhecimento e se permite reconhecer sua situação, o seu conflito 

pessoal dura centenas de páginas em que há a expectativa de que ela colocará um fim a 
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sua situação de abusos, mas ela sempre justifica suas razões para se manter onde está. Em 

menor escala, Charlie e Melinda também têm seus momentos que causam frustração; 

Charlie tem um jeito considerado socialmente inadequado, se colocando em algumas 

situações nas quais sua ingenuidade faz os amigos se afastarem; no caso de Melinda, a 

autora, Laurie Halse Anderson, conta que muitos leitores de seu livro falaram a ela que 

se frustraram com como ela se comporta, mantendo o seu silêncio por tanto tempo mesmo 

quando via oportunidades de desabafar. Depois de toda a análise das obras, sabe-se que 

apenas mudar as condições negativas em suas vidas e “fazer o certo” não é um caminho 

simples a seguir, principalmente quando se está lidando com marcas traumáticas 

profundas. No entanto, para haver amadurecimento e crescimento em um personagem, é 

preciso que ele inicie sua jornada com alguma busca, podendo ela ser consciente ou não. 

Esses três protagonistas têm em comum, também, além do foco na trajetória 

pessoal e da experiência traumática, o fato de serem adolescentes buscando uma 

identidade, um lugar ao qual possam pertencer. Enquanto Charlie e Melinda sentem 

dificuldades em fazer amigos e sofrem bullying, Turtle não sofre o mesmo tipo de ataque 

na escola, mas vive em completo isolamento; além disso, recebe abusos verbais em casa. 

Assim, os três se estabelecem como socialmente excluídos, com baixa autoestima e, como 

provável consequência, com personalidades introspectivas. Também é possível traçar 

paralelos nos indícios de depressão e pensamentos suicidas que os três apresentam. 

Charlie menciona, em um momento de tristeza profunda, querer “dormir por mil anos ou 

só não existir203” (CHBOSKY, 2010, p.100 – tradução minha); Melinda se sente de forma 

similar, também usando o eufemismo de dormir: “Eu só quero dormir. Um coma seria 

bom. Ou amnésia. Qualquer coisa para me livrar disso, desses pensamentos, desses 

sussurros na minha cabeça204” (ANDERSON, 2011, p.165 – tradução minha). Turtle 

repete, em diferentes passagens do romance, que se odeia e que quer se matar. 

Mais uma temática em comum dos três objetos apresentados é a presença de 

algumas figuras que os ajudam a estimular essa transformação interna, ao mesmo tempo 

em que representam uma conexão com o mundo externo. Charlie se encaixa em seu grupo 

de amigos e tem a sensação de pertencimento que lhe faltava; além disso, o professor Bill 

ocupa o papel de mentor, marcante nas narrativas adolescentes. Bill lhe passa 

 
203 No original: “(...) sleep for a thousand years. Or just not exist.” 
204 No original: “I just want to sleep. A coma would be nice. Or amnesia. Anything, just to get rid of this, 

these thoughts, whispers in my mind.” 
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ensinamentos sobre como viver de forma mais ativa, participando, além de ajudá-lo a se 

expressar melhor através de trabalhos extras opcionais sobre livros (um ponto interessante 

é que a maior parte dos livros são romances de formação, fazendo uma intertextualidade 

com o momento pelo qual Charlie passa). No caso de Melinda, seu isolamento parece 

autoinfligido em algumas situações, mas observa o colega, David Petrakis, como alguém 

que não a trata diferente apesar dos insultos que recebe, além de ele virar uma figura que 

desperta interesse nela durante um período em que se interessar por qualquer coisa se 

tornou raridade – principalmente meninos. Mas é o professor de artes, Sr. Freeman, que 

aparece como a figura de mentor; assim como Bill, ele a ajuda a encontrar sua voz através 

da arte, quando o silêncio se sobrepunha às palavras. Com Turtle, essa questão foi bem 

explorada na figura de Jacob e Brett, mas principalmente Jacob, que serviu de compasso 

moral para Turtle durante muitos momentos difíceis em que havia uma voz em sua mente 

lhe dizendo para fazer algo que ela sabia ser ruim; nesses momentos, era a voz de Jacob 

que se sobrepunha e a direcionava para um caminho de bondade. Anna, também 

professora – vê-se aí um padrão –, ocupou o papel de mentora ao ser uma das únicas 

pessoas que enxergava Turtle em seu estado mais frágil, aquele que tentava 

desesperadamente esconder, sendo também a pessoa que a acolheu no desfecho, quando 

não tinha família. Assim, essas figuras – representadas por amigos como forma de 

conexão com o meio, e por professores que assumem o papel de mentores – aparecem 

como elementos característicos de narrativas adolescentes. 

Quanto à teoria do trauma, foram usados, principalmente, os conceitos de Cathy 

Caruth e Judith Herman para mostrar como a experiência traumática é representada na 

literatura juvenil, tendo em vista suas particularidades de caso a caso. O trauma foi 

descrito por Caruth (1996) como uma ferida na psique que acontece como consequência 

de um evento negativo tão intenso que o indivíduo não soube dar significado a ela. Ainda 

que o sobrevivente não consiga se expressar sobre esse evento da mesma forma que faria 

com uma lembrança comum, existem marcas na linguagem corporal e verbal e no 

comportamento em geral da pessoa que denunciam sua experiência traumática. Ao longo 

desta dissertação, foi meu objetivo analisar as diversas maneiras como essas marcas 

podem se manifestar, investigando a forma como esses sobreviventes se portam 

socialmente e estabelecendo possíveis relações entre o seu trauma e o seu senso de 

identidade. 
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Após levantar essa questão, busquei selecionar livros que tivessem situações 

distintas de trauma – ainda que todas fossem sobre violência sexual –, a fim de abordar 

diferentes aspectos da teoria e trazer uma análise abrangente. Nesse sentido, as três 

representações de experiência traumática foram: abuso sexual na infância e memória 

reprimida do ocorrido; estupro na adolescência e a presença constante do agressor como 

ameaça; estupro infantil e juvenil repetitivo e incestuoso. Como Caruth aponta, o trauma 

não é apenas o evento violento, mas a forma como volta para assombrar o sobrevivente 

depois do acontecido, ainda que já esteja fisicamente seguro, seja na forma de 

pensamentos intrusivos, flashbacks, falta de confiança, medo de viver, dentre outros. 

Muitas das reações vivenciadas por essas pessoas existem para além da lógica, como uma 

forma inconsciente do corpo e da mente de lidar com aquele evento que reaparece em sua 

vida de forma involuntária. Assim, Caruth (1996) escreve que o sobrevivente é forçado 

pelo seu inconsciente a reviver a experiência traumática até que seja capaz de confrontá-

la em sua consciência.  

Uma marca importante do trauma indiscutivelmente presente nos três romances é 

o silêncio, que aparece no título deste trabalho. O silêncio pode receber muitos 

significados no gerenciamento do trauma, podendo ser um mecanismo de sobrevivência, 

uma indicação do bloqueio de memória ou, mais comumente, uma consequência da 

incapacidade de expressar o acontecido – como diz Michelle Balaev, ele representa o 

“vazio inenarrável” (2014, p.1). Charlie passou a compreender muitas das coisas que lhe 

aconteciam apenas após narrá-las, e não no momento em que as estava vivenciando. Para 

ele, o ato de narrar os fatos tornava-os reais, e a escrita das cartas serviu como mecanismo 

para não só desabafar, mas encontrar o significado em suas experiências e permitir que 

refletisse sobre elas. Em Fale!, o título, imperativo, parece exigir uma posição de Melinda 

que ela não é ainda capaz de tomar; a quebra do silêncio, enfim, ocorre apenas quando 

Melinda toma coragem para enfrentar suas lembranças e ressignificá-las, retomando 

algum poder sobre sua história e sua condição. Tanto para Charlie quando para Melinda, 

a expressão foi alcançada através do encontro com a arte e do incentivo de professores 

que viam neles uma necessidade de dizer algo.  

Para Turtle, o silêncio significava proteção e permanência, indicando o medo de 

perder o que tinha. Assim como Charlie, Turtle sofreu abusos repetidos na infância de 

uma pessoa querida. Em sua obra, Herman (2015) aponta que um dos efeitos do trauma 
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pode se manifestar em dormência ou apatia em relação ao sofrimento, como forma de 

lidar com a experiência chocante. Turtle se dissociava da dor física e emocional durante 

muitos de seus momentos com o pai, de forma que ele mesmo dizia que ela era “vazia 

por dentro”; na verdade, isso parecia ser um mecanismo de defesa para evitar sentir, como 

forma de lidar com os eventos traumáticos. Assim que se livra da ameaça, o sofrimento 

vem, porque a defesa não precisa mais ser usada, abrindo espaço para a emoção. Quanto 

a Charlie, essa dormência se manifesta no bloqueio da memória; ele não só não se lembra 

dos abusos que sofria de sua tia Helen, como a considerava sua pessoa favorita no mundo, 

mostrando como a memória pode ser seletiva com os fatos que não consegue assimilar. 

Suas lembranças só são desbloqueadas, na forma de flashbacks, quando ele se encontra 

em uma situação similar ao abuso (no ato sexual), mostrando como o corpo do 

sobrevivente denuncia acontecimentos que a própria mente desconhece. 

O tema identidade também foi marcante na análise das obras ao fazer relação entre 

trauma e adolescência. Como Trites escreveu, a relação da literatura YA recente com a 

tradição do Bildungsroman se dá no levantamento de questões relacionadas à 

individualização do protagonista, o que envolve seu senso de identidade na busca por um 

lugar em seu meio social (2000, p.19). Quando os romances de formação focam na 

transformação do personagem, e não apenas nos acontecimentos que movem a trama, as 

características dos protagonistas e seu caminho ao autoconhecimento se tornam centrais 

para a história. Ao acrescentar a experiência traumática como parte dessa trajetória, a 

busca por uma identidade própria se mostra ainda mais importante: 

 

A psicanálise acredita que a capacidade e disposição para incorporar o trauma 

em seu eu interior é crucial para a recuperação de uma experiência traumática, 

além de ser uma peça indispensável em sua história e sua identidade. Para este 

estudo, como na ficção a narrativa está intrinsecamente atrelada à memória e 

ao processo de lembrar, quanto maior a habilidade do indivíduo de narrar o seu 

trauma, o que é definido diferentemente para cada protagonista, maior será a 

probabilidade de que ele recupere o controle de sua vida depois desse 

trauma.205 (HORVITZ, 2000, p.6 – tradução minha) 

 

 

 
205 No original: “Psychoanalysis believes that crucial to recovering from an experience of trauma is the 

capacity and willingness to incorporate that traumatic event inside one’s self as na indispensable piece of 

personal history and identity. Since, in the fiction in this study, narrative is inextricably entwined with 

memory and the process of remembering, the greater one’s ability to “make story” out of trauma, which is 

defined differently for each protagonist, the more likely s/he is to regain control of her or his life after that 

trauma.” 
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Os protagonistas têm a oportunidade de tentar a recuperação através do 

enfrentamento de seu trauma; no entanto, fica claro, também, que esse controle que eles 

recobram ao finalmente falar sobre seu trauma não precisa definir quem eles são. Deixa 

marcas e pode influenciar a forma como se comportam e suas decisões, mas grande parte 

de sua recuperação é não deixar que sua relação com o trauma vire sua identidade inteira 

– apenas parte dela. Nos romances, vemos Charlie e Melinda aos poucos se 

desvencilhando da ideia de que são como são por conta de seus traumas, reconhecendo 

que essa parte de suas vidas existiu, mas não vão deixar que ela limite suas ações ou seu 

jeito de viver. Para Turtle, esse processo de busca de identidade é mais complexo porque 

o seu trauma envolve uma manipulação psicológica e emocional intensa durante todo o 

seu processo de crescimento, deixando sequelas mais profundas em sua personalidade. É 

difícil, para ela, definir sua própria identidade e seu lugar no mundo quando sempre o 

associou à figura do pai, que agora passou a perceber de forma perturbada. Ao mesmo 

tempo, grande parte de seus conflitos internos está ligada a sua vontade de ter outra vida, 

uma vida em que tem amigos, vai para a escola e vive aventuras sem preocupações, 

mostrando um desejo de encontrar uma identidade para além de sua situação. 

Ao lançar o olhar para a literatura juvenil relacionando temas de trauma, silêncio 

e identidade, faz-se necessário abordar, também, o tema da esperança, presente nos 

romances de formação e na literatura YA. Ainda que o tom de esperança não seja 

obrigatório – como nada na literatura é –, ele é esperado. A reintegração dos protagonistas 

com a sociedade e com sua própria história não deixa de ser, a meu ver, um toque de 

esperança e conforto ao desfecho, mesmo com passagens de muita dor e sofrimento. No 

entanto, não há promessas de que não vai haver dificuldade na recuperação do trauma, e 

nem que a vida dos protagonistas voltará a ser a mesma, como se nada tivesse acontecido. 

Pelo contrário, muito provavelmente, será preciso uma ressignificação de sua identidade, 

já que o amadurecimento diante das dificuldades também é esperado nessa categoria 

literária. Os caminhos tomados nas histórias analisadas servem para mostrar as 

particularidades de experiências traumáticas – apesar das semelhanças, únicas a cada 

sobrevivente – e a representação de diferentes aspectos do trauma na literatura juvenil, 

além de reafirmar a necessidade de abordar assuntos que invoquem tristeza, incômodo e 

desconforto, sem subestimar os leitores usando como critério apenas sua idade, pensando 
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primordialmente não em lições que possam ser aprendidas, mas no prazer do encontro 

com a literatura e na possibilidade de identificação promovida por ela. 
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