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RESUMO 

 

 

 

A tese discute o sentido de maternidade nos romances El Cuarto Mundo, de 

Diamela Eltit, e Amada, de Toni Morrison. A leitura dos romances se apoia na 

crítica de fragmentos dos discursos do contrato social e da psicanálise sobre a 

mãe moderna. Em uma perspectiva comparativa, o objetivo do trabalho é 

entender como as ficções de Eltit e de Morrison, por caminhos diferentes, 

desafiam o pacto materno moderno. As mães de El Cuarto Mundo e de Amada 

são, ou ao menos tentam ser, em importantes aspectos, o tipo ideal materno 

prescrito nos discursos modernos. Entretanto, a subjetividade materna nos dois 

romances se constitui na experiência limite de transgressão do confinamento 

físico e psíquico do corpo feminino. Desse modo, há um trasbordamento do 

sentido de maternidade normalizado, que amplia as possibilidades de sentir, agir 

e desejar das personagens-mães. A partir destes outros sentidos para a experiência 

criativa primordial, propomos refletir, ainda, sobre a posição da mulher escritora 

contemporânea. 

 

Palavras-chave: Maternidade; Diamela Eltit; Toni Morrison; Feminilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

The dissertation discusses the meaning of motherhood in the novels El Cuarto 

Mundo, by Diamela Eltit, and Amada, by Toni Morrison. Our reading of the 

novels is supported by a critical approach to fragments of discourses from social 

contract theory and psychoanalysis. In a comparative perspective, we aim at 

understanding how both fictions, through different paths, challenge modern 

maternal pact. Mothers in El Cuarto Mundo and Amada are, or at least try to be, 

in important aspects, the ideal maternal type prescribed in modern discourses. 

Nevertheless, maternal subjectivity in both novels is constituted in the limit 

experience of transgression of physical and psychical confinement of the 

feminine body. In this way, there is an overflow of the normalized sense of 

motherhood, which enlarges the possibilities of feeling, acting and desiring in 

those mother characters. Based on these other senses attributed to the primordial 

creative experience, we also think about the contemporary woman writer 

position.  

 

Keywords: Motherhood; Diamela Eltit; Toni Morrison; Femininity.  

 

  



 

 

RÉSUMÉ 

 

 

 

 

La thèse discute les sens de maternité dans les romans El Cuarto Mundo, de 

Diamela Eltit, et Amada, de Toni Morrison. La critique de fragments des discours 

du contrat social et de la psychanalyse sur la mère moderne est utilisé comme 

fondement à la lecture des romans. L’objectif du travail est de comprendre dans 

une optique comparative comment les fictions de Eltit et de Morrison, par 

différents chemins, défient le pacte maternel moderne. Les mères de El Cuarto 

Mundo et de Amada sont, ou au moins essaient d’être, le type idéal maternel 

prescrit dans les discours modernes. Cependant, la subjectivité maternelle dans 

les deux romans se construit à partir de l’expérience limite de transgression du 

confinement physique et psychique du corps féminin. Ainsi, les limites du sens 

normalisé de la maternité sont-elles dépassées, se traduisant par un élargissement 

des possibilités de sentir, agir et désirer des personnages-mères. À partir de ces 

sens supplémentaires attribués à l’expérience créative primordiale, nous 

revisitons la position de la femme écrivante dans le monde contemporain. 

  

Mots Clés: Maternité; Diamela Eltit; Toni Morrison; Féminité;  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há algo de estranho e indecifrável nas mulheres imaginadas por Diamela Eltit e 

Toni Morrison, em El Cuarto Mundo e Amada. São vozes perturbadas e perturbadoras, 

que desafiam os limites traçados para mulheres enquanto mães nos discursos modernos 

do contrato social e da psicanálise. Constituem-se como sentido fragmentado e subversivo 

no contexto de precariedade do ser mulher diante das políticas neoliberais no Chile do 

final do século XX e da escravidão no sul dos EUA do fim do século XIX. Comunicam-

se entre si e com muitas outras e outros, que não estando nomeadas nas histórias contadas 

frequentemente sobre as mães, habitam o espaço da memória transgressora narrada desde 

o corpo da mulher pobre na América Latina e da negra escrava no sul norte-americano. 

Não as deixemos sós. 

1.1.  Antes da letra - o processo:  

A tese que apresentamos1 nas próximas páginas é o estágio atual (do início do ano 

de 2018) de uma reflexão que começamos há sete anos, ao menos, e que sabemos que não 

poderá ser concluída nas páginas finais deste trabalho. No mestrado em estudos literários 

iniciado em 2011, especificamente em um curso sobre memória e história, conhecemos 

Amada, de Toni Morrison. Foi amor à primeira vista. A escrita fluida, lírica, melancólica 

e crítica nos conquistou já na primeira leitura das primeiras páginas. Escrevemos pela 

primeira vez sobre Amada em um artigo preparado para a avaliação final do curso. 

Terminado o curso, Amada foi para a estante e lá ficou até o ano de 2014. A pesquisa de 

mestrado conduziu-nos inesperadamente de volta à mãe. Ao discutir a narrativa 

testemunhal de uma ex-guerrilheira colombiana, a presença incômoda da mãe irrealizada 

parecia resistir com mais força do que outras dimensões da feminilidade ao processo de 

elaboração do trauma e da falência de um sentido histórico de sujeito político. A partir 

desse desejo de entender a mãe, nascido da interação entre aquela inquietação acadêmica 

e um processo de luto pessoal, construímos o projeto de pesquisa para o ingresso no 

                                                           
1 Esta tese se escreve na primeira pessoa do plural porque entendemos que a voz crítica que assumimos nas 

próximas páginas inclui diversas outras, algumas que deixaremos explícitas ao longo da escrita, outras que 

permanecerão submergidas, intencionalmente ou não. Esta pluralidade estratégica não nos exime, contudo, 

de responsabilidade sobre os equívocos e (des) compromissos do trabalho. Não é modéstia, nem 

distanciamento, nem defesa. É um mero reconhecimento de que desde a posição que ocupamos de alguém 

que escreve um trabalho acadêmico apoiando-se nos discursos de outras e outros não é possível falar de 

uma autoria individual, apenas coletiva.  
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doutorado em literatura comparada. Decidimos, por conveniência naquela ocasião, 

continuar pelos caminhos do testemunho de mulheres, buscando os fragmentos de mãe 

que surgiam do exercício de elaboração de experiências políticas localizadas em algum 

lugar entre o público e o privado. Já no ano de 2014, com o avanço das leituras, ampliamos 

o espaço de análise para incluir outros textos: três romances (Amada, que não havíamos 

abandonado; El Cuarto Mundo, selecionado entre as obras de Diamela Eltit, autora que 

conhecemos por estímulo do curso e da pesquisa da orientadora deste trabalho; e A Chave 

de Casa, romance estudado em outro curso sobre escritas de si da mesma professora que 

nos apresentou Amada) e um documentário. No segundo ano do curso de doutorado, 

optamos, por sugestão da orientadora e de outros pesquisadores mais experientes, pela 

análise apenas dos romances, excluindo as demais narrativas. Este caminho parecia o 

mais adequado para garantir consistência na análise comparativa (menos problemática, 

em princípio, se realizada a partir de textos que se reconhecem e são reconhecidos como 

textos literários em estrito senso), bem como para otimizar o espaço e o tempo de 

realização da tese, escapando à armadilha de um objeto amplo e difuso demais. Os três 

romances reduziram-se a dois no início do terceiro ano da pesquisa, por sugestão da banca 

de qualificação, que indagou sobre a centralidade da experiência maternal em a Chave de 

Casa em comparação aos dois outros romances. Também devemos à banca de 

qualificação a sugestão de leitura de Élisabeth Badinter e Luce Irigaray, que enriqueceram 

a discussão que propomos nesta tese.  No início de 2015, portanto, reduzimos o corpus 

literário a duas narrativas, Amada, de Toni Morrison; e El Cuarto Mundo, de Diamela 

Eltit.  

 Diferente de Amada, a relação inicial que estabelecemos com El Cuarto Mundo 

foi menos de sedução e mais de desafio. A escrita de Eltit nos encantou menos na primeira 

abordagem, forçando-nos a buscar apoio em outros discursos (a psicanálise, 

principalmente) no processo de decifrar estas mães eltianas, tão presentes materialmente 

na narrativa, mas tão furtivas em relação ao sentido que tentávamos impor a elas. 

Começamos a redação da tese pela revisão dos fundamentos teóricos, um processo longo 

de leitura e escrita, que fomos mudando até a última versão. Os capítulos dois e três, que 

contêm a maior parte das discussões teóricas, são os que mais tempo tomaram para serem 

realizados e também os que, para nós, ficaram pior acabados. Começamos a revisão 

teórica pela zona de conforto. Temos um certo encanto pela ideia pura, pelo conceito, 

pela ilusão de totalidade que um pensamento bem construído expressa em relação à 
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complexidade, à desorganização e à ambiguidade do mundo empírico. Gostamos de partir 

nos trabalhos que realizamos de capítulos teóricos amplos e relativamente autônomos em 

relação ao objeto de análise. É como se o que pretendemos estudar só fosse uma desculpa 

para mostrar a força e a beleza do constructo teórico, que basta em si mesmo, prescindindo 

da relação de sentido que estabelece com o objeto. Isto se deve em parte à nossa formação, 

mas também a uma certa frustração. Não temos a capacidade intelectual nem a autoridade 

para produzir um discurso fundamentalmente filosófico, teórico ou ensaístico. Então, 

vinculamos nosso desejo a um processo ou fenômeno tangível do mundo, que buscamos 

acomodar nos sentidos teóricos que já estão lá, soberanos. Assim começamos a tese. 

  A primeira chave teórica para entender a experiência materna na modernidade 

buscamos no discurso de separação da vida privada da vida pública. Já tínhamos alguma 

familiaridade com esta discussão e foi mais simples abordá-la desde um enunciado crítico 

feminista que problematiza a naturalidade e a neutralidade de tal divisão. Em grande parte 

do segundo capítulo, este é o caminho que percorremos para defender que um certo 

discurso naturalizado sobre a maternidade se tornou socialmente possível e politicamente 

necessário a partir do século XVII, limitando o reconhecimento da agência social 

feminina às funções reprodutivas exercidas no âmbito doméstico e controladas na esfera 

pública. Nossa proposta consistia, neste primeiro capítulo, em atuar como o mitólogo 

descrito por Roland Barthes, desmascarando os sentidos ocultados pelo mito2 do contrato 

social. O sentido resiliente de mãe que extraímos da mitologia contratualista (como aquela 

que assume diante de toda a sociedade e de si mesma o dever de proteger e cuidar de seu 

filho sacrificando suas aspirações de liberdade, igualdade e propriedade na esfera pública 

                                                           
2 Quando nos referimos à mito e à mitologia nesta tese, estamos fazendo-o a partir das ideias expostas por 

Roland Barthes no estranho e conciso livro de 1957, em que o autor tenta aplicar as lições semiológicas de 

Saussure aos microespaços ideológicos da sociedade burguesa francesa pós-guerra. Por essa introdução, o 

leitor deve se perguntar, com toda razão, porque insistimos em atualizar um pensamento assumidamente 

contingente, situado e metodologicamente ultrapassado. E a nossa resposta está na própria pergunta. O 

gesto de Barthes (em 1970) de abertamente dizer que o que dizia em Mythologies já não podia ser 

considerado verdadeiro, mas que ainda assim devia ser publicado e lido por causa, mais do que apesar, de 

suas falhas pareceu-nos um bom ponto de partida para pensar os discursos que revisitamos teoricamente 

neste trabalho. Para alguns, criticar Locke, Rousseau, Engels, Freud e Lacan pode parecer um simples 

movimento de repetição do que já foi exaustivamente dito sobre conceitos que já estão no estado atual da 

arte mais refinados e permeáveis a críticas internas. Obviamente que o enunciado do liberalismo político 

nos dias de hoje não é idêntico àquele do século XVIII. Do mesmo modo, os modelos de análise e a 

terapêutica psicanalítica já não se apresentam tão rígidos e estruturalmente dependentes como na primeira 

metade do século XX. Contudo, estamos particularmente interessadas no processo de permanência; 

naqueles restos resistentes ao apagamento e à transformação destes discursos, que se mantêm dissimulados 

em seu aspecto ideológico; não para superá-los, apagá-los ou denunciá-los, mas principalmente para tentar 

entendê-los em suas contradições. Como afirma Barthes: “eu pretendo viver plenamente a contradição de 

meu tempo, o que pode fazer do sarcasmo a condição da verdade” (Barthes, 1957, p. 10).   
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em contrapartida do seu reconhecimento como mulher) parecia um bom ponto de partida 

para entender a mãe assassina de Amada. A justificativa que Sethe oferece para o gesto 

extremo de matar a filha para impedir que esta retorne à vida escrava pode ser interpretada 

como uma radicalização deste pacto de proteção materna, que prescreve o contrato social. 

Desse modo, as primeiras leituras de Amada nos despertaram para um paradoxo perverso 

que atravessa a constituição do feminino negro. O corpo da mulher escrava, 

estruturalmente privado de liberdade, igualdade e propriedade, era território de 

reprodução de um ideal de maternidade que exigia dela a proteção incondicional de sua 

prole contra a violência externa. A maternidade para a mulher negra era, portanto, física 

e psiquicamente irrealizável. Seus filhos não nasciam livres, nem iguais aos outros, bem 

como não eram seus. Entretanto, exigia-se delas que firmassem o pacto burguês: que 

parissem; amamentassem; zelassem pela boa saúde do bebê; estivessem presentes 

enquanto fossem dependentes; e ensinassem-lhes o lugar que deveriam ocupar na ordem 

social estabelecida. É nesta aporia entre o dever ser e o poder ser da mãe escrava negra 

que conduzimos nossa reflexão sobre a mitologia contratualista. Dentre os autores que 

constituem o que entendemos por mitologia do contrato social, optamos por revisar John 

Locke e Jean Jacques Rousseau por suas explícitas incursões ideológicas sobre o corpo 

feminino e, mais especificamente, sobre a esposa e a mãe.  

 As leituras iniciais de El Cuarto Mundo exigiram que nos encontrássemos com 

outro discurso teórico que para nós era, além dos clichês e lugares comuns, um terreno 

desconhecido: a psicanálise. Ao invés do apoio mais acessível do metadiscurso 

psicanalítico, buscamos um caminho que nos deu mais trabalho e tomou mais tempo: a 

leitura de alguns textos de Sigmund Freud e Jacques Lacan sobre sexualidade e relações 

familiares. Não temos a segurança de dizer que entendemos cada um desses autores, pois 

cada texto acomoda muitos outros textos que não conhecemos. Por isso, nossas 

afirmações podem parecer para alguns leitores mais experientes de Freud e Lacan 

reducionistas, incompletas e instrumentalizadoras, mas decidimos assumir o risco. Lemos 

ambos buscando honestamente empatia com o enunciado de Três Ensaios e Escritos. Na 

perspectiva do olhar crítico de um especialista em psicanálise, devemos ter errado em 

muitos aspectos. Todavia, consideramos os possíveis erros como parte do processo de 

leitura de um texto, que não é monopólio de um campo do saber ou de um grupo de 

intelectuais. O sentido que extraímos deve em muitos pontos divergir daquele consagrado 

pela crítica psicanalítica, e assim deve ser. O que buscamos ao ler Freud e Lacan não é o 
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mesmo que buscam outros, mas nem por isso deixamos de lê-los, tal como em relação 

aos contratualistas, como produtores de importantes mitos sobre a família moderna.  

Com o apoio da psicanálise foi possível ler o momento inaugural da narrativa de 

El Cuarto Mundo como a pulsão de morte de uma mãe estuprada pela força opressora e 

irresistível do pai. A rejeição do narrador da primeira parte a sua mãe se justifica nos 

termos do enunciado psicanalítico: a mãe trai o desejo de contiguidade do filho pelo 

desmame, que em revanche projeta sobre ela a sua superioridade no campo da linguagem. 

A separação da mãe permite ao narrador expressar-se enquanto sujeito desde o Complexo 

de Édipo, simultaneamente recalcando o desejo de ser parte do corpo materno e 

sublimando o ideal de eu patriarcal pela busca da superação criativa da autoridade do pai. 

O narrador da primeira parte do romance é, contudo, uma voz masculina traída 

constantemente por seu corpo conectado à feminilidade de sua irmã gêmea (a narradora 

da segunda parte do romance). A partir desta conexão, subversiva e frustradora do desejo 

de se posicionar na cultura fálica, a autoridade do discurso psicanalítico sobre o masculino 

e o feminino é posta em xeque, cedendo espaço para uma outra voz narrativa, a da gêmea 

sudaca.   

Apresentamos a primeira versão do segundo capítulo em um seminário de alunos 

de pós-graduação, em setembro de 2015. Nesta ocasião, ouvimos generosos comentários 

críticos de professores da mesa que contribuíram para reformular o caminho de escrita 

das páginas que se seguem. Dentre estes comentários, um em especial nos chamou 

atenção e nos obrigou a enfrentar um problema recorrente na nossa forma de organizar o 

pensamento: um trabalho acadêmico em literatura não deveria se realizar a partir de uma 

relação vertical, em que o sentido teórico ocupa e coloniza o texto literário, impondo-lhe 

significação. Interpretamos que não eram os discursos do contrato social e da psicanálise 

que deveriam servir de ponto de partida para construir o sentido dos romances Amada e 

El Cuarto Mundo, mas as referências internas aos textos que deveriam impulsionar o 

movimento de buscar outros enunciados. Foi-nos sugerido também naquele seminário 

que talvez uma mudança formal na apresentação das discussões teóricas tornasse o texto 

mais fluido e menos didático, favorecendo a interação com os textos literários. Naquela 

altura, já tínhamos escrito um capítulo de revisão crítica da teoria do contrato social e já 

estávamos produzindo um segundo capítulo sobre a psicanálise. Continuamos a redação 

dos chamados capítulos teóricos pelo caminho que já conhecíamos e que já tínhamos 

programado por mais algum tempo. No final de 2015, preparando os capítulos que 
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entregaríamos à banca de qualificação, decidimos diminuir o espaço da discussão teórica, 

fundindo os dois capítulos que já tínhamos escrito. Desse modo, contrato social e 

psicanálise permaneceriam lá, mas teriam uma presença mais discreta em relação aos 

discursos críticos feministas e aos textos literários. Esta solução não pareceu resolver o 

problema de fundo: a subordinação da interpretação dos textos literários a conceitos 

teóricos pré-estabelecidos. De fato, o processo de qualificação complicou ainda mais este 

caminho ao nos indicar outras leituras teóricas possíveis, o que nos levou de volta à 

proposta original de apresentar dois capítulos teóricos.  

No início do ano de 2017, resolvemos dar um passo atrás e reescrever os dois 

capítulos teóricos, incorporando a eles fragmentos dos textos literários, que já nos haviam 

aberto novos caminhos de interpretação no exercício de releitura. Pensando no desafio de 

ensaiar uma escrita mais fragmentada e menos comprometida com a estruturação do 

sentido teórico lançado naquele seminário de 2015, cortamos e misturamos os textos 

teóricos a partir dos sentidos que fluíam das leituras dos escritos literários, que já 

incorporamos ao texto da tese desde o segundo capítulo. Na nossa autoavaliação, 

comprometemos a transparência do sentido teórico e da relação que ele estabelece com o 

objetivo principal da tese, que era o de entender a ambivalência da posição da mãe na 

modernidade ocidental. Desmontando nosso próprio ponto de partida, talvez tenhamos 

nos perdido a ponto de impedir a chegada ao destino pretendido. Não é que as mitologias 

do contrato social e da psicanálise não estivessem em El Cuarto Mundo e Amada, mas 

apenas que elas não se apresentavam nestes textos desde um sentido total, coerente e 

coincidente e que, portanto, descrevê-las desse modo era improdutivo para a leitura dos 

romances. Do mesmo modo, estas grandes narrativas não dispensavam outras reflexões e 

discussões que foram se agregando à escrita desta tese, especialmente nos capítulos 

quatro, cinco e seis.  

Ainda sobre os dois capítulos teóricos, confessamos nossa insegurança em relação 

ao que se tornaram. A linguagem ainda nos incomoda; parece imatura, hesitante e, às 

vezes, confusa. Não parecem prontos, mas é o que poderíamos oferecer neste momento, 

em que a tese deve se expor à avaliação. Deixamos que o leitor julgue por si, mas não nos 

furtamos de dizer as coisas como elas são. Ao sair da nossa zona de conforto (a 

metanarrativa teórica), perdemos o controle do processo narrativo, permitindo que outros 

sentidos e outras linguagens invadissem nossa escrita. A escrita ensaística, que atravessou 

nossos capítulos teóricos, nos é ainda uma fascinante estranha, daquelas que atraem pela 
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beleza e pela virtude, mas que dão medo por parecerem inatingíveis e indecifráveis. 

Temos, após alguns anos de trabalho na produção de textos acadêmicos, algum domínio 

sobre este tipo de discurso. Em relação ao ensaio, sentimo-nos completamente expostas 

ao erro, à contradição, à incompreensão e à rejeição. Entretanto, conforme avançamos na 

releitura dos romances e nos estudos sobre eles, convencemo-nos de que este era de fato 

o caminho mais coerente a seguir e, portanto, desculpamo-nos pela falta de clareza e 

consistência que os dois capítulos possam transmitir em uma abordagem inicial. 

Esperamos que ao chegar nos quarto, quinto e sexto capítulos, o leitor possa 

compreender melhor alguns sentidos que construímos para entender aquelas mães de 

Diamela Eltit e Toni Morrison. Não, elas não são exatamente as mesmas, mas têm, na 

nossa leitura, muito em comum. O aspecto mais superficial de identidade entre as mães 

de El Cuarto Mundo (a mãe dos gêmeos, María Chipia e a irmã gêmea sudaca) e de 

Amada (a mãe de Sethe, Sethe e Baby Suggs) é a transgressão do sentido prescrito e 

normalizado de maternidade na modernidade. Nenhuma delas rejeita absolutamente o 

amor materno, mas recusam-se a realizá-lo da forma como lhes impõe a cultura patriarcal 

moderna. Outra dimensão, menos evidente, que aproxima estas personagens-mães é a 

conexão com uma experiência materna que não está circunscrita a seu próprio corpo, mas 

constitui um vínculo ético com a memória de dor suportada pelos corpos maternos 

sobrepostos aos seus: os gêmeos sudacas (María Chipia e sua irmã) que vivenciam a dor 

e a solidão da mãe adúltera na gestação de sua prole incestuosa; Sethe que repete o 

infanticídio de sua mãe, que lançava ao mar os filhos resultantes dos estupros sofridos no 

navio negreiro. As mães de El Cuarto Mundo e de Amada assemelham-se, ainda, por 

desligarem-se do mundo público, fechando-se no espaço privado para realizar o seu 

desejo de maternidade. A partir da casa sudaca e do 124, aquelas mães parecem capazes 

de construir algum sentido, ainda que contraditório, instável e fragmentado, para sua dor, 

para seu cansaço e para seu desejo.     

 No capítulo quatro, apresentamos uma leitura de El Cuarto Mundo; no quinto, de 

Amada. Tais leituras são obviamente incompletas, parciais e condicionadas pelo contexto 

da própria pesquisa que expomos acima. Não temos qualquer pretensão de encontrar nos 

romances de Diamela Eltit e de Toni Morrison discursos coesos e coerentes sobre a mãe 

moderna. Nossa leitura é um esforço de compreensão de alguns pontos estratégicos, éticos 

e estéticos levantados pelos romances, através da formulação de certas hipóteses de 

leitura, que podem ser outras. Nestes dois capítulos, pretendemos ressaltar a originalidade 
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e a singularidade de cada texto literário, acompanhando o desenvolvimento da narrativa, 

bem como ressaltando algumas de suas características técnicas e de suas implicações 

políticas. Buscamos respeitar os temas e os modos de abordá-los que constituem cada um 

dos romances, tentando resistir ao máximo (o que reconhecemos nem sempre conseguir) 

à tentação de reduzi-los a uma dimensão específica que comporta nosso argumento.  

O sexto capítulo é o espaço de reflexão que nos oferecemos nesta tese. 

Inicialmente, no projeto, pensamos em construir este capítulo como uma síntese da 

comparação dos dois romances, expondo sistemática e detalhadamente os pontos de 

convergência e de divergência entre El Cuarto Mundo e Amada em relação ao lugar da 

mãe na modernidade. Mantivemos a ideia de pontuar as interseções entre os textos e suas 

escritoras, mas optamos por uma reflexão mais concentrada em alguns temas ressaltados 

por nossa leitura: a relação entre literatura e ética; e a posição de mulher escritora na 

contemporaneidade. Desse modo, não diríamos que o sexto capítulo expressa uma 

comparação rigorosa dos dois romances, mas que discute algumas posturas estratégicas 

de ambas as autoras sobre seus textos e o fazer literário, que indicam a interação com um 

certo enunciado social do qual não podem escapar completamente, em que pese sua 

reconhecida qualidade literária.  

1.2 Dentro da letra - sobre os conceitos 

Esta tese busca discutir a experiência materna em dois romances contemporâneos. 

Em termos gerais, entendemos maternidade como o processo físico, psíquico, social, 

cultural e político através do qual se constitui uma relação de cuidado assimétrica e 

simbiótica entre dois seres (o cuidado – a(o) filha(o); e o cuidador - a mãe). Neste sentido, 

usamos o termo maternidade em sentido amplo. Além da condição biológica ou jurídica 

que cria o laço de parentesco entre mãe e filha/o, referimo-nos ao conjunto de cuidados 

próprios da relação que funda um espaço psíquico específico, indispensável para a 

formação do sujeito social. Interessa-nos, particularmente, os mecanismos de produção e 

reprodução do poder surgidos no exercício da maternidade. Assim, ser mãe não é 

necessariamente uma experiência social ligada à anatomia da mulher, mas uma relação 

específica de poder. 

Havendo falado de poder, deixamos claro que nos referimos ao tipo de poder 

ligado ao dispositivo de sexualidade (o biopoder) na forma especificada por Michel 

Foucault, em História da Sexualidade. Ou seja, à ideia de que o gerenciamento do sentido 

da vida e do sexo constitui um mecanismo central de produção e reprodução da 
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modernidade. Uma das consequências de entender o poder como capilar no domínio da 

sexualidade é ler as mães de Diamela Eltit e de Toni Morrison não apenas e 

principalmente como vítimas do poder, mas como produtoras dele. Ou seja, de pensar a 

maternidade, ainda que em contextos de extrema precariedade como os abordados em El 

Cuarto Mundo e Amada, como um espaço de produção de sentidos, saberes, prazeres e 

resistências tanto quanto de silêncios, repressões, violências e exclusões.   

Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como uma 

multiplicidade de correlações de força imanente ao domínio onde se 

exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas 

e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios 

que tais correlações de força encontram, umas nas outras, formando 

cadeias ou sistemas ou, ao contrário, as defasagens e contradições que 

as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo 

esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos 

estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais (FOUCAULT, 

1999, p. 88-89).   

 

 Outro conceito que estrutura nosso entendimento de mãe nos dois romances é o 

de mito, formulado por Roland Barthes em Mythologies. O mito, segundo Barthes, é uma 

síntese de significação verbal ou visual; uma linguagem secundária que a história 

consagrou, criando a ilusão de representar a natureza de uma certa forma. Reclama, pela 

repetição, o monopólio sobre o sentido de uma presença na vida coletiva. É, dessa forma, 

um certo hábito alçado à categoria de outra natureza, cuja vinculação com um certo 

interesse político e histórico é dissimulada. Tal sentido se arroga evidente e transparente, 

sendo deformado em sua ambiguidade. De acordo com Jonathan Culler, o mito, para 

Barthes, é “multiforme e talvez indomável” (1988, p. 39). Isto é, possui a elasticidade 

capaz de estender-se sobre todas as esferas da vida, reformulando-se segundo 

circunstâncias contingentes, sem perder sua pretensa transcendência em relação ao 

significado que explicita e ao processo de transformação que o precede e o sucede. 

Apresenta-se como um signo absoluto; um princípio organizador de toda a vida coletiva.  

Nós temos aqui o princípio mesmo do mito; ele transforma a história 

em natureza. Nós entendemos, então, porque, aos olhos do consumidor 

de mitos, a intenção, a motivação do conceito pode ficar manifesta sem 

parecer interessada: a causa que profere a palavra mítica é 

perfeitamente explícita, mas ela é imediatamente transportada para a 

natureza; ela não é lida como móvel, mas como razão (BARTHES, 

1957, p. 236-237).  

 

 Compreendemos o contrato social como uma mitologia sobre a vida em sociedade, 

bem como um domínio em que se expressam as correlações de força ligadas ao poder 
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moderno. O contrato social sintetiza a ideia de que os seres humanos são, por natureza, 

livres, iguais e proprietários, bem como que tais direitos naturais apenas podem se realizar 

em um certo espaço público, social e político, inconfundível com a dimensão privada da 

vida. O imaginado estado de natureza pré-civilizatório e suas características inegociáveis 

impulsionam o homem racional à criação da dimensão social da vida, em que seus direitos 

naturais (à liberdade, à igualdade e à propriedade) são potencializados e limitados nas 

relações com os outros. Na vida civilizada, no espaço da rua, ninguém é absolutamente 

livre, igual e proprietário, mas tais limitações constituem o único modo através do qual 

cada um pode aceder pela lei e pela razão (princípios míticos da civilização) àqueles 

direitos que constituem sua essência. Na narrativa contratualista, há um movimento 

bastante hábil de ficcionalização, simultaneamente, do passado (tomado como inacessível 

à história e, portanto, natural) e do futuro (o devir como utopia; a ideia de que o sacrifício 

presente em uma sociedade opressora, desigual e usurpadora se justifica pelo movimento 

na direção do que está lá naturalmente esperando cada um e todos os homens: a liberdade, 

a igualdade e a propriedade sobre si e sobre o mundo). O presente, a esfera da história e 

da agência humana, é apenas um interstício entre o encontro do homem eterno com sua 

razão absoluta. O pensamento político crítico e dissidente do pacto liberal desafiou os 

fundamentos da liberdade e as condições de inclusão e exclusão do contratualismo. 

Entretanto, as bases de tal contrato, o processo de mitificação de uma natureza humana 

congelada e inatingível no passado, que apenas pode se realizar em um tempo que não 

está, mas que se deve construir, raramente foram problematizadas3.    

 Na nossa leitura, o discurso psicanalítico reafirma a mitologia contratualista em 

alguns sentidos importantes. A esfera da cultura (o “Outro”, o “Simbólico”, a 

“Linguagem”, a “lei do Pai”, entre outras nomenclaturas usadas por Jacques Lacan), 

patriarcal em sua essência não pode ser acedida pelo sujeito em sua consciência, razão e 

vontade. Sua constituição apenas pode ser especulada, uma vez que o tempo de sua 

                                                           
3 No limite do nosso conhecimento sobre filosofia moderna, parece-nos que o discurso que questionou de 

forma mais contundente a mitologia contratualista foi o niilismo. Pensamos aqui em Friedrich Nietzsche e 

seu desafio à metafísica que sustenta o projeto de emancipação do homem moderno. De todo modo, 

ousamos dizer que o caminho de desconstrução do mito não se completou no pensamento nietzschiano. A 

mitologia do contrato social foi desestabilizada em sua ontologia pelo niilismo passivo de Nietsche, que 

lhe roubou o “Deus da Natureza”, assim como o “Deus da Razão”. Entretanto, sua defesa da vontade 

humana como antídoto ao niilismo passivo (o ceticismo em relação à vontade de nada), que seus críticos 

chamam de niilismo ativo, manteve o pensamento de Nietzsche em consonância com o projeto moderno de 

realização humana; a crença em um certo homem onipotente, capaz de encontrar nas suas virtudes 

imanentes o caminho para o lugar que ainda não existe, que não está, mas que constitui a única forma de 

tornar a experiência de viver mais suportável, de conceder-lhe algum sentido, por mais ilusório que seja. 

Diz Nietzsche em Genealogia da Moral que “o homem preferirá ainda o querer o nada a nada querer”.  
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existência é mítico e circular e, portanto, resistente à ação e ao pensamento humanos. O 

simbólico patriarcal e as funções de Pai e Mãe4 existem de modo independente dos corpos 

físicos e psíquicos que o realizam. Sabemos que as mães e os pais de El Cuarto Mundo e 

Amada constituem o sentido de maternidade e de paternidade para além (antes e depois) 

de si enquanto realidade física e psíquica. Não podem, de fato, criar-se enquanto pais, 

cabendo-lhes resistir nas pequenas frestas de liberdade que a cultura fálica lhes oferece, 

ou seja, definir-se e agir na condição de castrados pela Linguagem. Entretanto, esta 

resistência na mitologia psicanalítica não se realiza de modo equivalente para as mães e 

para os pais. Ao pai, posição cultural dominante, o processo de subjetivação (da formação 

da consciência de si) se dá por identificação e assimilação. Um pai particular, na leitura 

psicanalítica, encontrará tantos mais mecanismos de subversão da castração essencial (o 

Complexo de Édipo) quanto suas ações estiverem de acordo com a representação 

simbólica que o condiciona. Para a psicanálise, não há modo de superar a castração, pois 

o Pai simbólico (a função Pai da cultura fálica) não se confunde com o pai real (o sujeito 

investido de algum poder para criar e modificar a si e ao mundo a sua volta). Entretanto, 

a mitologia psicanalítica oferece ao pai uma liberdade residual de realizar-se no mundo, 

chamada de sublimação. Assim como no mito do contrato social, para a psicanálise o 

homem em sociedade (condicionado pela “lei do Pai”) não pode ser absolutamente livre, 

mas pode tornar-se um sujeito consciente de suas limitações e possibilidades no espaço 

público, contribuindo para a dimensão produtiva e criativa da vida. 

 Para as mães, o discurso é diferente. Elas não estão excluídas do simbólico 

patriarcal, mas, ao contrário, constituem a sua gênese. Tal qual os contratualistas (que 

deixam implícito um contrato sexual que antecede e possibilita o contrato social), os 

psicanalistas presumem que a posição da Mãe precede e condiciona a posição do Pai no 

simbólico moderno. A Mãe representa o desejo, o amor primordial, que conecta o ser ao 

todo, ao espaço no qual não existem fronteiras. Este sentimento de totalidade, de ser e 

possuir o falo, experimentado no primeiro ano de vida através do cuidado materno 

constitui o conteúdo mais profundo de cada ser; o prazer em seu estado pleno e absoluto; 

a experiência simultânea das pulsões de vida e de morte. É ao longo do segundo ano vida 

que o ser iniciará o processo de alienação em relação à mãe, ao confrontar-se com a 

                                                           
4 Sempre que nos referirmos nesta tese à Mãe e Pai com letras maiúsculas estaremos indicando o sentido 

institucional e funcional que estes termos implicam nos discursos do contrato social e da psicanálise. Desse 

modo, estamos falando menos da experiência de um sujeito específico em relação a um outro sujeito e mais 

da ideia de todo que condiciona a posição de cada ser enquanto mãe e/ou pai.  
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imagem de outros e de si mesmo. Persistirá, nesta fase, um sentimento de despedaçamento 

e mutilação que servirá de base para a formação do eu ideal do ser (uma ideia fantasiosa 

sobre seu corpo e sua identidade, independente do princípio da realidade ou da 

Linguagem). O processo culminante de formação deste ideal de eu, a separação definitiva 

da Mãe, é a percepção da cuidadora primordial como ser faltante, como aquela castrada, 

que não possui o falo. A partir deste momento, o ser para tornar-se sujeito deverá 

abandoná-la e submeter-se à lei do Pai, que contém o falo. O menino, a quem promete-se 

ser como o Pai, aceitará sua norma para não ser castrado como a Mãe, tentando ser como 

o modelo paterno. A menina, que é como Mãe, buscará no Pai aquilo que lhe falta, 

deslocando seus afetos da figura materna para a paterna. A mitologia psicanalítica, deste 

modo, usa a Mãe como apoio para contar a história da vitória do Pai. A Mãe, que é falo, 

só pode realizar-se fora da esfera da cultura, do simbólico. Não, há, portanto, para os seres 

investidos nesta posição materna possibilidade de sublimação, mas apenas de sacrifício e 

submissão. Para que esta narrativa mantenha sua coerência, os psicanalistas afirmam que 

a lei do Pai é introduzida e reproduzida pela própria Mãe. É esta que, assumindo o falo 

como princípio maior de organização da vida social, cede espaço ao Pai, para que este 

governe absoluto na consciência do ser. Os prazeres e saberes da Mãe são expulsos da 

esfera pública, sendo deslocados para o lugar do enigma, do inacessível: o inconsciente. 

O desejo primordial recalcado apenas pode ser entendido em retorno quando colonizado 

pela Linguagem, ou seja, quando representado nos termos da lei do Pai. Caso o desejo de 

fusão e conexão com a Mãe se expresse fora do simbólico patriarcal, apenas haverá 

loucura, delírio e doença. Para a castração da Mãe, assim, não há contrapartida. Embora 

a psicanálise não afirme uma necessária correspondência entre mãe biológica ou social e 

Mãe simbólica (lembremos que as posições simbólicas não são as posições dos sujeitos 

reais), pouco contribui para problematizar o uso político e social do corpo das mulheres 

como ferramenta reprodutiva. Para os seres investidos na posição de Mãe, que ainda são 

em sua maioria mulheres, não há outra saída para preencher o vazio de sentido para sua 

existência do que reproduzir a maternidade, reinaugurando o ciclo de conexão e 

separação. O abandono, ao final, parece ser seu inexorável destino. Lemos El Cuarto 

Mundo e Amada como tentativas de entender esta solidão materna em outros termos. 

1.3 Depois da letra – impasses, frustrações e esperanças 

É preciso avisar que esta tese contém muitos defeitos apontados por lúcidas 

críticas aos escritos apoiados no feminismo. Praticando, portanto, um mínimo de 
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honestidade, deixamos claras nossas posições imperfeitas e impasses intransponíveis. 

Nesta tese, o leitor não encontrará um texto que não confunda feminino e mulher, capaz 

de deslocar-se da obsessão essencialista que acompanha a maioria dos textos que se 

assume feminista. Podemos acionar os mecanismos de defesa para justificar e atenuar as 

consequências deste tipo de discurso. Isto é, dizer que o que entendemos por feminino 

não é exclusiva e principalmente a mulher como realidade biológica; que inclui muitos 

outros e outras que não se expressam nos termos da diferença sexual binária. De fato, os 

romances nos ajudam nesta defesa ao colocar na posição eventual de mãe personagens 

que não são fisiologicamente mulheres, no sentido estrito, como María Chipia e Selo 

Pago. Também podemos afirmar que a biologia é uma construção histórica ou uma ficção 

textual e que, portanto, não indica uma natureza imutável, mas uma visão estratégica e 

contingente derivada de uma posição política. El Cuarto Mundo e Amada também 

contribuem para este argumento, ao deslocarem as personagens-mães do lugar cultural 

genérico da mulher reprodutora e construírem outros sentidos para a experiência 

maternal. Liberar o feminino materno da forma totalizante corpo de mulher é um 

movimento que alguns discursos críticos a partir da segunda metade do século XX têm 

tentado. Neste sentido, o pensamento contemporâneo mais crítico sobre sexualidade tem 

buscado inverter a fórmula do feminismo histórico, que era a de emancipar o corpo 

feminino (a categoria biológica mulher) da função reprodutiva que lhe era imposta pela 

cultura. Em que pese a sofisticação epistemológica destas leituras e principalmente a 

importância de sua proposta ética de pensar o que está fora da norma binária 

heteronormativa, afirmamos que não conseguimos produzir um discurso que supere o 

vínculo essencial com um certo corpo de mulher.      

Poderíamos repetir o que dissemos acima algumas vezes, mas o fato é que ao 

longo da tese confundimos o corpo biológico entendido como mulher com o feminino; 

pensamos na mãe, não apenas, mas também, a partir da imagem deste corpo duplicado e 

estendido, ao mesmo tempo preenchido e esvaziado pelas múltiplas reações químicas que 

lhe constituem e desconstituem, sucumbindo a um certo prazer e a alguma dor na intensa 

troca de fluidos com sua prole; consideramos a voz da mãe como o outro lugar da 

linguagem inaugurado por uma complexa e enigmática relação entre o que está dentro e 

o que está fora.  No âmago do nosso pensamento, ultrapassado, essencialista e dicotômico, 

permanece o desejo de entender esta forma mulher e os sentidos que condicionam sua 

subjetivação e dessubjetivação. Sentimos que é necessário ainda falar deste corpo porque 
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esta mulher biológica não se esgotou enquanto sentido social, político e cultural e, ainda 

menos, como espaço concreto de realização de estratégias perversas do poder. Em que 

pese o esforço para fazer-se e/ou desfazer-se mulher que muitos e muitas realizam 

corajosa e precariamente nos dias de hoje, as marcas que identificam o corpo feminino 

ainda condicionam boa parte das relações humanas, tanto no que se entende por espaço 

privado quanto na esfera pública. Há muitas dimensões deste corpo que permanecem 

ocultas, silenciadas, reprimidas e marginalizadas. Isto não significa diminuir a 

importância de falar para além da mulher, trazendo outros corpos híbridos, ambíguos e 

deslocados para o centro da análise sobre sexualidade, bem como desconstruindo leituras 

que associam o comportamento sexualmente dissidente com a perversão, a doença e o 

desvio moral. Entretanto, cremos que ainda é legítimo falar a partir da categoria mulher, 

pois tal categoria, na nossa concepção, não abarca apenas aquelas pessoas a quem o poder 

médico e jurídico define como pertencentes ao sexo feminino. Inclui uma multiplicidade 

de sujeitos que buscam pertencimento e reconhecimento ao manipularem seu corpo na 

direção de um certo sentido atribuído à forma mulher, como a Claudia que Diamela Eltit 

nos apresenta: 

La Claudia era un transexual que se había operado, pero operado a 

medias, un poquito, se había castrado más bien. Y era bien enigmático, 

porque era una cosa bien feroz lo que había hecho con su cuerpo. (...). 

De repente, me dijo, bueno, yo a mis hijos les mostré la operación. (...). 

Ella vivía en pareja, ella-él vivía en pareja hacía muchos años y vivía 

con los suegros, o sea, vivía con los padres de él, del compañero. 

Entonces le dije, de dónde sacaste los niños. Se los habían regalado. (...) 

Entonces después de mucho darle vueltas y vueltas, yo me di cuenta, 

fíjate, que este tipo, esta tipa, se había operado para que cuando lo 

vieran en la calle creyeran que era la mamá, la mamá de estos niños. 

(...). Normalmente uno pensaría que se opera para agradarle a los 

hombres, (...), hacerse un cuerpo femenino y agradar al hombre. En este 

caso no era así, sino que era para ser madre. (...). El problema ahí era la 

maternidad, pero de modo más conservador (ELTIT, 1998, p. 235).   

        

Pode ser perigoso, politicamente, desconstruir a categoria política mulher em um 

cenário histórico em que o corpo feminino continua a ser castigado, rejeitado, limitado e 

punido, bem como tomado como fetiche, sacralizado, profanado e ressignificado. Cabe, 

ainda, perguntar-se de que modo o espaço, ainda que marginal, que alcançou o feminismo 

como discurso político moderno incomoda ou acomoda5. Há muitas estratégias operando 

                                                           
5 Um exemplo contemporâneo desta dualidade em relação ao discurso feminista é a reação de algumas 

influentes mulheres francesas ao movimento #MeToo, que busca incentivar as mulheres a denunciarem 

casos de abuso e assédio sexual ocorridos no contexto de relações de trabalho assimétricas, a partir da 
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neste momento histórico em relação ao feminismo, que incluem desqualificação, 

deboche, cooptação, negação, exaltação e expropriação. Entre os discursos mais 

conservadores, que negam explicitamente o enunciado feminista, e os mais vanguardistas, 

que propõem uma ética pós-feminista, há um terreno de embates e debates bastante 

amplo. Se é importante questionar (como o mitólogo de Barthes) a “verdade” que o 

significante mulher impõe, também é preciso desconfiar das propostas de entendimento 

da sexualidade que assumem que tal significante é vazio e inútil, defendendo como 

estratégia a ruptura radical com esta forma opressora e falsa. Neste processo, os romances 

de Eltit e de Morrison nos apresentam boas lições. O espaço da ficção não promete a nós 

leitores o sentido total e absoluto do que seja a mulher latino-americana na década de 

1980 na América Latina e a mulher escrava no final do século XIX. Os sentidos para estas 

mulheres nos chegam mediados pela palavra, que nos trai a todo momento. O corpo só 

pode ser entendido como texto, mas isto não o torna falso ou ilusório. Ainda que a verdade 

de El Cuarto Mundo e de Amada seja de “papel”, implica uma vinculação ética com algo 

que esteve e que ainda está lá, o corpo da mulher. Não lemos em Eltit e Morrison a 

ansiedade de abandonar o corpo da mulher para construir outro corpo mais complexo, 

original e verdadeiro, que supere o dualismo moderno. Outros talvez o façam. Nas 

páginas que se seguem, buscamos, ao contrário, entender como as escritas das duas 

escritoras negociam, em um terreno ambivalente, sentidos entre possíveis femininos e 

masculinos.    

Dizer que a relação entre mulher e feminilidade é mediada pelo poder, instável e 

contingente, não é o mesmo que assumir que tal relação é necessariamente opressora e, 

portanto, dispensável. Não é nossa intenção mascarar os mecanismos de poder que 

operam sobre os corpos das mulheres na sua relação com a maternidade. Entretanto, 

insistimos nesta tese que a posição da mulher na ordem patriarcal não está esvaziada de 

poder e que ela é constitutiva das relações sociais em suas contradições. Preferimos o 

                                                           
reportagem realizada pelo New York Times sobre o comportamento do produtor de Hollywood Weinstein. 

Catherine Deneuve, Catherine Millet, Ingrid Caven e mais 97 mulheres francesas divulgaram um manifesto, 

publicado no jornal Le Monde, de 09/01/2018, contra o que consideram uma caça às bruxas indiscriminada 

aos homens no ambiente de trabalho e na sociedade em geral, que condena as mulheres a um status “eternas 

vítimas, de pobres coisinhas dominadas pelos de demônios falocratas, como nos bons e velhos tempos da 

bruxaria”. Afirmam estas últimas que a liberdade sexual feminina depende da liberdade do homem de 

importuná-las, dentro do limite do galanteio: de uma mão boba, de um beijo roubado, de uma insistente 

cantada de mau gosto, do envio de mensagens de conteúdo sexual a colegas de trabalho. Defendem que 

uma mulher pode “dirigir uma equipe profissional e gozar por ser tratada como objeto sexual por um 

homem”, pois sabe distinguir um comportamento masculino inconveniente de uma “verdadeira” agressão 

sexual. Por este debate, ilustramos a complexidade do tema que discutimos nesta tese, adiantando que não 

temos qualquer pretensão de superar os muitos impasses que o constitui. 
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caminho de pontuar as zonas obscuras do discurso ao de confinar a mãe ao espaço de 

inerente vítima da ordem patriarcal. Para tanto, nos ajuda a excelente companhia dos 

textos de Diamela Eltit e de Toni Morrison. Desse modo, esperamos que o leitor 

compreenda nossa insistência em buscar entender a mulher e seu lugar como mãe como 

uma posição política.  

Também não esperem que não cometamos o pecado de não separar política, 

psicanálise e literatura. Aqui não há hierarquia entre os textos e o esforço de diferenciação 

dos gêneros discursivos é bastante reduzido. Propomos colocar para conversar tempos, 

lugares, disciplinas e subjetividades separadas nas estantes das bibliotecas e nos verbetes 

das enciclopédias. Situamos em alguns momentos os textos e seus respectivos autores 

porque não esquecemos que aqui se propõe a escrita de uma tese acadêmica, mas 

tomamos a impertinente liberdade de liberá-los de suas amarras históricas, clínicas e 

metodológicas. Há riscos, obviamente, neste movimento. Entretanto, percebemos uma 

importante vantagem estratégica nesta abordagem metodológica frouxa: a 

problematização da fronteira entre os discursos sobre as coisas sérias da vida (a política, 

a medicina e a história) e o discurso alegórico sobre o real (a literatura e a arte, de modo 

geral). Há, nesta proposta de leitura horizontal dos textos, o desejo de posicionar-se na 

tensão entre realidade e ficção, entre ética e estética, o que entendemos indispensável para 

compreender os projetos literários de Diamela Eltit e de Toni Morrison.   
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2 A MÃE NA ORDEM SIMBÓLICA MODERNA 

 

“A decir la verdad, mi madre tenía escasas ideas y, lo más irritante, una carencia 

absoluta de originalidad. Se limitaba a realizar las ideas que mi padre le imponía, 

diluyendo todas sus dudas por temor a incomodarlo” (ELTIT, 2004, p. 149). Estas são 

algumas qualidades esperadas da Mãe: obediência e veneração ao Pai. No mundo 

produzido pelo patriarcado moderno, convém que a Mãe esteja calada. É desconcertante 

quando fala demais; desnecessário e desagradável seu desejo de explorar territórios que 

não lhe pertencem, desafiando o senhor, o pensador e o produtor. Para garantir o bom 

funcionamento das coisas, é preciso controlar os pensamentos subversivos de quem 

conhece a ambivalência do amor materno; amarrar seus afetos; disciplinar seu corpo; 

adestrar seu comportamento; e modelar suas ideias. É perigoso deixar fluir os caminhos 

de seu gozo. O mundo foi feito; a porta da casa está trancada.  

2.1 A mãe como pressuposto do sujeito moderno 

 Para Sigmund Freud, a Mãe é uma categoria central de análise do mundo moderno.  

A função mãe é a primordial e mais importante condição para a entrada do ser na esfera 

da realidade.  Primeiro objeto de amor (pré-simbólico) da criança menino ou menina, a 

Mãe descrita no discurso psicanalítico oferece segurança e prazer, contribuindo para 

atenuar as angústias de separação e morte que o indivíduo deve enfrentar ao nascer 

(CHODOROW, 1999, p. 78). No seio da família patriarcal, e especialmente no colo da 

Mãe nos primeiros anos de vida, encontram-se as bases para a normalização psíquica dos 

indivíduos, permitindo-lhes vivenciar a experiência de encontro do Outro6. “ (...), ela 

estabelece entre as gerações uma continuidade psíquica cuja causalidade é de ordem 

mental” (LACAN, 2003, p. 31). Por outro lado, este amor materno também é, no discurso 

psicanalítico, da ordem da perversidade, da opressão e da ameaça. Esta Mãe toda 

poderosa da qual depende o indivíduo em suas necessidades mais elementares pode 

abandonar, envenenar, matar; “(...), que o leite da mãe é então suscetível de alimentar, 

mas também de matar, violar, envenenar o corpo sexuado da criança” (IRIGARAY, 1974, 

p. 40).   

                                                           
6Para Lacan, o “Outro” (com letras maiúsculas) indica o espaço de realização da Cultura, universal e 

incontornável, no qual se inserem todos os seres constituídos pela linguagem, enquanto esforço de 

comunicação com algo que lhes é exterior e condicionante de seus desejos. Já os “outros” representam os 

que não integram o ser em sua unidade corporal, ou seja, aqueles através dos quais o indivíduo pode se 

reconhecer como separado e independente em seu desejo.  
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A filósofa francesa Luce Irigaray afirma que a mulher enquanto ideia não existe 

no discurso psicanalítico, senão como falta, como reflexo deformado do sujeito da 

psicanálise: o homem (1977, p. 87). Freud ratifica a potência criadora absoluta do falo7, 

ao tomá-lo como modelo na representação do desenvolvimento psíquico humano. Para 

tanto, em um primeiro momento de seu pensamento, ele recorre à associação entre 

atividade e masculinidade, de modo que para o pai da psicanálise a libido é sempre de 

natureza masculina: “(…), se podría también sentar la afirmación que la libido es 

regularmente de naturaleza masculina, aparezca en el hombre o en la mujer e 

independientemente de su objeto, sea éste el hombre o la mujer’ (FREUD, 1952, p. 85). 

Este pensamento formulado em “Três Ensaios sobre a Sexualidade”, de 1905, denota 

“uma prescrição do psiquismo a partir da anatomia impondo aos ‘comportamentos 

psicológicos’ a verdade de seu modelo” (IRIGARAY, 1974, p. 12). De acordo com 

Irigaray, Freud recorre à lógica mimética para formular as associações entre 

masculino/atividade e feminino/passividade. Toma a postura ágil e penetrante do 

espermatozóide e a receptividade do óvulo, a teoria da fecundação, como modelo para o 

coito, derivando destes apriorísticos biológicos a gênese da libido humana (IRIGARAY, 

1974, p. 12). Assumindo a lógica utilizada por Freud, Luce Irigaray se pergunta sobre os 

motivos que levaram o médico a não considerar o caráter inegavelmente ativo da mulher 

no proceso de amamentação: 

Toda consideração de prazer durante a amamentação aparece excluída, 

não conhecida, proibida. O que, sem dúvidas, introduziria algumas 

nuances nestes enunciados. Mas parece que o que está em jogo é o 

monopólio do polo da ‘atividade’, a não partilha do poder fálico. 

Levanta dúvidas a forma com que ele [Freud] se esquiva de tratar da 

amamentação, ainda mais se consideramos a identificação do feminino 

com o maternal (zona do pensamento freudiano sobre a qual ainda não 

medimos completamente os impactos, os impasses e as prescrições 

sobre o feminino). O discurso freudiano, contudo, não se entrega e vai 

atrás de sua estranha ginecologia, mas não sem deixar em suspenso 

alguma coisa: uma (mulher) mãe amamenta ativamente seu filho 

(IRIGARAY, 1974, p.13).  

 

                                                           
7 Alguns críticos do discurso psicanalítico têm se esforçado em mostrar como o “falologocentrismo” ou 

“imperialismo do falo” vem sendo revisitado ao longo dos séculos nas artes, nas religiões, na mitologia e 

na política (GOUX, 2016; DADOUN, 2016). Para Fouque (2016, p. 56), a referência de Freud ao “primata 

do falo”, por exemplo, atualizou no discurso científico da primeira metade do século XX a ansiedade do 

poder patriarcal diante da “inveja do útero”, que pode ser encontrada em registros antigos, fixando toda a 

libido criativa no falo expropriador da capacidade procriadora feminina.  
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 Não entendemos que seja exagero dizer que as narrativas da modernidade sobre a 

maternidade expropriaram a agência da mulher sobre o processo de amamentação. A 

complexa relação psíquica, social e sensorial que envolve a troca entre mãe e bebê foi e 

continua sendo um espaço discursivo de intervenção, que dificilmente escapa a posições 

extremas. De um lado, parece que sobre a amamentação há pouco a dizer, como assinala 

Irigaray em seu comentário sobre Freud, visto que ela é tomada como um mero 

subproduto da maternidade, em muitos casos despertando o mesmo asco que o conjunto 

de fluidos (placenta, líquido amniótico, sangue, cordão umbilical, por exemplo) que 

constituem a simbiótica relação entre a mãe e seu bebê. Há, desse modo, um discurso 

disciplinador da ordem da negação, da proibição, do silêncio e do confinamento privado, 

sobre a amamentação. 

 Em outro polo, figura, com força renovada nos dias de hoje, o discurso exaltador 

da amamentação como obrigação moral da “boa mãe”. Neste ponto não há como escapar 

da extensa defesa da amamentação feita por Jean Jacques Rousseau, em O Emílio ou Da 

Educação. Este trabalho, que Rousseau dedica “às boas mães que sabem pensar”, é um 

dos pilares da construção do conceito de mãe moderna8, no século XVIII, como explica 

Élisabeth Badinter em L’amour en Plus. Ali encontram-se conselhos, proferidos desde a 

posição de autoridade do Pai, para a mulher burguesa europeia, que Rousseau considera, 

em seu tempo, moralmente repreensível e intelectualmente limitada. Para Rousseau, as 

mulheres têm pouca utilidade para a vida pública, senão através do cumprimento de seus 

deveres “naturais”. Para Rousseau, as senhoras não possuem uma razão análoga aos 

homens, que as tornem capazes de participar do pacto social (ROUSSEAU, 1992, p. 66). 

Presas pela função de procriação e cuidado ao estado de natureza, as mulheres não 

adquirem propriedade, nem liberdade, bem como não são concebidas como iguais aos 

homens em direitos e deveres. Entretanto, desempenham uma função indispensável à vida 

social: “É a ti que me dirijo, terna e previdente mãe, que te soubeste afastar do caminho 

trilhado e proteger o arbusto nascente contra o choque das opiniões humanas. Cultiva, 

rega a jovem planta antes que morra: seus frutos dar-te-ão um dia alegrias” (ROUSSEAU, 

1992, p. 10). 

A mãe de Rousseau constitui a origem do contrato social. A ela cabe a função de 

afastar o homem dos desvios morais da sociedade corrompida e preservá-lo no estado de 

                                                           
8 A mãe que deve devoção e amor incondicional a sua prole, bem como que encontra prazer em abandonar 

seu próprio bem-estar, desejos e interesses em nome do filho.  
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natureza até que ele esteja formado e preparado para agir com discernimento e 

inteligência na vida pública. Para Rousseau, o tipo de cuidado oferecido à criança é 

determinante na formação de seu caráter. Ou seja, as relações de cuidado no âmbito 

doméstico condicionam a vida pública. O dever das mães é salvaguardar o futuro homem 

de virtudes da degradação moral da sociedade oitocentista europeia. E tal tarefa passa 

pelo contato direto da mãe burguesa com seu filho no processo de amamentação. 

De onde vem esse hábito insensato? De um costume anti-natural. Desde 

que as mães, desprezando seu principal dever, não mais quiseram 

amamentar seus filhos, foi preciso confiá-los a mulheres mercenárias 

que, vendo-se assim mães de filhos estranhos e não sentindo o apelo da 

natureza, não se preocuparam senão em poupar trabalho (ROUSSEAU, 

1992, p. 18).  

 

 A importância dada às mães, ou a um modelo específico de mãe, confiando-lhes 

a nobre tarefa de cuidar e formar o homem público, gera um paradoxo. O corpo da mulher, 

reprimido em seus anseios públicos, torna-se objeto de controle no discurso de 

valorização da “boa mãe”. A partir da retórica do contrato social, as fronteiras da 

subjetividade moderna se fixam em dois territórios diferentes e hierárquicos: o privado e 

público. À mulher apenas o espaço privado é de fato autorizado e, mesmo este, sob a 

condição de submissão à autoridade e aos desejos do Pai. “Presa no papel de mãe, a 

mulher não poderá mais escapar a esta tarefa sob pena de condenação moral. (...) Ao 

mesmo tempo em que se exaltava a grandeza e a nobreza destas tarefas, condenava-se 

todas aquelas que não sabiam ou não podiam cumpri-las perfeitamente” (BADINTER, 

1980, p. 244). A mulher, portanto, está presa definitivamente à esfera do natural como 

imaginado no discurso contratualista, não podendo exceder tal limite: 

A rigidez dos deveres relativos dos dois sexos não é nem pode ser a 

mesma. Quando a mulher se queixa a respeito da injusta desigualdade 

que o homem impõe, não tem razão; essa desigualdade não é uma 

instituição humana ou, pelo menos, obra do preconceito, e sim da razão: 

cabe a quem a natureza encarregou do cuidado dos filhos a 

responsabilidade disso perante o outro (ROUSSEAU, 1992, p. 428).  

 

Interessante observar que, assim como Freud, Rousseau identifica na mulher uma 

zona obscura de desejos não reduzíveis à racionalidade analítica, que ele despreza e busca 

disciplinar a partir de suas premissas teóricas. As relações entre as mulheres e destas com 

seus filhos pequenos são desqualificadas como discurso político. São lidas como 

expressões de futilidade e estupidez; palavras vazias de quem não tem nem experiência, 
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nem inteligência, para expressar-se a partir da linguagem das ruas. Esta associação do 

feminino com o espaço privado, contudo, traz alguns inconvenientes para a ordem 

patriarcal. O confinamento privado e a exclusividade na execução das tarefas ligadas à 

maternagem conferem às mulheres alguns benefícios estratégicos, como, por exemplo, o 

desenvolvimento de uma relação intersubjetiva específica entre a mãe e os filhos 

pequenos, que exclui os filhos maiores e os homens adultos. Desconfiamos que, ao falar 

de comida, do cuidado dos filhos e da administração da casa, as mulheres expressam uma 

visão original e complexa da experiência humana, que não pode ser decifrada segundo os 

códigos da linguagem pública. E aí reside o perigo para os que detêm a chave da casa. Se 

não é possível saber o que dizem as mulheres quando falam e muito, é melhor mudar de 

registro, dizendo que ali o que se percebe é um exagero de forma, vazio em conteúdo 

significativo. Aqui não estamos de modo algum questionando o caráter patriarcal da 

estrutura de organização social da modernidade, nem tampouco defendendo o 

confinamento como modelo de realização da feminilidade. Todavia, é preciso pontuar a 

complexidade e a ambiguidade da posição da mãe nas sociedades modernas. Entendemos 

que a alta estabilidade do arranjo familiar moderno não pode ser compreendida se 

esvaziamos de poder a posição feminina no espaço privado, como o fazem algumas 

leituras feministas. O poder público, indubitavelmente, governa e disciplina o espaço 

privado. Há, contudo, outras histórias, que as mulheres têm escrito da porta para dentro 

da casa. Um dos principais objetivos desta tese é destacar algumas destas histórias: 

Mi madre me temía y eso la obligaba a extender una oscuridad confusa 

entre nosotros, y sólo en mi hermana liberaba su verdadero ser. Atento 

al afuera, supe que mi madre le mentía a mi padre y que su estudiado 

comportamiento no era más que una medida estratégica para perpetuar 

su ilusión de poder. Debí haberlo adivinado desde un principio, 

especialmente por el carácter de sus sueños, pero me había dejado 

entrampar por su aparente simpleza. En realidad, a ella le eran 

indiferentes los adornos y vestidos. Era mi padre quien le transfería sus 

próprios deseos, a los que ella, conscientemente, accedía para 

despertarle el placer y la humillación. Descubrí, también, que el 

pensamiento de mi madre estaba corroído por la fantasía, que le 

ocasionaba fuertes y diversas culpas. Su permanente estado de culpa la 

obligaba a castigarse, en algunas ocasiones con excesiva dureza 

(ELTIT, 2004, p. 151). 

 

 Esta mãe ambivalente que habita as relações privadas não pode ser totalmente 

absorvida pela lógica de funcionamento da esfera pública. Reproduz seu desejo em corpos 

que não são completamente outros, mas também parte de si. Resiste em microespaços de 
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poder, que não se escrevem em letras maiúsculas como o nome do Pai, mas que 

constituem marcas profundas em cada ser no caminho de busca do sentido de si. A ilusão 

de grande parte do movimento feminista, nas décadas de 1970 e 1980, foi imaginar que a 

conquista do espaço público seria suficiente e fundamental para desestruturar a sociedade 

patriarcal. Com a popularização da pílula anticoncepcional e a disseminação do trabalho 

feminino fora de casa, a “mãe” de Rousseau e Freud estaria com os dias contados. 

Desmascarar a “mãe natural” parecia abrir a caixa preta do desejo feminino, ampliando 

as possibilidades da feminilidade para horizontes até então inexplorados. Vejamos, como 

exemplo, o que diz Élisabeth Badinter no seu estudo sobre o amor materno, em 1980: 

Nós não estamos mais exatamente lá hoje. O modelo de Rousseau e de 

Freud está perdendo força diante dos golpes das feministas. Alguns 

sinais parecem anunciar que uma outra revolução familiar começou. 

Dois séculos após o rousseauísmo, o projetor se desloca de novo na 

direção do pai, não para obscurecer a mãe, mais para melhor clarificar, 

pela primeira vez em nossa história, o pai e a mãe ao mesmo tempo 

(BADINTER, 1980, p. 245). 

  

  Em Le Conflit – la femme et la mère, de 2010, contudo, Badinter denuncia: 

Uma nova geração de mulheres que tinham contas a acertar com suas 

mães feministas foram as primeiras a escutar as sirenes do naturalismo 

(...). Em um caminho oposto ao de suas mães que estavam sempre muito 

apressadas, que se equilibravam bem e mal entre exigências 

profissionais e familiares, as filhas se sensibilizaram ao novo grito de 

ordem: primeiro as crianças. (...) Simultaneamente, nós ouvimos cada 

vez mais falar das leis da natureza e da biologia, da “essência” e do 

“instinto” maternos, os quais impõem deveres sempre muito 

importantes em relação aos filhos (BADINTER, 2010, p. 42). 

 

Em algum ponto de sua narrativa sobre o que as mulheres não desejavam ser, 

Badinter (e outras de sua geração) deixou de escutar quem não lhe fazia eco ou não a via 

como espelho. Sua defesa do argumento antinaturalista reproduz esquemas interpretativos 

usados por aquela que lhe inspira, Simone de Beauvoir: fiel à ideia de que a condição da 

mulher no Ocidente pode evoluir a partir do pensamento crítico sobre a posição subalterna 

e os papéis opressores impostos a ela (principalmente o de mãe); devota à história como 

antídoto contra todo pensamento determinista e essencialista que pretende fixar processos 

sociais para legitimar uma determinada estrutura de poder. Estes permanecem objetivos 

urgentes e indispensáveis a toda produção de conhecimento que se insurge contra a ordem 

estabelecida. A utopia iluminista, em que pese sua arrogância e sua obsessão por 
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fronteiras, ainda parece ser nossa melhor esperança para dias tão confusos. Não podemos 

deixar de dizer que, em muitos aspectos, ainda é indispensável distinguir o bom do ruim, 

o certo do errado, o justo do injusto. Entretanto, é preciso lembrar da parcialidade e da 

contingência de todo julgamento monolítico sobre a posição da mãe. Para cada mulher, 

ser mãe implica uma multiplicidade de complexos pensamentos, sentimentos, 

compromissos, limites e potencialidades que não podem ser sintetizados por uma única 

história linear e progressista: 

Depois de sessenta anos perdendo filhos para as pessoas que mascavam 

sua vida a e cuspiam fora como uma espinha de peixe; depois de cinco 

anos de liberdade que lhe foi dada por seu último filho, que comprou o 

futuro dela com o dele, trocou, por assim dizer, para que ela pudesse ter 

um futuro independentemente de ele ter ou não – e para perdê-lo; e de 

adquirir uma filha e uma neta e ver essa filha matar os filhos (ou tentar 

matar); e de pertencer a uma comunidade de outros negros livres – para 

amar e ser amada por eles, aconselhar e ser aconselhada, proteger e ser 

protegida, alimentar e ser alimentada -, e então ver essa comunidade dar 

um passo atrás e se manter à distância – bem, isso era capaz de cansar 

até Baby Suggs, sagrada (MORRISON, 2007, p. 238). 

 

A violência cansa. Em importante medida, ser mãe esgota. Neste sentido, é 

eticamente necessário questionar-se sobre a história que encobre a pretensamente 

imutável inclinação da mulher na direção do amor materno. Se no final dos anos 1970, 

Nancy Chodorow afirma, em uma perspectiva crítica ao discurso psicanalítico, que as 

mulheres “maternam9” (1999, p. 3) é porque reconhece que a constituição psíquica das 

mulheres ocidentais, no final do século XX, depende de uma série de afetos e 

comportamentos associados à maternidade. Cética quanto às justificativas biológicas para 

a associação entre mulheres e maternidade, Chodorow refuta a existência de um suposto 

“instinto materno”, propondo ampliar o escopo analítico sobre a reprodução da 

maternagem. Do mesmo modo, recusa qualquer redução do processo de maternar a um 

                                                           
9 Embora o verbo “maternar” não exista na língua portuguesa, tomamos a licença de usá-lo neste contexto, 

pois consideramos que ele traduz a ideia que embasa o pensamento de Nancy Chodorow sobre a associação 

entre mulher e maternidade. Não se trata de exercer a maternidade (pois aí presume-se que a maternidade 

exista independente da agência das mulheres; algo que está dado na natureza -como fato biológico – ou na 

sociedade – como ideologia); nem tampouco de tornar-se mãe (pois aqui, no sentindo inverso, pressupõe-

se que a maternidade decorre exclusivamente da agência feminina; ou seja, que, de forma intencional ou 

não, as mulheres optam por reproduzirem o papel social de suas mães). Para Chodorow, biologia, ideologia 

e escolha não esgotam o sentido da relação das mulheres com a maternidade, especialmente no que tange 

ao complexo processo psíquico de identificação do feminino com o cuidado. Ela insiste que, para as 

mulheres, a mãe existe como substantivo e como adjetivo, mas também como verbo.    
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dispositivo ideológico que uma vez superado poderia liberar as mulheres da obrigação de 

serem mães: 

A preocupação com a parentalidade, assim, deve direcionar a atenção 

para além do comportamento. Isto porque ser pai e mãe não é apenas se 

comportar de certa maneira, mas participar de uma relação afetiva 

interpessoal e difusa. A parentalidade é um papel fundamentalmente 

psicológico e, portanto, diferente de outros papéis e atividades (...). Não 

é algo que uma menina pode aprender por imitação, ou decidindo que 

ela quer fazer como as meninas fazem. Também não é suficiente o 

poder dos homens sobre as mulheres para explicar a razão pela qual 

uma mulher materna. Mesmo que um homem em particular ou uma 

sociedade – através da mídia, da distribuição de renda, das políticas 

sociais e da escola – reforcem a maternagem das mulheres, e esperem 

ou requerem que uma mulher cuide de seu filho, não podem exigir dela 

ou forçá-la a prover o cuidado adequado ao filho, a menos que ela, em 

alguma medida e em algum nível consciente e inconsciente, tenha 

capacidades maternais internas para fazê-lo (CHODOROW, 1999, p. 

33). 

 

Chodorow aqui reforça a contribuição de Freud para o entendimento da função de 

pais e mães nas sociedades modernas. Ser mãe e pai significa muito mais que um 

imperativo biológico e/ou uma convenção social. Trata-se de um processo primordial de 

constituição psíquica do sujeito e de regulação de suas interações sociais. Obviamente tal 

processo é influenciado por fatores biológicos, políticos e sociais, mas sua gênese é mais 

complexa. “Mi madre, convulsa por la llegada del amor materno, cayó por su especial 

naturaleza en prontas exageraciones. (...). Ya que el castigo la había evadido, suponía que 

sería doblemente castigada a través de nuestra muerte, que ella, confudida, pensaba 

idéntica a la suya” (ELTIT, 2004, p. 160).  Desse modo, Chodorow se submete à 

autoridade do Pai, reformulando suas perguntas, para responder de um outro modo, que 

Freud não pôde, não quis ou não conseguiu, por que as mulheres são, antes e acima de 

tudo, mães. Ou seja, assumindo o lugar do masculino, reafirma a lei do Pai, na tentativa 

de superá-lo:   

A abordagem freudiana clássica do complexo de Édipo é imbuída de 

uma inexorável lógica derivada de duas premissas básicas sobre sexo e 

gênero: a primeira, Freud define gênero e diferenciação sexual como 

presença ou ausência da masculinidade e da genitália masculina mais 

do que como duas presenças diferentes; a segunda, Freud mantém uma 

visão funcional/teleológica do ‘destino’ reservado para as diferenças 

anatômicas entre os sexos. (...) Nós podemos reformular a teoria 

tradicional do complexo de Édipo para levar em consideração as 

questões que eu levantei. Nós podemos colocar o funcionalismo de 

Freud no seu devido lugar teleológico e eliminar o que deriva de 
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premissas da inata superioridade e primazia da masculinidade, tanto 

biológica quanto psicológica (CHODOROW, 1999, p. 157-158).  

 

Chodorow, desse modo, assume o compromisso normativo de colocar a mulher 

no seu devido lugar psicanalítico. Esta tarefa implica questionar, em algum nível, o lugar 

de enunciação de Freud. Se as repostas freudianas são condicionadas pela ideologia 

patriarcal, entender como tal ideologia se constituiu e se disseminou na modernidade 

ocidental é um passo fundamental. Para Élisabeth Badinter, a mulher que Freud encontrou 

em seu consultório é aquela conformada pela ideologia da “boa mãe” (1980, p. 304). E o 

médico austríaco, que confrontou o senso comum em muitos sentidos, ratificou a 

ideologia do amor materno, tornando patológicos os desvios à norma da “boa mãe”. “A 

psicanálise, assim, não apenas reafirmou a importância dada à mãe, mas ‘medicalizou’ o 

problema da mãe má, sem alcançar neutralizar os argumentos moralizadores do século 

precedente” (BADINTER, 1980, p. 303). 

2.2 A mãe moderna em perspectiva histórica:  

Tal como o mitólogo de Roland Barthes, Badinter desloca o discurso do amor 

materno de seu lugar comum. Reconstrói o percurso de constituição e legitimação da ideia 

de que as mulheres possuem uma predisposição natural e um dever moral de alimentar, 

cuidar e educar a sua prole. Defende que o amor materno é uma instituição da 

modernidade, ligada ao projeto moral, social, econômico e político da burguesia europeia 

a partir do século XVIII. Em um caminho bastante similar, Friedrich Engels, em 1884, 

publicou um extenso estudo sobre o processo de organização da família patriarcal no 

Ocidente. A leitura de A origem da família, da propriedade privada e do Estado nos 

instiga a pensar a posição da mulher na família como um produto da história, tal como o 

faz Badinter, um século após Engels. 

A família patriarcal monogâmica, no século XIX, é uma instituição fundamental 

para a organização social, econômica e política das sociedades ocidentais. Para Engels, 

se tal instituição aparece na cena europeia novecentista como um princípio transcendental 

de realização humana ou como um imperativo moral categórico, isto se deve a um 

casamento improvável entre as visões dominantes da tradição judaica (Os Cinco Livros 

de Moisés), do cristianismo (a referência ao livro de Gênesis e à família original) e da 

ética burguesa (o pressuposto moral de proteção da propriedade privada). Assim, para o 
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autor, um modelo de família historicamente construído foi tomado como parte da natureza 

e defendido como condição fundamental da realização social.  

Traçando uma linha evolutiva das relações humanas a partir da organização 

familiar, Engels demonstra que formas diferentes de família (por exemplo, centradas na 

poliandria) existiram ao longo da história, atestando que as relações de cuidado se 

estendem para além do pressuposto meramente biológico. O comunismo primitivo, 

centrado na ideia da fraternidade universal, pressupunha a partilha entre irmãos (filhos da 

mesma mãe) de todas as experiências sociais, inclusive as sexuais. A hipótese de Engels 

para o desenvolvimento de sociedades baseadas na interdição às relações consanguíneas 

por linha materna10 é materialista (garantia do direito de herança pelo ventre materno), 

negando qualquer ontologia religiosa, moralista ou naturalista para o tabu do incesto 

(ENGELS, 1984, p. 40). A proibição da união sexual entre filhos da mesma mãe para 

defender a propriedade é, na visão de Engels, o pilar fundamental para o desenvolvimento 

do conceito de família até o modelo que perdura nos dias de hoje.  

Nas sociedades centradas na poliandria, as mulheres gozavam de liberdade sexual, 

podendo inclusive ter vários parceiros antes do casamento. Conforme as sociedades foram 

tornando-se mais complexas e prósperas, as mulheres perderam controle sobre sua 

sexualidade e propriedade. “As riquezas, à medida que iam aumentando, davam, por um 

lado, ao homem uma posição mais importante que a da mulher na família, e, por outro 

lado, faziam com que nascesse nele a ideia de valer-se desta vantagem para modificar, 

em proveito de seus filhos, a ordem da herança estabelecida” (ENGELS, 1984, p. 59). 

Engels localiza as origens do patriarcado no modelo de supressão do casamento por 

grupos, chamado de família sindiásmica11. Neste modelo, por razões econômicas, 

predominava a união conjugal de um homem e de uma mulher, embora autorizasse-se o 

comportamento sexual poligâmico do homem. Por questões ligadas ao reconhecimento 

da descendência, a sexualidade das mulheres passou a ser controlada e inibida, punindo-

se o adultério feminino. Contudo, de acordo com Engels, neste ordenamento social ainda 

predominava o direito das mães sobre seus filhos. Ou seja, permanecia, em importante 

medida, a valorização das mulheres (1984, p. 50). “Entre todos os selvagens e em todas 

as tribos que se encontram nas fases inferior, média e até (em parte) superior da barbárie, 

a mulher não só é livre como, também, muito considerada” (ENGELS, 1984, p. 51). Tal 

                                                           
10 Pressuposto central para a teoria de Freud sobre a constituição dos sujeitos pela diferenciação sexual. 
11 Em uma linha do tempo, Engels situa esta transição na passagem dos povos selvagens aos povos bárbaros. 
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valorização se devia à importante contribuição que as mulheres davam às tribos como 

força de trabalho (ENGELS, 1984, p. 51-52). Assim, Engels defende que as funções 

produtiva e reprodutiva nem sempre estiveram separadas, não sendo, portanto, 

inerentemente antagônicas. 

A degradação da condição social das mulheres é explicada por Engels como sendo 

resultado da progressiva especialização do trabalho. Na medida em que os homens foram 

assumindo uma posição de maior destaque nas tarefas produtivas, passaram a reclamar o 

direito sobre os frutos deste trabalho. A insurgência masculina se tornou opressora e 

violenta para as mulheres, que se viam constantemente usurpadas e abusadas pelos 

homens. Assim, segundo Engels, elas aceitaram, visando a autoproteção, submeter-se a 

relações monogâmicas, a partir das quais foi fundado o direito paterno. A explicação de 

Engels nos parece frágil e especulativa, considerando que apenas pressupõe que as 

mulheres voluntariamente cederam em algum momento seu poder e sua liberdade 

(estruturantes das sociedades primitivas) em favor dos privilégios masculinos. Tal qual 

Freud quando assume que as meninas deixam de amar suas mães porque percebem a 

vantagem de se submeterem ao jugo protetor do Pai (a entrada da menina no Complexo 

de Édipo), Engels reafirma uma inferioridade inata das mulheres como pressuposto do 

direito paterno. Em que pese o esforço de Engels para situar historicamente seu discurso 

de explicação da dominação masculina, ele esbarra no que o método histórico não pode 

alcançar. A história a que Engels tem acesso é uma narrativa particular sobre as interações 

humanas, que não é neutra, mas reflete os mecanismos discursivos de autorização e 

desautorização que estão na base da estrutura do poder patriarcal. Incapaz de aceder às 

fontes que o levariam a questionar de forma mais profunda a constituição do patriarcado, 

ele termina por se render ao argumento raso de que em um movimento evolutivo natural 

o homem seria mais apto a exercer a posição de dominância em um modelo complexo e 

materialmente abundante de sociedade. 

Mas talvez um homem não fosse nada além de um homem, que era o 

que Baby Suggs sempre dizia. Eles convenciam você a deixar uma parte 

do peso nas mãos deles e, assim que você sentia o quanto aquilo era 

leve e bom, eles estudavam suas cicatrizes e tribulações, depois faziam 

o que ele tinha feito: expulsavam seus filhos e quebravam a casa. (...). 

Umas flores amarelas na mesa, um pouco de murta amarrada no 

pegador do ferro de passar que mantinha a porta aberta para ventilar a 

acalmavam e quando mrs. Garner e ela se sentavam para separar cerdas, 

ou fazer tinta, ela se sentia bem. Bem. Sem medo dos homens de lá. Os 

cinco que dormiam em cômodos perto dela, mas nunca vinham na noite. 

(...) Halle, claro, era o mais bonito. Oitavo e último filho de Baby 
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Suggs, que trabalhava avulso por todo o condado para comprar a mãe 

de lá. Mas ele também, como acabou se revelando, não passava de um 

homem.  

“Um homem não é nada mais que um homem”, dizia Baby Suggs. “Mas 

um filho? Bom, isso já é alguém” (MORRISON, 2007, p. 42-43). 

 

Por um caminho diferente, Engels reafirma a tese de Rousseau e de Freud de que 

em um tempo impreciso e inatingível a mulher, consciente de suas limitações diante da 

força dos homens, cedeu a estes o controle da vida social. Ou seja, atribui a 

responsabilidade pelo patriarcado à incapacidade das mulheres de se adaptarem às 

mudanças rápidas na transição das sociedades selvagens para as bárbaras. A consolidação 

da família monogâmica, segundo Engels, se deu na Europa, quando as comunidades se 

tornaram sedentárias e acumuladoras. Capazes de domesticar e cultivar, os europeus 

precisavam se deslocar cada vez menos em busca de alimento e melhores condições 

ambientais, já que podiam armazenar. Tais riquezas não mais eram partilhadas pela 

comunidade como um todo, mas passavam a pertencer à unidade familiar composta por 

um homem e uma mulher. Surgia, neste contexto, a divisão sexual do trabalho entre 

homens e mulheres, fundamentada no direito de propriedade do homem chefe de família: 

O desmoronamento do direito materno foi a grande derrota histórica 

do sexo feminino em todo mundo. O homem apoderou-se também da 

direção da casa; a mulher viu-se degradada, convertida em servidora, 

em escrava da luxúria do homem, em simples instrumento de 

reprodução. Essa baixa condição da mulher, manifestada sobretudo 

entre os gregos dos tempos heroicos e, ainda mais, entre os dos tempos 

clássicos, tem sido gradualmente retocada, dissimulada e, em certos 

lugares, até revestida de formas de maior suavidade, mas de maneira 

alguma suprimida (ENGELS, 1984. p. 61). 

 

A divisão do trabalhou sedimentou a restrição das funções sociais e laborais das 

mulheres, que passaram a ser socializadas para o trabalho doméstico e para o cuidado 

com os filhos. Com o patriarcado, a família se tornou mais rígida e hierárquica, centrada 

no núcleo “pai de família”. A mulher, mais também as pessoas que trabalhavam para o 

chefe de família, passaram a ser tomados como propriedade equivalente aos bens 

materiais acumulados pelo trabalho (ENGELS, 1984, p. 182). Para demonstrar sua tese, 

Engels toma o exemplo da família patriarcal na Atenas antiga. Como assinala Élisabeth 

Badinter, um dos pilares da herança clássica, que fundamenta o discurso de superioridade 

civilizacional reafirmado pelos iluministas, é a visão de que política e razão nada tem que 
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ver com as mulheres. Sobre a concepção de Aristóteles acerca das diferenças entre 

homens e mulheres, Badinter comenta:  

Desvalorizada do ponto de vista metafísico, uma vez que ela incarna o 

princípio negativo, a matéria (em oposição ao homem que personifica 

a forma, princípio divino sinônimo de pensamento e inteligência), a 

mulher deve igualmente ter um papel secundário na concepção. Tal 

como a terra que deve ser semeada, seu único mérito é de ser um bom 

ventre. Como ela é dotada de uma fraca capacidade de deliberação, o 

filósofo deduzia logicamente que não precisava ter em conta sua visão. 

A única virtude moral que ele reconhecia a ela era a capacidade de 

‘vencer a dificuldade de obedecer’. Sua honra residia em um modesto 

silêncio (BADINTER, 1980, p. 34). 

   

Para o homem grego livre e proprietário, o matrimônio era uma obrigação social 

desvinculada de laços afetivos; um fardo suportado como condição de sua participação 

na cidade (no espaço fora do convívio com as mulheres). O direito paterno governava a 

propriedade e o casamento. Herdavam os descendentes por linhagem paterna. Com o 

crescimento e a diversificação da população pelas conquistas bélicas, o casamento 

monogâmico se desvinculava dos laços sanguíneos para evitar confusão entre a linhagem 

materna e a paterna (ENGELS, 1984, p. 135). No contexto do Estado, militar e 

politicamente organizado entre os gregos, e posteriormente entre os romanos, o direito 

paterno ganhava ainda mais força. Havia, desse modo, um afastamento cada vez maior 

da convivência e da partilha entre os sexos, fundamentando culturas distintas a partir das 

quais eram socializados homens e mulheres. 

Os gregos proclamavam abertamente que os únicos objetivos da 

monogamia eram a preponderância do homem na família e a procriação 

de filhos que só pudessem ser seus para herdar dele. Quanto ao mais, o 

casamento era para eles uma carga, um dever com os deuses, o Estado 

e seus antepassados, dever que estavam obrigados a cumprir (ENGELS, 

1984, p. 70). 

 

Entre os celtas e os germânicos, o sistema gentílico perduraria muito mais, 

resistindo, em alguns casos, até o século XVIII (ENGELS, 1984, p. 155). Nas gens celtas, 

as mulheres gozavam de maior liberdade quanto ao casamento, podendo rejeitar o marido 

por fatores diversos até a conclusão de sete anos de vida comum (ENGELS, 1984, p. 147). 

Nos povos germânicos, embora já estivesse consolidada a divisão sexual do trabalho, as 

mulheres eram muito respeitadas e até veneradas como sacerdotisas (ENGELS, 1984, p. 

155). A posição das mulheres nas sociedades bárbaras mostra o quanto o conceito de 
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civilização ocidental dependeu do controle do corpo das mulheres e de sua alienação das 

tarefas socialmente valorizadas, excetuando-se o dever reprodutivo. A civilização 

intensificou todas as formas de divisão do trabalho, sedimentando a sociedade de classes 

e a propriedade privada sobre a terra (ENGELS, 1982, p. 184). O grande vitorioso da 

guerra entre civilização e barbárie foi o homem proprietário, comerciante:  

O comerciante tratou de tornar claro que todas as mercadorias, e com 

elas os seus produtores, deveriam prosternar-se ante o dinheiro. Provou 

de maneira prática que as demais formas de riqueza não passavam de 

quimeras, em face da genuína encarnação da riqueza como tal 

(ENGELS, 1984, p. 187).  

 

No contexto da acumulação do dinheiro e da propriedade, e de cada vez mais 

acentuadas clivagens, o Estado surgia como resposta para o dilema de convivência entre 

os desiguais. “O regime gentílico já estava caduco. Foi destituído pela divisão do trabalho 

que dividiu a sociedade em classes, e substituído pelo Estado” (ENGELS, 1984, p. 190). 

O poder estatal passava a ser visto como inevitável diante das contradições sociais 

verificadas na passagem da barbárie para a civilização, “de antagonismos entre classes 

com interesses econômicos colidentes” (ENGELS, 1984, p. 191). Este Estado, portanto, 

aparecia na cena política da sociedade capitalista com objetivos muito claros: manter os 

privilégios dos mais ricos e controlar a insurgência das classes mais pobres. Embora 

Engels não mencione explicitamente a superação do patriarcado como cerne da luta de 

classes, é possível interpretar que ele toma a opressão da mulher no âmbito da família 

patriarcal moderna como parte da estrutura de exploração econômica, política e social. 

Defende que o embate entre mulher e homem foi o primeiro conflito de classes da história. 

A partir desta opressão original, legitimaram-se a escravidão e a acumulação de riquezas.  

As coisas mudaram com a família patriarcal e, ainda mais, com a 

família individual monogâmica. O governo do lar perdeu seu caráter 

social. A sociedade já nada mais tinha a ver com ele. O governo do lar 

se transformou em serviço privado; a mulher converteu-se em primeira 

criada, sem mais tomar parte na produção social. Só a grande indústria 

de nossos dias lhe abriu de novo – embora apenas para a proletária – o 

caminho da produção social. Mas isso se fez de maneira tal que, se a 

mulher cumpre os seus deveres no serviço privado da família, fica 

excluída do trabalho social e nada pode ganhar; e, se quer tomar parte 

na indústria social e ganhar sua vida de maneira independente, lhe é 

impossível cumprir com as obrigações domésticas. Da mesma forma 

que na fábrica, é isso que acontece à mulher em todos os setores 

profissionais, inclusive na medicina e na advocacia. A família 

individual moderna baseia-se na escravidão doméstica, franca ou 
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dissimulada, da mulher, e a sociedade moderna é uma massa cujas 

moléculas são as famílias individuais (ENGELS, 1984, p. 80). 

 

2.3 A mãe segundo o contrato social 

Esta condição de servidão feminina no seio da família patriarcal representa um 

importante desafio para os filósofos liberais no discurso de construção da modernidade. 

Como afirma Carole Pateman, “a mais famosa e influente história política dos tempos 

modernos é encontrada nos escritos dos teóricos do contrato social” (1988, p. 1). Não é 

pouco sustentar no contexto do regime de privilégios do século XVII que: 1) os seres 

humanos nascem iguais, livres e proprietários; 2) toda forma de autoridade coletiva deriva 

do consentimento de agentes conscientes de suas limitações individuais. Um dos mais 

importantes ideólogos do contrato social, John Locke, embasou sua tese sobre a mudança 

política no combate ao direito paterno como base do poder público.  Na segunda metade 

do século XVII, o patriarcado12, fonte do poder na forma descrita por Robert Filmer13, 

constituía a principal ameaça às ideias sobre soberania popular. Em um dos seus escritos 

de maior repercussão, Patriarcha (1639), Filmer apresenta argumentos em favor do poder 

absoluto do rei e da necessidade de combater as teorias que afirmavam a igualdade entre 

todos os homens. Para ele, a origem do poder do monarca e de todos os homens sobre 

todas as coisas estava no poder do pai supremo sobre todos os seus filhos. Fundamentado 

no livro de Gênesis, Filmer defendia que Adão foi o primeiro rei da Terra e que seus 

descendentes (dentre os quais o monarca absoluto) eram seus legítimos sucessores.  Desse 

modo, contestar o poder do rei seria equivalente a contestar a autoridade do primeiro e 

supremo pai (Deus). Assim como o filho devia obediência ao pai, o escravo ao senhor, 

também os súditos deviam submeter-se à vontade de seu soberano. Esta analogia servia, 

simultaneamente, para reforçar o poder do homem no seio da família e do Estado 

absolutista diante dos seus súditos. “Cada um ganharia nessas sucessivas analogias: o pai 

de família em magnificência e autoridade, o rei em bondade e santidade” (BADINTER, 

1980, p.43).  

                                                           
12 Vale ressaltar que o conceito de patriarcado atacado por Locke é mais restrito do que a acepção 

contemporânea desenvolvida pela teoria feminista. Por patriarcado, Locke entende a crença de que todo 

direito político deriva da concessão feita por Deus ao primeiro homem descrito no Livro de Gênesis. Neste 

sentido, o objetivo de Locke ao atacar o patriarcado é desestabilizar a fonte de legitimidade do direito divino 

sobre o poder político na Europa absolutista.   
13 Escritor inglês de grande influência entre os letrados londrinos nos anos que antecederam a Guerra Civil 

Inglesa (entre 1642 e 1649), que culminou com o fim do poder absoluto do monarca Carlos I em favor do 

Parlamento.     
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Em Dois Tratados sobre o Governo, o antagonista de Locke é um tipo de pai. 

Isto justifica o exame cuidadoso que o pensador inglês faz das relações familiares para 

distinguir o poder político do soberano (que ele considera arbitrário e violento) e o poder 

do pai de família (legítimo e necessário para o bem comum). Não há dúvidas de que o 

objetivo de Locke é a prescrição de um novo modelo de organização política que responde 

às transformações sociais vivenciadas na Inglaterra de seu tempo: o governo civil. Tal 

prescrição se dirige aos homens proprietários, seus leitores e interlocutores. Contudo, o 

caminho traçado pelo autor o leva tangencialmente a desafiar a ordem social também 

quanto à organização da vida familiar e à relação entre proprietários e sem propriedade, 

de um modo particularmente interessante: 

Estabelecidas estas premissas, ao que me parece, com bastante clareza, 

é impossível que os governantes hoje existentes no mundo obtenham 

qualquer proveito ou derivem a menor sombra de autoridade daquilo 

que julgam ser a fonte de todo poder, ou seja, o domínio privado e a 

jurisdição paterna de Adão. Portanto, aquele que não aceita o 

pressuposto que todo governo no mundo seja gerado apenas pela força 

e pela violência, e que os homens só vivem juntos regidos pelas mesmas 

regras dos animais, entre os quais o mais forte domina, estabelecendo 

assim as bases para perpétua desordem e discórdia, tumulto, sedição e 

rebelião – males de que os seguidores desta hipótese tanto clamam - , 

terá necessariamente de descobrir outra origem para o governo, outra 

fonte do poder político e outra forma de escolher e conhecer as pessoas 

que o exercem, diferente daquela proposta por Sir Robert Filmer. 

Parece-me oportuno, para este objetivo, definir o que entendo ser poder 

político; que o poder de um magistrado sobre um súdito distingue-se do 

pátrio poder sobre os filhos, do senhor sobre seus servos, do marido 

sobre a mulher, e do nobre sobre o escravo (LOCKE, 2005, p. 21-22).   

 

  No movimento de questionar o mito criacionista como justificativa do poder, 

Locke recorre a outra mitologia, da qual será um dos principais expoentes: o contrato 

social. Tal discurso pressupõe a existência de um estado de natureza onde todos os 

homens gozariam plenamente de liberdade e igualdade uns em relação aos outros. Neste 

estado, não haveria poder político, pois cada homem seria guiado pela lei suprema da 

natureza, que é a razão; “e a razão, que é essa lei, ensina a todos os homens que a 

consultem, por serem iguais e independentes, que nenhum deles deve prejudicar a outrem 

na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses” (LOCKE, 2005, p. 24). Entretanto, o 

homem não apenas seria guiado pela razão no estado de natureza. Também existiam as 

paixões (o amor próprio, a vingança e a cobiça), que poderiam levar ao desequilíbrio entre 

os iguais. Diante desta ameaça, não haveria outro remédio senão a submissão de todos os 

homens ao governo civil, através da manifestação da vontade em que cada um cede uma 
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parte de sua liberdade em nome da ordenada convivência de todos (o contrato social). 

“Por fim, concordo que o governo civil seja o remédio correto para os inconvenientes do 

estado de natureza, que devem certamente ser grandes, se os homens têm de ser juízes em 

causa própria” (LOCKE, 2005, p. 28). 

O abandono do estado de natureza é, dessa forma, uma expressão da 

racionalidade humana, que consente sua submissão a outro poder em nome da 

manutenção da vida em comunidade. Além de liberdade e de igualdade, os homens gozam 

no estado de natureza do direito à propriedade sobre tudo o que podem criar e modificar 

pelo trabalho. Neste ponto, Locke se coloca em sintonia com a ética protestante, 

legitimando a propriedade privada decorrente do amor ao trabalho. Fora do estado de 

natureza a propriedade do homem deixa de ser justificada apenas pela necessidade ou 

pela utilidade. A acumulação leva a um estado de desigualdade e competição entre os 

homens, devendo a lei civil limitar o abuso do direito de propriedade, bem como proteger 

os bens justamente adquiridos da usurpação arbitrária. 

Ele estava sentado com os alunos dele e ouvi ele dizer: “Com quem 

vocês estão fazendo?”. E um dos rapazes respondeu: “Com  a Sethe”. 

Foi quando eu parei porque ouvi meu nome e aí dei uns passos até onde 

dava para ver o que eles estavam fazendo. O professor estava de pé do 

lado de um deles, com a mão nas costas dele. Lambeu o dedo umas 

vezes e virou umas páginas. Devagar. Eu estava quase virando para ir 

embora e ir lá buscar o véu, quando escutei ele dizer: “Não, não. Não é 

desse jeito. Falei para você colocar as características humanas dela à 

esquerda; as animais à direita. E não esqueça de alinhar todas”. (...) 

(MORRISON, 2007, p. 259). 

 

O contrato social, para Locke, funda o poder político. Ou seja, os homens 

dotados de razão buscam pelo consenso a forma adequada de realização do bem da 

comunidade. Contudo, este não é o único tipo de poder que rege a vida social. Antes que 

possa exercer sua razão, submetendo-se ao corpo político, o homem está subordinado ao 

poder de seus pais, a quem deve os meios físicos e morais de seu desenvolvimento. De 

forma a atacar a tese patriarcal de Filmer, Locke acaba por abrir um importante precedente 

para pensar a posição da mulher na família. Segundo o autor, a ideia de que o poder do 

pai é soberano em relação aos filhos é equivocada, já que cabe à mãe igual direito. “Diante 

disso, é justificável indagar se não seria mais correto denominar esse direito de ‘poder 

dos pais’, em relação a toda obrigação que a natureza e o direito de geração impõem aos 
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filhos, com certeza igualmente subordinados a ambos que lhe foram causa” (LOCKE, 

2005, p. 51).  

Dentro da casa, na responsabilidade pelos cuidados dos filhos, homens e 

mulheres são iguais em direitos e deveres. A partir desta premissa, Locke pretende refutar 

a tese de que o poder paterno é absoluto e, por consequência, também o poder dos reis 

assumido como derivado do pátrio poder; “e muito mal se justificaria a monarquia pela 

qual contendem, quando se demonstrasse, pelo próprio nome, que a autoridade original 

da qual derivam o governo de uma pessoa única não pertencia a uma só pessoa, mas a 

duas conjuntamente” (LOCKE, 2005, p. 52). O movimento realizado por Locke não foi 

insignificante. Seu argumento confronta a premissa de que as mulheres, descendentes de 

Eva, perigosas e perniciosas, devem ser reprimidas pelo poder dos homens. Se as mães 

têm poder sobre os filhos, possuem elas razão e virtude moral para conduzir a tarefa de 

formar homens e mulheres livres (LOCKE, 2005, p. 56). Desse modo, não é possível 

tomá-las como seres absolutamente inferiores aos homens. Elas são capazes de usar o 

discernimento para governar seus filhos e, portanto, ao menos idealmente entendem-se 

como indivíduos livres para se autogovernar dentro dos limites estabelecidos no contrato 

social. Não é nossa intenção afirmar que Locke produziu um discurso feminista na sua 

defesa do contrato social. Como afirma Melissa Butler: “ele viveu em um mundo onde a 

sujeição das mulheres era um fato empírico e voluntariamente aderiu à visão 

contemporânea de que este fato tinha algum fundamento na natureza” (BUTLER, 1991, 

p. 82). Contudo, talvez de forma não intencional, ofereceu importantes argumentos para 

contestar o status da mulher no seio da família patriarcal moderna.  

A sociedade conjugal é formada mediante pacto voluntário entre 

homem e mulher; e embora consista principalmente na comunhão e 

direito ao corpo um do outro, como o exige seu fim principal que é a 

procriação, traz consigo o sustento e o amparo mútuos, bem como 

comunhão de interesses, necessária não só para o cuidado recíproco, 

mas também em proveito da prole comum, que tem o direito de ser 

alimentada e orientada por eles até ser apta para prover às próprias 

necessidades (LOCKE, 2005, p. 65). 

 

A tese contratualista, como apontam Carole Pateman (1988) e Élisabeth Badinter 

(1980), representou um passo estratégico na direção de afirmação do arranjo familiar 

burguês. Não houve em si a criação de uma nova ordem social pela retórica do contrato 

social, mas, fundamentalmente, a redefinição dos limites de exercício do patriarcado. No 

argumento de Locke explicitam-se dois contratos, distintos, inconfundíveis, mas 
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mutuamente constitutivos: o contrato sexual (em que se fundam os direitos e deveres entre 

marido e mulher) e o contrato social (de onde emana o poder político que rege as 

interações entre os homens livres e proprietários).  

Contrato está longe de ser uma ideia oposta ao patriarcado; contrato é a 

forma pela qual o patriarcado moderno é constituído. (...) O direito 

paterno é apenas uma, e não a original, dimensão do poder patriarcal. O 

poder de um homem como pai sucede o direito patriarcal de um homem 

(um marido) sobre uma mulher (a esposa) (PATEMAN, 1988, p. 2-3). 

 

Para Locke, assim, enquanto indivíduos naturalmente livres e racionais, as 

mulheres acordam com os homens sua sujeição ao poder conjugal por reconhecerem sua 

desvantagem física, moral e intelectual, bem como suas obrigações sociais reprodutivas. 

Como ressalta Élisabeth Badinter (1980), no contexto social descrito por Locke, o 

casamento não era mesmo muito mais que um contrato comercial. A ideia de que a família 

constitui uma unidade afetiva começa a se disseminar em meados do século XVIII. Antes 

disso, a relação entre cônjuges e filhos era explicitamente hierárquica e fria (BADINTER, 

1980, p. 53).  A violência em relação à esposa e aos filhos não apenas era autorizada, mas 

desejada para o homem chefe de família. A mulher e a criança, percebidos como 

inferiores na razão e no comportamento social, eram considerados perigosos e 

inconvenientes, pelo que mereciam justamente serem contidos (BADINTER, 1980, p. 

63). Desse modo, um dos méritos do estudo de Locke é apontar como a família no 

contexto de expansão da sociedade burguesa estava se tornando mais complexa. 

O poder do pai de família sobre a unidade familiar persistia, mas seu caráter 

absoluto começava a ser questionado. O filho era um mal necessário à manutenção 

econômica da família; um sacrifício que o pai devia suportar para manter seu nome, seu 

status social e sua propriedade (BADINTER, 1980, p. 65). Tratava-se de um bem, 

potencialmente útil, cujo investimento era bastante alto. Por isso, era desejável que o 

“produto” despertasse boas expectativas futuras no nível físico, moral e intelectual. Era 

relativamente comum entre as famílias mais pobres e socialmente aceitável para as 

famílias mais ricas abandonar física ou moralmente seus filhos para livrar-se do sacrifício 

econômico em relação a crianças por quem não se sentiam de modo algum apegados 

(BADINTER, 1980, p. 66). E neste processo concorriam o pai, mas também a mãe 

alienada de qualquer vínculo com a sua prole. 

O primeiro sinal de rejeição à criança está na recusa materna em lhe dar 

o seio. E isto particularmente em um tempo no qual este gesto 
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significaria uma chance bem maior de sobrevivência para o bebê, (...). 

Esta recusa poderia ter motivos diferentes, mas ela levava à mesma 

necessidade: o recurso a uma ama de leite mercenária, com a dupla 

possibilidade, segundo seus meios financeiros, de a fazer vir a domicílio 

ou de levar até ela a criança (BADINTER, 1980, p. 66). 

 

Entre as famílias burguesas, a ideia de que o cuidado dos filhos (e não apenas a 

alimentação, mas também a educação) deveria ser prioritariamente uma responsabilidade 

feminina alinhava-se ideologicamente à nova ordem política e social que nascia. Por um 

lado, mantinha o poder paterno na esfera fundamental da sociedade capitalista que 

aflorava, a econômica. Ao manter o controle exclusivo sobre os recursos materiais da 

família, o homem era dispensado de intervir em tarefas mais entediantes e desagradáveis, 

como a instrução dos filhos e as conversas com a esposa. Por outro lado, assegurava o 

moralmente desejável encarceramento da mulher na casa burguesa, justificado pela 

necessidade de cuidado e supervisão de sua prole. A mulher, assim, deixava de ser vista 

como um equivalente moral e intelectual da criança, ganhando um novo status, o da mãe 

de família. Este status, em que pese a dependência econômica e os limites físicos da casa 

burguesa, ampliava sua capacidade de intervenção social, mas cobrava-lhe um alto preço: 

o controle de sua sexualidade. Assim, a ordem patriarcal ganhava, ao longo do século 

XVIII, outros contornos, ajustando a dominação masculina às necessidades do 

capitalismo em expansão:   

O marido e a mulher, embora tenham preocupações em comum, terão 

entendimentos diferentes, e assim, forçosamente terão também, em 

certos casos, vontades diferentes; com isso se faz necessário que a 

palavra final, isto é, a regra, seja definida de algum modo, cabendo este 

papel naturalmente ao homem, por ser mais capaz e mais forte. Esta 

regra, todavia, estende-se apenas ao que é de interesse e propriedade 

comum, e deixa a mulher na plena e livre posse de tudo que lhe cabe 

por direito contratual, não outorgando ao marido mais poder sobre a 

vida dela que dá a esta sobre a vida dele; o poder do marido, é, pois, tão 

distante do de um rei absoluto, que em muitos casos a mulher tem a 

liberdade de separar-se dele, desde que o permita o direito natural ou o 

contrato celebrado, quer este tenha sido feito no estado de natureza, 

quer seja de acordo com os costumes e leis do país em que vivem; e os 

filhos cabem, em tal caso, ao pai ou à mãe, segundo o contrato 

determinar (LOCKE, 2005, p. 67). 

 

O discurso do contrato social, que inclui como afirma Carole Pateman (1988) uma 

modalidade específica de contrato sexual, depende da separação da vida social em duas 

esferas: a privada (doméstica) e a pública (política). Embora estas esferas se relacionem 
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uma com outra, não são idênticas, nem tampouco simétricas. A esfera privada encontra-

se subordinada à pública, pois o poder político e econômico pode regular a vida 

doméstica, mas o contrário não pode ocorrer. Para serem percebidos como legítimos 

participantes da esfera pública, os homens precisam ter sua propriedade privada (que 

inclui sua mulher e seus filhos) reconhecida por outros homens. “A esfera privada é parte 

da sociedade civil, mas é separada da esfera ‘civil’” (PATEMAN, 1988, p. 11). Desse 

modo, no argumento de Locke, as mulheres estão implicitamente excluídas da esfera 

pública. Embora não afirme categoricamente que a razão feminina é insuficiente para 

torná-las contratantes no pacto político, Locke assume na discussão sobre os fundamentos 

da sociedade política que os negociantes são homens proprietários: 

Havia várias similaridades entre a relação conjugal e a política. Ambas 

se baseavam no consentimento e existiam para preservar a propriedade. 

Entretanto, a sociedade conjugal não era a sociedade política porque 

não conferia poder sobre a vida e a morte de seus membros. Além disso, 

a sociedade política podia intervir nos negócios da sociedade conjugal. 

Homens e mulheres no estado de natureza eram livres para determinar 

os termos do contrato conjugal. Porém, na sociedade civil estes termos 

podem ser limitados ou ditados pelos “costumes ou leis de um país” 

(BUTLER, 1991, p. 86). 

 

 Locke foi ao menos contraditório ao atribuir à mulher, ainda que de modo limitado 

à casa burguesa, o direito de propriedade e de escolha racional, as duas principais 

qualidades que ele confere ao homem político. Tal contradição é um problema no qual 

ele pouco investiu. Sua tentativa mais próxima de resposta à desigualdade entre homens 

e mulheres na sociedade civil foi justificá-la como resultado de uma educação 

diferenciada oferecida a meninas e meninos. Como empirista, Locke acreditava que 

nascemos livres e iguais em potencial, mas que nos tornamos aquilo que nossas 

experiências nos oferecem. Ou seja, é aquilo que aprendemos que nos faz quem somos. 

Neste sentido, homens e mulheres poderiam desenvolver as mesmas capacidades se 

expostos aos mesmos ensinamentos? A resposta é ambígua e furtiva porque pouco 

interessante para o tipo de sociedade que Locke prescreve. Em diferentes discursos 

públicos Locke defendeu a capacidade intelectual de algumas mulheres que conheceu, 

estimulando-as a continuar o trabalho diante do desprezo de homens influentes. “As 

mentes de homens e mulheres eram páginas em branco a serem preenchidas pela 

experiência. Mulheres tinham potencial intelectual que poderia ser desenvolvido até um 

alto nível” (BUTLER, 1991, p. 91). Preso em suas próprias contradições, o filósofo inglês 
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busca nos atributos físicos, como Rousseau e Freud mais tarde, a origem da diferença. Ou 

seja, prefere assumir que as distintas experiências educativas a que estavam expostas 

mulheres e homens decorrem da disparidade física entre ambos.  

A postura de Locke no que se refere à posição das mulheres é hesitante, a nosso 

ver, por dois motivos. O primeiro, que já mencionamos, é que Locke não estava 

genuinamente interessado em pensar as relações entre os sexos, mas apenas em 

desconstruir o argumento patriarcal que sustentava o direito político divino. O segundo, 

que especulamos, diz respeito à ausência do debate em torno da questão da diferença 

sexual entre os interlocutores de Locke. O ambiente político pós revolução inglesa, que 

retirou parte do poder político do rei Carlos I, oferecia uma oportunidade para a defesa 

de um modelo mais inclusivo de organização política, que permitisse a participação de 

homens economicamente influentes. Esta é a finalidade dos Tratados sobre o Governo: 

liberar homens proprietários do poder despótico do rei. Entrar na discussão sobre a 

necessidade de emancipação de mulheres, servos e escravos pressupunha um 

enfrentamento das bases elitistas do contrato social, algo que Locke não estava disposto 

a fazer. Diante da necessidade de lidar com tais relações no contexto de seu argumento 

universalista e individualista, o filósofo inglês buscou ao máximo conter qualquer 

afirmação mais explícita em favor da revisão dos contratos de subordinação de mulheres 

a homens, de servos a chefes de família e de escravos a senhores. Embora intuísse que 

tais relações de servidão eram mais complexas do que a prática social parecia indicar, 

Locke escolheu o caminho de preservar sua posição de vencedor da história. E por tanto 

tornou-se um influente arquiteto da ordem política moderna, sedimentando as bases para 

a separação entre família e Estado. 

Para entender o patriarcado moderno, incluindo as relações econômicas 

capitalistas, é necessário ter em mente o contrato entre senhor e servo 

ou entre senhor e escravo, e considerar a conexão entre contrato 

‘personalizado’ na esfera doméstica e o contrato no mundo ‘impessoal’ 

e público do capitalismo (PATEMAN, 1980, p. 37). 

 

 Convém, portanto, não separar demais as coisas. Não foi tarefa fácil confinar as 

mulheres na casa burguesa. Se no espaço público as sanções morais e os impeditivos 

legais tratam de mantê-las no seu devido lugar (dentro de casa), especialmente nas 

relações com os filhos, as mulheres resistem aos esforços de sedução do discurso do amor 

materno. Segundo Badinter (1980, p. 78), esta resistência se dava para a maioria das 
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mulheres por razões econômicas (falta de recursos para alimentar o bebê, necessidade de 

trabalhar para complementar a renda familiar). Ao menos esta era a justificativa social 

mais aceita para a indiferença e o abandono infantil generalizado na Europa setecentista, 

que não confrontava convenientemente a ideia da boa mãe natural. Este era o caso das 

amas de leite mercenárias, que abandonavam o cuidado e a alimentação de seus próprios 

filhos em favor da amamentação dos filhos das famílias burguesas (BADINTER, 1980, 

p. 67). Entretanto, para algumas mulheres de classes mais abastadas, a indiferença em 

relação aos filhos se fazia explicitamente em favor de seus anseios pessoais e, 

aparentemente, sem grandes constrangimentos morais.  

Nós já evocamos a importância do fator econômico sobre o 

comportamento das mães, assim como o peso das convenções sociais. 

Mas o que dizer dessas mulheres das classes altas sobre as quais não 

pesava nenhuma das duas hipóteses visto que seus maridos não 

precisavam de seu trabalho para completar o deles? O que pensar dessas 

mulheres que tinham todos os meios de criar seus filhos próximos a elas 

e de os amar, e que não o fizeram? Parece que elas julgavam esta 

ocupação indigna delas e escolhiam se livrar desta carga. Elas o faziam, 

aliás, sem provocar o menor escândalo. (...) Isto mostra que sobre estas 

mulheres não pesava nem ameaça, nem culpa de qualquer ordem 

(BADINTER, 1980, p. 86;87).  

 

 O objetivo de Élisabeth Badinter ao pontuar o comportamento indiferente das 

mulheres burguesas em relação a seus filhos entre o final do século XVII e o início do 

século XVIII é questionar a universalidade do vínculo afetivo materno entre as mulheres 

da classe vencedora da história no final do século XVIII. Ou seja, mostrar que o amor 

materno é, em importante medida, um dispositivo social e não parte da natureza feminina. 

Isto não significa dizer que as mães não amassem seus filhos antes de que tal sentimento 

se tornasse moda nos meios burgueses, mas que tal amor não era a regra (BADINTER, 

1980, p. 86). Mais importante, tal amor não tinha nada de incondicional. Os filhos 

(herdeiros primogênitos) eram, via de regra, mais cuidados que as filhas e os filhos não 

herdeiros (BADINTER, 1980, p. 92). Para as mulheres burguesas, o modelo de 

maternidade vinha das aristocratas, que historicamente haviam delegado o cuidado de 

seus filhos aos criados e instituído privilégios especiais para o herdeiro do mais 

importante título de nobreza. Desse modo, abandonar seus filhos aos cuidados de outra 

era percebido como um sinal distintivo de classe (BADINTER, 1980, p. 97). Na 

mentalidade da mulher burguesa do final do século XVII, “cuidar de uma criança não é 

nem divertido, nem chique” (BADINTER, 1980, p. 98). 
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 Em paralelo aos objetivos mais frívolos ligados à rejeição da maternidade, 

Badinter destaca também o letramento das mulheres burguesas, especialmente nas 

cidades francesas e inglesas. Na primeira metade do século XVIII, muitas mulheres, 

individualmente e em grupo, começavam a servir de modelo para as jovens abastadas, 

rejeitando o casamento e a maternidade em favor da cultura e dos estudos (BADINTER, 

1980, p. 115). Para os filhos dessas mulheres que não desejavam a maternagem, três eram 

os destinos mais comuns: a ama de leite, a governanta ou o preceptor e o internato. Em 

qualquer dos casos, maus tratos eram frequentes, levando à banalização da mortalidade 

infantil (BADINTER, 1980, p. 139).  

O estudo de Élisabeth Badinter nos leva a refletir sobre o quão complexa é a 

relação de uma mãe com seus filhos. A linha tênue entre vida e morte que acompanha a 

experiência de ser mãe, pendendo muitas vezes para o extremo fatal, não parece ser 

facilmente explicada pela emergência de uma ideologia ou pela imitação de 

comportamentos. Se comparamos a mãe indiferente da burguesia europeia no início do 

século XVIII (descrita por Badinter) com a mãe indiferente negra do Sul dos EUA no 

final do século XIX (imaginada por Morrison), veremos que muito mais que um oceano 

as separa, mas que algo as une. É ao menos intrigante pensar como, em um contexto, a 

liberdade, as letras e a entrega egoísta aos prazeres materiais e, no outro, a escravidão, a 

tortura e a expropriação da condição humana conduzem ao mesmo resultado: a 

impossibilidade do amor materno.   

Contrariada, mas curiosa, continuou carpindo com a enxada. O que 

poderia ser? Essa coisa escura chegando? O que ainda restava para feri-

la agora? Notícia da morte de Halle? Não. Ela estava mais preparada 

para isso do que para ele estar vivo. O último de seus filhos, que ela mal 

olhou quando nasceu porque não valia a pena tentar aprender traços que 

você não veria chegar à idade adulta mesmo. Sete vezes tinha feito isso: 

segurando um pezinho; examinando a gordura da ponta dos dedos com 

seus dedos – dedos que ela nunca viu se transformarem em mãos de 

homem ou mulher que uma mãe reconheceria em qualquer parte. Ela 

não sabia até hoje que aspecto tinham seus dentes permanentes; ou 

como sustentavam a cabeça ao andar. Será que Patty havia parado de 

ciciar? De que cor acabou ficando a pele de Famoso? Aquilo era um 

furinho no queixo de Johnny ou apenas uma marca que desapareceu 

quando seu queixo mudasse? Quatro meninas, e a última vez que as viu 

ainda não tinham pêlo debaixo dos braços. Será que Ardelia ainda gosta 

da casca queimada de debaixo do pão. Todos os sete distantes ou 

mortos. Para que olhar muito para o mais novo? (MORRISON, 2007, 

p. 191). 
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  Reconhecemos os méritos do estudo histórico de Badinter sobre o amor materno, 

mas pontuamos sua dificuldade de escutar a polifonia que vem da casa. Seus ouvidos 

estão por demais voltados para a rua. Sigamos um pouco mais com a história que elas nos 

conta porque ali encontramos elementos indispensáveis para entender as condições 

históricas de construção do discurso público sobre a mãe. A partir de meados do século 

XVIII, nas principais cidades europeias, circulavam ideias sobre a relação entre a família 

e o Estado. A legitimidade do poder se deslocava progressivamente da classe aristocrática 

para o “novo” homem burguês. Eram tempos de intensas mudanças econômicas, 

especialmente nos meios de produção capitalista, que demandavam uma crescente força 

de trabalho, ameaçada pelas altas taxas de mortalidade infantil. Também se estruturava 

um novo Estado, que passava ser justificado pela ideologia nacionalista, implicando a 

existência de uma extensa e forte população nacional. Especialmente a ideia de exército 

nacional (uma mudança no modo de realizar guerras na Europa, que até então se faziam 

principalmente por meio de exércitos mercenários) promovia uma repentina e feroz 

defesa do “filho” da terra, em um tempo em que a estratégia militar dependia em grande 

medida do número e da qualidade dos soldados. Não tem nada de aleatória a coincidência 

entre a exaltação da nação (da mãe pátria) e da ‘boa’ mãe de família (da mãe ‘natural’). 

Como vimos anteriormente na discussão com as ideias de Locke, o contrato social 

dependeu do controle do corpo feminino e de sua submissão ao espaço privado para que 

as fronteiras do poder público pudessem se estabelecer claramente. “A pessoa humana se 

tornou um bem precioso para um Estado, não apenas porque ela produz suas riquezas, 

mas também porque ela garante sua potência militar” (BADINTER, 1980, p. 158).      

A morte de uma criança ou de um jovem, neste sentido, passava a ser um grande 

obstáculo ao sistema econômico e político. Era preciso, portanto, intervir, nesta relação. 

A criança, obviamente, não possuía um valor em si quando nascia e nos seus primeiros 

anos de vida. Permanecia um ser inconveniente, incompleto e de quem se devia 

desconfiar. Entretanto, o cuidado à criança se tornava um valor que ultrapassava a 

fronteira do espaço privado. Era da ordem da necessidade e do interesse público; uma 

necessária aposta no futuro da nação. Tal ideia de cuidado demandava um tipo específico 

de mulher, de quem esperava-se que firmasse com a sociedade um pacto de proteção de 

seus filhos. Exigia-se da mãe devoção, sacrifício e incondicional proteção de seu filho na 

vivência privada, mas apenas até o limite da intervenção pública, da esfera da lei: 
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Então é preciso ficar com um pé atrás, deixar outro amarrar. Senão a 

pessoa acaba matando aquilo que foi paga para trazer de volta vivo. Ao 

contrário de uma cobra ou de um urso, de um negro morto não se pode 

tirar a pele para vender e ele não vale o seu peso em dinheiro. (...) De 

imediato ficou claro, para o professor principalmente, que ali não havia 

nada a retirar. Os três neguinhos (quatro agora – porque ao fugir ela 

estava com mais um a caminho) que eles esperavam que estivessem 

vivos e bem para levar de volta a Kentucky, levar de volta e criar direito 

para fazerem os trabalhos de que a Doce Lar precisava 

desesperadamente, não estavam bem. Dois jaziam de olhos abertos na 

serragem; um terceiro vertia sangue pela roupa da principal – a mulher 

de que o professor se gabava, a que sabia fazer boa tinta, sopa muito 

boa, que passava os colarinhos do jeito que ele gostava e que tinha pelo 

menos dez anos de fertilidade pela frente. (...). Agora, o lote estava todo 

perdido. Cinco. Ele podia pegar o bebê que esperneava nos braços do 

velho que miava, mas quem ia cuidar dele? Porque a mulher – tinha 

alguma coisa errada com ela (MORRISON, 2007, p. 204-206).  

 

O trabalho do homem, a partir de meados do século XVIII, era mais solicitado na 

esfera pública (enquanto comerciante, professional liberal, militar ou força braçal), 

motivo pelo qual a mulher se tornava um elemento central na realização do pacto social 

burguês. Se a função primordial do homem, produtor de riqueza e de segurança, se 

encontrava fora da casa, era preciso reorganizar as funções domésticas. Uma vez que os 

homens não mais podiam exercer por razões econômicas seu direito de administração 

doméstica, as mulheres foram investidas de autoridade e chamadas à responsabilidade 

sobre o ‘bem mais precioso’ da nação (BADINTER, 1980, p. 166). Neste processo, a 

imagem do pai de família se modificava. Nele ainda residia a autoridade fundamental, o 

direito paterno de dar nome à família e de controlar todos os recursos materiais a ela 

vinculados. Entretanto, progressivamente este pai vai se afastando do convívio dos filhos 

e da esposa, bem como do processo de tomada de decisão sobre as coisas da casa. O 

espaço privado e seus participantes se fazem cada vez mais alheios a seu interesse, visto 

que parecem insignificantes em comparação com as questões públicas, espaço onde se 

realizavam negociações sérias e trocas sociais relevantes para o espírito masculino 

racional. 

Mi padre se comportaba conmigo formalmente considerado y distante. 

Su única excentricidad consistía en salidas ocasionales para 

abastecerme de ropas. Sus ojos brillaban ante las distintas prendas, 

demonstrando gran conocimiento en materia de telas. (...). Las camisas 

de seda eran su adquisición favorita. Yo compartía com él el placer por 

la seda, que me cubría de agradables escalofríos cuando se deslizaba 

por mi carne desnuda. Mi padre tardaba horas en tomar una decisión. 

(...) Para él, yo no contaba en esas horas. Cuando finalmente se decidía, 

me ordenaba la prueba final. Sus ojos, entonces, demostraban una 
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evidente decepción, como si mi cuerpo disminuyera la calidad de la tela 

y mi rostro ahuyentara la grandiosidad de su beleza (ELTIT, 2004, p. 

176; 177).      

 

Para a mulher, este afastamento do homem da casa burguesa implicava a 

obrigação de assumir o controle dos assuntos domésticos e, portanto, de abdicar de seus 

interesses públicos. Segundo Élisabeth Badinter (1980), esta convocação das mulheres à 

reclusão doméstica não foi atendida tão docilmente como supõem alguns discursos do 

século XX de defesa da mãe natural. A docilidade, aliás, entendida como a capacidade de 

resignação em relação aos papéis sociais de mãe e esposa, aparecia como principal 

atributo da “nova” mulher prescrita pelos filósofos das Luzes14, em especial Rousseau. 

“A mulher não é mais assimilada à serpente do Gênesis, ou a uma criatura viciada e 

diabólica que precisa ser posta no bom caminho. Ela se torna uma pessoa doce e resignada 

da qual se espera bom senso e indulgência. Eva dá, tranquilamente, lugar à Maria” 

(BADINTER, 1980, p. 180).  

Mi madre había encontrado, por fin, su razón sexuada. El conflicto, 

desgarrador y sostenido, se había solucionado mediante el rol de su 

propia naturaleza. Lamentó haber llegado tarde a la verdad y a un costo 

tan alto. Recordarse sudorosa y anelante, esperando de mi padre la 

respuesta, la asqueaba denigrándola. Limitó a mi padre a una sola 

función, ahora externa y distante. Pensó, sensiblemente condolida, que 

él había sido privado de un placer absoluto y permanente, y por ello se 

explicó la caída paterna hacia pequeñas e insignificantes manías 

placenteras que siempre lo dejaban sumido en una avidez tal que no era 

capaz de saciar el alcohol, ni el refinado lujo, ni siquiera el cuerpo. Mi 

madre resolvió que él sólo se saciaría en la muerte: únicamente a través 

de ella sería capaz de tocar su propia verdad. Ella, en cambio, ascendía 

hacia una cima inenarrable (ELTIT, 2004, p. 161).  

 

Desse modo, da mulher bem educada e sensata no contexto do iluminismo 

esperava-se autocontrole e delicadeza, que reprimisse o gênio confrontador, a vaidade 

explícita e as ambições intelectuais e políticas. Em contrapartida, esta mulher receberia o 

afeto de seus filhos e marido, construindo o ambiente adequado para uma vida familiar 

                                                           
14 O discurso sobre a mulher era mais ambíguo em outros filósofos do século XVIII, como Montesquieu e 

Holbach, que se insurgiram contra o pressuposto da diferença natural como justificativa para desigualdade 

social e legal entre homens e mulheres. Contudo, para tais pensadores a prioridade era discutir a esfera 

pública, onde a presença feminina era incipiente. Ainda que intuíssem a possibilidade da participação de 

homens e mulheres em igualdade de condições na esfera pública, preferiram não fazer muito barulho em 

torno da questão feminista nos espaços de deliberação política que acolheram com simpatia suas ideias. No 

que se refere à posição da mulher, concordamos com Badinter que o discurso mais influente nos séculos 

XVIII e XIX foi o de Jean Jacques Rousseau, especialmente em Emílio ou Da Educação e no romance A 

Nova Heloísa.  
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harmônica e feliz (outra qualidade importante associada à família no século XVIII). A 

tarefa não era pequena, nem simples. Os vários modelos de mulher socialmente aceitos 

no século XVII se convertiam em uma única possibilidade: esposa dedicada/mãe devota. 

E isto, segundo prometiam Rousseau e seu seguidores, em favor da felicidade individual 

da mulher e do bem-estar coletivo da sociedade. Se a senhora queria ser feliz, devia fazer 

outros felizes: obedecendo e concordando com quem tem mais razão; renunciando a toda 

forma de distração para ficar próxima de seu filho; adquirindo cultura com precaução, no 

limite do seu dever de boa mãe e esposa; silenciando suas frustrações; sorrindo na dor. 

Para os idealizadores da ordem moderna, estas atitudes não custavam muito porque 

refletiam a natureza das coisas. A mulher só poderia se realizar no apoio à construção da 

república de homens bons, livres e justos: 

Não falo da pretensa comunidade de mulheres, cuja censura amiúde 

repetida prova que os que a fazem não o leram nunca; falo dessa 

promiscuidade civil que confunde em tudo os dois sexos nos mesmos 

empregos, nos mesmos trabalhos e não pode deixar de engendrar os 

mais intoleráveis abusos; falo dessa subversão dos mais doces 

sentimentos da natureza, imolados a um sentimento artificial que só por 

eles pode subsistir; como se não fosse preciso um laço natural para 

formar laços de convenção! Como se o amor por seus parentes não fosse 

o princípio do que se deve ao Estado! Como se não fosse pela pequena 

pátria, que é a família, que o coração se apega à grande! Como se não 

fosse o bom filho, o bom marido, o bom pai que fazem o bom cidadão! 

(ROUSSEAU, 1992, p. 430).  

 

No pensamento de Rousseau sobre as mulheres há um paradoxo instigante. Por 

um lado, elas não devem existir longe do olhar dos outros. A felicidade que lhes é 

prometida é de um tipo muito peculiar. Trata-se de uma alegria discreta e vigiada, que 

explicita um combate constante do homem racional contra a natureza feminina. Ou seja, 

espera-se que as mulheres sejam virtuosas, mas acima de tudo que pareçam segundo 

critérios exteriores à sua experiência. “Nas nossas insensatas condições de vida, a 

existência de uma mulher honesta é um combate perpétuo contra si mesma; é justo que 

esse sexo partilhe as penas dos males que nos causaram” (ROUSSEAU, 1992, p. 438). 

Isto significa dizer que a virtude feminina apenas existe em relação aos valores e desejos 

masculinos que ecoam fora da casa. O limite da cultura e da força física de que precisam 

as mulheres em uma educação ideal é o da necessidade dos homens que elas vão criar 

(ROUSSEAU, 1992, p. 433). Qualquer conhecimento além daquele voltado para a 

realização da “boa” mãe e da “boa” esposa é prejudicial aos homens, que podem ser 

envolvidos pelos vícios naturais femininos: a vaidade e a sedução: 
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A procura das verdades abstratas e especulativas, dos princípios, dos 

axiomas nas ciências, tudo o que tende a generalizar as idéias não é da 

competência das mulheres; seus estudos devem todos voltarem-se para 

a prática; cabe a elas fazerem a aplicação dos princípios que o homem 

encontrou, e cabe a elas fazerem as observações que levam o homem 

ao estabelecimento de tais princípios. Todas as reflexões das mulheres, 

no que diz imediatamente respeito a seus deveres, devem tender para o 

estudo do homem e para os conhecimentos agradáveis que só têm o 

gosto por objeto; as obras de invenção ultrapassam seu alcance; elas 

não têm bastante precisão e atenção para brilhar nas ciências exatas e, 

quanto aos conhecimentos físicos, cabem a quem dos dois é mais 

atuante, mais ativo e vê mais objetos; cabem a quem tem mais força; e 

a exerce mais em julgar as relações dos seres sensíveis e das leis da 

natureza (ROUSSEAU, 1992, p. 463). 

 

Por outro lado, Rousseau clama às jovens senhoritas que atendam à sua natureza, 

buscando em si e dentro de sua casa os valores característicos de seu sexo: doçura, 

tolerância e obediência. Assim, nada mais perigoso que cruzar a porta da casa, deixando 

o espírito ingênuo vulnerável a modismos contrários à natureza. Os conhecimentos 

abstratos, especialmente aqueles ligados às ciências e à política, não devem ser oferecidos 

às mulheres, pois, de acordo com Rousseau, contribuem para a degeneração da vocação 

natural feminina para o trabalho de servir e guiar os homens. As funções do cuidado, 

assim, derivam da natureza, mas são moldadas pela razão, masculina. Neste sentido, não 

há nada de opressor no processo de domesticação das mulheres. Ao contrário é este um 

dos pressupostos da boa e justa sociedade e, por conseguinte, da felicidade feminina: 

Nesta óptica, há uma exaltação sem fim das delicadezas da 

maternidade, que não é mais um dever imposto, mas a atividade mais 

desejável e mais doce que uma mulher pode esperar. Afirma-se, como 

um fato dado, que a nova mãe alimentará seu filho por seu próprio 

prazer e que receberá em troca um carinho infinito (BADINTER, 1980, 

p. 183).  

 

Este caráter ambíguo da mulher (e mais especificamente da mãe), explicitado por 

Rousseau, é um dos principais elementos constitutivos dos discursos sobre a maternidade 

que visitamos nesta tese. O conflito entre natureza e história é frequentemente percebido 

como um problema a ser enfrentado por aqueles que se propõem a pensar os limites da 

agência feminina. De um lado, os que proclamam a soberania do corpo feminino 

interpretado segundo o desejo do cliente, os chamados essencialistas. De outro, os que 

defendem a autonomia da política da história na arquitetura dos corpos sociais, a quem 

chamamos genericamente de construtivistas. Este embate entre forma e conteúdo se 
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intensifica nos séculos XIX e XX, pendendo para um ou outro lado em diferentes 

contextos sociais e políticos. Parece-nos importante pontuar a dificuldade dos discursos 

modernos em definir os limites da experiência materna a partir de qualquer um dos polos.  

É indispensável manter o compromisso de problematizar o uso político do corpo 

feminino ao longo da história. E nesta tarefa as companhias de Friedrich Engels e 

Élisabeth Badinter são úteis e enriquecedoras. O movimento da história nos ajuda a 

compreender o processo ideológico que nos levou ao ponto em que estamos hoje. 

Entretanto, convém desconfiar das lições que esta história quer nos oferecer porque as 

histórias podem ser outras. As relações fora da casa contribuem para ampliar as 

possiblidades de realização das mulheres no nível econômico, psicológico e social, como 

inferiu Engels quando tais relações eram ainda muito limitadas.  “Se as esposas se 

tornassem trabalhadores públicos como seus maridos, o casal estaria junto como iguais 

contra o capitalismo, e o marido teria perdido os meios pelos quais ele poderia controlar 

a força de trabalho da mulher dentro da casa” (PATEMAN, 1988, p. 134). Do mesmo 

modo, tem razão Badinter ao afirmar que as mulheres não se tornariam mães do mesmo 

modo se pudessem escolher outra forma de realizar-se socialmente, como o fizeram 

muitas a partir da segunda metade do século XX. “Quando uma mulher tem ambições 

(mundanas, intelectuais, ou profissionais como nos dias de hoje) e os meios de satisfazê-

las, ela é infinitamente menos tentada que outras a investir seu tempo e sua energia na 

criação de seus filhos” (BADINTER, 1980, p. 232). Entretanto, esta é apenas uma forma 

de imaginar a história das mulheres; uma forma que privilegia a esfera pública. Desse 

modo, Engels e Badinter não apenas afirmam a separação entre os espaços público e 

privado, mas também a superioridade das experiências públicas sobre as privadas.  

Locke, Rousseau, Freud, Lacan e Irigaray, por sua vez, produziram discursos que, 

nem sempre intencionalmente, transitaram entre as fronteiras da natureza e da história. 

Desse modo, lê-los, criticamente, para além dos preconceitos de nosso tempo pode 

contribuir para entender algumas dificuldades de escutar a voz da mãe em sua 

complexidade e pluralidade. As narrativas do contrato social e da psicanálise mantêm-se 

abertas às contradições entre o corpo que fala e a fala sobre o corpo, em muitos momentos 

admitindo sua incapacidade de ir mais além no projeto comum a todos de construir um 

discurso universal sobre o feminino. Tais contradições são o ponto de partida para o 

argumento desta tese. Obviamente os discursos do contrato social e da psicanálise são 

permeados por relações de poder que condicionam a sua produção. Discutimos algumas 
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dessas relações neste capítulo e continuaremos no próximo. Contudo, as tensões internas 

a estes discursos terminam por desmascarar a própria pretensão de universalidade e 

atemporalidade de seus produtores, colocando-os na esfera do particular, do contingente 

e do precário. Diz-se muito para, afinal, admitir-se a impossibilidade de tudo dizer. Neste 

exercício, estes autores entenderam alguma coisa do funcionamento da relação entre a 

casa e a rua que encontramos em Amada e El Cuarto Mundo.    

Duvidar da arquitetura do contrato social é um passo indispensável na direção de 

fazer ouvir vozes convenientemente silenciadas no processo de construção da esfera 

pública moderna. Isto significa abrir as portas da casa para que a história do privado possa 

ser contada na rua, sem pudores, nem censores. Não, senhor, esta não é apenas mais uma 

história fútil das frustrações da mulherzinha burguesa. É refúgio e prisão; gozo e dor; 

dissimulação e ingenuidade; opressão e poder; coragem e medo. Não é Maria, nem 

Madalena. Não é Joana D’Arc, nem Njinga. Não é Madame Bovary, nem Xica da Silva. 

São todas e nenhuma. Portanto, deixemos falar na sua potência crítica este discurso 

privado por um novo contrato. 

Denver agasalhou o cabelo e os ombros. Usando o mais colorido dos 

vestidos de festa de feira e calçada com os sapatos de uma estranha, 

ficou parada na varanda do 124: pronta para ser engolida pelo mundo 

além do limite da varanda. Lá fora, onde coisas pequenas arranhavam e 

às vezes tocavam. Onde palavras podiam ser ditas que fariam os 

ouvidos se fecharem. Onde, se se estava sozinho, podia-se ser dominado 

pelo sentimento que grudava como uma sombra. Lá fora, onde havia 

lugares em que coisas ruins haviam acontecido que quando se chegava 

perto delas elas podiam acontecer de novo. (...) Sethe dizia que pela 

boca e às vezes pelas mãos. Vovó Baby dizia que não havia como se 

defender – eles podiam espreitar à vontade, mudar de uma atitude para 

outra, e, até quando pensavam que estavam se portando bem, ficavam 

muito longe do que humanos de verdade fariam. (...). “Está me dizendo 
que nunca contei para você nada da Carolina? Você não lembra nada de 

por que eu ando do jeito que eu ando e dos pés de sua mãe, sem falar 

das costas dela? Nunca te contei nada disso? Por isso é que você não 

consegue descer a escada? Minha Nossa. Nossa.” 

Mas você disse que não tem defesa. 

“Não tem.” 

Então o que eu faço? 

“Saiba, e saia desse quintal. Vá” (MORRISON, 2007, p. 323; 324). 
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3 O ABANDONO DA MÃE NO DISCURSO PSICANALÍTICO 

 

“Tem uma árvore nas minhas costas e um fantasma na minha casa, e nada entre 

uma coisa e outra além da filha que está aqui nos meus braços. Chega de fugir – de 

qualquer coisa. Nunca mais vou fugir de nada neste mundo” (MORRISON, 2007, p. 33). 

Estas palavras de Sethe para Paul D expressam a insurgência de uma mãe abandonada 

contra a imposição da outra mulher esperada por aqueles que estão fora; uma ode ao corpo 

que acomodou e sublimou as dores impostas pela violência dos donos da rua, estes 

senhores altivos e falastrões que sabem tão pouco do que acontece dentro de casa. Ali, a 

potência do ser não é um acerto de contas com o passado, nem uma promessa futura. É a 

onipresença da memória do que não foi e não pode ser. Fugir é um ato de resistência que 

ganha sentido quando há convicção de que pode haver outra possibilidade de existir 

diferente daquela que machuca, atemoriza e aprisiona. É preciso ter, em algum momento, 

acreditado ser senhora de um si soberano e autônomo, que lhe permita ultrapassar o limite 

da porta da casa que abriga o passado que dói. Mas de que vale o movimento se a porta 

está definitivamente trancada para esta mãe? Ou não? 

 

3.1 O (não) sentido do feminino materno na narrativa da psicanálise  

 

Para Luce Irigaray, a porta do sentido da feminilidade foi trancada pelo discurso 

da psicanálise. A análise do Pai descreveu o feminino como uma negação, uma inversão 

ou um complemento do masculino fálico. A subjetividade moderna, desde Freud, se 

estruturou a partir de uma ideia derivada do corpo masculino, a agressividade do falo. Os 

intérpretes de Freud insistem em dizer que as posições do Édipo15 não correspondem a 

sexos biológicos, mas a funções exercidas ao longo do processo de maturação psíquica a 

                                                           
15 Voltaremos a abordar o Complexo de Édipo e problematizá-lo, especialmente através dos argumentos de 

Nancy Chodorow e Luce Irigaray, mais adiante. Por agora, apenas para situar nosso discurso, entendemos 

que Freud assume que meninos e meninas nascem sem consciência da diferença sexual e se comportam 

psiquicamente de modo equivalente ao longo dos primeiros anos de vida (nas fases pré-edipianas, oral e 

anal). Apenas ao entrar na fase fálica, quando se instaura o Complexo de Édipo, meninos e meninas 

percebem a diferença entre si e traçam caminhos distintos no processo de desenvolvimento. Ambos 

vivenciam a mesma experiência (a percepção da ausência do falo na mãe e de sua presença no pai), mas 

derivam interpretações diferentes. Os meninos, apaixonados pela mãe, vão reconhecer no pai o rival na 

realização de seu desejo. Diante da constatação de que a mãe é castrada (supostamente pelo pai), o menino, 

por medo de também ser castrado, se submete à força fálica e sublima o amor pela mãe, aceitando a 

autoridade do pai, e, assim, sua realidade sexuada. Ou seja, conclui o Complexo de Édipo.  A menina, por 

sua vez, ao reconhecer a falta do falo na mãe (a quem também amava) entende que esta é responsável por 

sua condição de ser castrado e, por isso, passa a rejeitá-la, deslocando seu afeto para o pai, de quem espera 

poder receber o falo e tornar-se completa. Isto é, inicia seu percurso no Complexo de Édipo.      
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que todos estamos indistinta e involuntariamente expostos. Têm razão em dizê-lo. Não é 

nossa intenção aqui repetir o lugar comum de alguns textos feministas críticos à Freud, 

que tomam a “inveja do pênis” e a “castração” como realidades físicas impostas às 

mulheres. Se nos parece importante revisitar os argumentos de Freud nesta tese não é para 

fazer com ele o que muitos o acusam de ter feito com as mulheres. Não é para reproduzir, 

em um jogo especular (usando a linguagem de Irigaray), a lógica de redução do sujeito a 

uma caricatura de si (o médico misógino). Para deixar mais clara nossa posição, tomamos 

emprestado um comentário de Teresa Brennan sobre as críticas feministas à Lacan, que 

se aplicam, a nosso ver, também à Freud:  

A questão é que o desafio a Lacan frequentemente é lido como sendo, 

ou é reduzido, a um desafio às estruturas patriarcais e ao 

falologocentrismo, o que naturalmente, em parte, ele é. Mas a teoria de 

Lacan não contempla só a ordem patriarcal da língua. Ela cobre também 

a organização psíquica; é um argumento de que o simbólico é a 

condição da sanidade (BRENNAN, 1997, p. 11). 

 

 Tentaremos, ao menos, escapar deste reducionismo estéril do pensamento 

psicanalítico ao aparato ideológico patriarcal. Como afirma Judith Butler, “é importante 

se lembrar que a psicanálise pode tanto servir de crítica à adaptação cultural como de 

teoria do fracasso da sexualidade a se conformar às normas pelas quais ela é regulada” 

(BUTLER, 2016, p. 29). Isto posto, é preciso dizer que um corpo específico ocupa lugar 

de destaque na construção da teoria da diferença sexual freudiana: o corpo masculino 

sexuado. É este corpo, tomado como princípio transcendente, que condiciona as 

possibilidades de realização do sujeito moderno. O processo de conformação psíquica 

descrito por Freud parte de uma ideia absoluta sobre o funcionamento do corpo humano, 

que exclui o que é estranho à imagem do corpo fetiche do homem adorador do seu potente 

falo: 

A ‘diferença sexual’ é tributária de um problema do mesmo, ela é ainda 

e sempre determinada no interior do projeto, da projeção, da esfera da 

representação, do mesmo. A ‘diferenciação’ em dois sexos parte do 

pressuposto do mesmo: o homenzinho que é a menininha tendo que se 

tornar um homem menos alguns atributos – cujo paradigma é 

morfológico – susceptíveis de determinar, e de garantir, a reprodução-

especularização do mesmo. Um homem menos a possibilidade de se 

(re)presentar como homem = uma mulher normal (IRIGARAY, 1974, 

p. 27). 
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Segundo Sigmund Freud, a diferença sexual é o princípio constitutivo da 

subjetividade (1952, p. 253). Tal diferença não é meramente orgânica e instintiva, já que 

todo instinto é conservador, tendendo à regressão a uma experiência passada (FREUD, 

1952, p. 250). As pulsões sexuais funcionam como elementos de conservação do ser, da 

libido que constitui pulsão de vida no espaço de conflito entre prazer e realidade. 

Contudo, paradoxalmente, também visam à manutenção do status quo ante (pré-sexual 

ou de retorno à vida inanimada). Neste sentido, a diferença sexual não é apenas, embora 

também o seja, da esfera da realidade biológica. As pulsões sexuais visam à perpetuação 

da espécie e, consequentemente, à manutenção da vida, em um processo similar ao que 

ocorre com os animais. Entretanto, as pulsões sexuais, distintas dos instintos animais, 

impelem à busca do que precede a vida, de um sentido que não pode ser esgotado no 

espaço limitado do corpo material. Desse modo, as pulsões de morte (entendidas como 

esta força contraditória à autoconservação) estão intimamente associadas ao princípio do 

prazer, ou seja, a um esforço de retorno contínuo e ininterrupto a um estado de gozo fixo 

e determinado, alheio à consciência de si em relação ao mundo material.  

Fueron horas angustiosas. Sentí a mi hermana separarse de mí y 

perderse en medio de la sangre. Yo no hice el menor esfuerzo, quería 

saltarme el protocolo de la sangre, pero me arrastraron en el viaje. Casi 

asfixiado crucé la salida. Las manos que me tomaron y me tiraron hacia 

afuera fueron las mismas que me acuchillaron rompiendo la carne que 

me unía a mi madre. Fue un día después de mi hermana. El roce con las 

piernas de mi madre me preparó a la áspera tosquedad de la piel adulta. 

Obligados a yacer en la misma cuna, percibimos fragmentariamente las 

sombras y las voces que nos aludían. Mi madre y su leche continuaban 

transmitiendo la hostilidad en medio de un frío irreconciliable. El tono 

estupefacto de mi padre llamaba al festejo. Habituado al olor de mi 

hermana, todo lo demás me parecía detestable. Por primera vez precisé 

de ella. Mis extremidades la buscaban y, si no la encontraban, yo caía 

en un llanto más agónico que el hambre y más urgente que la vida. (...). 

Para mí todo era vulgar e enajenante. Cualquier toque me alteraba como 

la muerte. El otro constituía el posible gesto homicida de una 

destrucción (ELTIT, 2004, p. 157). 

      

As pulsões sexuais constituem aquilo que é um traço distintivo do humano, o 

imaginário (nos termos de Lacan) ou o fantasioso (na denominação de Freud). Como 

exemplo, podemos dizer que um bebê que é amamentado por sua mãe experimenta outras 

sensações além daquelas ligadas à satisfação de ser alimentado quando tinha fome. 

Obviamente que o bebê busca o seio porque dele necessita para conservar-se vivo, mas 

também porque dele extrai outros prazeres despertados pelo contato de sua boca com o 

seio materno. Tais prazeres podem se realizar pelo corpo a corpo entre mãe e bebê, mas 
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derivam sobretudo de sensações alheias à relação física propriamente dita, no nível da 

fantasia, ou seja, do embate entre as pulsões de vida e de morte. Se um bebê sugasse o 

seio materno de forma ininterrupta, morreria de exaustão, mas ele assim o deseja. E, 

portanto, ele espera e cobra repetir esta experiência. Dessa forma, o prazer que o bebê 

extrai da amamentação é sobretudo da ordem psíquica, muito mais do que da instintiva. 

“No aleitamento, no abraço e na contemplação da criança, a mãe, ao mesmo tempo, 

recebe e satisfaz o mais primitivo de todos os desejos” (LACAN, 2003, p. 40). 

Vou cuidar dela como nenhuma mãe nunca cuidou de uma filha, de uma 

menina. Ninguém nunca mais vai receber o meu leite a não ser meus 

próprios filhos. Nunca tive de dar meu leite para ninguém mais – e da 

única vez que dei foi tirado de mim, eles me seguraram e tiraram. Leite 

que era da minha bebê. Nan teve de amamentar crianças brancas e eu 

junto porque minha mãe estava no arroz. Os bebezinhos brancos 

mamavam primeiro e eu mamava o que sobrava. Ou nada. Não tinha 

leite de mãe que fosse para mim. Eu sei o que é ficar sem o leite que é 

seu; ter de brigar e gritar por ele, e receber tão pouco do que sobra. Vou 

contar para Amada; ela vai entender. Ela minha filha. Essa para quem 

eu consegui ter leite e dar para ela mesmo depois de roubarem; depois 

que me pegaram como se eu fosse uma vaca, não, uma cabra, atrás do 

estábulo porque era horrendo demais para ficar no meio dos cavalos 

(MORRISON, 2007, p. 268-269).  

 

A narrativa psicanalítica sobre a condição humana tem o importante mérito de 

reconhecer que a constituição do sujeito se realiza no conflito entre desejo (sempre maior 

do que a realidade física e relacionado com o nível do imaginário) e potência (a 

capacidade de atribuir um sentido coerente ao corpo material em movimento vinculada 

ao nível simbólico). Através do conceito de libido, Freud sintetiza o processo de encontro 

e desencontro de cada ser humano consigo mesmo, inferindo desse processo a força 

motriz que liga cada pessoa à sua própria vida e à vida dos outros (a dimensão dos afetos). 

Nos primeiros meses de vida, as pulsões sexuais são intensamente associadas ao princípio 

do prazer e direcionadas para objetos específicos. Com o desenvolvimento da percepção 

de si, sintetizada por Lacan em seu estudo sobre o estágio do espelho, as pulsões sexuais 

se deslocam, em grande medida, para o ideal de si que o bebê percebe. Ainda há o domínio 

do princípio do prazer, mas o gozo se faz de si para si, dispensando a mediação do objeto.   

Raramente comenzará el adulto la relectura de un libro que le ha 

gustado mucho, inmediatamente después de concluirlo. La novedad 

será siempre la condición del goce. En cambio, el niño no se cansa 

nunca de demandar la repetición de un juego al adulto que se lo ha 

enseñado o que en él ha tomado parte, y cuando se le cuenta una historia 

quiere oír siempre la misma, se muestra implacable en lo que respecta 
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a la identidad de repetición y corrige toda variante introducida por el 

cuentista, aunque éste crea con ella mejorar su cuento (FREUD, 1952, 

p. 248). 

 

A ideia do duplo especular, o processo de identificação primária, que a criança 

experimenta ainda na fase pré-fálica e autoerótica (o chamado “estágio do espelho”) 

relativiza a presença fálica da mãe. De acordo com Lacan, este momento, pré-social, 

ocorre na esfera do imaginário, ou seja, precede a formação do sujeito e constitui o que 

podemos entender como nascimento psíquico (que não se confunde com o nascimento 

biológico propriamente dito, a saída do útero). “(...) O [eu] se precipita numa forma 

primordial, antes de se objetivar na dialética da identificação com o outro e antes que a 

linguagem lhe restitua, no universal, sua função de sujeito” (LACAN, 199816, p. 97). 

Através do confronto com a imagem de si mesmo frente a um espelho, a criança realiza 

sua separação do corpo da mãe e a fragmentação de seu desejo, confrontando-se com sua 

existência individual. Esta ideia de si se apresenta como fantasia de um corpo 

despedaçado e não como realidade de uma unidade absoluta, visto que o bebê ainda não 

pode no seu estágio motor experimentar seus limites orgânicos: 

Esse desenvolvimento é vivido como uma dialética temporal que 

projeta decisivamente na história a formação do indivíduo: o estádio do 

espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da insuficiência 

para a antecipação – e que fabrica para o sujeito, apanhado no engodo 

da identificação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma 

imagem despedaçada do corpo até uma forma de sua totalidade que 

chamaremos de ortopédica – e para a armadura enfim assumida de uma 

identidade alienante, que marcará com sua estrutura rígida todo o 

desenvolvimento mental (LACAN, 1998, p. 100). 

 

 O eu ideal, portanto, não é da ordem do todo, mas do fragmento, da 

impossibilidade de existir como linguagem. Interessante observar que a definição que 

Lacan dá à feminilidade é bastante próxima a do eu especular, narcísico. Não seria a 

mulher um “não todo”, que escapa à linguagem e resiste ao simbólico? Não seria o 

feminino tal como o eu ideal uma insuperável fantasia de realização de um corpo imaturo 

e atrofiado em sua potência para conhecer-se a si próprio?  Voltaremos a este ponto mais 

adiante. Por agora, continuemos o percurso da narrativa psicanalítica para chegar ao 

postulado da diferença entre masculino e feminino. Através do reconhecimento de sua 

imagem no espelho, o desejo da criança se fixa na fantasia de si mesmo (eu ideal). Tal 

                                                           
16 Texto derivado de comunicação apresentada em 1949. 
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fase inaugura o que Freud chama de narcisismo primário. A mãe, neste processo, deixa 

de ter o controle absoluto do desejo do infante, retornando a sua posição de castrada. Caso 

resista a este processo, de acordo com a psicanálise, a mãe pode condenar o filho e a si 

ao pior dos destinos, que é a formação de uma personalidade psicótica, incapaz de 

abandonar o imaginário para ingressar na fase simbólica em que se constitui a 

subjetividade em relação ao Outro (a cultura/linguagem). Ou seja, quando o narcisismo 

da mãe em retorno, pela projeção do desejo no cuidado do filho, se sobrepõe ao 

narcisismo primário do filho, o sujeito social encontra-se ameaçado.  

Amada 

Você é minha irmã 

Você é minha filha 

Você é meu rosto; você é eu 

Encontrei você outra vez; você voltou para mim 

Você é minha Amada 

Você é minha 

Você é minha 

Você é minha 

Tenho seu leite 

Tenho seu sorriso 

Vou cuidar de você 

 

Você é meu rosto; eu sou você. Por que você me deixou, eu que sou 

você? 

Nunca mais vou deixar você outra vez 

Nunca mais me deixe outra vez 

Nunca mais vai me deixar outra vez 

Você entrou na água 

Eu bebi seu sangue 

Eu trouxe o seu leite 

Você esqueceu de sorrir 

Eu amei você 

Você me machucou 

Você voltou para mim 

Você me deixou 

 

Eu esperei você  

Você é minha 

Você é minha  

Você é minha (MORRISON, 2007, p. 290) 

 

Neste sentido, vemos no discurso psicanalítico uma explícita construção do falo 

materno como perigo. Como afirma Lacan, a criança ao nascer factualmente ainda não 

está pronta para vivenciar seu próprio desejo (1998, p. 100). E é apenas nesta curta janela 

de tempo, entre a concepção e a entrada no estágio do espelho, que a mãe pode 

experimentar uma atitude fálica, socialmente aceita e psicologicamente prescrita. Com a 
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formação do eu ideal, as pulsões sexuais se descolam do desejo da mãe, mas esta 

permanece o objeto primário do amor da criança. Tal amor apenas é posto em xeque com 

a entrada da criança na esfera do simbólico, com o recalque do eu ideal em favor do eu 

social. Neste momento, em que se instaura a consciência e se forma o sujeito, entra em 

cena o Pai, cujo nome impõe ao desejo a Lei. As pulsões sexuais (e o amor pela mãe) não 

desaparecem, mas são, assim, deslocadas para o nível da não consciência, de um si 

proibido pela Linguagem.  

É nesse momento que decisivamente faz todo o saber humano bascular 

para a mediatização pelo desejo do outro, constituir seus objetos numa 

equivalência abstrata pela concorrência de outrem, e que faz do [eu] 

esse aparelho para o qual qualquer impulso dos instintos será um perigo, 

ainda que corresponda a uma maturação natural – passando desde então 

a própria normalização dessa maturação a depender, no homem, de uma 

intermediação cultural, tal como se vê, no que tange ao objeto sexual, 

no Complexo de Édipo (LACAN, 1998, p. 101-102). 

  

De acordo com Lacan, no processo de desenvolvimento psíquico, uma das funções 

do simbólico é sancionar o imaginário, permitindo-lhe uma existência limitada e vigiada, 

que não ameace a conformação psíquica do sujeito segundo as fronteiras da cultura 

(LACAN, 1998, p. 252). É sobre este conflito constitutivo da angústia profunda de cada 

um e de todos (o embate do imaginário para emancipar-se do simbólico em contrapartida 

à resistência do simbólico em deixar expressar o imaginário) que se debruça a psicanálise. 

Para Lacan, a resposta ao conflito só pode se dar em um sentido: o governo do imaginário 

pelo simbólico (a prevalência do superego sobre o eu narcísico). Para o psicanalista 

francês, é esta a única possibilidade da normalização psíquica (a transformação de uma 

vivência alienante em uma experiência social): a elaboração pelo consciente dos 

fragmentos persistentes e desestruturados do inconsciente, o controle exercido pela 

realidade sobre o prazer.  

O único objeto que está ao alcance do analista é a relação imaginária 

que o liga ao sujeito como eu, e, na impossibilidade de eliminá-la, é-lhe 

possível servir-se dela para regular o afluxo de seus ouvidos, segundo 

o uso que a fisiologia, de acordo com o Evangelho, mostra ser normal 

fazer: ouvidos para não ouvir, ou, dito de outra maneira, para fazer a 

detecção do que deve ser ouvido. Pois não existem outros, nem terceiro 

nem quarto ouvidos, para uma transaudição – que se pretenderia direta 

– do inconsciente pelo inconsciente (LACAN, 1998, p. 255). 
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Em outras palavras, a constituição do sujeito normal implica a submissão da força 

da Mãe à Lei do Pai, para que esta apenas possa existir nas fronteiras do desejo paterno, 

jamais enquanto sentido próprio. Significa manter o que não deve ser ouvido no espaço 

de dentro, dissimulando um silêncio necessário à manutenção da ordem social patriarcal. 

Neste processo, a presença agressiva da Mãe fálica na experiência de todo humano deve 

ser reprimida ou ignorada em favor de uma ordem simbólica fundada em torno de uma 

visão dual e desigual da diferença sexual. A entrada do menino na esfera do simbólico 

pressupõe um tipo de repressão da libido materna, que não a apaga completamente, mas 

a aprisiona na esfera do devir masculino. O Complexo de Édipo para o menino impõe um 

redirecionamento da libido original (o amor da mãe e pela mãe) para atividades e 

comportamentos autorizados pela cultura (sublimação). O tabu do incesto, neste sentido, 

é o princípio constitutivo da vida social, na medida em que é por meio dele que a energia 

vital primária se converte em poder político, em que a rua se impõe à casa. O desejo pela 

Mãe impulsiona a agressividade do menino (pulsão de vida) na direção de torná-lo um 

sujeito criativo, capaz de transformar a si e ao mundo; ou seja, um ser que se submete em 

importantes aspectos à linguagem do Pai (pela ameaça de castração), mas que 

simultaneamente a profana em favor do seu desejo original, tal como faz Lacan com o pai 

Freud. Desse modo, o desejo pela Mãe não apenas não desaparece, mas funciona como 

pressuposto da subjetividade masculina, de modo que o menino nada perde neste 

processo. Conserva o amor pela mãe (transferido para as relações sociais em outras 

esferas) e, ao mesmo tempo, realiza-se como o sujeito social (reconhecendo-se e sendo 

reconhecido no nível da linguagem):    

Bruscamente dejé de interesarme en los avatares de mi madre. Su 

presencia se incorporó a la totalidad de los movimientos de la casa, 

transformándose casi en un objeto más como prestadora de servicios. 

Incluso pensar por más de un segundo en ella me llenaba de una 

vergüenza que no era capaz de desentrañar. (...) En el límite de mis diez 

años, me negué a ser bañado por ella luego de percibir su huella irónica 

en los momentos en que dejaba caer el agua tibia sobre mi cuerpo 

desnudo. Así me desligué de todo contacto personal, permitiéndole sólo 

asistirme en funciones de máxima objetividad. Ella no opuso resistencia 

a ninguno de mis desprendimientos, los que yo iba estableciendo de 

manera muda y perentoria. Sensible a mi conducta, entendía de 

inmediato el sentido de mis gestos y me liberaba con una cierta 

indiferencia. (...) Estaba francamente alarmado por los pleitos 

familiares. La vanidad y los celos dirigían convulsivamente sus actos, 

apartando todo vestigio de racionalidad. Yo, como mi madre antaño, 

aspiraba a abandonar la casa para encontrarme con un paraíso 

uniformemente masculino (ELTIT, 2004, p. 175-176).    
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Para as meninas, a história que Freud conta é diferente. O amor pela Mãe fálica 

deve ser apagado e deslocado para o Pai de forma definitiva. A castração não é, para a 

menina, uma ameaça no nível da fantasia, mas uma realidade física que a leva a odiar seu 

primeiro e mais forte objeto de desejo, a Mãe. A justificativa de Freud para esta transição 

radical dos afetos femininos é basicamente anatômica. A menina, ao descobrir-se pequena 

mulher, reconhece em seu corpo a marca da falta e, portanto, um intransponível obstáculo 

à normalização psíquica na ordem fálica. Diante da constatação de sua inferioridade 

física, a menina enxerga no Pai, portador do falo, sua melhor chance de resistir à 

insuficiência no mundo da cultura, aceitando amá-lo para através dele, talvez, minimizar 

sua deficiência original. Não surpreende, portanto, que Freud interprete muitas de suas 

pacientes como invejosas (alguém que se relaciona com os outros a partir da posição de 

quem deseja o que lhe falta) e vaidosas (alguém que sem superar completamente a fase 

narcísica ama a si própria através do olhar de admiração do outro).  

 Mas o Complexo de Édipo feminino não pode ser pensado como o 

‘mesmo’ complexo do menino. Ele supõe sempre um prévio abandono, 

uma rejeição, um ‘ódio’, dos primeiros investimentos, dos primeiros 

‘tropismos’. Uma ruptura de contiguidade com o objeto original, um 

deslocamento do desejo de origem. Pelo menos segundo o que diz 

Freud. E estas operações são o resultado do ‘complexo de castração’ 

que, para a menina, não consiste em ‘complexo’ tal qual para o menino, 

pois se trata apenas (se podemos assim dizer) de constatar um fato, ou 

um destino biológico: uma ‘castração completada’. Esta ‘castração 

realizada’ que Freud põe na conta da ‘natureza’, da ‘anatomia’, pode 

ser interpretada também, ou sobretudo, como a impossibilidade, a 

proibição, para a mulher - ao menos nesta história aqui – de imaginar, 

de (se) apresentar, de (se) representar, de simbolizar, etc. (nenhum 

desses termos sendo adequados pois sujeitos a um discurso que é 

cúmplice desta impossibilidade, desta proibição) sua visão sobre o 

começo (IRIGARAY, 1974, p. 100-101).    

 

É preciso dizer que o próprio Freud admitiu ter problemas para lidar com a 

sexualidade feminina desde o modelo edipiano, mas defendeu o nexo de causalidade entre 

Complexo de Édipo e feminilidade até seus últimos escritos. Em seu artigo “Sexualidade 

Feminina”, de 1931, o médico se propõe a responder a si próprio mais que aos outros 

sobre as razões de as mulheres não se encaixarem em seu modelo. Neste artigo, Freud 

reafirma que a normalização psíquica das mulheres depende do Complexo de Édipo. 

Entretanto, para as meninas, ele admite, a tarefa é bem mais árdua e menos poética. Para 

elas, é necessário um radical e duplo movimento na entrada na fase fálica, quando se 

estabelece sua diferença em relação aos meninos. Precisam abandonar o clitóris (pequeno 
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pênis) como zona erógena privilegiada em favor da vagina, pelo simples fato de ser esta 

o órgão funcional da reprodução, o que as conectaria ocasionalmente ao falo masculino. 

Simultaneamente, necessitam mudar de objeto de amor da Mãe para o Pai. Ou seja, não 

apenas renunciam ao prazer erógeno clitoriano, mas abrem mão do amor em si, posto que 

o Pai se impõe na cena como um substituto meramente utilitário e cruel. Melancólico 

destino, não?   

La voz de mi padre atronó la pieza, cruel. Nosotros tremblamos, 

tremblamos horrorizados. Mi padre, anciano y cruel, culpó, clamó, 

renegó de mi madre. Mi madre ya anciana y obscena, se doblegó ante 

él, reconociendo que su odio era sagrado, y su cuerpo supurante 

esgrimió un gesto de menosprecio hacia nuestras figuras evacuadas por 

la pasión y traspasadas por el adulterio materno antiguo. Vimos que la 

virilidad seguía aparentemente correcta e igualmente dañina (ELTIT, 

2004, p. 212).    

 

Ao contrário do menino que nada perde com a entrada na fase fálica, à menina 

nada resta senão o desejo de obter pela maternidade (ainda que de forma efêmera) o falo 

que lhe falta. Diante deste quadro, não é estranho que Freud tenha encontrado na sua 

prática clínica muitas mulheres que resistiam ao processo de normalização psíquica por 

ele descrito. “Muitas mulheres podem permanecer presas ao vínculo original com a mãe 

e nunca alcançarem convenientemente a mudança na direção do pai” (FREUD, 1974, p. 

1). O amor pela Mãe dura mais para a menina do que para o menino, o que Freud chama 

de fase negativa do Complexo de Édipo. Neste sentido, Freud reconhece a resistência da 

Mãe fálica na relação entre mãe e filha, mas percebe tal resistência como um problema 

no desenvolvimento “normal” da menina. 

Soy víctima de un turbulento complot político en contra de nuestra raza. 

Persiguen aislarnos con la fuerza del desprecio. Ahora mi madre 

duerme sobre mí, agotada después de haber realizado el homenaje a la 

nación más poderosa del mundo. Ella piensa que mi padre está coludido 

con esa nación y que nosotros somos la carroña. Me ha confesado que 

su devoción al placer ha abierto las puertas a este desastre que conjuga 

casi todas las plagas. Piensa que el niño es una plaga y que su llegada 

producirá un efecto atemporal, el justo efecto que mi padre espera para 

destruirla (ELTIT, 2004, p. 223).  

 

 A partir do reconhecimento da “castração”, para Freud, três são os destinos 

possíveis para a menina: 1) o abandono da sexualidade e a alienação social devido à 

rejeição da norma fálica; 2) o complexo de masculinidade, com a manutenção da 

estimulação masturbatória do clitóris, resultado da não aceitação de sua condição de 
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castrada; 3) o caminho na direção da feminilidade, pela aceitação da vagina como zona 

erógena e do Pai como objeto de amor. Desse modo, enquanto a menina não abandona a 

Mãe, ela não pode realizar-se como mulher e ocupar legitimamente a posição que lhe 

cabe na sociedade patriarcal. Freud, contudo, reconhece que a menina insistentemente 

resiste à feminilidade, mantendo-se governada pelo princípio do prazer por muito mais 

tempo que o menino. Esta “constatação” freudiana leva à presunção por parte da 

psicanálise de que a maturação psíquica feminina é mais lenta que a masculina. Apenas 

quando a menina se submete ao princípio da realidade e aceita sua castração, ela pode 

experimentar sua feminilidade, o que significa abrir mão do controle de sua sexualidade: 

Isso havia começado como brincadeira de casinha de crianças, mas, à 

medida que seus desejos mudavam, mudava também a brincadeira. 

Quieta, privada e completamente secreta a não ser pelo ruidoso sinal da 

colônia que mais fascinava que confundia os coelhos. Primeiro um 

salão de brincadeiras (onde o silêncio era mais macio), depois um 

refúgio (do susto dos irmãos), o lugar logo virou o ponto. Naquele 

caramanchão, isolada da dor do mundo dolorido, a imaginação de 

Denver produzia sua própria fome e sua própria comida, de que ela 

precisava muito porque a solidão a esgotava. Esgotava. Velada e 

protegida pelas paredes vivas, ela se sentia madura e esclarecida, e a 

salvação era tão fácil quanto um desejo (MORRISON, 2007, p. 51). 

 

O Complexo de Édipo, para as meninas, portanto, raramente coincide com a 

entrada na fase fálica (ou a aceitação de que a vagina, um orifício que nem sequer é 

possível enxergar, é a principal e única zona erógena). Na narrativa freudiana, no 

momento em que a menina percebe sua “inferioridade” na ordem fálica (pela ausência ou 

atrofia do pênis), ela ainda é dominada pelo princípio do prazer e, desse modo, pelo amor 

pela Mãe. Não há, no mesmo nível que para os meninos, uma proibição cultural (o tabu 

do incesto) do amor entre mãe e filha17. Ao contrário, a moral patriarcal burguesa favorece 

a proximidade entre mãe e filha, em nome de uma vivência privada da feminilidade 

centrada no recato e na dissimulação dos desejos. Difícil entender, acompanhando o 

argumento freudiano, como se estabelece a rejeição da Mãe na esfera psíquica pelo 

reconhecimento de que nela reside a frustração do desejo (o corpo castrado como 

herança). Sem consciência de que seu destino é o prazer masoquista do gozo vaginal, a 

menina experimenta nos cuidados e no toque da mãe sensações intensas e múltiplas, 

                                                           
17 É importante dizer que o amor primordial, descrito por Freud e por seus seguidores como esta síntese 

tensa entre pulsões de vida e pulsões de morte, é ambivalente, ou seja, incorpora e não se opõe à cólera, à 

frustração e ao prazer passivo.  
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advindas de diferentes zonas erógenas, em um processo não apenas autorizado, mas 

estimulado pela cultura. De que modo, então, a menina deixa de amar esta Mãe para 

substituí-la pelo Pai? Quando isto ocorre e quais as consequências desse processo? 

A relação do menino com sua mãe logo se torna focada na competição 

e na oposição fálica-sexual a ela. A relação submerge em um conflito 

triangular quando o menino se preocupa com o pai como rival. A 

menina, ao contrário, permanece preocupada apenas com a sua mãe por 

um longo tempo. Ela experimenta a continuação da relação de duas 

pessoas da infância (CHODOROW, 1999, p. 96). 

     

Lacan, defendendo tal como Freud a universalidade do Complexo de Édipo como 

fundante da subjetividade em homens e mulheres, reage às dificuldades impostas pela 

transposição da lógica edipiana ao desenvolvimento da menina. De acordo com Lacan, a 

síntese do complexo de Édipo, que aparece geralmente por volta do quarto ano de vida, 

está no recalque e na sublimação do desejo fixado no sexo oposto até o momento da 

puberdade (LACAN, 200318, p. 52). Como discutimos acima, este processo é bem descrito 

por Freud em relação ao menino, especialmente sua rivalidade com o Pai (representante 

da cultura que frustra e controla as pulsões sexuais e, portanto, o desejo pela Mãe através 

da ameaça de castração). “Pronto sentí que mi cuerpo se resquebrajaba consumido por 

una fragilidad indescriptible. Me invadió el terror a perder una pierna en una carrera, a 

perder un brazo por un movimiento, a que mi lengua rodara por el suelo ante una palavra” 

(ELTIT, 2004, p. 169). Entretanto, para as meninas tais fronteiras não são claras. “O 

processo que vai do desejo edipiano a sua repressão só parece tão simples quanto o 

expusemos na criança do sexo masculino” (LACAN, 2003, p. 54). O psicanalista localiza 

uma dificuldade de recalque do desejo da menina pela Mãe na medida que a sua função 

reprodutiva culturalmente estabelecida (chamada por Lacan de “destino biológico do 

sujeito”) permite-lhe desviar-se parcialmente do trauma do desmame e do deslocamento 

edipiano (a perda do seio em que se absorve (pulsão de vida) e ao qual se deseja ser 

reabsorvida (pulsão de morte). Ou seja, a menina por saber-se como a Mãe, deseja tornar-

se ela, regredindo à fantasia de ser dela e para ela o seio materno. 

Eu nem respirava sem meus filhos (...). Meu plano era levar nós todos 

para o outro lado, onde está a minha mãe. Eles não deixaram eu chegar 

lá, mas você eles não conseguiram impedir de chegar lá. Ha-ha. Você 

voltou direto, como uma boa menina, como uma filha, que é o que eu 

                                                           
18 Aqui a referência que fazemos é à coletânea de artigos de Jacques Lacan intitulada Outros Escritos. Nesta 

discussão especificamente nos remetemos ao texto “Os complexos familiares na formação do indivíduo – 

ensaio de análise de uma função em psicologia”, publicado originalmente em 1938. 
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queria ser e teria sido se a minha mãe tivesse conseguido escapar do 

arroz a tempo, antes de enforcarem ela e me deixarem sozinha 

(MORRISON, 2007, p. 272). 

 

 Para Lacan, o desejo da menina se desvia do Édipo na origem, mas acaba por se 

submeter a ele pela imposição genital à fantasia de retorno à Mãe, a realidade da vagina 

enquanto órgão reprodutor feminino (LACAN, 2003, p. 56). Como expõe Luce Irigaray 

(1974), esta transição, que pressupõe no argumento freudiano a construção de um forte 

superego, só pode se realizar na esfera da intimidação moral exterior ao psiquismo da 

menina. “Mas ele (o superego) deve ser procurado na submissão, ou revolta, infantil em 

relação ao pai ou seu substituto garantindo para elas a função de eu ideal jamais realmente 

‘interiorizável’ no psiquismo” (IRIGARAY, 1974, p. 107). Neste ponto, reside, no 

argumento freudiano, a “falha” mais explícita na constituição da feminilidade: o eu ideal 

(vinculado ao amor pela Mãe fálica) permanece o principal estruturante psíquico diante 

do eu social (superego) debilmente internalizado.   

A fantasia de castração relaciona-se com esse mesmo objeto: sua forma, 

nascida antes de qualquer demarcação do corpo próprio, antes de 

qualquer distinção de uma ameaça do adulto, não depende do sexo 

sujeito e mais determina do que sofre as fórmulas da educação 

tradicional. Ela representa a defesa que o eu narcísico, identificado com 

seu duplo especular, opõe à renovação da angústia que, no primeiro 

momento do Édipo, tende a abalá-lo: crise que menos causa a irrupção 

do desejo genital no sujeito do que o objeto que ele reatualiza, ou seja, 

a mãe. (...). Para definir no plano psicológico essa gênese da repressão 

devemos reconhecer na fantasia de castração o jogo imaginário que a 

condiciona, e na mãe, o objeto que a determina. Essa é a forma radical 

das contrapulsões que se revelam à experiência analítica como 

constituindo o núcleo mais arcaico do supereu e representando a mais 

maciça repressão. Essa força se distribui com a diferenciação dessa 

forma, isto é, com a progressão pela qual o sujeito discerne a instância 

repressora na autoridade do adulto; seria impossível compreendermos 

de outro modo o fato, aparentemente contrário à teoria, de que o rigor 

com que o supereu inibe as funções do sujeito tende a se estabelecer na 

proporção inversa aos traços de severidade reais da educação. Embora 

o supereu já receba da simples repressão materna (disciplinas do 

desmame e dos esfíncteres) traços da realidade, é no Complexo de 

Édipo que ele ultrapassa sua forma narcísica (LACAN, 2003, p. 61). 

 

  A conclusão de Freud, ratificada por Lacan, acerca da debilidade estrutural do 

superego feminino atualiza, em uma linguagem mais sofisticada, o discurso sobre a 

mulher como um ser perigoso, vicioso e imaturo. Se sua capacidade de internalização da 

Lei do Outro (da estrutura que determina a diferença sexual) é limitada, justifica-se que 
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as normas sociais sejam para ela mais repressoras e violentas. “Me incliné para excusarme 

por mi sexualidad terrestre. María Chipia y María de Alava apelaron al erotismo de las 

masas. Yo, una de ellos, caí en laxitud después de la lujuria, sin forma ni cuerpo y con 

una espantosa fractura moral” (ELTIT, 2004, p. 211). E como pontua Lacan, sendo mais 

violentos os mecanismos de imposição de um modelo específico de feminilidade, menos 

estruturado é o superego na mulher e mais resistente é seu o narcisismo, afastando-lhe da 

realidade e, por consequência, dificultando sua capacidade de sublimar o desejo.  Se o Pai 

toma muito tempo ou nunca adentra a cena do desejo feminino, o que resta à mulher senão 

a alienação em si?  

Ora, a estrutura mesma do drama edipiano designa o pai como dando à 

função de sublimação sua forma mais eminente, por ser a imago mais 

pura. A imago da mãe na identificação edipiana, com efeito, deixa 

transparecer a interferência das identificações primordiais; ela marca 

com as formas e com a ambivalência destas tanto o ideal do eu quanto 

o supereu: na menina, assim, como a repressão da sexualidade impõe 

mais facilmente às funções corporais despedaçamento mental em que 

podemos definir a histeria, também a sublimação da imago materna 

tende a se transformar num sentimento de repulsa por sua decadência e 

numa preocupação sistemática com a imagem especular (LACAN, 

2003, p. 62).   

 

 A menina deve, portanto, matar sua mãe para tornar-se mulher. Ao resistir ao 

matricídio, a menina ocupa, na narrativa psicanalítica, sempre uma posição inconveniente 

e provocadora, frequentemente descrita como patológica. “Mi cuerpo orgánico me dolía, 

mi alma orgánica también se quejaba ante ella, poseída por el maleficio de la fecundación. 

Me dolían, me dolían los dos organismos” (ELTIT, 2004, p. 216). Diante do prazer 

feminino, a psicanálise não oferece muito além de um caminho de dor, sacrifício e 

desprezo de si; destino bastante próximo daquele que promete Rousseau às boas mães. A 

dificuldade de sublimar suas pulsões primárias impede as mulheres de acederem ao prazer 

pela mediação da realidade. Diferente do que ocorre com os homens (que aceitam a 

suspensão do prazer para tornarem-se aptos na ordem fálica a revivê-lo), para as mulheres, 

a castração, como realidade anatômica, condena definitivamente ao não desejo, visto que 

a consciência (e, portanto, a esfera da realidade) se apoia essencial e exclusivamente na 

premissa da falta daquilo que condiciona a potência humana, o falo: 

Por el influjo del instinto de conservación del Yo, queda el principio del 

placer sustituido por el principio de la realidad, que sin abandonar el 

propósito de una final consecución de placer, exige y logra el 

aplazamiento de la satisfacción, el renunciamiento a algunas de las 
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posibilidades de alcanzarla, y nos fuerza a aceptar pacientemente el 

displacer durante el largo rodeo necesario para llegar al placer (FREUD, 

1952, p. 221).      

 

Se o conceito de falo na psicanálise não deve ser reduzido à referência ao órgão 

anatômico em si, a analogia ao corpo masculino em Freud, que Lacan relativiza 

culturalmente, têm implicações psíquicas, políticas e sociais que não podem ser 

ignoradas.  Para Lacan, o falo é o cerne da estrutura psíquica, que ele também chama de 

linguagem do Outro, e possui uma lógica que é anterior ao significado que pode o sujeito 

atribuir a ele. Desse modo, ele não é o pênis ou o clitóris ou qualquer outro objeto externo, 

materialmente delimitável, a que se cola o desejo (inconsciente) ou a potência 

(consciência). Lacan define o falo como “o significante destinado a designar, em seu 

conjunto, os efeitos de significado, (...)” (LACAN, 1998, p. 697). Isto significa dizer que 

o falo, na concepção lacaniana, não é um mero conceito criado por Freud para atribuir 

sentido a uma forma vazia. Trata-se de uma forma autônoma, cuja existência não é apenas 

independente do significado, mas imposta a este. Assim, Lacan refuta qualquer 

proposição de ressignificação do falo, pois o sujeito, escravizado pela estrutura, apenas 

pode submeter-se à Lei do Pai. O falo, portanto, imperador inconteste das paixões e da 

razão humana não pode ser confrontado, nem contestado, pois não é ideologia, nem 

história, nem cultura. É Deus:  

Seja como for, o homem não pode visar a ser inteiro (à ‘personalidade 

total’, outra premissa por onde se desvia a psicoterapia moderna), visto 

que o jogo de deslocamento e condensação a que está fadado no 

exercício de suas funções marca a sua relação de sujeito com o 

significante. O falo é o significante privilegiado dessa marca, onde a 

parte do logos se conjuga com o advento do desejo. Pode-se dizer que 

esse significante foi escolhido como o mais saliente do que se pode 

captar no real da copulação sexual, e também como o que é mais 

simbólico no sentido literal (tipográfico) desse termo, já que ele 

equivale aí à cópula (lógica). Também podemos dizer que, por sua 

turgidez, ele é a imagem do fluxo vital na medida em que ele se 

transmite na geração (LACAN, 1998, p. 699).    

 

    Desse modo, o Pai divino e absoluto que Locke havia combatido e vencido na 

sua retórica sobre o contrato social ressurge na narrativa psicanalítica. Tal como a 

ideologia patriarcal que justificava as posições políticas e sociais no século XVII, a 

psicanálise sintetiza a origem e o fim das relações humanas no poder, invisível e indizível, 

de um Pai supremo e transcendental. As consequências dessa teleologia não são pequenas, 
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nem simples. É inegável o salto de sofisticação que Lacan aporta ao patriarcado moderno 

ao tomá-lo como uma necessidade psíquica do humano constituído pela linguagem. Desse 

modo, o patriarcado não é o resultado de uma essência fixa (a natureza de corpos 

fisiológica e definitivamente distintos), nem tampouco da vontade humana articulada em 

linguagem (a ideologia como formadora de mentalidades e direcionadora de 

comportamentos); é uma ponte (a única possível) que liga o homem (em seu desejo) a si 

mesmo (em sua potência criadora). Esta ponte, cindida, incompleta e instável, representa 

a falta (a castração psíquica) comum a todos nós humanos (homens e mulheres, para 

Lacan) nas precárias tentativas de encontro e desencontro com os outros de nós mesmos. 

Esta descrição poética da crise do sujeito moderno, no entanto, não escapa de reafirmar o 

imperativo genital na constituição do sujeito e sua submissão à função reprodutiva (física 

e psíquica): 

Digamos que essas relações (entre os sexos) girarão em torno de um ser 

e de um ter que, por se reportarem a um significante, o falo, têm o efeito 

contrário de, por um lado, dar realidade ao sujeito nesse significante e, 

por outro, irrealizar as relações a serem significadas. E isso pela 

intervenção de um parecer que substitui o ter, para, de um lado, protegê-

lo e, de outro, mascarar sua falta no outro, e que tem como efeito 

projetar inteiramente as manifestações ideais típicas do comportamento 

de cada um dos sexos, até o limite do ato da copulação, na comédia. 

(...). Por mais paradoxal que possa parecer essa formulação, dizemos 

que é para ser o falo, isto é, o significante do desejo do Outro, que a 

mulher vai rejeitar uma parcela essencial da feminilidade, 

nomeadamente todos os seus atributos na mascarada. É pelo que ela não 

é que ela pretende ser desejada, ao mesmo tempo que amada. Mas ela 

encontra o significante de seu próprio desejo no corpo daquele a quem 

sua demanda de amor é endereçada. Não convém esquecer que, sem 

dúvida, o órgão que se reveste dessa função significante adquire um 

valor de fetiche. Mas, para a mulher, o resultado é que convergem no 

mesmo objeto uma experiência de amor, que, como tal, priva-a 

idealmente daquilo que ele dá, e um desejo que ali encontra seu 

significante.  Eis por que podemos observar que a falta de satisfação 

própria à necessidade sexual, em outras palavras, a frigidez, é 

relativamente bem tolerada por ela, enquanto a Verdrängung inerente 

ao desejo é menor do que no homem. No homem, em contrapartida, a 

dialética da demanda e do desejo engendra efeitos sobre os quais 

convém admirar mais uma vez a segurança com que Freud os situou, 

nas próprias articulações de que eles decorreram, dentro da categoria de 

uma degradação (Erniedrigung) específica da vida amorosa. Se de fato 

sucede ao homem satisfazer sua demanda de amor na relação com a 

mulher, na medida em que o significante do falo realmente a constitui 

como dando no amor aquilo que ela não tem, inversamente seu próprio 

desejo do falo faz surgir seu significante, em sua divergência 

remanescente, dirigido a ‘uma outra mulher’, que pode significar esse 

falo de diversas maneiras, quer como virgem, quer como prostituta. Daí 

resulta uma tendência centrífuga da pulsão genital na vida amorosa, que 

torna a impotência, nele, muito mais difícil de suportar, ao mesmo 
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tempo que a Verdrängung inerente ao desejo é mais acentuada 

(LACAN, 1998, p. 701-702). 

 

   Lacan não parece ter também muita familiaridade com os sons que ecoam na 

casa ou no hospício (o que para ele é o mesmo). Seu discurso reproduz o grito das ruas, 

onde o desejo feminino não pode existir senão como reflexo deformado do desejo 

masculino; uma tentativa sempre falhada de superar na idolatria ao corpo masculino sua 

deficiência essencial. Do outro lado do espelho, a falta (castração) masculina se justifica 

pelo amor ao corpo feminino castrado, que não pode oferecer o falo, para o qual converge 

toda forma de desejo. A dialética masculino/feminino, em Lacan, restabelece a Lei do 

Pai, reafirmando que existe um único desejo: o masculino. A libido é uma força 

inerentemente masculina. A falta essencial humana é representada no corpo feminino, na 

marca inconsciente da castração materna: “se o desejo da mãe é o falo, a criança quer ser 

o falo para satisfazê-lo. (...) Essa experiência do desejo do Outro, a clínica nos mostra que 

ela não é decisiva pelo fato de o sujeito nela aprender se ele mesmo tem ou não um falo 

real, mas por aprender que a mãe não o tem” (LACAN, 1998, p. 700-701). Neste sentido, 

a responsabilidade pela impotência humana é da Mãe, que projeta no inconsciente do 

bebê uma expectativa de presença fálica, que será inevitavelmente frustrada pela 

introdução da Lei do Pai. E, portanto, as herdeiras desta Mãe falsa merecem a pena 

máxima: o não gozo enquanto não todas do significante fálico. Ao menos até que revivam 

a experiência de reprodução da e na ordem fálica: “o privilégio do poder técnico faz do 

falo o obstáculo à relação sexual. Desse modo, a única relação desejada será com a mãe: 

o ‘corpo’ matriz-nutriente dos significantes. A anatomia, ao menos, não atrapalha mais a 

repartição dos papéis sexuais...” (IRIGARAY, 1977, p.98-99). 

Neste sentido, a psicanálise prescreve o feminino a partir de duas mulheres que 

não se encontram: a que comporta um corpo anatômico materialmente diferente (a 

castrada) e a que se define como fetiche do homem (reflexo da projeção do ideal de desejo 

masculino). É em torno desta impossibilidade de diálogo entre a mulher “natural” e a 

mulher “social” que a psicanálise vai afirmar o “enigma feminino”: a dificuldade de 

conhecer e definir o ser que é um “não todo”. O desconforto em torno das “trevas do 

discurso psicanalítico”, segundo termos do próprio Lacan para definir o prazer feminino, 

o leva a questionar sobre a possiblidade de um outro discurso em torno do qual o sujeito 

sexuado poderia se constituir: “convém indagar se a mediação fálica drena tudo o que 

pode se manifestar de pulsional na mulher, notadamente toda a corrente do instinto 
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materno. Por que não dizer aqui que o fato de que tudo o que é analisável é sexual não 

implica que tudo o que é sexual é analisável?” (LACAN, 199819, p. 739). Este ponto 

ilustra a postura honesta de Lacan em admitir a ignorância psicanalítica sobre o feminino 

nos aspectos que escapam ao discurso do Outro fálico. Não é pouca coisa. E talvez aí se 

explique a insistência de muitas feministas contemporâneas em pensar a mulher dentro 

do quadro psicanalítico, em que pese o reconhecimento de sua ontologia patriarcal: 

Embora o conceito de ‘diferença’ assim apresentado se refira 

principalmente a diferenças entre homem e mulher, esse quadro 

referencial heterossexista não é exaustivo. A ‘diferença’ se relaciona 

muito mais a diferenças registradas entre mulheres: diferenças de 

classe, raça e opção sexual, para as quais o significante ‘mulher’ é 

inadequado como termo abrangente. Além disso, a problemática da 

‘diferença’ aponta para outra camada de questões congêneres: a 

diferença dentro de cada mulher vista como indivíduo, significada 

como a interação complexa de distintos níveis de experiência, o que faz 

retardar-se indefinidamente qualquer noção fixa de identidade. (...) O 

poder de síntese do ‘eu’ é uma necessidade gramatical, uma ficção 

teórica que mantém reunido o conjunto de distintas camadas, os 

integrados fragmentos do horizonte, em eterno recuo de minha 

identidade. A idéia de ‘diferenças dentro’ de cada sujeito é tributária da 

teoria e da prática psicanalíticas, pelo fato de considerar o sujeito uma 

encruzilhada de distintos registros discursivos, que remetem a diversas 

camadas de experiência vivida (BRAIDOTTI, 1989, p. 129).      

 

Se alguma parte da história psicanalítica deixa brechas para que as duas (ao 

menos, mas muitas em potencial) mulheres possam se encontrar é aquela que trata da 

maternidade. A mãe é, para Freud (e ainda de forma mais contundente para Lacan), o 

início e o fim de todo processo de conformação psíquica: a origem do desejo humano e a 

realização da potência fálica. O fato de tomar o falo como princípio organizador da vida 

psíquica e social faz com que Freud, especialmente, concentre seus esforços explicativos 

do desenvolvimento da sexualidade, e, consequentemente, da subjetividade, na vida a 

partir da fase fálica, deixando em segundo plano as experiências das fases oral e anal. 

Luce Irigaray chama atenção para a contradição entre o silêncio de Freud sobre o desejo 

mútuo entre mãe e filha(o) nas fases oral e anal e sua insistência em regular a função 

materna (1974, p. 39). Ou seja, se é na relação com a mãe que as pulsões de vida e morte 

se fundam, por que a história da diferença sexual é contada a partir da intervenção do Pai 

e reduzida ao binômio genital? 

                                                           
19 Texto apresentado e publicado originalmente no Colóquio Internacional de Psicanálise, em setembro de 

1960, em Amsterdã, sob o nome “Diretrizes para um Congresso sobre a sexualidade feminina”.  
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Empecé a depender de la autogestión de las heces. Fascinado por su 

ritmo, me revolcaba en la masa reblandecida y cálida. Ansiaba 

hundirme aún más, hasta fundirme con ellas y encontrar en el fondo de 

mí mismo el espectro abismal del placer. (...) Los sueños de mi madre 

portaban un error torpe y femenino. Ella, que nos había domesticado a 

la dualidad, nunca abordó en sus sueños la diferencia genital, la ruptura 

desquiciadora oculta tras dos caminhos, dos panteras, dos ancianos. Sin 

duda, su profundo pudor le impidió gestar el terrible lastre de la pareja 

humana que nosotros ya éramos, desde siempre. Atrapados por fuertes 

dependencias, desde mi absoluta inmadurez, casi en el centro mismo de 

la inconciencia, volví a rozar mi hermana, solapado en la plenitud de la 

noche. Mi cuerpo inteligente y lúcido, escindido por lo absurdo de su 

pequeñez, la encontró cálida en su modorra, sabia en sus inicios, bestial 

en sus pulsiones (ELTIT, 2004, p. 160). 

 

  Lacan buscou resolver esta contradição, pelo menos em parte, ao localizar o falo, 

enquanto forma autônoma (e, portanto, anterior à experiência de significação) na fantasia 

da Mãe fálica. Este desejo, como registro psíquico, é, no discurso lacaniano, a principal 

imago humana, isto é, a base do inconsciente. Para entender como o amor da Mãe e pela 

Mãe (porque este é inevitavelmente um processo dialético), inconsciente na sua origem, 

emerge como um traço objetivo e racional da experiência humana, Lacan se propõe a 

interpretar o que ocorre antes da entrada da criança na fase fálica e de sua submissão ao 

Complexo de Édipo. Ou seja, submete à sua linguagem patriarcal experiências indizíveis 

da vivência imaginária, “organizando” os fragmentos caóticos da troca entre mãe e filha 

(o). É a Mãe, primeiro objeto de amor (pré-simbólico) da criança menino ou menina, que 

oferece segurança e prazer através do ato fisiológico de alimentar (através do seio ou do 

equivalente cultural que o represente). Esta mãe, longe de ser o passivo feminino 

normalizado no discurso psicanalítico, é puro falo, no sentido em que potencializa todas 

as pulsões experimentadas pela criança nos seus primeiros meses de vida. A Mãe em sua 

relação simbiótica com a prole, constitui-se, no discurso psicanalítico, em uma referência 

ambivalente, que permite à criança a vivência de suas experiências mais intensas de 

prazer e dor. Esta força fálica materna, que atrai e domina indistintamente, prescinde da 

função Pai e não parece a ela se submeter de nenhum modo. 

Para ella, mi padre no tenía la menor relación con nosotros, salvo meros 

formulismos que le permitía cumplir en tiempos breves y entrecortados. 

Realmente, para mi madre él no representaba nada: lo había desplazado 

a un punto neutro de su memoria. Resguardada en la fecha en que había 

dado a luz, extendía considerablemente el tempo de la continencia, 

apelando a un ya gastado recurso de salud. Su nexo matrimonial le 

repelía pues le recordaba, con profunda vergüenza, lo que ella 

consideraba deplorables y procaces desmanes en los que ya no se 
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reconocía en modo alguno y que no ansiaba en lo más mínimo (ELTIT, 

2004, p. 161).    

O desejo feminino, reconhece a psicanálise, apenas instrumentaliza o outro 

masculino (lembremos do amor hesitante da menina pelo Pai na entrada da fase fálica) na 

busca de conseguir o que lhe falta segundo a Lei do Pai. O amor do feminino pelo 

masculino, na narrativa psicanalítica, é interessado e narcísico; o prazer derivado deste 

amor não encontra referente no corpo, físico e psíquico, do outro em si, mas na promessa 

deste corpo enquanto fantasia de introduzir a mulher na ordem fálica (superar a castração 

materna). Se o falo não é um órgão anatômico como declaram em voz alta e firme os 

grandes psicanalistas, a Mãe é sim portadora do falo (não apenas como uma ilusão 

infantil, mas como uma realidade psíquica autorizada e imposta pela cultura) enquanto 

significante e também como significado, em que pese o desprazer que esta constatação 

cause à ordem patriarcal. E esta afirmação apoia-se nas conclusões derivadas por Freud e 

Lacan da própria teleologia da diferença sexual genital. Se a mulher, enquanto não toda, 

ser essencialmente faltante, frígida, não encontra na cultura patriarcal apoio para sublimar 

seu desejo na esfera da realidade senão enquanto mãe (e daí a razão dela aceitar sua 

castração, a vagina como zona erógena, e desviar-se na direção do amor ao pai), é porque 

Deus é mulher e não homem:  

Que tinha decidido que, como sua vida escrava ‘estragou suas pernas, 

costas, cabeça, olhos, mãos, rins, útero e língua’, nada mais lhe restava 

senão ganhar a vida apenas com seu coração – que ela punha para 

funcionar de imediato. Sem aceitar nenhum título honorífico antes de 

seu nome, mas permitindo uma pequena carícia depois, ela se tornou 

uma pregadora sem igreja, pregadora que visitava púlpitos e abria seu 

grande coração para aqueles que podiam usá-lo (...). Sem ser chamada, 

sem vestimentas, não ordenada, ela deixava seu grande coração bater 

na presença deles. Quando chegava o calor, Baby Suggs, sagrada, 

seguida por todo homem, mulher e criança negros que conseguiam 

andar, levava seu grande coração à Clareira – um amplo espaço aberto 

recortado no bosque ninguém sabia por quê, no fim de uma trilha 

conhecida apenas pelos gamos e por quem tinha limpado o terreno. No 

calor de cada tarde de sábado, ela sentava na clareira enquanto as 

pessoas esperavam entre as árvores. (...) Começava assim: crianças 

rindo, homens dançando, mulheres chorando e depois se misturavam. 

As mulheres paravam de chorar e dançavam; os homens se sentavam e 

choravam; as crianças dançavam, as mulheres riam, as crianças 

choravam até, exaustas e acabadas, todos e cada um caírem na Clareira, 

molhados e sem fôlego. No silêncio que se seguia, Baby Suggs, sagrada, 

oferecia a eles o seu grande imenso coração. Não lhes dizia para limpar 

suas vidas ou ir não pecar mais. Não lhes dizia que eram abençoados na 

terra, seus mansos herdeiros ou seus puros à glória destinados. Dizia-

lhes que a única graça que podiam ter na terra era a graça que 
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conseguissem imaginar. Que, se não vissem isso, não a teriam 

(MORRISON, 2007, p. 124-125). 

 

Sigamos nossa argumentação em favor do sagrado materno como estruturante da 

ordem fálica. Freud afirma que não apenas a menina deseja regressar ao falo da mãe 

através da maternidade, mas também o menino, cujo desejo primordial é potencializado 

pela identificação da mãe de seu filho com a Mãe fálica abandonada na entrada no 

simbólico. Diante da ameaça de castração, o menino prestes a ingressar no Complexo de 

Édipo experimenta o desejo ambivalente de, simultaneamente, fazer e de portar um filho 

de sua mãe (ou seja, de ser uno na potência fálica) regressando ao estado de gozo da 

simbiose entre mãe e bebê, entre masculino e feminino. Uma pergunta: por que Freud, 

reconhecendo este desejo do menino de ser falo também através da Mãe e não apenas por 

meio do Pai, não representará esta marca psíquica como inveja do útero, como o fez em 

relação ao desejo da menina pelo falo do Pai? É a partir deste conflito entre o retorno ao 

amor primordial (que também é fálico, como mostra Lacan) e a conquista do amor fálico 

que se instaura o Complexo de Édipo, processo fundante da subjetividade e inaugurador 

da vida em sociedade. Para incluir o homem na história do falo materno, saltamos uma 

vez mais para a esfera do simbólico patriarcal. Voltemos à casa da Mãe fálica, à relação 

exclusiva da mãe com sua prole. O complexo20 do desmame, para Lacan, é a primeira 

grande marca psíquica e consiste no processo de ruptura da simbiose corporal e afetiva 

entre mãe e bebê. É da esfera da cultura, embora se realize em torno de uma função 

fisiológica (LACAN, 2003, p.36). Pode ser uma experiência mais ou menos traumática, 

se recusada ou aceita, mas é sempre marcante para o psiquismo do sujeito, ainda que 

ocorra, geralmente, em uma fase em que o bebê sequer formou seu eu ideal (anterior ao 

estágio do espelho). É no seio materno que cada um de nós encontra o ponto ótimo da 

satisfação do desejo, a ambivalência fundamental da experiência do humano consigo 

mesmo e com os outros. “As sensações proprioceptivas da sucção e da preensão 

constituem, evidentemente, a base dessa ambivalência do vivenciado, que decorre da 

própria situação: o ser que absorve é todo absorvido, e o complexo arcaico encontra 

correspondência no abraço materno” (LACAN, 2003, p. 38). 

                                                           
20 Para o psicanalista francês, Complexo é uma estrutura, culturalmente localizada, que determina uma 

forma de objetivação da realidade vivenciada pelos sujeitos humanos em seu processo de formação psíquica 

(LACAN, 2003, p. 34). Como Freud, Lacan vê os complexos como estruturas rígidas e independentes, 

alheias à consciência e à vontade daqueles que sofrem seus efeitos. 
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A partir da ênfase dada à amamentação enquanto processo fundador do psiquismo 

humano, Lacan traz para a cena psicanalítica a presença da Mãe, reconhecendo uma 

continuidade tensa da fusão intrauterina através da relação simbiótica de cuidado dos 

primeiros anos de vida. Ou seja, através do aleitamento, esta experiência ambígua entre 

o mundo de dentro e o mundo de fora do útero, o bebê humano (fisiologicamente imaturo 

no nascimento) recebe o apoio necessário para realizar a grande passagem para o 

nascimento psíquico (a separação da mãe e a formação do eu ideal). A força desta fusão 

entre mãe e bebê, segundo Lacan, encontra difícil suporte na realidade, e, portanto, torna-

se muito resistente à sublimação. De novo (como já pontuamos por ocasião da discussão 

do Complexo de Édipo na menina), o argumento psicanalítico posiciona o amor materno 

fora das fronteiras do simbólico e, pior, como ameaça a este, entendido como condição 

universal de sanidade.  

Essa relação orgânica explica que a imago materna se prenda às 

profundezas do psiquismo e que sua sublimação seja particularmente 

difícil, como se evidencia no apego da criança às ‘saias da mãe’ e na 

duração desse vínculo, às vezes anacrônica. A imago, no entanto, tem 

que ser sublimada, para que novas relações se introduzam com o grupo 

social e para que novos complexos as integrem no psiquismo. Na 

medida em que resiste a essas novas exigências, que são as do progresso 

da personalidade, a imago, salutar em sua origem, transforma-se num 

fator de morte. (...) Essa tendência psíquica para a morte, sob a forma 

original que lhe dá o desmame, revela-se nos suicídios especialíssimos 

que se caracterizam como ‘não violentos’, ao mesmo tempo que neles 

se evidencia a forma oral do complexo: a greve de fome da anorexia 

nervosa, o envenenamento lento de certas toxicomanias pela boca, o 

regime de fome das neuroses gástricas. A análise desses casos mostra 

que, em seu abandono à morte, o sujeito procura reencontrar a imago 

da mãe (LACAN, 2003, p. 40-41).  

 

Esta ambivalência pulsional entre vida e morte encontrada no colo da mãe precisa 

ser, segundo Lacan, reprimida, pois sua natureza é transgressora do simbólico do Pai. 

Falta-lhe a consistência e a rigidez da estrutura fálica patriarcal e, desse modo, sua 

persistência é um obstáculo às fronteiras da vida social. A representação do feminino 

como o outro do sujeito no contexto do simbólico patriarcal é desestabilizada na 

identidade híbrida, fluida e subversiva da Mãe. Por isso, como afirma Irigaray, a 

psicanálise precisa amarrá-la a uma ideia de corpo natural, pré-social e primitivo: 

“enquanto mãe, a mulher permaneceria do lado da natureza reprodutora e, deste fato, a 

relação do homem com o ‘natural’ não seria jamais superada. (...) Isto significa dizer que 

a mãe, instrumento reprodutor marcado pelo nome do pai e presa na sua casa, será 
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propriedade privada, impedida de ser trocada” (1977, p.180). Na condição de matéria que 

procria, a mulher deve estar circunscrita, enquanto princípio na psicanálise, às 

manifestações do seu corpo sexuado, para que sua diferença em relação ao corpo modelo 

masculino possa ser expressada no simbólico patriarcal: 

Mi padre gime en la otra pieza, gime por la vergüenza de mi madre. 

- Mi padre se ha convertido en un insoportable voyerista – digo. 

Le cuento mi último sueño. Un sueño con figuras despegadas. Le digo 

que penosamente, en mi sueño, logré figurar una mano, pero las uñas 

saltaron de los dedos y los dedos desaparecieron mutilados de la palma. 

Me explicó que era un sueño en que aparecía mi terquedad, y antes de 

retirarse dijo: 

-Tienes que aprender que el goce es siempre purulento, y el pensamento 

guerrero, bacanal (ELTIT, 2004, p. 222). 

 

Confinada ao imaginário (ao não simbólico), ao privado (ao não público), à casa 

(à não rua), a Mãe fálica não existe como linguagem, senão enquanto função-suporte para 

o império do Pai. Para Freud, e mais ainda para Lacan, a porta da casa deve ser fechada 

para que o poder na rua se realize. A ponte cindida que liga cada um ao desejo da Mãe 

não pode ser reconstruída, pois o mundo é o espaço de fora. Ou melhor, apenas pode ser 

reparada, de forma efêmera, pelo discurso organizador da psicanálise em uma direção (de 

fora para dentro), em um exercício de colonização da casa pela rua. Os fragmentos 

inconscientes, tão inconvenientes, do espectro da Mãe devem ser controlados e 

disciplinados para que o poder patriarcal, em sua ambivalência material (de vida e de 

morte, tanto quanto as pulsões maternas), possa se realizar para além do afeto da Mãe: 

Através disso, tudo o que constitui a unidade doméstica do grupo 

familiar passa a ser para o indivíduo, à medida que ele se torna mais 

capaz de abstraí-lo, objeto de uma afeição diferente das que o unem a 

cada membro desse grupo. Também através disso, o abandono das 

garantias comportadas pela economia familiar tem o peso de uma 

repetição do desmame e, na maioria das vezes, é somente nessa ocasião 

que o complexo é suficientemente liquidado. Qualquer retorno a essas 

garantias, mesmo que parcial, pode desencadear no psiquismo estragos 

desproporcionais ao benefício prático desse retorno. Todo remate da 

personalidade exige esse novo desmame. Hegel formulou que o 

indivíduo que não luta por ser reconhecido fora do grupo familiar nunca 

atinge a personalidade antes da morte. (...). Em matéria de dignidade 

pessoal, é somente à das entidades nominais que a família promove o 

indivíduo, e só pode fazê-lo na hora do sepultamento (LACAN, 2003, 

p. 42).    

 

    Segundo Lacan, portanto, é apenas ao matar a Mãe e abandonar a casa que o 

sujeito pode encontrar a dignidade, construir algum sentido para a experiência de viver 
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além do retorno à pulsão de morte do colo da mãe. O ser saudável e inteligente, portanto, 

é aquele que adequadamente reprime suas pulsões sexuais (o amor materno), 

transformando-as em força criativa capaz de promover o avanço das relações 

intersubjetivas (FREUD, 1952, p. 254). Tais pulsões não desaparecem ao serem 

reprimidas, mas passam a operar no nível inconsciente, permitindo ao sujeito intervir na 

vida social de forma construtiva (sublimar), em que pese a permanente tensão entre as 

pulsões reprimidas e as desviantes prescrições da vida exterior (como atestam os sonhos, 

por exemplo). Como vimos ao longo deste capítulo, este é o desfecho provável para a 

subjetividade masculina (ao menos como expectativa): vai, meu filho, conquistar o 

mundo. Para a subjetividade feminina, o fim da história deve ser diferente. Sua entrada 

na vida social, complicada por sua dificuldade de sublimar o desejo primordial, é apenas 

um intervalo entre a rejeição do colo da mãe e o regresso a ela pela reprodução da 

maternidade. Neste lapso no tempo do feminino eterno, a potência apenas existe como 

imitação da única subjetividade de fato autorizada pelo simbólico: a masculina. 

“Socialmente, elas são ‘objetos’ para e entre homens e não podem ser de outro modo que 

mimetizando uma ‘linguagem’ que elas não produziram; naturalmente, elas permanecem 

amórficas, sofrendo de pulsões sem representantes ou representações possíveis” 

(IRIGARAY, 1977, p. 183). Lacan, tal como Freud, não parece considerar que este Pai, 

soberano e absoluto no espaço da rua (onde se escrevem e fazem cumprir as leis), possa 

estar fora de casa quando as vozes de outros femininos ecoam. No espaço das relações 

íntimas, onde a Mãe fálica prescrita pela psicanálise pode existir à revelia do desejo 

masculino e de sua intransponível realidade inscrita no psiquismo humano, outras 

histórias são contadas.    

O 124 era rancoroso. Cheio de um veneno de bebê. As mulheres da casa 

sabiam e sabiam também as crianças. Durante anos cada um lidou com 

o rancor de seu próprio jeito, mas em 1873 Sethe e sua filha Denver 

foram suas únicas vítimas. A avó, Baby Suggs, tinha morrido, e os 

filhos, Howard e Buglar, haviam fugido ainda com treze anos de idade, 

assim que o simples olhar no espelho o estilhaçava (foi esse o sinal para 

Buglar); assim que as marcas de duas mãozinhas apareceram no bolo 

(esse foi o de Howard). Nenhum dos dois rapazes esperou para ver 

mais; outro caldeirão de ervilhas fumegando amontoadas pelo chão; 

biscoitos esfarelados e espalhados numa linha junto ao batente da porta. 

Não esperaram nem por um dos períodos de alívio: as semanas, meses 

mesmo, em que nada acontecia. Não. Cada um fugiu de uma vez - no 

momento em que a casa cometeu o que para ele era o único insulto a 

não ser suportado nem visto uma segunda vez. No prazo de dois meses, 

no pico do inverno, deixaram a avó, Baby Suggs; Sethe, a mãe; e a 

irmãzinha pequena, Denver, completamente sozinhas na casa cinza e 

branca da rua Bluestone. A casa não tinha número então, porque 
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Cincinnati não chegada ali. Na verdade, Ohio se chamava de estado há 

apenas setenta anos quando primeiro um irmão e depois o outro 

enterrou o chapéu na cabeça, agarrou os sapatos e se esgueirou para 

longe do rancor vivo que a casa sentia por eles. Baby Suggs nem 

levantou a cabeça. (...). Suspensa entre a sordidez da vida e a baixeza 

dos mortos, ela não conseguia se interessar por deixar a vida, nem por 

viver a vida, muito menos pelo pavor dos dois meninos fujões. (...).  

Então, Sethe e a menina Denver faziam por ela o que podiam, e o que a 

casa permitia. Juntas travavam uma inútil batalha contra o 

comportamento daquele lugar; contra penicos virados, tapas no traseiro 

e rajadas de ar viciado. Porque elas entendiam a fonte da infâmia tão 

bem quanto conheciam a fonte de luz (MORRISON, 2007, p. 17;18). 

   

3.2 Em busca do desejo da Mãe – o feminismo psicanalítico 

É tempo para dizer que esta tese tem por objetivo problematizar esta presunção de 

que a potência criativa humana pressupõe o abandono e o apagamento do espaço privado, 

da casa da Mãe. Ao contrário, a partir da imaginação de Diamela Eltit e de Toni Morrison, 

sugerimos que um outro simbólico pode ser construído, que não reduza o feminino à 

projeção deformada da imagem do sujeito masculino (usando os termos de Luce Irigaray). 

Nancy Chodorow, em The Reproduction of Mothering, se propõe a suspender o senso 

comum sobre a relação entre mulher e maternidade21, perguntando, desde uma perspectiva 

psicanalítica, por qual razão as mulheres se tornam mães. Em um caminho semelhante 

àquele traçado por Élisabeth Badinter, Chodorow busca entender como na família 

ocidental moderna a “mãe natural” constitui um componente central da estrutura social e 

econômica, mesmo a partir da crescente entrada das mulheres no mercado de trabalho e 

do acesso a métodos contraceptivos:  

Durante os últimos cinquenta anos, apesar do declínio nas taxas de 

natalidade, as donas de casa dedicaram mais tempo ao cuidado dos 

filhos. A psicologia pós-freudiana e a sociologia ofereceram novos 

argumentos para a idealização e o reforço dos papéis maternais das 

mulheres, pois enfatizaram a importância crucial da relação mãe-filho 

para o desenvolvimento da criança. O papel emocional da mulher na 

                                                           
21 Usamos aqui o termo maternidade, de forma genérica, para englobar um complexo de processos 

interligados que não se restringem ao ato de parir e seus derivados fisiológicos. Há algum tempo o termo 

maternagem (que designa o processo social pelo qual uma pessoa, um coletivo de pessoas ou uma 

instituição estabelece a relação, psicológica e social, de cuidado primordial à criança humana) tem sido 

usado para marcar este caráter social e processual do cuidado materno, desvinculando-o do pressuposto 

biológico. Nesta altura da nossa discussão, contudo, não vemos qualquer vantagem em propor um novo 

binarismo, opondo natureza e sociedade. Estas relações do corpo com os significados a ele atribuídos são 

por demais complexas para serem reduzidas a uma dimensão específica da experiência. Em The 

Reproduction of Mothering, Chodorow explora diferentes possibilidades de caracterizar a relação da mãe 

com sua filha (o) (mãe como substantivo próprio e também comum; maternagem, como processo; maternar, 

como verbo; materno como adjetivo, para citar apenas alguns usos). Então, optamos por usar o termo 

maternidade, estendendo sua significação para estes diferentes usos, bem como apontando as tensões que 

cada uso comporta.  
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família e a função psicológica da maternidade cresceram na mesma 

proporção em que as bases biológica e econômica declinaram 

(CHODOROW, 1999, p. 5-6). 

 

O que Chodorow afirma, no final dos anos 1970, é que a saída das mulheres de 

casa não enfraqueceu o papel que a maternidade desempenha no seu desenvolvimento 

psíquico e nas suas expectativas sociais. Em um movimento contrário, a relação das 

mulheres com a maternidade ganhou bases sólidas na ciência moderna, em que pese a 

decadência dos pressupostos moral, religioso e ideológico (a estrita divisão entre o 

trabalho reprodutivo e produtivo). Desse modo, não obstante a revisão do lugar da mulher 

no contrato social moderno, persiste a ideia da “mãe natural”, porque, de acordo com 

Chodorow, é ainda desde a posição da mãe que as mulheres obtêm a maior gratificação 

psíquica, social e moral. A explicação da relação entre mulher e maternidade, portanto, 

não pode estar apoiada exclusivamente na biologia ou na ideologia. Trata-se de uma 

relação fundamentalmente de ordem psíquica. Isto significa dizer que, embora esta 

relação seja influenciada por fatores externos, sua base independe, em importante medida, 

de aspectos conscientes do sujeito. A reprodução da maternidade se constitui na específica 

e apagada (no âmbito do discurso psicanalítico) relação entre mãe e filha (CHODOROW, 

1999, p. 7). 

 A proposta de Nancy Chodorow é revisitar o simbólico patriarcal a fim de incluir 

a diferença feminina que, para ela, se expressa na conexão com a Mãe fálica. Segundo a 

psicanalista, a relação pré-edipiana entre mãe e filha não é equivalente à entre mãe e filho, 

como já intuíam por sua experiência clínica Freud e Lacan. O desejo da mulher se exerce 

em um contínuo que não é interrompido pela presença paterna. Isto significa dizer que 

cada mulher é formada psiquicamente na relação com as mães que a precederam 

(principalmente, mas não exclusivamente, a sua cuidadora principal) e com as mães que 

a sucederão (especialmente a partir do seu próprio exercício da maternidade). Chodorow 

pretende, assim, incluir o ponto de vista da mãe na história psicanalítica, desafiando 

simultaneamente o mainstream feminista (para quem a maternidade significou 

historicamente uma experiência de opressão para as mulheres) e o mainstream 

psicanalítico (para quem a Mãe só deve existir enquanto função suporte para a fase fálica).  

 O afeto da filha pela mãe na infância, para Chodorow, é de fato mais resistente ao 

recalque e à substituição, como inferiram Freud e Lacan. Contudo, esta resistência não 

implica necessariamente um problema para a conformação da subjetividade feminina. Ao 
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contrário, constitui uma dimensão fundamental da experiência humana que ainda 

permanece subentendida. Como uma boa menina, Chodorow evita confrontar a 

autoridade do Pai, repetindo o conto edipiano. No que se refere ao desenvolvimento 

psíquico dos meninos, Freud parece ter razão, na leitura de Chodorow. Ao longo da 

infância, eles se formam em consonância com o princípio da realidade, desenvolvendo 

um forte superego em acordo com a cultura dominante de gênero. Ou seja, sabem ainda 

na infância o que é ser um homem e o valor que isto tem nas trocas sociais. Portanto, 

muito cedo percebem as vantagens de abandonar o amor primordial e seguir a autoridade 

de seu homólogo pai, reproduzindo seus comportamentos e sua função social (resolvem 

positivamente o Complexo de Édipo). As meninas, por sua vez, ainda que sejam 

impelidas pela esfera da cultura a superarem a conexão com a mãe, voltando-se para o 

pai, dificilmente alcançam separar-se completamente do amor materno: 

Enquanto as mulheres maternarem, podemos esperar que o período pré-

edipiano da menina seja mais longo do que o do menino e que as 

mulheres, mais que os homens, sejam mais abertas e preocupadas com 

as questões relacionais que implicam a maternidade – sentimentos de 

identificação primária, ausência de separação e diferenciação, confusão 

entre ego e corpo e não submissão do amor primário ao princípio da 

realidade. Uma menina não simplesmente se identifica com sua mãe ou 

quer ser como ela. Basicamente, mãe e filha mantêm elementos de sua 

relação primária, o que significa que elas se sentirão fundamentalmente 

como iguais. Relações objetais e conflitos no período edipiano só 

podem se construir sobre esta base (CHODOROW, 1999, p. 110).    

  

No argumento de Chodorow, esta conexão da menina com a mãe se justifica 

porque o amor paterno, tal como imposto pela linguagem edipiana, não pode substituir o 

amor materno. O amor pela e da mãe se expressa fundamentalmente nos processos 

psíquicos internos e fundantes da personalidade (como marca psíquica, para usar o termo 

de Lacan). Já o amor ao pai só pode existir, na configuração edipiana, como resultante de 

uma atitude repressora externa, ligada ao controle da sexualidade feminina 

(CHODOROW, 1999, p. 126). Assim, para a menina, não há de fato mudança de objeto 

amado. “O amor de uma menina pelo pai e sua rivalidade com a mãe são sempre 

potencializados pelo amor pela mãe, mesmo contra a sua vontade” (CHODOROW, 1999, 

p. 127). Assim, para as meninas, diferente do que ocorre com os meninos, o Complexo 

de Édipo não é uma transição para uma nova fase psíquica (a entrada no simbólico 

patriarcal, nos termos de Lacan). Para elas, a imposição do pai como objeto de amor, torna 
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mais complexa da relação primordial, fortalecendo o vínculo entre mãe filha em oposição 

à intrusão do pai fálico.  

Acabou-se. Denver vagou em meio ao silêncio até o fogão. Soprou as 

cinzas do fogo e tirou a assadeira de biscoitos do forno. O armário de 

geléia estava tombado, o conteúdo dele numa pilha no canto da 

prateleira de baixo. Ela pegou um frasco e ao procurar um prato 

encontrou metade de um junto à porta. Levou essas coisas para a escada 

da varanda, onde se sentou. (...). Sentia saudade dos irmãos. Buglar e 

Howard deviam ter vinte e dois e vinte e três anos agora. Embora eles 

tivessem sido gentis com ela durante o tempo de calmaria e dado a ela 

toda a parte da cabeceira da cama, ela se lembrava de como era antes: 

o prazer que tinham de sentar apertados na escada branca, ela entre os 

joelhos de Howard ou de Buglar, enquanto inventavam histórias em que 

sempre matavam a bruxa! E Baby Suggs contando coisas para ela na 

saleta. Ela cheirava como casca de árvore de dia e como folhas à noite, 

porque Denver não queria dormir em seu velho quarto depois que os 

irmãos fugiram. Agora sua mãe estava lá em cima com o homem que 

as tinha livrado da única outra companhia que possuía. Denver molhou 

o pão na geléia. Devagar, metódica, miserável, comeu (MORRISON, 

2007, p. 38). 

 

A menina, portanto, desenvolve-se psiquicamente em um conflito duradouro com 

a realidade, que lhe impõe o abandono da Mãe e a aceitação do Pai. Com o avançar dos 

anos e, principalmente, com a chegada à adolescência quando as pressões sociais no 

âmbito da educação de gênero aumentam, a jovem mulher deve enfrentar a tensão gerada 

pela proibição de ser a mãe. A luta pela separação, desse modo, tende a se intensificar a 

partir de um comportamento hostil à mãe (no nível do comportamento, mas não no nível 

do desejo), que representa um obstáculo à construção da fronteira entre a identidade 

desejada e a subjetividade consentida (CHODOROW, 1999, p. 137). Esta tensão tende a 

se resolver através da construção de uma máscara que só esconde metade do rosto. Isto é, 

que, vista desde alguns ângulos (nas relações dominantes no espaço público), mostra a 

mulher que aceitou sua realidade sexual e, portanto, deixou a Mãe para realizar-se através 

do falo do Pai; mas que, de frente (na interseção entre a casa e a rua), revela de forma 

inconveniente a insistente face do desejo feminino: aquela que depende e se alimenta da 

conexão do amor pela e da Mãe. Algo próximo disso defende Luce Irigaray quando afirma 

que o feminino é “o sexo que não é um” (IRIGARAY, 1977, p. 26). A mulher, 

socialmente, simula o desejo do Outro, mas não se reduz a ele: 

A maioria das meninas pode atuar no mundo de acordo com o princípio 

da realidade, saber cognitivamente que elas são diferentes. Em relação 

às suas mães, entretanto, (e de forma similar, a mãe em relação às 



86 
 

filhas), elas sentem-se fortemente apegadas, não individualizadas e sem 

fronteiras (CHODOROW, 1999, p. 137). 

 

O desenvolvimento psíquico da mulher é, portanto, sempre uma batalha para 

equilibrar a exigência de separação (tornar-se publicamente uma mulher desejável) e a 

necessidade da conexão (realizar-se nas relações privadas no ato de cuidar e ser cuidada).  

Vimos que desde Rousseau e especialmente em Freud esta luta tem sido traduzida como 

inferioridade, imaturidade, desequilíbrio, falta de caráter. Diante da mão pesada do Pai, 

as mulheres procuram, frequentemente, o retorno ao colo da mãe do modo que a cultura 

lhes autoriza: submetendo seus corpos às funções reprodutivas. Ou seja, na busca pelo 

desejo frustrado no vínculo heterossexual exigido para a manutenção do nome do Pai, as 

mulheres conformam-se à exigência reprodutiva, onde, ao menos por algum pequeno 

tempo, podem reencontrar-se com a outra que nunca deixou de habitar em si. Ali, na casa 

da Mãe, o Pai, uma vez mais, pode ser expulso da cena e o desejo feminino realizar-se 

sem obstáculos no espaço autorizado pela cultura: “ainda em um nível menos consciente, 

no nível da relação objetal, ter um filho recria a desejada exclusividade mãe-filho para 

uma mulher e a interrompe para um homem, do mesmo modo que o pai deste homem se 

introduziu na sua relação com a mãe” (CHODOROW, 1999, p. 202).     

 Chodorow inverte a lógica freudiana para a conformação psíquica feminina, 

afirmando que o desejo feminino se realiza na maternidade de uma menina e não de um 

menino. Não é o falo paterno que a mulher deseja ao reproduzir a maternidade e, assim, 

submeter-se à sua realidade sexuada, mas o falo materno, que ela de fato nunca perdeu. 

Deste modo, na relação com sua filha, ao menos nos primeiros anos, sua máscara de 

castrada pode ser retirada e seu desejo de conexão satisfeito. Entretanto, para Chodorow, 

a separação é imprescindível (como também para Freud e Lacan) para que o sentido do 

feminino possa ser construído. Desse modo, a psicanalista reafirma que o falo materno 

somente pode existir como um intervalo curto na ordem fálica masculina porque, de outro 

modo, o que resta é a loucura. Entendemos que é esta insistência na construção da 

presença fálica materna como perigo e doença que justifica a leitura de Luce Irigaray da 

relação mãe-filha como não-simbolizada, nas suas palavras, como “o continente negro do 

continente negro”. Há, na esfera do simbólico patriarcal, um abandono da conexão entre 

mãe e filha, que obriga as mulheres a se afastarem de si mesmas (das outras que as 

habitam).  
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Anos antes – quando o 124 era vivo -, ela tivera amigas mulheres, 

amigos homens de toda parte para repartir a tristeza com ela. Depois, 

não houve mais nenhum, porque eles não iam visitá-la enquanto o 

fantasma da bebê enchia a casa, e ela devolvia a reprovação deles com 

o potente orgulho dos maltratados (MORRISON, 2007, p. 135). 

       

Ao resistir ao apagamento da presença fálica da Mãe, a mulher condena-se, no 

discurso psicanalítico, à solidão da casa abandonada do outro lado da ponte partida. Neste 

ponto, reconhecemos o mérito do esforço de Nancy Chodorow de pontuar a diferença 

feminina a partir da relação mãe e filha, bem como de sustentar que esta diferença pode 

ser assimilada ao mundo de fora e simbolizada. “O sentido básico do eu feminino é 

conectado com o mundo, o sentido básico do eu masculino é separado” (CHODOROW, 

1999, p. 169). Entretanto, Chodorow, ao destacar os fundamentos psíquicos da diferença 

entre homens e mulheres, acaba por reforçar a estrutura patriarcal, especialmente no que 

concerne à divisão sexual do trabalho. A vida social dividida entre os espaços privado e 

público se inscreve como realidade psíquica, de modo que as desigualdades de gênero 

são, em grande medida, sedimentadas. Tal como Lacan, Chodorow apenas indica que a 

diferença sexual se funda na cultura e não na natureza, mas sua descrição do 

desenvolvimento psíquico feminino parece deixar poucas brechas para outras mulheres 

que não aquela culturalmente conformada.   

A reprodução da maternagem das mulheres é a base para a reprodução 

da posição e das responsabilidades das mulheres na esfera doméstica. 

(...). A maternagem das mulheres também reproduz a família tal como 

ela é constituída na sociedade dominada por homens. A divisão sexual 

e familiar do trabalho na qual as mulheres maternam cria uma divisão 

sexual da organização e da orientação psíquica. A reprodução social é, 

assim, assimétrica. As mulheres nos seus papéis domésticos 

reproduzem os homens e as crianças fisicamente, psicologicamente e 

emocionalmente. As mulheres no seu papel doméstico de donas de casa 

estabelecem fisicamente uma rotina diária e se reproduzem como mães, 

emocionalmente e psicologicamente, na outra geração. Elas, portanto, 

contribuem para a perpetuação de seus próprios papéis e posição na 

hierarquia de gênero (CHODOROW, 1999, p. 208-209). 

 

   O problema é que o argumento de Chodorow não problematiza os fundamentos 

do discurso psicanalítico e, portanto, tende a reproduzir alguns de seus principais limites: 

o binarismo redutor homem/mulher, masculino/feminino; a universalidade e a 

inevitabilidade do processo de conformação psíquica no contexto da sociedade patriarcal; 

a intransponível cisão na ponte que liga a casa e a rua. “E existe no quadro traçado por 

ela, ao menos implicitamente, certa inevitabilidade ou qualidade estática no tocante ao 
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modo como mães e filhas se relacionam umas com as outras, como se única maneira de 

afastar a sufocante fusão de identidades fosse o pai também envolver-se na função 

materna” (WHITFORD, 1997, p. 152). Ou seja, há a presunção de que a vida ocorre no 

espaço público, superior, e que, portanto, a experiência das mulheres como mães não pode 

ter outro sentido além daquele que lhe atribui o simbólico patriarcal. Tal como Élisabeth 

Badinter, Chodorow prescreve para a Mãe como antídoto ao confinamento privado a 

entrega das chaves de casa ao pai, para que este, em sua “benevolência”, possa permitir-

lhe experimentar-se nas margens da rua.  

Incapaces de explicitar su resentimiento, se acusaban mutuamente de 

cancelar sus vidas encerrados en el catastrófico espacio familiar. (...) 

Mi madre cedía, pues pensaba que mi padre, fuera de la casa, se 

internaría por caminos felices, plagados de mujeres que le otorgarían 

gratuitamente sus favores: mi padre en el sendero del éxtasis y la burla 

a la antigua familia. Ella sólo rescataba para sí la tragédia cíclica de la 

degradación personal. Aún así, mi madre estaba permanentemente 

buscando el enfrentamiento y jugando con su supuesta desventura. En 

algún lugar esperaba el desplome final y la desarticulación de la familia, 

pero cerca de la realidad se replegaba, almacenando la tentación. Para 

mi padre, los disturbios no eran sino una parte constitutiva de su vida. 

Los consideraba útiles para mantener el equilibrio y recordarnos la 

extensión de su poder. Jamás pensó verdaderamente en abandonar la 

casa. Más aún, la sola idea le era insoportable pues el afuera le generaba 

gran inseguridad. Aprensado contra las casas de la ciudad, surgía en él 

un desamparo infantil que lo hacía retroceder hasta su penoso 

desarrollo. Cerca de mi madre había conseguido ahuyentar sus temores 

cumpliendo con sus designios genéticos. Las disputas, pues, le eran 

fundamentales porque así se cumplían sus anhelos bélicos, de los que 

salía no sólo indemne sino también triunfante (ELTIT, 2004, p. 196-

197). 

        

   Por um outro caminho, Luce Irigaray produz, de fato, um metadiscurso crítico à 

psicanálise. “Eu não diria que a psicanálise inventa, ou aumenta, o problema, mas que, 

infelizmente, ela se conforma demais com uma ordem social” (IRIGARAY, 1977, p. 

143). Para ela, não há, no quadro psicanalítico patriarcal, linguagem que expresse o (s) 

feminino(s).  “Toda teoria do ‘sujeito’ sempre foi apropriada ao ‘masculino’. Ao se tornar 

sujeito, a mulher renuncia à especificidade de sua relação com o imaginário” 

(IRIGARAY, 1974, p. 165). Ou seja, não existe no discurso psicanalítico, para Irigaray, 

mediação para exprimir o desejo feminino no espaço simbólico (na rua), senão enquanto 

resíduo, dejeto, imitação deformada do desejo masculino; ou como um “não todo” (nos 

termos de Lacan) a partir do qual se pode delimitar o todo do sistema patriarcal 

(IRIGARAY, 1977, p. 107). A proposta normativa de Irigaray é ambiciosa: interpretar 
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desde uma perspectiva não patriarcal (e, portanto, descolada do nome do Pai) e não 

hierárquica fragmentos do imaginário, de modo a metaforizar/simbolizar a relação 

primordial, o feminino recalcado e seus outros: 

Se nós continuarmos a nos falar na mesma linguagem, nós vamos 

reproduzir a mesma história. Você não sente? Escuta: em volta de nós, 

os homens e as mulheres, nós diríamos que são a mesma coisa. Mesmas 

discussões, mesmas disputas, mesmos dramas. Mesmas atrações e 

rupturas. Mesmas dificuldades, impossibilidades de se reunir. 

Mesmos... Mesmo... Sempre o mesmo.  Se nós nos falamos como se 

falam os homens há séculos, como nós aprendemos a falar, nós nos 

perderemos. Ainda... (...) Como te tocar se você não está lá? Teu sangue 

tendo se tornado o sentido deles. Eles podem se falar, e de nós. Mas e 

nós? Saia da linguagem deles. Tente romper os nomes que eles te 

deram. Eu te espero, eu me espero. Venha. Não é tão difícil. (...). Tente 

ter atenção a você. A mim. Sem te deixar distrair pela norma, ou pelo 

hábito (IRIGARAY, 1977, p. 205).  

 

Para Irigaray, esta linguagem opressora do Outro não pode prescindir do corpo 

feminino enquanto mercadoria. É à circulação de mulheres para satisfação do desejo 

masculino que visa a ordem patriarcal. As leis que legitimam as trocas simbólicas 

autorizam a apropriação, a transformação e a valoração pelos homens de tudo o que é 

percebido como parte da natureza, no que se incluem as mulheres. A condição de objeto 

e não de sujeito é, portanto, estruturante da feminilidade. “A mercadoria, como signo, 

sofre de dicotomias metafísicas. Seu valor, sua verdade, é social. Entretanto, este social é 

sobreposto a sua natureza, a sua matéria; a subordina como menor valor, e mesmo como 

não valor” (IRIGARAY, 1977, p. 175). O corpo da mãe é o espaço onde esta dualidade 

entre valor social e não valor natural se expressa com mais ênfase. Para Irigaray, o 

confinamento da mãe à representação da ordem fálica é o grande limite que a metafísica 

ocidental, na qual opera o discurso psicanalítico, impõe à metaforização do feminino. A 

mãe, para Irigaray, existe apenas para suporte ao simbólico masculino, e, portanto, 

desvinculada de qualquer ideia de identidade ou subjetividade feminina. Ela é, portanto, 

apenas o objeto (um corpo atrelado à sua natureza reprodutora) a partir do qual o desejo 

masculino pode se exprimir. O imaginário da menina em relação à mãe é tomado como 

equivalente ao masculino, de modo que a menina é vista como um menino menos alguma 

coisa (apenas um sexo é representado na linguagem).  

A chave para a feminilidade obliterada pela linguagem do Outro masculino, na 

visão de Irigaray, é a construção de uma outra representação para a relação entre mãe e 

filha: “a menina tem a mãe, em certo sentido em sua pele, na umidade das membranas 



90 
 

mucosas, na intimidade de suas partes mais íntimas, no mistério de sua relação com a 

gestação, com o parto e com sua identidade sexual” (1997, p. 179). O simbólico deles 

(dos pais psicanalíticos) se funda na ausência da mãe, na sua castração (IRIGARAY, 

1997, p. 179). A linguagem delas depende da mãe, sem a qual nenhuma possibilidade de 

si é possível. “O sujeito menina não domina coisa alguma, a não ser talvez seu próprio 

silêncio, seu vir-a-ser, seus excessos. (...). Elas não desejam dominar o outro, mas sim 

criar a si mesmas” (IRIGARAY, 1997, p. 181). Este outro simbólico que pretende 

emancipar Irigaray obviamente repousa em uma interpretação bastante particular do 

imaginário feminino, tomado como essência tanto quanto nos discursos de Freud e de 

Lacan. A mulher está lá, como presença corpórea e realidade psíquica, esperando a 

autorização da cultura para se expressar, tornar-se linguagem. De algum modo, ao menos 

implicitamente, este feminino silenciado pelo simbólico masculino parece capaz de 

redimir a humanidade de seu pecado mais grave, o matricídio, e reconciliá-la com sua 

potência plural desde “prazeres gratuitos, bem-estar sem penas, gozos sem posses” 

(IRIGARAY, 1977, p. 193). 

É preciso desconfiar desta benevolência essencial da feminilidade (do colo da mãe 

como espaço inerentemente acolhedor), construída como utopia de superação das 

relações de dominação e de apagamento da diferença. Como passo estratégico para 

desestabilizar a mascarada feminina no simbólico patriarcal, podemos entender o 

movimento de Irigaray na direção de uma feminilidade ideal proibida pela linguagem do 

Outro. Como não está lá, esta mulher (que são muitas, na verdade) pode se apoiar no ideal 

de feminino projetado pela própria Irigaray, enquanto mulher ocidental, letrada, 

psicanalista, de classe média. Embora Irigaray se esforce para justificar sua ideia de 

feminino a partir de sua experiência clínica, esta projeção independe de apoio na realidade 

e, portanto, goza de maior liberdade que as representações do feminino sustentadas no 

discurso do simbólico patriarcal, forte e consistentemente atacado por ela. Esta não 

posição permite que Irigaray desloque as contradições do seu discurso para o âmbito da 

linguagem do Outro (a presença do falo). Desse modo, é, para ela, possível atribuir, por 

exemplo, a rivalidade entre mulheres, a violência materna, a exploração de mulheres por 

mulheres à posição relativa das mulheres na ordem simbólica patriarcal (como 

melancólicas, abandonadas, rejeitadas). Bastante sagaz e politicamente relevante este 

movimento, que utiliza a metafísica da presença do Outro no discurso psicanalítico contra 

si. Se apenas o Outro pode estar de fato lá (como Freud insinua e Lacan afirma 
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categoricamente), é sobre ele que reside toda a responsabilidade por aquilo que as 

mulheres não desejam ser. 

Isto dito, o argumento de Irigaray termina por enfraquecer-se ao oferecer como 

antídoto uma dose exagerada do veneno. Este ideal de feminino fundado em oposição ao 

masculino, o mundo dos homens, não emancipa o corpo da dicotomia essencial, 

reificando-o, mas que desnudando a complexidade da noção de diferença. Por que seria 

a representação do feminino menos opressora e dominadora que a do masculino 

patriarcal? Dentro desta linguagem do Outro (que é aquela através da qual Irigaray fala 

todo o tempo) os femininos realmente apenas podem silenciar ou imitar? Em outras 

palavras, para escutar a Mãe é de fato necessário e útil matar o Pai? Obviamente tais 

perguntas não podem ser respondidas pela leitura dos textos de Luce Irigaray, uma vez 

que o discurso dela contra o simbólico patriarcal ecoa dentro do espaço oferecido a ela 

por esta mesma ordem e, desse modo, está dentro e não fora do sistema de valores e da 

economia de sentidos que condena. Ao formular esta crítica à Irigaray estamos também 

reconhecendo um importante limite do nosso trabalho aqui. Como já adiantamos na 

introdução, não temos qualquer pretensão nesta tese de superar esta dificuldade dos 

escritos feministas de construir um discurso dialético sobre a diferença sexual, falando 

desde uma posição que não apele para o essencialismo e que não reafirme uma categoria 

de análise mulher, em que pese todos os problemas que reconhecemos neste processo. 

Conhecemos alguns discursos contemporâneos (os pós - feminismo, 

estruturalismo, modernismo, por exemplo) que prometem realizar essa travessia do 

discurso para além do corpo sexuado como realidade, das representações identitárias e 

das subjetividades totalitárias como teleologia22. Os textos literários que estudamos nesta 

tese podem ser lidos como exemplares deste movimento de fragmentação da 

subjetividade, de ressignificação precária e instável da experiência de sentir e ser em um 

mundo oprimido e comprimido por fronteiras, hierarquias e violências extremas. Este 

processo de manipulação do corpo como significante e significado têm importante valor 

ético e estético. As criações literárias de Toni Morrison e Diamela Eltit problematizam os 

limites do corpo sexuado, especialmente quando os definem nas interseções entre 

diferentes discursos de poder, dentre os quais o do contrato social e da psicanálise, mas 

                                                           
22 Destacamos neste grupo o trabalho de Judith Butler e sua problematização das categorias sexo e gênero 

desde o conceito de performatividade (do atribuir gênero a um corpo para que este encontre-se e 

desencontre-se com os outros fora e dentro de si).  
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não apenas. São múltiplas as vias abertas pelos corpos em estado de precariedade psíquica 

e social imaginados por Eltit e Morrison para um discurso crítico e transformador dos 

mecanismos de controle e disciplinamento de gênero. Não vamos percorrer nesta tese 

todos esses caminhos, mas precisamos destacar que o sentido de feminilidade construído 

e desconstruído nos romances passa por um movimento de profanação do corpo prescrito 

e normalizado pelos contratualistas e psicanalistas, à revelia do sistema patriarcal. Na 

condição de abandono, diferente do que afirmam Freud, Lacan, Chodorow e Irigaray, há 

sim sentido e sublimação: 

Existe uma solidão que pode ser embalada. Braços cruzados joelhos 

encolhidos; contendo, contendo mais, esse movimento, diferente do de 

um navio, acalma e contém o embalador. Depois, existe uma solidão 

que vaga. Nenhum embalo pode contê-la. Ela é viva, independente. 

Uma coisa seca e espalhada que faz o som dos próprios pés da pessoa 

indo parecer vir de um lugar distante. Todo mundo sabia como ela se 

chamava, mas ninguém sabia seu nome. Desmemoriada e inexplicada, 

ela não pode se perder porque ninguém está procurando por ela, e 

mesmo que estivessem, como poderiam chamá-la se não sabem seu 

nome? Embora ela tenha querência, não é querida (MORRISON, 2007, 

p. 361). 

 

Ao finalizar este capítulo, explicitamos nosso viés para leitura dos romances El 

Cuarto Mundo e Amada. A posição das personagens mães constituem a chave que usamos 

para a interpretação dos romances que apresentamos e discutimos nos três próximos 

capítulos. Tais mães são cultural e biologicamente mulheres (talvez com a exceção do 

híbrido gêmeo María Chipia de El Cuarto Mundo). Poderiam não sê-lo. As condições do 

contrato social e do simbólico patriarcal na contemporaneidade permitem, ainda que 

parcial e precariamente, que outras identidades ocupem a posição da Mãe (do cuidador 

primordial). Obviamente que esta transgressão do sagrado materno inscrito no conceito 

de mulher como corpo biológico reprodutor encontra muita resistência cultural, moral e 

legal, bem como se constitui em um dos espaços privilegiados para a realização da 

violência de gênero nos dias atuais. Como afirma Judith Butler, sem pensar nas 

interseções entre as múltiplas possibilidades de identidade de gênero (que obviamente 

não cabem na oposição homem/mulher, masculino/feminino), o feminismo se enfraquece 

enquanto discurso crítico, do mesmo modo que se arrisca a tornar-se um instrumento de 

opressão e silenciamento do outro, da diferença, que não cabe nos limites da 

representação que parte da biologia (BUTLER, 2016, p. 21). É importante, portanto, que 

outras mães, que não mulheres nos sentidos estritamente biológico, cultural e psíquico, 
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entrem na cena social e política, tornando a casa um lugar mais plural. Não podemos, 

contudo, deixar de mostrar certo ceticismo quanto à celebração da assimilação de modos 

diversos de parentalidade aos discursos do contrato social (o reconhecimento público da 

origem no cuidado da Mãe e no nome do pai) e da psicanálise (a normalização psíquica 

no abandono do amor à mãe e na aceitação da lei do Pai). Se tais discursos, como 

discutimos nestes dois primeiros capítulos, são estruturantes da ordem patriarcal na 

modernidade, sua ampliação por si só não promete uma automática mudança na direção 

de relações de gênero mais horizontais e menos violentas.  

Por outro lado, não é possível ignorar os múltiplos espaços de luta, coletivos e 

pessoais, para tornar a nossa existência conosco mesmos e com os demais, nos termos de 

Butler, mais suportável (“livable”). As relações de cuidado são, objetivamente, uma 

necessidade humana, uma forma de “negociar a reprodução da vida e as exigências da 

morte” (BUTLER, 2016, p. 148), que todos experimentamos em algum momento. 

Independente das múltiplas posições que ocupemos e possamos ocupar uns em relação 

aos outros, precisamos cuidar e ser cuidados. Como explicitamos ao longo desses dois 

primeiros capítulos, estas relações de cuidado têm sido realizadas, ao menos idealmente, 

no espaço privado e seus congêneres (como escolas, hospitais, creches e asilos), mas 

reguladas de forma intransigente na esfera pública. Há, portanto, uma hierarquia 

simbólica, e também material, entre a casa e a rua. O espírito (entendido como o sentido 

metafísico do processo de cuidar e ser cuidado) foi expropriado do corpo que cuida, 

fazendo com que a relação de cuidado incorpore inevitavelmente uma dimensão de 

violência, mais ou menos acentuada pelas identidades que se cruzam com as posições de 

mãe e filha (o). Nos contextos dos romances que analisamos, esta violência se aproxima 

do intolerável, quando nos deparamos com os limites impostos ao corpo e à subjetividade 

pelo sistema de expropriação imperialista, em El Cuarto Mundo e escravista, em Amada. 

Quando tudo, principalmente a mãe, está à venda e custa barato, cuidar e ser cuidada é 

uma experiência que dói, paralisa e enlouquece. Mas esta é apenas parte da história ou 

das histórias. Há outros sentidos possíveis, indizíveis no sistema regulatório das relações 

de cuidado, que surgem no exercício de imaginação de Eltit e de Morrison.     

 Estas mães, a partir dos paradoxos dos discursos que as disciplinam (que as 

obrigam psíquica e socialmente a cuidar, mas simultaneamente lhes expropriam dos 

meios de fazê-lo), na nossa leitura, rompem com a interdição da linguagem do Outro, 

subvertendo o tabu do incesto. A conexão destas mães com o objeto de seu cuidado é 
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ambígua e ambivalente. No vazio da ausência de si e da insuficiência do outro, a angústia 

do não ser é vivenciada a partir do ato devorador de uma alteridade em potência, que 

embora não encontre meios materiais para expressar-se, resiste nos fragmentos 

inconscientes da memória que, simultaneamente, perturba e tranquiliza. Tais experiências 

vão muito além de um mero gesto de sacrifício, apolítico e passivo. É, simultaneamente, 

luto e a luta (e não apenas o estado de paralisia melancólica a que Freud condenou o 

feminino materno). Neste processo, as mães de Eltit e de Morrison, abandonadas e 

esquecidas pelo Outro, reencontram-se com o seu desejo, reassumem o controle sobre 

seus corpos e atribuem sentido a sua experiência, desde fragmentos de si que, ao mesmo 

tempo, negam e reafirmam sua condição de mãe. A precariedade extrema da agência 

pública dessas mulheres é, subversivamente, o caminho de sua realização enquanto 

sujeitos (angustiadas, feridas, partidas, mas ainda e, sobretudo, sujeitos). “A criança-

diabo era esperta, pensaram. E linda. Tinha assumido a forma de uma mulher grávida, 

nua sorrindo no calor do sol da tarde” (MORRISON, 2007, p. 346). 
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4 A ESCRITA DA RESISTÊNCIA NO CORPO DA MÃE SUDACA 

Mi madre estuvo toda la vida conmigo y nunca 

me dejó pensar que yo podría estar sin ella 

(Diamela Eltit) 

  

A mãe, seja como metáfora, como tema, como lugar político ou como síntese da 

crítica mais pura e honesta da ordem vigente, é uma presença inconteste na literatura de 

Diamela Eltit. Em muitas ocasiões de forma explícita, Eltit recorre a fragmentos 

perturbadores dos discursos modernos sobre a mãe para explicitar a extrema precariedade 

dos encontros intersubjetivos na América Latina. Nas interseções entre as dimensões 

afetiva, sexual, cultural, social e política do ser latino-americano, Eltit expõe quase 

sujeitos colonizados e encarcerados em sentidos opressores vividos e revividos em 

espiral, que reconhecem seus limites no ventre e no cuidado materno. Esta mãe, plural 

em seu devir, encontra-se encarcerada por uma cultura que lhe impõe a simbiose física e 

afetiva entre corpos que apenas podem ser reconhecidos em sua subjetividade no âmbito 

da esfera da separação. Neste sentido, a mãe na literatura de Eltit é lugar de realização do 

poder do Outro, da cultura falologocêntrica, um espaço vazio de sentido social como o 

representa Luce Irigaray, mas não apenas. É, simultaneamente, espaço da conexão 

fundamental com o outro de si, de expressão de um desejo de ser e pensar que ultrapassa 

os limites do simbólico patriarcal. 

El Cuarto Mundo, tal como as grandes narrativas sobre a gênese humana, parte da 

palavra masculina. É o feto varão, arrogando sua antecedência em relação à irmã, que 

toma a palavra para explicar em um discurso linear no espaço e no tempo sua própria 

gestação e aquela de sua irmã. A organização do discurso do gêmeo contrasta 

estrategicamente com o contexto de sua posição precária no romance. O feto (dependente, 

confinado, alheio às luzes da consciência) apenas pode conhecer por meio de fragmentos 

do inconsciente materno, caótico, ambivalente, metafórico e irracional. Entretanto, 

enquanto projeto de vida masculina, sua capacidade de articular o sentido total da 

experiência o antecede enquanto matéria e disciplina os corpos a ele vinculados: no caso 

do romance o corpo da mãe e o da irmã gêmea. O narrador não tem dúvida sobre sua 

superioridade em relação aos corpos femininos e, desse modo, justifica sua primazia em 

contar-nos a história, revisitando lugares comuns do discurso social e psicanalítico sobre 

a mãe. Despreza e insulta a relação entre a mãe e a irmã gêmea, que escapa à sua 

capacidade de atribuir sentido. 
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No mesmo dia em que nasceu Gabriela Mistral, em 7 de abril, não por acaso 

porque duvidamos de coincidências fortuitas na literatura de Diamela Eltit, o gêmeo foi 

concebido e invadido pelos “sonhos femininos”. De um ato de violência dominadora do 

poder masculino (do pai) sobre o corpo doente, sem fala e passivo do feminino colonizado 

pelo desejo do outro (da mãe), tem origem o mestiço sudaca23, prole indesejada e impura. 

O termo “sudaca” é usado por Eltit para designar um tipo racial em condição extrema de 

precariedade, condenado pelas suas culpas aos espaços mais marginais da experiência 

humana. Apropriando-se subversivamente de uma expressão de desprezo e preconceito, 

Diamela Eltit constrói um espaço literário original, fortemente crítico dos lugares 

estabelecidos para uma escritora latino-americana. A partir de sua experiência como 

intelectual “sudaca”, problematiza o diálogo entre centro e periferia do sistema 

internacional (a dimensão pública do poder), relacionando-o com as dimensões mais 

íntimas dos encontros humanos no espaço da casa sudaca (a esfera privada do poder): 

 

Déjame referirte los antecedentes que me llevaron a la imagen 

de"cuarto mundo". Yo había viajado a un congreso feminista al que me 

invitaron en Canadá; era la primera vez que acudía a un congreso 

feminista. Estaba en una mesa con participantes del Tercer Mundo: una 

africana, una indígena, yo, una latinoamericana. Todo este tramado de 

categorías me parecía irreal porque en verdad se supone que uno habita 

un mundo sin estas definiciones. En las invitaciones nos habían dicho 

que nos íbamos a juntar con las editoras feministas y con grupos de 

mujeres para diálogar, pero cuando hubo esas conversaciones, las del 

Tercer Mundo no estábamos, sólo había mujeres del llamado Primer 

Mundo como americanas, alemanas y de otras naciones europeas. Nos 

trataron como fetiches, éramos fetiches necesarios. Todo esto te hace 

pensar no mal, pero de nuevo es un problema político. No es que uno 

se resienta o siquiera se enoje, no tiene sentido enojarse. Lo que te 

permite es agudizar la mirada—nada más. Luego viajé a Francia, otro 

congreso al que me invitaron y allí me hablaron de que había cordones 

de pobreza en el Primer Mundo, de gente que se desocializaba, gente 

que no eran vagabundos, sólo se desocializaban dentro de las casas, por 

ejemplo habitaban con veinte gatos. Y entre esta cosa del Tercer Mundo 

y esta gente desocializándose en el Primer Mundo, que constituye más 

bien algo subjetivo y psíquico salió el título de mi novela. Por otra parte 

en España a los sudamericanos nos llaman sudacas que es un término 

peyorativo, entonces tomé todas esas referencias sociológicas y quise 

productivizarlas. En fin hice una novela sudaca. En ese contexto se daba 

la historia, entre interpretaciones, represiones, clasificaciones (ELTIT, 

1998, p. 46-47).  

  

                                                           
23 Eltit afirma, em entrevista a Fernando Burgos e M.J. Fenwick, que o termo “sudaca” se refere a uma 

forma pejorativa de designar os sul-americanos na Espanha na década de 1980.   
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Neste contexto, autorizamo-nos a ler a referência à Gabriela Mistral como uma 

crítica à escrita fetiche produzida na América Latina para apreciação e comercialização 

nos espaços literários do centro. A primeira mulher latino-americana laureada com o 

prêmio Nobel ratifica em seus escritos sobre identidade nacional um modelo de literatura 

exaltador de uma mestiçagem benevolente, que constitui um dos principais signos do 

projeto modernizador latino-americano do qual fizeram parte grandes escritores entre a 

segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Na análise de Grandón 

Lagunas (2005), a obra indigenista de Gabriela Mistral se constrói na tensão entre a 

missão modernizadora/evangelizadora assumida pela escritora latino-americana e a 

postura crítica da intelectual quanto à violência colonizadora e ao intervencionismo do 

capitalismo internacional: 

Es curiosa, por decir lo menos, la manera en que se presentan en 

Gabriela Mistral las temáticas de esta identidade [etno-racial], en la que 

subyace la reconstitución o más bien el problema de la constitución de 

la misma, apreciada en su mismo origen, como escindida y violenta, 

con un padre conquistador y en la práctica de su descendencia, como 

un conformador patriarcal en ausencia, y una madre aborigen, 

receptáculo primario (en el sentido de “materia” o “sustancia”, como lo 

define nuestro Diccionario de la Lengua Española), una mujer-madre-

tierra resuelta en su apreciación del mestizaje (...). (...), es justamente 

en la prosa mistraliana donde –a pesar y acaso en razón de su tensión 

ginotérrea– la autora evidencia un discurso dominante, altamente 

patriarcal y colonizador que conforma, como un eje simbólico deseable 

y deseado, una labor evangelizadora occidental sobre los pueblos 

indígenas. Léanse por ejemplo los recados a fray Bartolomé de Las 

Casas y a Vasco de Quiroga. El Padre de Las Casas es expuesto en el 

texto con la categoria de santo, incluyéndose en ella como constitución 

suficiente, específica, a toda la “tradición” de la conquista española: 

“línea de guerreros y políticos; línea de sabios y letrados; línea de 

santos” (Mistral 1978: 171). En contraste con esta visión; pero aún más, 

como necesario acompañamiento, el discurso referido al indígena en 

estos artículos arroja una visión bastante disminuida y hasta denigrante 

sobre éste, con calificativos como “languidez tórrida”, “nuestro 

fatalismo indio”, “nuestros vicios etno-raciales”, “indio (pieza de difícil 

tratamiento)” (Mistral 1978: 173). (...). El término “indios” contiene 

hasta hoy una fuerte connotación negativa y denigratoria en nuestra 

cultura, de lo que deduzco, conforme y en relación de todo lo expuesto, 

que Mistral define lo criollo-mestizo como ideal para la identidad 

latinoamericana, más allá o acá del indígena (GRANDÓN LAGUNAS, 

2005, p. 85;87). 

 

As primeiras palavras expostas em El Cuarto Mundo repetem o enunciado literário 

indigenista de Gabriela Mistral na voz do gêmeo sudaca. Ao narrar sua concepção, o gêmeo 

reflete a narrativa mistralina sobre a origem do latino-americano: afirma ser fruto do encontro 

violento de um pai usurpador do território-corpo de uma mulher fragilizada, feita de 
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receptáculo da semente do novo ser. Entretanto, a imagem projetada pela escrita especular de 

Eltit está deformada. Não vemos, como em Gabriela Mistral, a prole virtuosa representada no 

crioulo-mestiço redentor dos pecados e das culpas genitoras, mas o desgraçado sudaca, 

subraça atormentada pelos terrores femininos (a maldição da conexão com a mãe). Eltit, 

desse modo, já nas primeiras linhas desconforta o leitor experiente ao frustrar suas 

expectativas em torno de um romance latino-americano. Partindo de Gabriela Mistral, 

tomada como símbolo da origem do romance moderno chileno, Eltit renega a mãe, ou o 

pai, ou ambos, na medida em que define este ser sudaca por meio de uma identidade 

sexual híbrida: um masculino que não alcança separar-se do feminino. Recusa-se a 

posicionar-se como escritora fetiche para o mercado literário chileno e internacional, 

produzindo um tipo de crítica simpática aos espaços mais “vanguardistas” dos centros do 

poder capitalista. Não fará como Mistral, que se autodeclarava mestiça e exaltava os 

benefícios de sê-lo em sua literatura. Não escreverá o grande romance chileno; não 

ganhará prêmios internacionais. É apenas uma escritora sudaca:   

 Un 7 de abril mi madre amaneció afiebrada. Sudorosa y extenuada, 

entre las sábanas, se acercó penosamente hasta mi padre, esperando de 

él algún tipo de asistencia. Mi padre, de manera inexplicable y sin el 

menor escrúpulo, la tomó, obligándola a secundarlo en sus caprichos. 

Se mostró torpe y dilatado, parecía a punto de desistir, pero luego 

recomenzaba atacado por un fuerte impulso pasional. La fiebre volvía 

extraordinariamente ingrávida a mi madre. Su cuerpo estaba librado al 

cansancio y a una laxitud exasperante. No hubo palavras. Mi padre la 

dominaba con sus movimientos que ella se limitaba a seguir de modo 

instintivo y desmañado. Después, cuando todo terminó, mi madre se 

distendió entre las sábanas, durmiéndose casi de imediato. Tuvo un 

sueño plagado de terrores femeninos. Ese 7 de abril fui engendrado en 

medio de la fiebre de mi madre y debí compartir su sueño. Sufrí la 

terrible acometida de los terrores femininos (ELTIT, 2004, p.147). 

 

 A fragilidade e o terror sudacas residem, assim, na conexão com a mãe, com o 

feminino. Esta conexão impõe ao gêmeo, tanto quanto à escritora sudaca, a memória da 

violência, da precariedade, do confinamento, da impureza, da indignidade. O discurso do 

Outro está presente em El Cuarto Mundo, no pensamento que pretende repetir o 

personagem narrador María Chipia (o gêmeo sudaca) ao tomar a palavra, bem como na 

escrita de Eltit (em sua referência explícita a grandes discursos do pensamento ocidental 

como o contrato social, a psicanálise e o biopoder foucaultiano). Contudo, este discurso 

não pode honestamente resistir à condição de precariedade a que a raça sudaca está 

exposta. Desse modo, grandes instituições da vida moderna de que trata El Cuarto Mundo 
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(a família, a identidade nacional, a soberania política, a relação público e privado, o 

romance) somente podem existir enquanto fragmentos, resíduos do poder disciplinador 

das ideias sobre corpos limitados em sua capacidade de pensar e agir. Em El Cuarto 

Mundo, expressa-se a violência de um ser e dizer, simultaneamente, imposto e impedido. 

Não parece haver alternativas discursivas ao poder; ele está por toda parte. Não há corpo 

(narrador, personagem, escrita, escritora) que escape às possibilidades da linguagem do 

Outro, da cultura patriarcal, do contrato social, como defendeu Lacan. “Se me otorgó el 

nombre de mi padre. A mi hermana se le designó también un nombre” (ELTIT, 2004, p.  

158). 

Por outro lado, esta linguagem, a submissão ao nome do pai e o abandono da mãe, 

não pode ser realizada, pois faltam aos corpos disciplinados as condições mínimas 

(materiais, culturais e psíquicas) para sujeição ao discurso de poder do Outro. “Mi madre, 

solapadamente, me miró y dijo que yo era igual a María Chipia, que yo era ella. Su mano 

afilada recorrió mi cara y dijo: ‘Tú eres María Chipia’ (...). Mi ser sublevado y enfermo 

se ubicó en el epicentro del caos” (ELTIT, 2004, p. 158).  Neste sentido, os personagens 

construídos por Eltit, e seu projeto de escrita como um todo, se situam estrategicamente 

à margem da ordem hegemônica, não por superioridade moral ou escolha intelectual, mas 

pelo imperativo da sobrevivência em um contexto de continuadas e múltiplas violências 

a que estão expostos. De acordo com Teresa Porzecanski (2005), as escritas do feminino 

na América Latina contemporânea têm desafiado o apagamento do corpo da mulher no 

cânone literário da região ao interseccionar três movimentos éticos e estéticos: o 

transbordamento (indo além do lugar a elas destinado); a ruptura (não se submetendo aos 

códigos impostos a suas escritas); e o interstício (posicionando-se na margem, tratando 

do que não é prestigioso, do que é visto como menor). “Escritura entonces de lo ‘no-

importante’, que trae a primer plano personajes y situaciones ‘menores’, que no llamarían 

de otro modo la atencíon, ocupados en rutinas menores dentro de contextos no relevantes 

para la mirada del discurso patriarcal” (PORZECANSKI, 2005, p. 83). A literatura de 

Diamela Elit é um dos mais expressivos exemplos deste tipo escrita do feminino, que 

intencionalmente se localiza nos microespaços desprezados pelo poder, onde não é 

possível firmar o contrato social, nem exaltar o nome do pai.   

A pesar de conformar una família “tradicional”, los personajes viven en 

el margen de una ciudad sudaca, por ello portan en sus cuerpos la 

perversión. Todos estos personajes exceden la normalidad impuesta, ya 

sea por su aparencia grotesca de locura o por sus prácticas excesivas y 
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abyectas, constituyendo un problema para el sistema. La deformidad y 

el defecto se constituyen en la fractura corporal y textual que estos 

personajes encarnan por medio de la monstruosidad que es la figura que 

representa de mejor forma la resistencia y la transgresión en una 

sociedad disciplinaria (BARRIENTOS, 2016, p. 20). 

 

É a partir deste corpo mais marginal, percebido como dejeto, que se expressa a 

voz de resistência ao poder patriarcal, na interseção entre as tragédias pública (a 

mercantilização da vida humana e a precarização dos direitos sociais) e privada (o 

esfacelamento da família patriarcal pelo adultério da mãe e pelo incesto dos irmãos 

gêmeos).  Já o título do romance remete a estas duas dimensões indissociáveis e 

sobrepostas do poder. O “quarto mundo” de forma mais explícita faz referência a este 

lugar mais baixo e precário do sistema político, social e econômico internacional em 

contraposição ao primeiro, segundo e terceiro mundos (em uma categorização dominante 

da política internacional no momento da escrita do romance, o ano de 1988). É o espaço 

em que se expressam com mais intensidade a violência política, o abandono psíquico e a 

vulnerabilidade econômica. A crítica à obra literária de Diamela Eltit e seus escritos não 

ficcionais (seus ensaios, principalmente) convergem em afirmar o posicionamento crítico 

intransigente da autora com relação aos rumos políticos do Chile no período conhecido 

como “Transição”24. Em diversos ensaios ao longo dos anos 1980 e 1990, Eltit construiu 

um discurso crítico consistente e feroz à retórica democrática pós ditadura militar, às 

políticas econômicas neoliberais e ao conservadorismo religioso (fundamento de uma 

política de apagamento das tensões mais latentes no processo de construção da memória 

política chilena). Diz Eltit no ensaio “Sociedad Anónima”: 

Digo, la preponderancia divinizada de la actividad empresarial, lo 

militar y lo religioso sumado a los pactos políticos con la derecha, 

ponen a la ciudadanía y a sus deseos en un lugar de creciente 

devaluación. Ya no es la opinión pública un referente válido para 

realizar políticas y para establecer éticas – asistimos a la vertiginosa 

muerte del lema ‘gana la gente’ -, sino los dictámenes de los 

empresarios, las órdenes militares, las prédicas religiosas con las que 

cada una de las instituciones exhibe (en el sentido del exhibicionismo 

como patología) una enorme cuota de poder, que permite sospechar que 

nos encontramos inmersos en una forma múltiple de co gobierno, un co 

gobierno que excluye y menosprecia a la ciudadanía. Un sujeto 

ciudadano empujado a adecuarse a una extraña forma de democracia 

                                                           
24 Período político em que se deu, no Chile, a passagem do poder político das forças armadas aos setores 

civis. Em estrito senso, compreende os anos entre 1988 e 1994 – do plebiscito que rejeitou o governo de 

Pinochet ao mandato de Patricio Aylwin. 
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que lo invoca sólo como retórica. Que lo convierte en un ciudadano que 

simula la aparencia de un ciudadano. (...) Habría que pensar en la 

resistencia que plantean ciertos cuerpos cuando se presentan como 

irreductibles a ser atrapados o seducidos o sometidos a las lógicas de 

consumo o a las formas culturales dominantes. Habría que pensar a un 

considerable número de cuerpos que se mantienen refractarios a pactar 

pacíficamente con los hábitos que el sistema tecnologizado les propone, 

como son los cuerpos marcados por políticas disidentes o recorridos por 

la locura o sumidos en la extrema pobreza o representantes del espacio 

sicorreligioso de los pueblos originarios (ELTIT, 200025, p. 34-35).           

 

De forma menos evidente, mas coerente com a visão de mundo que sustenta o 

trabalho de Eltit, o “quarto mundo” expressa as relações ocorridas no espaço íntimo do 

quarto, da casa fechada para o mundo exterior. A precarização extrema de suas agências 

públicas condena os personagens à clausura, à dessocialização, à perversão, 

transformando o quarto privado no único mundo acessível ao sudaca. Em contraposição 

à casa burguesa, colonizada pelo discurso público (do contrato social e do conto edipiano, 

principalmente), a casa sudaca parece indisciplinável e, portanto, inútil ao poder 

patriarcal. O afastamento da família sudaca do espaço da cidade pela transgressão da mãe 

degenera as relações entre seus membros, condenando-os ao exílio da esfera pública, ao 

aparente lugar da não linguagem. Sem submissão à linguagem não pode supostamente 

haver consciência, nem subjetividade, nem romance, apenas psicose, de acordo com o 

discurso psicanalítico. Seria lógico esperar ao final da narrativa do gêmeo sudaca o fim 

da história. Só que não é este o desfecho de Eltit. A história resiste e a palavra é transferida 

à irmã gêmea, que continua em outra linguagem, como desejou Luce Irigaray, a narrativa 

da trajetória da família sudaca. E esta outra linguagem, imaginada por Diamela Eltit, se 

expressa na soberania do privado em relação ao público, na exploração de outros sentidos 

possíveis para os encontros humanos de corpos incompletos e em simbiose, confinados à 

casa como espaço residual: 

El cuerpo, emerge como lugar de resistencia al explotar sus zonas más 

reprimidas a través de diferentes perversiones sexuales como el incesto, 

el autoerotismo, el dolor/goce, etc. (...). El cuerpo propio desaparece y 

se deja ocupar por los signos y las marcas de aquello que ha sido 

negado. Es por ello que los personajes, por medio de una performance, 

muestran orgullosamente las heridas auto-inferidas o producidas en el 

proceso de subjetivación, es decir, en la búsqueda de algún punto de 

fuga. (...). Hacer temblar y estremecer el pensamiento tradicional 

occidental y su forma lógica de concebir el mundo a través de la 

violencia y la jerarquía es la tarea que tiene este nuevo concepto de 

                                                           
25Ensaio escrito no ano de 1999, que integra a compilação Emergencias (publicada em junho de 2000), na 

seção intitulada “Transición Democrática, Mercado y Literatura”. 
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escritura. De este modo, las novelas de Eltit son el resultado de una 

territorialización de la escritura donde los narradores adquieren cuerpo 

en el proceso mismo de escribir. Por esto, el cuerpo y el texto se tornan 

fragmentados y abyectos. Hablamos de cuerpos autoflagelados, 

sudacas, incestuosos, lacerados y fragmentados. Así, la escritura 

funciona como un dispositivo que narra la violencia por medio de 

diferentes atentados al cuerpo. Los cuerpos en la narrativa de Eltit no 

son completos, sino que siempre narran fragmentos del propio cuerpo. 

Así, en este proceso, la familia de El cuarto mundo, se va identificando 

con aquellos personajes que están en las afueras de la ciudad, “los 

sudacas”, y con los rasgos que son asociados a ellos: incesto, 

infidelidad, violencia, sangre, etc. (BARRIENTOS, 2016, p. 23). 

 

4.1 Será irrevocable la derrota ou não professarei o nome do Pai 

A primeira parte de El Cuarto Mundo, intitulada “Será irrevocable la derrota”, se 

constrói em torno da tensão inconsciência/racionalidade. A voz narrativa em primeira 

pessoa expressa um relato temporalmente linear (ainda que as marcas do tempo no 

romance não sejam exatas), enunciado no pretérito em um simulacro de memória e 

estruturado rigorosamente de acordo com as etapas do desenvolvimento psíquico e social 

contidas nos discursos hegemônicos sobre sexualidade. Desse modo, o gêmeo aparece, 

incialmente, como um narrador que afirma plenamente sua potência criativa e crítica, um 

exemplar do ideal de sujeito moderno, legitimado por pensar nos limites analíticos da 

razão. Entretanto, sabemos, desde as primeiras linhas do romance, tratar-se de um menino 

que narra os pormenores da sua relação simbiótica com a mãe e com sua irmã gêmea 

desde a concepção. A narrativa do gêmeo sudaca não pode ser, ao menos enquanto 

totalidade, um relato de memória, já que esta é uma faculdade da consciência; a 

capacidade do sujeito humano de atribuir sentido a inquietações presentes a partir da 

formulação de um discurso sobre o passado que se apoia em fragmentos, restos de 

experiência lembrados, que podem ter mais ou menos relação com o empiricamente 

vivido. O narrador, ao início de seu relato, exatamente quando na leitura psicanalítica não 

pode existir consciência (na fase pré-edipiana, intrauterina e mesmo pré-concepção), 

expressa-se com mais segurança, precisão e arrogância. Não duvida do que nos conta, dos 

juízos proferidos sobre a mãe e a irmã, bem como sobre sua posição de superioridade na 

ordem familiar.  

Toda esa rutina constituía para mí una falta radical de estímulos que no 

me permitían sustraerme de mi hermana melliza, quien rondaba cerca 

mío. Aun sin quererlo, se me hacían ineludibles su presencia y el orden 

de sus movimientos e intenciones. Pude percibir muy precozmente su 

verdadera índole y, lo más importante, sus sentimientos hacía mí. 
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Mientras yo batallaba en la ansiedad, ella se debatía en la obsesión. 

Ante cada centímetro o milímetro que ganaba se le desataban 

incontables pulsiones francamente obsesivas. Su temor obsesivo se 

inició en el momento de su llegada, cuando percibió angustiada la real 

dimensión y el sentido exacto de mi presencia. Buscó de imediato el 

encuentro, que yo, por supuesto, evadí conservando con ella la mayor 

distancia posible. Durante el primer tempo fue relativamente fácil. 

Estaba atento al devenir de las aguas: cuando se agitaban, yo iniciaba el 

viaje en dirección inversa. Mi hermana era más débil que yo. Desde 

luego, esto se debía al tiempo de gestación que nos separaba; pero aun 

así era desproporcionada la diferencia entre nosotros. Parecía como si 

la enfermedad agravada de mi madre y el poco énfasis desplegado por 

mi padre en el curso del acto hubieran construido su debilidad. En 

cuanto a mí, su fragilidad me era favorable, pues ella, en su búsqueda, 

se agotaba enseguida, lo que le daba un radio de acción muy limitado 

(ELTIT, 2004, p.149-150).    

 

Poderíamos dar menor atenção a esta tensão entre a posição do personagem na 

história e a postura do narrador. Como El Cuarto Mundo se apresenta na esfera do 

discurso ficcional, não deveria surpreender esse efeito de extensão e subversão das 

possibilidades de real no discurso referencial. Entretanto, na nossa leitura, a sobreposição 

entre consciência (a narração desde a posição de sujeito) e inconsciência (os sonhos da 

mãe como fonte do discurso que arroga o estatuto de verdade) constitui uma estratégia 

narrativa fundamental para a construção do sentido do romance. A imaginação de um 

discurso racional construído a partir do fluxo do inconsciente (que sabemos caótico, 

contraditório e inacessível à consciência) não pretende criar apenas um ambiente 

fantástico, cujo um dos efeitos é forçar o leitor a ampliar sua concepção do real, 

permitindo-lhe assimilar uma realidade repugnante (o estupro da mãe doente pelo pai). 

Ao construir um tipo de memória anterior à existência física e à maturação psíquica do 

sujeito narrador, a palavra antes da Palavra, Eltit define o lugar de enunciação do qual 

parte o romance como espaço da masculinidade hegemônica, o da Linguagem do Outro 

patriarcal. Esta memória, que tenta enunciar o narrador gêmeo sudaca, existe enquanto 

discurso de poder esvaziado de sua dimensão histórica; situa-se em um tempo mítico, 

circular, como imperativo de disciplinamento de corpos que nem sequer ainda foram 

concebidos, mas cujos sentidos sociais já estão dados. A linguagem do Outro 

supostamente tudo explica, tudo conforma; nenhuma palavra inteligível pode lhe escapar.  

A segurança do discurso do gêmeo sudaca advém, portanto, da leitura que faz de 

si enquanto filho varão na cultura fálica patriarcal. Por este motivo, toma como 

indiscutível sua anterioridade e sua supremacia física em relação à irmã.  Foi concebido 
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no dia 07 de abril, ao passo que sua irmã gêmea o foi no dia seguinte, quando a mãe já 

estava mais debilitada e o desejo do pai menos potente. Ambos são descritos como obras 

do pai, como uma apropriação violenta do masculino sobre o corpo débil da mãe, negado 

em seu desejo. Entende-se, assim, porque o romance é inaugurado com a concepção e não 

com a vida uterina ou com o parto. O ato constitutivo é do pai; este é o princípio criador 

da ordem social, de quem o narrador herda a linguagem que estabelece os limites para o 

seu corpo e, principalmente, para os corpos da mãe e da irmã. Após o ato de concepção, 

o foco narrativo de desloca para a interpretação que o narrador realiza dos sonhos 

maternos. A presença da mãe é descrita como uma invasão do sensível, do irracional e do 

ambivalente na esfera da linguagem masculina, causando desconforto. Deste modo, os 

sentidos da experiência de conexão com a mãe construídos pelo gêmeo sudaca 

configuram um ato de resistência da linguagem patriarcal à incoerência do onírico 

materno: 

Sin embargo, los sueños de mi madre, que se producían con gran 

frecuencia, rompían la ilusión. Sus sueños estaban formados por dos 

figuras simétricas que terminaban por fundirse como dos torres, dos 

panteras, dos ancianos, dos caminos. Esos sueños me despertaban una 

gran ansiedad que después empezaba lentamente a diluirse. Mi ansiedad 

se traslucía en un hambre infernal que me obligaba a saciarla, abriendo 

compuertas somáticas que aún no estaban preparadas para realizar ese 

trabajo. Luego me dejaba llevar por una modorra que podía confundirse 

con la calma. En ese estado semiabúlico dejaba a mis sentidos fluir 

hacia afuera (ELTIT, 2004, p. 148-149).    

      

Para lidar com a ansiedade causada pela ligação com a mãe, o gêmeo deve narrar, 

construir sentido para a experiência de estar com o feminino, devorando os sonhos da 

mãe e regurgitando um discurso coeso, coerente e consistente sobre a diferença sexual, 

mesmo que suas “compuertas somáticas” (seu corpo em toda a potencialidade) não 

estivessem ainda preparadas para tal função.  Ao longo da vida gestacional, a tensão em 

relação à presença da irmã e à cumplicidade desta com a mãe se intensifica, e os 

fundamentos da diferença sexual são explicitados no discurso do narrador. Como 

contraponto ao perturbador poder materno onipresente em seu pensamento e nas ações 

limitadas de seu corpo, o narrador que antes descrevia a mãe como frágil, simplória, 

passiva e fútil (a quem estava atrelado por mera necessidade biológica, mas em relação a 

quem se julgava superior), passa a caracterizá-la como uma rival ardilosa e atormentada 

pela culpa em torno do desejo que aflora de seu corpo feminino deformado e deficiente. 

Ou seja, introduz a mãe como alguém que ameaça a afirmação de sua masculinidade e 
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que, portanto, deve ser contida pelo olhar atento para “fora” do útero, longe das fantasias 

invasivas e pervertidas:    

Atento al afuera, supe que mi madre le mentía a mi padre y que su 

estudiado comportamiento no era más que una medida estratégica para 

perpetuar su ilusión de poder. Debí haberlo adivinado desde un 

principio, especialmente por el carácter de sus sueños, pero me había 

dejado entrampar por su aparente simpleza. En realidad, a ella le eran 

indiferentes los adornos y vestidos. Era mi padre quien le transfería sus 

próprios deseos, a los que ella, conscientemente, accedía para 

despertarle el placer y la humillación. Descubrí, también, que el 

pensamiento de mi madre estaba corroído por la fantasía, que le 

ocasionaba fuertes y diversas culpas. Su permanente estado de culpa la 

obligaba a castigarse, en algunas ocasiones con excesiva dureza. Se 

privaba frecuentemente de alimentos, realizando dolorosos ayunos que 

se prolongaban por varios días. Durante ese tiempo sus fantasías 

declinaban notoriamente; ella permanecía atada a las más inofensivas, 

relacionadas con fugas o comidas exóticas. Pero, pasado el efecto del 

ayuno, la fantasía se instalaba en ella con más fuerza aún, empujándola 

a una nueva expiación (ELTIT, 2004, p. 151-152). 

 

Os sonhos da mãe são interpretados para além do sentido normalizador do 

discurso masculino pela primeira vez no romance quando o narrador expõe o medo diante 

de personagens incômodos, desprezíveis e repugnantes, que habitam “fora da cidade” 

(alheios à Lei do Pai, convenientemente deslocados para fora do sistema). Constituem os 

cegos uma categoria de párias sociais, de não cidadãos, de pessoas que despertam asco, 

cuja a existência é apenas tolerada e mantida para que as culpas da família burguesa 

possam ser atenuadas no encontro assimétrico entre o “bom burguês” e o sub-humano 

marginal. Neste momento do relato, o narrador reafirma sua identificação com o 

masculino burguês, descrevendo seus pais como típicos participantes do pacto social. 

Entretanto, já expõe o temor de que a intimidade materna com os sudacas seja um 

prenúncio de uma conexão maldita que os condena ao não lugar da linguagem do Outro, 

ao exílio da esfera do contrato social: 

Asistía a ancianos asilados y enfermos, lavándolos con sus propias 

manos para quedar, después, librada a su terror al contagio. Ni siquiera 

se permitía quitarse de encima los fuertes olores que la impregnaban. 

Mi padre, que no veía con buenos ojos sus ayunos, la admiraba, en 

cambio, por esas labores, especialmente las horas que dedicaba a los 

niños ciegos agrupados en las hospederías de las afueras de la ciudad. 

Mi padre gustaba mucho de oír detalles en torno a esos niños. Por ello 

mi madre le hacía descripciones sorprendentemente rigorosas. Llegó a 

identificar a los numerosos ciegos por sus nombres y, más aún, era 

capaz de caracterizar acertadamente a cada uno de ellos. Algunos de 

esos niños, decía mi madre, tenían las cuencas vacías; ella limpiaba las 
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cavidades tamponadas de erupciones purulentas. Mi padre la miraba 

conmovido y ella respondía como si su gesto hacia los ciegos no tuviera 

la menor relevancia. Ciertamente, mi madre detestaba esas visitas 

porque los niños, fascinados con su perfume, se abalanzaban sobre ella 

rasguñándola, desgarrando su ropa (...). Ella escondía estas sensaciones 

a mi padre, como asimismo su constante repulsa. Pero mi hermana y 

yo, que estábamos inmersos en su oscuridad artificiosa, vivíamos sus 

relatos como premoniciones aterrantes. Era terriblemente duro 

exponernos a sus narraciones desde el sistema cerrado en que yaciámos. 

Mi hermana, alterada, tremblaba por horas en medio de la oscuridad, y 

yo dominaba mi impulso de acercarme para encontrar en ella 

protección. En esas ocasiones el estar cerca permitía paliar en parte 

nuestro desatado miedo a la ceguera (ELTIT, 2004, p. 152-153).  

 

O narrador expõe o caráter dúbio da mãe, suspeitando que ela dissimula alguma 

coisa terrível em sua natureza, que pode condenar toda a família à desgraça social e 

psíquica. Entretanto, mantém-se firme no seu discurso de disciplinamento das relações 

familiares, reafirmando sua posição privilegiada diante da mãe e da irmã gêmea. As 

experiências sensoriais deixam de ser interpretadas apenas a partir dos sonhos maternos 

e tornam-se justificadas pela presença física dos corpos femininos. O corpo de sua mãe é 

o espaço em que se realiza a ambivalência entre obsessão (feminino) e ansiedade 

(masculino), de encontros e desencontros entre o self feminino e os outros que o habitam. 

Este corpo materno, que são vários como enuncia a psicanálise, explicita e assume sua 

pluralidade no momento da gestação. Assim, a maternidade é, para a mulher psíquica e 

socialmente conformada, uma forma de invasão; a usurpação do ideal de feminilidade 

soberana por um quase outro, que, simultaneamente, é e também não é si. “Su orden 

fantasioso cesó por completo, centrándose en cambio en un empeño imposible. Buscaba 

visualizar por dentro su processo biológico para alejar de ella el sentimento de 

ursupación” (ELTIT, 2004, p.153).   

No discurso do gêmeo, o alento materno só pode ser conquistado pela submissão 

do corpo e dos sonhos da mãe à linguagem do Outro, definindo sua experiência a partir 

do que a cultura fálica entende por “natureza feminina”. Como discutimos nos dois 

primeiros capítulos, é através da maternidade como realidade física ou imperativo social 

que o corpo da mulher se constitui mais intensamente em território de intervenção 

política, social e psíquica. O biopoder atua no corpo da mulher grávida de modo a esvaziar 

este corpo de qualquer identidade diferente daquela que serve aos interesses reprodutivos 

do Estado capitalista e da família burguesa patriarcal. Desautoriza o sentindo subversivo, 

perturbado e ambivalente que surge da elaboração da experiência de mutação psíquica e 
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física, entre duplicação, expansão, fluidificação e mutilação. Silenciada em suas pulsões 

mais extremas e contraditórias, a mulher psiquicamente se refugia na solidão de si, sem 

interlocutor para o seu desejo, condenando-se a existir apenas na mascarada patriarcal da 

fêmea domada em suas pulsões e conformada nas suas funções de cuidado: 

Mi madre terminó por avenirse a la pulcritud de nuestros sueños, que 

se daban en un marco de fracternal cohesión. Casi llegó a gustar de ellos 

una vez aplacadas sus primeras resistencias. Junto a los sueños acceptó, 

también, que no había nada más inexorable y clásico que la naturaleza 

humana. (...). Todo esto guardaba estrecha relación con mi padre. Él, 

cuyo culto a la belleza era inquietante, evadía a mi madre, que 

encarnaba la extrema insensatez de la condición femenina. Disociado, 

temeroso, ocultaba sus sentimientos de repulsa frente a su caminar 

costoso y irregular, y ante la maldad de su cara envuelta en un constante 

brillo. (...). En él había aflorado el límite del carácter masculino, 

intolerante a otra especie de fecundación autónoma. Para mi madre esto 

fue una constatación de sus antiguas intuiciones. Vio su propio ser 

flotando en el universo de la soledad, condenado a un lacerante y ajeno 

fracaso (ELTIT, 2004, p. 154-155). 

 

O gêmeo sudaca, narrador de sua angústia intrauterina, identifica a presença 

feminina como opressora e torturante, ameaçadora de seus atributos masculinos; a 

conexão com sua mãe e, principalmente com sua irmã gêmea, é marcada na origem pela 

sensação de dor, de invasão e de usurpação da masculinidade. “Las formas femeninas, 

dominantes en la escena, lanzaban mensajes incesantes. Preservarme de su desesperanza 

era impensable; más bien debía dejar móviles y abiertas mis marcas masculinas (ELTIT, 

2004, p. 155). A crise da masculinidade se instaura, assim, no sentir do corpo tocado, 

pressionado e umidificado pelos corpos femininos sobrepostos; na impossibilidade de 

negar a presença do feminino. A primeira ilusão de separação no discurso do gêmeo 

sudaca, que lhe permitiria assegurar sua condição masculina, se dá com o parto, narrado 

deste modo: 

Se despertó en nosotros un enconado sentimiento de sobrevivencia. 

Instintivamente mi hermana inició la huida ubicando su cabeza en la 

entrada del túnel. Hubo una tormenta orgánica, una revuelta celular. 

Todas las redes fisiológicas de mi madre entraron en estado de alerta 

ante el hilo de sangre que corría lubricando la salida. Mi hermana 

golpeaba furiosamente, atentando contra la terquedad de los huesos. 

Yo, librado al pánico, me curvaba alarmado por el trágico espectáculo. 

La violenta acometida terminaba por destruir mis anhelos de armonía 

en el derrame de la sangre que me envolvía, precedida de un terrible 

eco. La animalidad de mi hermana llegó a sobrecogerme. Creí que 

ambos cuerpos iban a destrozarze en la lucha. Fueron horas angustiosas. 

Sentí a mi hermana separarse de mí y perderse en medio de la sangre. 

Yo no hice el menor esfuerzo, quería saltarme el protocolo de la sangre, 
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pero me arrastraron en el viaje. Casi asfixiado crucé la salida. Las 

manos que me tomaron y me tiraron hacia afuera fueron las mismas que 

me acuchillaron rompiendo la carne que me unía a mi madre. Fue un 

día después de mi hermana (ELTIT, 2004, p. 156-157). 

 

 O parto é narrado de forma realista e linear (enumerando etapas fisiológicas), mas 

não do modo frio e impessoal através do qual se tratam comumemente os eventos 

biológicos. Em uma linguagem adornada pelo exagero barroco, o gêmeo 

melancolicamente reconhece a anterioridade da irmã no nascimento em contraste com a 

concepção. A separação uterina, confessa o narrador, é resultado da ação da gêmea, da 

avidez feminina por novos espaços de prazer, causando-lhe uma insuperável angústia. 

Até mesmo a presença da mãe é percebida como uma invasão no mundo simbiótico que 

abrigava o afeto e a segurança do gêmeo na presença de seu par feminino. Dependente 

deste afeto construído no contato com o corpo de sua irmã, a adaptação do narrador ao 

mundo de fora é difícil e dolorosa, marcada pelo ciúme primário:   

 Mi madre y su leche continuaban trasmitiendo la hostilidad en medio 

de un frío irreconciliable. (...). Habituado al olor de mi hermana, todo 

lo demás me parecía detestable. Por primera vez precisé de ella. (...). 

Ella tenía una marcada devoción por el tacto. Cedía a la pasión de 

cualquier mano extraña, de todo labio que, húmedo, la gratificara en el 

reconocimiento de lo propio de su piel. Desde mí había iniciado el 

aprendizaje de entregarse a otro, yo antaño su único otro. Para mí todo 

era vulgar y enajenante. Cualquier toque me alteraba como la muerte. 

El otro constituía el posible gesto homicida de una destrucción (ELTIT, 

2004, p. 157).  

 

Descreve o narrador, nos termos justos do discurso lacaniano, o complexo de 

intrusão do mundo em relação a sua conexão com a irmã. Para Lacan, o complexo de 

intrusão é um dos processos fundantes do sujeito, ocorrendo após o estágio do espelho, 

quando já se configura uma ilusão de si e se é capaz de reconhecer a presença de um outro 

que ameaça a conexão com o objeto de amor. O ciúme é o tipo de paixão que cria uma 

identificação psíquica entre os irmãos, que reconhecem um no outro aquilo que lhes falta. 

“O eu constitui-se ao mesmo tempo que o outro no drama do ciúme” (LACAN, 2003, p. 

49). No caso dos gêmeos, desmame (associado à crise na relação primordial do ser 

humano com a mãe) e intrusão são vivenciados como processos simultâneos, no espaço 

triangular da fusão protetora e opressora entre os corpos sudacas (da mãe, do irmão e da 

irmã) separados na saída do útero materno.  
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Mi hermana fue recibida de modo amable, despertando una mejor 

inclinación en aquellos que nos miraban comparándonos 

inevitablemente. Su docilidad era fascinante; en cambio yo, esquivo, 

inspiraba un claro rechazo que intencionalmente cultivaba. Mi hermana 

ni por un instante me había abandonado. Yaciendo juntos, su cuerpo se 

subordinaba al mío, pero ni siquiera en esas ocasiones encontraba la 

tranquilidad. Las miradas que nos acechaban a todas horas me llevaron 

a despreciar el espacio público (ELTIT, 2004, p. 157-158). 

 

 Com a saída do útero materno, o discurso de autoridade apoiado na masculinidade 

hegemônica do narrador é confrontado frontalmente pelos sentidos que invadem a 

margem de seu relato, deslocando a narrativa para o espaço da contradição e da hibridez. 

O desprezo pela experiência pública, manifestado nos seus primeiros dias de vida, 

anuncia a conexão de seu corpo com uma feminilidade insuperável, que a linguagem não 

é capaz de obliterar, mas, ao contrário, serve para denunciar. Como filho varão, foi-lhe 

dado o nome público do pai. Entretanto, sua identidade se afirma no nome dado pela mãe: 

María Chipia. De acordo com Eltit, o nome do narrador da primeira parte do romance foi 

retirado da célebre obra de um historiador basco, Julio Caro Baroja, sobre as bruxas de 

Zugarramurdi, intitulada Las brujas y su mundo. Esta apropriação ajuda a compreender 

algumas fundações sobre as quais se constrói El Cuarto Mundo. 

 A referência usada por Eltit mais evidentemente atualiza o contexto de opressão 

das mulheres perseguidas pela Inquisição espanhola no século XVII, estabelecendo um 

nexo temporal entre o processo de Logoño (1610), descrito por Caro Baroja, e o 

militarismo, o conservadorismo religioso e a concertação política neoliberal no Chile do 

final do século XX. Em um ato de insurgência contra a colonialidade do pensamento, Eltit 

afirma ter roubado nomes do livro de Caro Baroja, apropriando-se do conhecimento 

produzido sobre e desde o poder colonial para subvertê-lo em sua escrita. “Me los robé. 

Eran mujeres que fueron juzgadas por la Inquisición” (ELTIT, 1998, p. 41). O imaginário 

de terror construído em torno de um tipo de feminilidade subversiva ameaçadora do poder 

político, cultural e social é transportado, na esfera do mito, para as páginas de El Cuarto 

Mundo. O herege/bruxo filho sudaca, na tentativa de escapar de seu destino de 

desaparecimento, pretende professar o discurso do Pai, narrando uma trajetória épica de 

construção da masculinidade pela separação do feminino mítico, sedutor e opressor. 

Contudo, esta separação não é possível. Ele é María Chipia e, portanto, sua “derrota será 

irrevogável”.    
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 Este é outro ponto importante para entender o lugar de enunciação de El Cuarto 

Mundo: a mitificação do real. Em diversas oportunidades, comentando sua obra literária, 

Eltit expressou seu fascínio pelo mito como ponto de partida para pensar a construção de 

seus romances. Enquanto escritora “sudaca”, sua relação com o mito não pode se construir 

como um simples simulacro da tradição ocidental, expressando um discurso que 

interrompe o tempo da tensão sobre o real, tal como o fizeram Locke, Rousseau, Freud e 

Lacan (apenas para citar autores a que dedicamos maior atenção nesta tese). Seu espaço 

mítico se expressa em fragmentos resistentes ao melancólico fracasso de estabelecer um 

sentido coerente ao ser desde identidades impossíveis, categorias imprecisas, 

sensibilidades ambivalentes, que precedem o corpo, mas não podem discipliná-lo 

perfeitamente.    

 No artigo “Mitos y madres en la narrativa de Diamela Eltit”, Bernardita Llanos 

M. enumera algumas possíveis referências míticas presentes em El Cuarto Mundo que 

buscam desestabilizar os lugares comuns para o corpo feminino na cultura patriarcal. “Los 

miembros de la familia eltitiana encarnan desarticuladamente diversos mitos occidentales 

a través de historias pasionales y trágicas” (LLANOS M., 2009, p. 111). Além de revisitar 

mitos da cultura ocidental (enumerando alguns: a família matrilinear, a virgem Maria, a 

feitiçaria, o contrato social, a mestiçagem latino-americana, a família patriarcal 

psicanalítica), para Llanos M. (2009), Eltit incorpora a mitologia inca nas figuras de 

Manco Capac e de sua irmã Mama Ocllo26, bem como a mitologia egípcia pela lenda de 

Isis y Osiris27. 

                                                           
26 Lenda que serve de alegoria para a criação do Império Inca, narrada inicialmente por Garcilaso de la 

Vega (filho de pai espanhol com mãe inca) no século XVII. Diz-se que o Deus Inti enviou seus dois filhos, 

Manco Capac e Mama Ocllo, para civilizar os homens bárbaros que viviam às margens do Lago Titcaca 

(entre os atuais Peru e Bolívia). Tal civilização se fundava na divisão do trabalho entre mulheres (treinadas 

por Mama Ocllo nas tarefas reprodutivas e na tecelagem) e homens (que aprendem com Manco Capac os 

princípios da construção da cidade prometida inca (Cusco), elaboram leis para organizar a vida comum e 

governam). Informações obtidas em: http://www.historiacultural.com.  
27 Mito, narrado ao Ocidente por Plutarco, que conta a origem da civilização egípcia e seu processo de 

expansão. Um casal de irmãos deuses, Osiris e Isis civilizaram e governaram o Egito. Tal qual os irmãos 

incas, basearam a ideia de civilização na divisão sexual do trabalho. Isis serviu de modelo para as mulheres 

nas suas funções reprodutivas (sua representação dominante é a da mãe ideal, compassiva e dócil). Osiris 

ensinou aos homens a organização da vida em sociedade e o governo. Eram, além de irmãos, marido e 

mulher, unidos por um amor simbiótico que resistiu à morte violenta de Osiris tramada pelo irmão invejoso, 

Set. Isis parte em peregrinação para reunir os restos mortais de Osiris e oferecer-lhe um enterro justo. 

Honrando seu irmão e esposo, Isis alcança restituir sua integridade e fazê-lo Deus do mundo dos mortos. 

Estabelece-se, desse modo, uma conexão atemporal entre Isis, Osiris e Hórus (o filho dos dois). 

Informações obtidas em: http://www.antigoegito.org.  
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 Eltit se apropria do mito no precário espaço do sujeito dependente da mediação 

do discurso do Outro para construir sentido no seu processo de escrita. Ou seja, não toma 

o mito como um lugar fixo, de onde emana a autoridade de sua narrativa. Ela apenas pode 

recolher fragmentos, reinterpretações parciais, em uma espécie de telefone sem fio, que, 

inevitavelmente, transforma e deturpa a mensagem para fins de legitimar uma certa visão 

de ordem que embasa o discurso que reproduz o mito. Deste modo, o mítico, princípio 

organizador basilar das sociedades pré-modernas, é revisitado por Eltit no contexto de 

sua condição de escritora marginal, de quem estabelece com o centro da ordem simbólica 

moderna uma relação difícil e intermitente. Seu enunciado se constrói na interseção entre 

os diversos mitos que atravessam sua leitura de mundo, todos parciais e condicionados 

pelos lugares de poder a partir dos quais são enunciados.  

Sua leitura da mitologia em torno das bruxas entre a idade média e os tempos 

modernos é mediada pela palavra do colonizador espanhol (Caro Baroja). Ainda no século 

XX, ela assume que sua visão sobre o poder colonial depende dos sentidos 

metropolitanos.  Sem qualquer ingenuidade, ela toma o mito inca de forma semelhante, 

na medida em que a história é apropriada e organizada pelo filho do espanhol 

conquistador e da mãe indígena conquistada, em um conto de exaltação da mestiçagem 

benevolente preocupada com a história do “outro” inca (que dentro do sistema político 

pré-colombiano também foi um poder imperial e violento que se afirmou em torno da 

visão de sua superioridade em relação a outros povos). De escritores europeus modernos, 

como Engels que apresentamos nesta tese, reverbera a possibilidade de imaginar a 

atualização de um arranjo familiar baseado na sociedade fraternal matrilinear, que 

dispensaria a Lei do Pai, mas que ainda depende do simbólico patriarcal para se expressar. 

Os mitos, assim, servem como espaço a partir do qual Eltit testa os limites de sua escrita.  

Diamela Eltit não se coloca fora do simbólico moderno, pois sua narrativa 

atravessa criticamente diversas categorias do pensamento da modernidade. Escreve um 

romance (ainda que transgredindo algumas características formais deste tipo de escrita), 

em língua espanhola (mesmo que poluída pelo exagero barroco), sobre a intimidade de 

uma família surgida a partir do desejo do Pai (em que pese ser desorganizada pela traição 

da mãe e a perversão dos gêmeos). Como ela nos faz entender, os mitos modernos em 

torno da família patriarcal dependeram da manipulação de sentidos outros, roubados (tal 

como ela roubou os nomes do livro de Caro Baroja) de outros sistemas culturais. A partir 

dessa ideia, as possiblidades do sentido literário podem ser estendidas para além da 



112 
 

imagem especular, da representação mimética, da ordem simbólica moderna. A literatura 

de Eltit se aproxima do mitólogo de Roland Barthes, ao empreender uma busca obcecada 

por outros sentidos para aquilo que foi naturalizado pela cultura, do que serve para 

produzir e reproduzir o poder que machuca, definha, isola e mata. Nas margens do 

sistema, roubando os enunciados mais estáveis da modernidade para colocá-los em um 

movimento perverso, Eltit explora outros lugares possíveis para os corpos marginais, 

oprimidos pela cultura.  

Especulamos que este processo pode ser exemplificado pelo uso do nome María 

Chipia. Apesar de afirmar ter roubado o nome do personagem de Caro Baroja (que, por 

sua vez, declara ter simplesmente reproduzido a vida documentada de uma mulher 

processada pela Inquisição por bruxaria), Eltit diz ter feito uma sutil modificação em 

relação ao original. Trocou o acento do nome original (Chipía) para Chipia. Ou seja, 

transformou um hiato em ditongo. Segundo ela, “en realidad el original es Chipía, pero a 

mí no me gustó el acento. A mí me sonaba mejor, el auditivo digamos..., me sonaba 

mucho mejor” (ELTIT, 1998, p. 41). Assumindo que a literatura de Eltit não lida 

ingenuamente com a palavra, permitimo-nos elaborar algumas hipóteses para a mudança. 

Em um sentido mais óbvio, a apropriação do nome María Chipia invoca uma transgressão 

simultânea dos mitos mariano e da bruxaria: a mãe que nomeia seu filho varão Maria, 

identificando-o com o ideal de mãe da cultura cristã em um ato de insolência contra a 

cultura patriarcal; a referência a uma velha bruxa perseguida pela Inquisição, 

aproximando o gêmeo do universo mítico decadente da bruxaria, o que desqualifica o tom 

acadêmico e a autoridade do discurso científico da primeira parte do romance. Desse 

modo, Eltit posiciona um dos protagonistas do romance mais além das fronteiras entre os 

binarismos masculino/feminino; pagão/cristão.  

Este lugar original, precário e indesejado, não está fora do espaço simbólico em 

que atua o poder mitificado, mas é também uma consequência dele. E dessa ideia 

inferimos que Eltit pode ter pensado que a palavra “chipia” guardava uma interessante 

correspondência fonética com o termo “cheap” (barato, em inglês). Parece-nos plausível 

pensar que estrategicamente, quando o neoliberalismo e sua lógica de mercado devorava 

a política, a cultura, a memória e os afetos chilenos no período da Transição, Eltit tenha 

entendido ser necessário usar a força simbólica da mitologia ocidental pré-moderna (de 

forma pervertida, invertida, paródica) para confrontar o poder que tornava os sujeitos 

periféricos mercadoria barata no jogo político internacional. Pela sonoridade de “chipia”, 

o poder colonial se desloca da Península Ibérica para novas terras, de onde emana o 
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discurso da “nação mais poderosa do mundo”. Enquanto escritora sudaca, produzindo um 

romance nas margens do sistema, Eltit “rouba” a língua do dominador para burlar o 

sentido que este pretende dar aos corpos sudacas. Estes “cheap” corpos irão à venda, mas 

custarão mais caro do que esperado.  

No espaço subversivo da escrita eltiana, a relação entre os corpos não se expressa 

como hiato (Chipía), mas como ditongo (Chipia): simetria, fraternidade e conexão. É a 

partir deste lugar ambíguo, precário e ilegal da relação simbiótica dos irmãos sudacas que 

Eltit se permite imaginar fissuras na engrenagem do poder. Na supressão do minúsculo e 

aparentemente insignificante acento agudo do nome próprio na língua dominadora, o mito 

já não pode expressar-se em sua transparência e autorreferencialidade, mas apenas em 

relação a uma pluralidade de sentidos que o afirmam para contradizê-lo. Eltit explicou 

esta importante relação que seus escritos literários estabelecem com os mitos, ao comentar 

sua leitura de Luce Irigaray e o interesse que a feminista francesa lhe despertou: 

Estoy pensando en Irigaray, en Cixous...(...). Como ellas trabajan los 

mitos, los repiensan y los reformulan. Por ejemplo, para decirte algo 

muy anecdótico, dice Irigaray, viene Agamenón con su amante, 

Casandra, y los hijos de su amante. Agamenón ha matado a su hija, la 

propia hija, entonces qué va a hacer esta esposa sino matarlo. Se me 

hizo sentido a mí, cuando uno empieza a pensar en qué lugar ha ocupado 

esta mujer en la historia. Es una mujer desagradable. Pero qué haría 

cualquier mujer se ha matado a su hija, ha sacrificado a su hija, llega 

con su amante y con los hijos de su amante, y entre en gloria y majestad 

mientras la otra está esperando detrás de la puerta. Están pensándolo 

todo, teóricamente, y pienso que bien sisudamente (ELTIT, 1998, p. 

200-201). 

 

Apesar de nomeado María Chipia, o gêmeo sudaca continua sua trajetória 

narrativa, apoiando-se no amor materno, tomado como antídoto natural contra a loucura 

feminina. O ato de rebeldia da mãe parece controlado pela presença dócil e abnegada 

junto à sua prole. “Plena en su estado, se volcó a nosotros, amparándonos del peligro 

afuera (...). Volvió a la legalidad de mi nombre insistentemente, para borrar su faz 

oscilante y plenamente humana” (ELTIT, 2004, p. 158-159). O cuidado da mãe 

disciplinada em suas funções reprodutivas devolve ao narrador a segurança sobre sua 

condição masculina, permitindo-lhe realizar o trânsito da fase oral para a fase anal de sua 

libido pré-fálica. Neste processo, a diferença em relação à irmã se afirma de forma mais 

insistente. Para ele, a principal fraqueza da irmã se localiza nas suas fantasias de castração 

(herdadas da mãe). Daí a importância de sua presença junto às duas. É apenas pela 

interferência de seu corpo masculino que a fragilidade feminina essencial (a conexão 
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patológica da mãe com a irmã) pode ser atenuada e o desejo de conexão transferido para 

o espaço da normalidade: 

Mi hermana se solazaba en su pulcritud. Se entrenaba para transferir su 

propio goce al otro y así gozar ella misma. (...). Pero su actitud emanaba 

también del terror. Una parte de ella creía que el otro, cualquier otro, 

incluso mi madre, se preparaba para atacarla y destruirla. Imaginaba la 

ceguera o la mutilación. Primigenias fantasías de tortura. En las noches 

su pequeño cuerpo convulso se apegaba al mío mientras su boca me 

succionaba, obsesionada por el pánico (ELTIT, 2004, p.159). 

  

 A presença da mãe fálica na inconsciência desde onde flui o discurso do narrador 

é, simultanemante, reconfortante e opressora. O poder feminino autorizado pela cultura 

fálica, na efêmera janela de tempo que precede à entrada dos gêmeos no mundo 

simbólico, permite ao narrador expressar a identidade de seu discurso com a Linguagem 

do Outro. Ou seja, reconhecer-se como filho do pai (e, portanto, justificar sua posição de 

terceira parte em relação ao par mãe e irmã), bem como imaginar sua saída em breve do 

perturbado espaço doméstico, dominado pela irracionalidade materna. Por outro lado, o 

poder materno destitui a autoridade do pai, deslocando-o para o não lugar do afeto e do 

prazer. Isto leva o narrador a experimentar o esvaziamento do sentido da masculinidade 

hegemônica e a temer o destino trágico que significaria a persistência da presença da mãe 

fálica:   

Para ella, mi padre no tenía la menor relación con nosotros, salvo meros 

formulismos que le permitía cumplir em tiempos breves y 

entrecortados. Realmente, para mi madre él no representaba nada: lo 

había desplazado a un punto neutro de su memoria. (...). Mi madre había 

encontrado, por fin, su razón sexuada. El conflito, desgarrador y 

sostenido, se había solucionado mediante el rol de su propia naturaleza. 

(...). Limitó a mi padre una sola función, ahora externa y distante. 

Pensó, sensiblemente condolida, que él había sido privado de un placer 

absoluto y permanente, y por ello se explicó la caída paterna hacia 

pequeñas e insignificantes manías placenteras que siempre lo dejaban 

sumido en una avidez, tal que no era capaz de saciar el alcohol, ni el 

refinado lujo, ni siquiera el cuerpo (ELTIT, 2004, p. 161). 

 

 Se o prazer dispensa a codificação masculina (que não é mais do que uma simples 

ponte para a realização do desejo feminino na simbiose entre os corpos femininizados), 

há uma inversão perigosa da ordem fálica. Desse modo, esta experiência não pode ser lida 

pela linguagem do Outro senão como loucura, delírio; um estado febril permanente que 

incapacita o sujeito de acionar racionalmente as categorias binárias que sustentam o real. 

A cumplicidade feminina ameaça a segurança masculina e parece anunciar o fracasso de 
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uma ordem social centrada na primazia do masculino sobre o feminino. A irmã gêmea, 

sob os aplausos da mãe e a decepção do pai, diz a primeira palavra; ingressa no universo 

da linguagem antes do narrador: 

La felicidad y el orgullo de mi madre crecieron como un huracán. (...). 

Mi hermana, mirando fijamente a mi padre, dijo con claridad y sin el 

menor titubeo su primera palabra. Mi padre fue incapaz de disimular su 

decepción. (...) Estaba defraudado por mi retraso y temía que alguna 

falla hubiese detonado la ventaja femenina (ELTIT, 2004, p. 163-164).   

 

 Diante da ameaça de distopia familiar, o narrador se refugia, uma vez mais, na 

inevitabilidade do seu destino desde a mitologia patriarcal. Reafirma sua masculinidade 

prevalente como agente do discurso, imaginando que as palavras desconexas e 

desorganizadas expressadas pela irmã se constituíam em uma esfera inferior, arcaica e 

menor de linguagem. Imagina para si uma relação mais nobre, sofisticada e 

intelectualmente superior com o simbólico. “Ansiaba llegar a las palabras de un modo 

absoluto y, así, cubrirme con el lenguaje como con una poderosa armadura” (ELTIT, 

2004, p. 164). Tal sentimento, provocado pelo medo da superioridade feminina e pela 

inveja da capacidade de expressão livre da irmã, é contido por algum tempo pela 

intervenção da mãe, no exercício da sua função normalizada na cultura patriarcal. O amor 

materno, em sua fase mais sensata e equilibrada (consonante ao que prescreve a norma 

fálica) assegura, mesmo que forma efêmera, ao filho varão sua prevalência na ordem 

partriarcal, levando-o de volta ao espaço de paz que advém de sua identificação com o 

nome do pai:  

Tomé alegremente el nombre de mi padre y llegué a tan ansiada 

armonía con el exterior. Me doblegué al lenguaje de modo superficial y 

lúdico después de descartar mis antiguas fantasías de trascendencia. 

Entendí la vida como una forma de placeres alternos que venían 

suministrados por mi madre, quien se esforzaba por crear para nosotros 

una atmósfera de gran comodidad. Así, de un modo 

extraordinariamente presente, transcurrieron nuestros tres primeros 

años (ELTIT, 2004, p. 165).   

 

 A mãe regressa ao espaço da loucura, por meio de uma nova gravidez. O espaço 

do amor fálico materno, o cuidado, é invadido e usurpado.  A resistência materna é 

reprimida pelo retorno do pai à cena familiar, na sua função de disciplinar, vigiar e punir 

os desvios maternos da norma patriarcal: 
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En vez de solidificar su impulso materno, se llenó de horror al darse 

cuenta de que estaba verdaderamente extenuada por entregarse a los 

caprichos de esas pequeñas vidas que ella misma había gestado. (...). 

Mi padre recibió la noticia con alegría. Había criticado a mi madre por 

el excesivo tiempo que nos dedicaba, y este nuevo hijo, pensaba, venía 

a romper el molesto triángulo. También se complacía por si mismo, 

pues esta nueva paternidad lo confirmaba en su rol y en sus exactas 

aspiraciones familiares. Por eso, cuando vio la cara velada de mi madre, 

quien desacostumbradamente no logró reprimir sus verdaderas 

emociones, se le desató la furia y la recriminó durante horas por su 

aberrante conducta. (...). Para mi padre todo recobró la armonía desde 

el instante en que la sintió impregnada por el perfume. No volvió a 

gastar un minuto de su tiempo en reflexionar sobre ella, salvo cuando 

la veía deformada, deambulando por la casa. Se sentía entonces 

traspasado por un profundo sentimiento de compasión hacia ese destino 

animalizado, y a la vez se redoblaba en él la felicidad por su condición 

de hombre, que le deparaba un destino estable e iluminado en su 

dignidad (ELTIT, 2004, p. 166-167). 

Para os gêmeos, a separação da mãe inaugura um novo momento de aproximação 

e conexão, no qual experimentam o trânsito livre e lúdico por diferentes papéis de 

masculino e feminino, jogando com as possibilidades pré-simbólicas oferecidas por seus 

corpos, ainda que sob a vigilância do pai. O aparecimento da irmã, María de Alava28, tem 

efeitos ambivalentes. Por um lado, sua presença permite que os irmãos gêmeos se alienem 

do controle familiar, especialmente que se afastem do amor e do cuidado da mãe, 

fundando um espaço quase exclusivo a partir do qual expressam seus desejos e afetos. 

Por outro, a intrusão da irmã perturba a relação dos gêmeos, visto que a terceira filha 

dispensa a mãe para aliar-se ao pai e vigiar os irmãos, submetendo-os a sua lei: 

María de Alava desarrolló hacia nosotros una cauta observación. (...). 

Todo estaba racionalmente medido en ella con la razón que tan bien 

identificábamos en mi padre. Fue él quien, personalmente, se encargó 

de llevarla a la red del lenguaje, que ella adquirió después de algunas 

dificultades. (...). Esta entrada tardía en la paternidad parecía 

verdaderamente inexplicable, como si se hubiera sentido obligado a 

duplicar su rol ante la indiferencia de mi madre, que no lograba salir de 

su modorra (ELTIT, 2004. p. 172).  

 

 A mãe, destituída de seu poder fálico, entrega as chaves da casa ao pai, tornando-

se uma ferramenta de utilidade controlada e limitada na reprodução da ordem doméstica. 

O centro da cena narrativa passa a ser ocupado pelo pai, que conduz os gêmeos ao espaço 

público, desde onde podem construir sentido para a angústia de se virem partidos em dois. 

                                                           
28 Nome que Eltit admite também ter retirado do livro de Julio Caro Baroja sobre as bruxas de 

Zugurramurdi.  
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“Utilizando el sistema ancestral del juego, me introdujo de nuevo a un mediano equilibrio: 

‘Un padre no se rompe, ves?’, me decía realizando el juego del padre indestructible” 

(ELTIT, 2004, p. 171). Entretanto, este mundo de fora não é reconfortante. A cidade está 

corrompida por um sistema sórdido que põe à venda todos os corpos e apenas pode 

simular sua identidade com o contrato social burguês. “Esos curiosos y opulentos 

hombres sudacas parecían a punto de estallar por la presión de la ciudad” (ELTIT, 2004, 

p. 173-174). Os irmãos gêmeos, ao mesmo tempo maravilhados e amedrontados, são 

introduzidos na vida social. No espaço escolar, a linguagem do Outro se afirma como 

norma. “Tardábamos un tiempo en descartar las visiones anteriores y concentrarnos en el 

mundo del saber. No podíamos con la multitud de magros seres imposibles que poblaban 

las aulas” (ELTIT, 2004, p. 174). Entretanto, a hibridez sexual do narrador resiste a 

acomodar-se ao sentido binário normalizado. Há outros caminhos, “igualmente posibles 

e igualmente errados” (ELTIT, 2004, p. 178). Contudo, a rua, o mundo de fora, ao final 

parece mais excitante na direção do sul, espaço da ambiguidade em que se realiza o desejo 

sudaca. “No pude precisar quién ni qué me sedujo ese anochecer” (ELTIT, 2004, p. 180). 

A sexualidade despertada no encontro no espaço público é o prazer híbrido e flutuante 

mais além do feminino e do masculino negado e profanado pela racionalidade patriarcal: 

El líquido combate movedizo de nuestras bocas se prolongó por un 

tiempo desesperante y desesperado. Ondulaciones, persecuciones y 

aguijomazos imprimían un ritmo jadeante a mi respiración, que se 

elevaba nasalmente vulgar. En el límite de mis fuerzas, busqué 

decididamente la consumación, pero la figura huyó, dejándome ardido 

contra las piedras. Entonces empezó el dolor. Um dolor agudo y genital, 

provocado por el deseo vivo y demandante. Impúdicamente solitario, 

me resigné a la gloria individual que por primera vez cursaba 

totalmente. La satisfacción alcanzó la curva del deseo y la dimensión 

del abandono. (...). A intervalos, violentas oleadas me entibiaban 

reproduciendo la templanza anterior, que redoblaba el deteriorado 

juicio sobre mí mismo. El sermón de la razón me imprecaba 

incesantemente, acusándome de un alevoso crimen cuyo precio eran la 

vergüenza y el horror permanentes (ELTIT, 2004, p. 179).  

 

A mãe, já aparentemente fora da economia do desejo, volta à cena para disciplinar 

a sexualidade da gêmea, reproduzindo no corpo da filha os limites impostos ao seu próprio 

corpo pela cultura partriarcal. Envelhecida, seu corpo estéril já não mais parece útil à 

ordem patriarcal. Assim, seu desejo só pode resistir na transferência para o corpo da filha, 

quem espera que assuma sua condição feminina e participe na reprodução da maternidade. 

“De modo inapelable entendí que mi madre estaba profundamente envidiosa de mi 
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hermana y encubría sus sentimientos con rigurosas y ajenas pautas morales. Mi hermana 

era sancionada no por lo que hacía sino por lo que era, una niña que crecía ajando a su 

madre” (ELTIT, 2004, p. 183). Tal vinculação da gêmea sudaca à sexualidade dominante 

é inaugurada pelo sangramento menstrual (desde onde o narrador ritualiza a 

transformação do corpo de sua irmã). Entretanto, também María Chipia sangra, marcando 

sua conexão com uma sexualidade híbrida apoiada no vínculo com o corpo da irmã. 

“Horrorizado me di cuenta que sangraba profusamente por la nariz. (...). Nos miramos 

suspendiendo la necesidad de las palabras y la arrogancia huyó despavorida de nosostros. 

Se había establecido de nuevo, ostentosamente, el nexo íntimo agobiante y absoluto” 

(ELTIT, 2004, p. 185). O corpo adolescente adornado com as marcas da feminilidade 

dominante seduz outros homens, que ameaçam entrar no espaço exclusivo da conexão 

entre os gêmeos, a casa sudaca. A irmã parece sucumbir ao prazer de ser objeto de desejo 

no olhar do outro masculino. O narrador, desse modo, expressa o temor de que a relação 

simbiótica com a irmã esteja ameaçada pela diferença sexual imposta aos dois desde à 

rua. “No soportaba asistir al traspaso afectivo que entre ellos se estaba produciendo y que 

me lanzaba a la exclusión y a la desdicha” (ELTIT, 2004, p. 191). Os gêmeos parecem 

cada vez mais próximos de completar o processo de normalização psíquica, assumindo 

sua diferença sexual. Para tanto, era preciso reprimir, por meio da linguagem organizada 

pelo mundo de fora, a presença genital do pai no irmão, bem como a permanência do 

corpo nutritivo da mãe na irmã gêmea, permitindo outras presenças nesta relação: 

Me dijo que había leído en mi cabeza la caída hacia un acto vulgarmente 

genital; leyó los celos, la vergüenza, el miedo, y se compadeció por mi 

limitada mente. Llegó a afirmar, con una seguridad que no le conocía, 

que estaba cansada de nutrirme puesto que yo, consumido en un error 

sostenido durante demasiado tiempo, la confundía con mi madre, 

traspasando no sólo su parte láctea sino, además, su limitado e inestable 

ser. Repitió que estaba cansada de nutrir mi vida y de ir limpiando cada 

espejismo que el desierto de mi mente fabricaba (ELTIT, 2004, p. 203-

204).   

 

A mãe, já exilada em seu desejo e decadente em seu corpo, trama, na leitura do 

gêmeo sudaca, o trágico destino familiar. Enquanto a lei paterna parece ter, enfim, tomado 

seu lugar na casa, disciplinando os corpos rebeldes em seu destino binário, a mãe 

premedita o golpe que expulsa toda família da cidade. “Mi madre precipitó el encierro. 

Desplomó el universo, confundió el curso de las aguas, desenterró ruinas milenarias y 

atrajo cantos de guerra y podredumbre. Mi madre cometió adulterio. El adulterio de mi 
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madre derribó con un empujón brutal toda la familia” (ELTIT, 2004, p. 204). O desejo 

transgressor da mãe, ao final, prevalece sobre a norma paterna, levando toda família ao 

mítico estado de natureza, uma luta pela sobrevivência de todos contra todos, governada 

pelo desejo pré-simbólico, anterior à esfera da civilização. Afrontado e intimidado pela 

fraqueza masculina diante do crime materno, o gêmeo narrador já não pode construir 

sentido para as relações familiares desconectadas do mundo exterior, o que o leva a 

entregar a palavra à sua irmã gêmea:   

Decidimos el encierro para cobrir las vergüenzas y la carga de las 

humillaciones. (...). En ese tiempo atroz e inaugural la familia se 

permitió todos los excesos, salvo la penumbra, que a mi hermana 

melliza la horrorizaba. Mantuvimos vigentes neones, candelas, 

fluorescentes, para espantar la oscuridad que podía arrastrarnos a 

prácticas solitarias censuradas por el orden. (...). Casi no cruzábamos 

palabras, saturados por el sonido metálico de la voz de mi padre, quien 

no cesaba de fustigar a su orgullo. La vergüenza de mi madre se había 

instalado en su piel cetrina y supurante. Nuestros rasgos, alarmados, 

empezaron a gesticular la condición única del pánico. Sintiéndome 

incrustado en un tiempo crítico, acepté depositar la confesión em mi 

hermana melliza (ELTIT, 2004, p. 207-208). 

 

4.2 Tengo la mano terriblemente agarrotada ou as fogueiras da cidade não 

consumirão o desejo da mãe sudaca 

 

O relato da irmã gêmea se inicia confirmando que o irmão gêmeo sucumbiu ao 

seu nome sudaca, travestindo-se de virgem no ato de geração da incestuosa prole sudaca. 

“Mi hermano mellizo adoptó el nombre de María Chipia y se travistió en virgen. Como 

una virgen me anunció la escena del parto” (ELTIT, 2004, p. 211). María Chipia (o gêmeo 

sudaca) é narrado, na segunda parte do romance, a partir de sua ligação mítica com o 

feminino eterno (entre a bruxa insolente e a virgem servil); através da submissão de seu 

corpo à realização da profecia de geração do filho maldito, em que culmina a tragédia 

familiar: “El niño venía ya horriblemente herido” (ELTIT, 2004, p. 211). Eltit busca 

estrategicamente um paralelismo entre os momentos inaugurais das duas partes do 

romance: a concepção dos irmãos gêmeos (resultado do estupro do pai) e a concepção do 

filho deles (consequência da transgressão pelos gêmeos do tabu do incesto em espelho ao 

pecado da mãe). Neste sentido, ambos os relatos começam no espaço do corpo da mãe, 

que abriga o filho indesejado. Como em toda a mitologia percorrida e pervertida por Eltit, 

o sagrado se funda com a submissão do ventre feminino aos desígnios do poder. 

Entretanto, na primeira parte do romance, narrada pelo gêmeo, a história da família se 
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encontra com os mitos fundadores da cultura dominante, de onde emana alguma 

esperança sobre a possibilidade de narrar a saga familiar em seu processo de normalização 

no espaço simbólico da civilização moderna. Já na segunda parte, a origem se dá com o 

fim da história, ou seja, com a subversão do impedimento do incesto. Assim, a narrativa 

da gêmea sudaca desloca-se do espaço inteligível da civilização moderna; posiciona-se 

fora da cidade, para além dos limites do contrato social e da normalização psíquica, 

desestabilizando referenciais de leitura anteriores ao quarto mundo sudaca imaginado por 

Eltit. 

Nosotros temblamos, temblamos horrorizados. Mi padre, anciano y 

cruel, culpó, clamó, renegó de mi madre. Mi madre, ya anciana y 

obscena, se doblegó ante él, reconociendo que su ódio era sagrado, y su 

cuerpo supurante se esgrimió un gesto de menosprecio hacia nuestras 

figuras evacuadas por la pasión y traspasadas por el adulterio materno 

antiguo. Vimos que la virilidad seguía aparentemente correcta e 

igualmente dañina. Como mellizos que descendíamos, estábamos 

gestando nuestra propia prole autista en la cerrazón familiar. Una prole 

somáticamente pareada con los cromosomas estrechamente 

emparentados. Como nunca. María Chipia ya no era el muchacho 

glorioso de antaño. Ni soberbio, ni equívoco. Yacía de cara a mis 

padres, acusándome de contagiarle un rencor orgánico y venéreo 

(ELTIT, 2004, p. 212). 

 

A segunda parte do romance teve impacto bastante diverso junto à crítica literária. 

Por um lado, a crítica desde veículos de comunicação de massa, em especial uma 

realizada por Ignacio Valente, para o jornal El Mercurio de Santiago, aponta a dificuldade 

de leitura da narrativa, desafiando o leitor a extrair algum sentido da segunda parte, 

classificada de “febril”. Esta tem sido uma crítica costumaz à obra de Eltit e que alguns 

utilizam para justificar a baixa vendagem de seus livros. A obra de Eltit causa 

estranhamento; coloca o leitor frente a um enigma indecifrável desde um sentido total.  

Há também as críticas, em geral feitas nos espaços acadêmicos, que apontam para o valor 

estético de vanguarda da escrita de Eltit. Destacamos, por exemplo, a leitura de María 

Inés Lagos29, que afirma ser El Cuarto Mundo um exemplo de escrita em sintonia com a 

“sensibilidade pós-moderna”. Seja qual for o caminho que tomemos para entender a 

segunda parte de El Cuarto Mundo, a autora confirma sua intencionalidade em confrontar 

duas linguagens. Insinua que a segunda parte é o livro que quis e que precisou escrever, 

mas que tal livro necessitava de uma introdução que lhe permitisse existir em relação ao 

                                                           
29 No artigo “Reflexiones sobre la representación del sujeto en dos textos de Diamela Eltit: Lumpérica y 

El Cuarto Mundo”.  
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sistema literário no qual se insere. Ou seja, o discurso do gêmeo sudaca (mais extenso) é 

uma concessão de Eltit à Literatura enquanto instituição moderna, a condição para que 

seu nome se escreva com letras maiúsculas na capa do livro e nos catálogos das 

bibliotecas.  Por sua vez, o discurso da gêmea sudaca é a sua literatura com letra 

minúscula; o discurso autoral desde as margens do sistema: 

Escribí la primera parte como una "señorita," con una sintaxis más o 

menos académica y con una historia perceptible y para eso fue necesario 

en ese momento para la novela tomar una rama masculina que fue el 

poder de la sintaxis, algo más dominante, más tradicional. Me salió tan 

fluidamente que me pareció que había algo masculino en mí. Aunque 

esa voz tampoco es completamente masculina porque si uno se fija 

aparece como muy ambiguo en su comportamiento no sólo estético sino 

también sexual. (...). Precisamente en El cuarto mundo yo quise mostrar 

cómo se hace una novela. Una novela sudaca y de convicción sudaca, 

pero novela al fin y al cabo. Piensa que El cuarto mundo no era 

exactamente como se publicó; era bastante más cerrada. Escribí primero 

la segunda parte de la novela y había llegado a un verdadero impase con 

esta segunda parte, me encontraba sitiada de algún modo, con una 

narración que no tenía salida como texto. Luego — buscando una 

alternativa y aire — pasé a la voz masculina a la que me he referido 

anteriormente. Creo también que coincide con esa etapa mía en la que 

se afirmaba que yo escribía así porque no podía escribir de otra manera, 

porque en el fondo no sabía escribir (ELTIT, 1995, p. 346-347). 

 

 Estamos diante, na segunda parte, de uma escrita original, composta desde 

fragmentos, cacos de pensamento, caoticamente organizados. Buscando alguma 

referência em que apoiar nossa leitura (porque não acreditamos na possibilidade de 

qualquer discurso se eximir de exercer algum movimento de disciplinamento do sentido), 

formulamos a hipótese de a narrativa da gêmea sudaca expressar o espaço do inconsciente 

libertado das amarras morais e egóicas do simbólico patriarcal. Há uma importante 

contradição entre o tempo inicial da narrativa do irmão gêmeo (a vida intrauterina que 

apenas pode ser apreendida inconscientemente) e o disciplinamento que seu relato recebe 

da Linguagem do Outro, mesmo que em um jogo fascinante de sopreposição entre tese e 

antítese. O narrador da primeira parte quer convencer o interlocutor pela razão; posiciona-

se no espaço da consciência formada pela cultura; pretende conduzir o leitor por caminhos 

já percorridos na construção de um discurso privilegiado sobre a memória familiar. 

Contudo, este discurso termina proclamando sua derrota diante do desejo da mãe. A 

narrativa de sua irmã, por outro lado, inicia-se no momento em que o corpo da narradora 

encontra seu destino prescrito pela cultura patriarcal: a reprodução da maternidade. 

Todavia, o discurso não se apóia no caminho normalizado para a mãe na consciência 
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patriarcal; remete ao espaço obscuro da linguagem proibida do desejo pré-simbólico. 

Desde nossa consciência disciplinada, exprime-se algo que poderíamos chamar de delírio, 

loucura, psicose... Há, portanto, uma inversão do tempo do discurso psicanalítico 

moderno, cujo efeito político mais importante, na nossa leitura, é o de criar desde o espaço 

potente do imaginário literário a utopia de relações humanas fora da esfera de influência 

do poder patriarcal.  

Me posee toda la noche. María Chipia me posee toda la noche mientras 

mis padres, trepados por las ventanas, nos observan entre los resquicios. 

Difícil, difícil hacerlo bajo sus miradas, pero una y otra vez nos 

encontramos en un plano aterradoramente personal. María de Alava me 

ordena que describa el acto. Le obedezco franqueando la inutilidad de 

mi lengua. Dejo por escrito mis argumentos y María Chipia dibuja la 

posición de mis padres. La vergüenza de mi madre nos rodea 

envolviéndonos en una estela profusamente azul.  

María de Alava me pide una vez más que describa el acto: 

- María Chipia me ha poseído toda la noche. 

- ¿Bajo la mirada de mis padres? 

-Sí, en el centro de sus pupilas. 

(...). A oscuras jugamos a los mellizos en la noche. Un juego íntimo, 

húmedo y lleno de secreciones. Extenuados, logramos al amanecer que 

el niño perfile nítidamente su sexo. 

María Chipia me pide que viole mi secreto. 

Destrozo mi secreto y digo: 

- Quiero hacer una obra sudaca terrible y molesta (ELTIT, 2004, p. 

213).  

 

O relato da irmã gêmea não institui a ordem das coisas. Expressa-se no espaço 

poluído pela sobreposição dos corpos e dos sentidos sudacas. Seu discurso é invadido a 

todo momento pela fala da mãe, da irmã mais nova, do pai e de María Chipia, em uma 

horizontalidade perturbadora. Diferente do discurso da primeira parte construído em 

torno de juízos e conceitos, na narrativa da gêmea sudaca predominam a descrição e as 

impressões. As referências temporais são imprecisas e a narração circular, dando corpo 

ao que podemos entender por voz sudaca. “Me quedé atenta para cargar sus culpas, las 

mías, transportando la antigua y degradada humanidad sudaca sobre mi nuca. Cayendo. 

Cayendo explosionada” (ELTIT, 2004, p. 218). A gestação da obra maldita interrompe 

os sentidos, maltrata o corpo e estimula fantasias de mutilação. A culpa da mãe sudaca se 

constrói pela repetição do interdito patriarcal (o poder fora da casa) nas vozes do irmão 

gêmeo, do pai, da mãe e da irmã mais nova. “Desde afuera nuestros padres nos insultaban. 

Se venían en picada en contra de nosotros. (...). Antes de salir, María Chipia murmuró en 

mi oído que el niño nacería malformado” (ELTIT, 2004, p. 214). A maternidade é uma 

penitência que o corpo da gêmea sudaca deve suportar pela falta da mãe, uma tentativa 
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de diminuir a vergonha familiar. Em um círculo vicioso, que aparentemente não pode ser 

rompido, o prazer materno condena o corpo de sua filha a repetir o mal-estar da gravidez: 

a invasão do corpo feminino pelo desejo do outro. 

No espaço atrormentado da casa, a voz que melhor expressa os resíduos da 

linguagem do Outro, na sua dimensão punitiva, é a da irmã mais nova, María de Alava. 

É este personagem que mantém a tênue linha entre o “quarto mundo” (a casa sudaca) e a 

lei paterna que emana das ruas. Os pais já cansados e consumidos pela vergonha apenas 

adotam frente ao prazer dos gêmeos sudacas uma atitude voyerista, embora também 

condenatória. María de Alava, por sua vez, constitui-se em uma inquisidora30 implacável 

no seu desejo de consumir o corpo dos irmãos transgressores pela culpa. Na narrativa do 

irmão gêmeo, sabemos que o prazer da irmã mais nova passa pela boca; devora tudo o 

que lhe cerca e sempre se mostra insaciável, especialmente diante do comportamento 

transgressor dos irmãos. Posiciona com freqüência seu corpo pesado entre os irmãos, por 

meio de um ritual de terror chamado de “baile”, que funciona da seguinte forma: María 

de Alava impede o movimento da irmã ao colocar sobre seu corpo grávido o peso do 

corpo da mãe adúltera. Uma vez imobilizada a irmã, conduz o irmão a uma dança 

punitiva, obrigando-o à autoflagelação. Importante uma vez mais assinalar o movimento 

de apropriação que Eltit realiza das formas de violência durante a Inquisação para 

atualizá-las como um discurso crítico à tortura durante a ditadura militar chilena, 

apontando para a continuidade das práticas violentas como uma dimensão da reprodução 

do poder político sobre os corpos resistentes: 

Osé preguntar a María de Alava, pero ella me silenció desde la otra 

pieza. Mi madre se aprovechó de mi confusión y debí seguir 

apuntalándola con mis huesos forzados hacia la posición más 

impertinente de mi organismo. Como en cepo toda la noche. Vi 

amanecer tullida y ya impersonal. María de Alava se presentó, en sus 

brazos aún mugía la presencia del cilicio que le imponía María Chipia 

cada vez que la tocaba. La tocaba. Yo, martirizada, cargando a mi 

madre para que ellos abominaran lo aberrante (ELTIT, 2004, p. 218). 

     

A culpa, entretanto, não alcança disciplinar perfeitamente o desejo sudaca, que 

resiste aos movimentos de punição dentro da casa. “Pensé que la hoguera me cercaba, 

pero logré alejarla y terminé por relatarle las exactas aberturas de mi genital empañado y 

firme” (ELTIT, 2004, p. 215). No espaço fechado para o mundo exterior, o corpo sudaca 

                                                           
30 Proliferam as referências que relacionam María de Alava à Inquisição na segunda parte do romance; 

fogueira, confissão e cilício são algumas delas. 
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é soberano na sua ambivalência. O processo de julgamento imposto por María de Alava 

se intensifica em crueldade na medida em que cresce o feto sudaca no ventre da irmã 

gêmea. “María de Alava apunta. Anota los cargos que resultan excesivos para una sola 

muerte. Si yo me extingo, María de Alava ahogará el niño. Quedará libre. Pero nuestra 

casa está sitiada por la avaricia de la nación más poderosa del mundo y ella tampoco 

pervivirá” (ELTIT, 2004, p. 222).  Entretanto, dentro desse quarto sudaca, em que se 

realiza a maior transgressão ao pacto social moderno, a inquisidora falha, 

sistematicamente, em separar os irmãos, que continuam governados pelo desejo que os 

conecta. A narradora descreve as experiências sensíveis de encontro com o irmão através 

das quais sobrevive às dores impostas ao corpo pela lei, pela moral e pelos castigos. Este 

corpo sudaca, despedaçado, rachado, mutilado e oprimido não está calado; persiste e 

resiste no seu desejo, na esfera do prazer que não pode ser domado pelas ameaças de 

destruição que ecoam da força inquisidora dentro da casa e também da rua invadida e 

ocupada pela “nação mais poderosa do mundo”:   

Le confieso mi inclinación por el vicio y me abro como una viciosa que 

hubiera contenido sus apetitos por demasiado tiempo. Abierta, espero 

que mis dientes se separen de mis encías para que él pueda enfrentarse 

a mi amenazante calavera. Lo lamo como a un niño gestándose en el 

interior de una madre desarrapada y desnutrida. (...). Sabia como lo 

antiguo y procraz como lo presente, deseo que se incrusten en mi canto 

todas las noches de insomnio y los guzanos que devoran mi cerebro. 

Quiero incrustar mi cabeza en mi canto. (Canto, también, por el niño 

que ya sufre un proceso irreversible). Por fin se encuentran las zonas 

más tormentosas de nuestros cuerpos, en medio de un escindido temblor 

genital. El canto paraliza por algunas horas el desprecio hacia nuestra 

raza sudaca (ELTIT, 2004, p. 220-221). 

 

Diante da resistência do desejo transgressor no corpo da irmã gêmea, o cansaço e 

a dor se intensificam no espaço do quarto mundo. A fome consome a todos que buscam 

o abandono da casa e a entrega de seus corpos aos desígnios do poder que tudo vende. O 

corpo da mãe já não pode sustentar-se sem o apoio do corpo maternal da gêmea sudaca. 

“Ahora mi madre duerme sobre mí, agotada de haber realizado el homenaje a la nación 

más poderosa do mundo” (ELTIT, 2004, p. 223). A gulosa inquisidora já não vigia e pune 

com a mesma energia. “Parece cansada de interrogarme, y por su expresión deduzco que 

padece los efectos de un prolongado ayuno. Mis padres, cobijados en un rincón de la 

habitación, nos insultan, desesperados por el hambre” (ELTIT, 2004, p. 238). Até mesmo 

María Chipia parece seduzido pela oferta de morte do poder que emana de fora da casa. 

“María Chipia se arrastra buscando una moneda para abandonar la casa” (ELTIT, 2004, 
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p. 225). Pretende convencer sua irmã gêmea dos benefícios do entreguismo; das 

vantagens de colocar seu corpo à disposição da lógica de desaparecimento da raça sudaca 

empreendida pelo poder neoliberal. Contudo, a narradora confia na conexão entre os 

corpos dos gêmeos e de sua prole, apelando para a força da fraternidade sudaca como 

estratégia de sobrevivência. “Sólo tú retardaste nuestro encuentro. Porque tú eres yo 

misma, conozco cada uno de tus conocimientos por muy distantes que nos encontremos, 

pues ambos sabemos la forma única de frenar nuestra extinción y la humillación a nuestra 

raza” (ELTIT, 2004, p. 225).  

A precarização da vida familiar (pela desconexão com o espaço público e sua 

progressiva desintegração) desenvolve-se paralelamente à gravidez da narradora.   O 

corpo grávido, cada vez mais estendido, contrasta com o ambiente da casa, em que 

definham os demais habitantes diante da escassez.  Entregue ao sacrifício materno, a 

corporeidade da gêmea sudaca se expressa em um contínuo de dor e gozo, potencializado 

pelo contato entre os três corpos fundidos (dos irmãos gêmeos e de sua prole). O castigo 

ao desejo feminino se realiza em toda sua plenitude no martírio do corpo invadido por um 

ser (simultaneamente self e outro) que coloniza o espaço do prazer. Na narrativa visceral 

da gêmea sudaca, a maternidade se constitui como violência, invasão, deformação, 

tortura:   

El malestar, el dolor. El malestar, el dolor constante, el sueño 

sobresaltado y de nuevo el dolor. La gordura me aplasta. Mi gordura 

está a punto de matarme. (...). Los pechos hinchados. El dolor de la 

leche. El niño, en complicidad con el resto de la familia, me ataca desde 

dentro. He incubado a otro enemigo y sólo yo conozco la magnitud de 

su odio. (...). Aprendo, a través del dolor, a conocer todos los rincones 

de mi cuerpo y la furia orgánica com que se ejerce el castigo. (...). El 

asma, la calentura de los pechos. El asma y la asfixia. El sonido gutural 

del asma. Mi alma en la mira microscópica de la familia. El asma llega 

con la tos en cualquier momento y el niño se recoge aterrorizado por su 

futuro asmático. El alma asmática del niño. Para huir de un final 

definitivo me abro completamente al dolor y llego a la neutralidad. Al 

interior de este nuevo sistema, el niño y yo transamos un acuerdo 

somático (ELTIT, 2004, p. 236-237). 

 

 Reconhecendo-se como herdeira de um corpo feminino maldito pela cultura 

patriarcal, a gêmea busca a redenção através da dor, refirmando os mitos que associam o 

feminino ao sofrimento. Cede o território de realização de seu desejo ao ser que a habita, 

confiando na conexão sudaca. Aguarda que se complete o destino de decadência da 

família sudaca, que termina por sucumbir à miséria e à violência do mundo de fora. O 
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pai, a mãe e María de Alava abandonam a casa, deixando os gêmeos e sua prole sozinhos. 

“Sólo permanecen el niño y María Chipia, quienes representan el límite de la ficción de 

mi cuerpo, de mi cuerpo demasiado castigado. Mi cuerpo castigado por la necesidad de 

duplicarme, mi cuerpo alterado por la certidumbre de la muerte” (ELTIT, 2004, p. 238-

239).  Entretanto, fora do espaço de vigilância do olhar e da lei do outro, a conexão pode 

fluir com liberdade, permitindo aos gêmeos sudacas experimentarem seu desejo 

compulsiva e intensamente. O corpo resistente se reconstitui como lócus do prazer:      

En el límite, llegué, siempre a horcajadas, a perder la noción del tiempo, 

pues se disolvió la frontera entre exterior e interior y María Chipia se 

integró a mis estructuras neuronales. Perfectos, únicos, estuvimos, 

desde el amanecer hasta la noche avanzada encontrándonos hasta 

fundirnos. El niño sufría. Su sufrimiento, también, fue integrado por 

nosostros ya sin culpas, sin angustia, ausentes de todo mal. Fue un 

homenaje a la especie sudaca. Fue un manifiesto. Fue una celebración 

dinástica, celebrando la pronta llegada del niño, quien ese día pudo 

conocer la inmensa fuerza de sus padres. El odio de sus padres. Aislado 

en un campo netamente orgánico, el niño conoció lo más placentero de 

sus padres (ELTIT, 2004, p. 240-241). 

 

A fusão do corpo dos gêmeos sudacas, a simbiose entre masculino e feminino, é 

o espaço de resistência que permite sobreviver à violência da separação imposta pela 

linguagem do Outro. É também a melhor esperança para o não desaparecimento da cultura 

contra-hegemônica que se expressa nas margens das cidades tomadas pelo capitalismo 

neoliberal. É a partir do lugar mais precário, mais baixo, mais excluído do sistema político 

e econômico (o ventre da mãe sudaca preenchido pelo fruto do incesto) que se torna 

possível imaginar uma alternativa à assimilação (o abandono da casa) ou à morte (a 

propagação do fogo que pretende purificar a cidade sudaca). Diante do poder 

incandescente da “nação mais poderosa do mundo”, constrói-se uma ficção de corpo que 

se realiza como fluido, resistente ao fogo alienante e punitivo. Se aos sudacas se promete 

a asfixia e a atrofia, negando-lhes o alimento, não se pode impedir que saciem sua sede 

nos líquidos proliferantes dos encontros subversivos entre seus corpos. “Mientras él 

murmura algo cerca de la hostilidade de la ciudad, recuerdo que aún somos dueños del 

agua y que el agua combate la fiebre de los perros” (ELTIT, 2004, p. 242).    

Na cidade decadente, tudo está sendo saqueado (o milho, o trigo, os salgueiros31) 

para ser vendido bem barato; os corpos que produzem e reproduzem estão à venda. A 

                                                           
31 Alimentos e árvores sagrados para os povos pré-colombianos, que representam a fertilidade e a renovação 

cíclica da vida. Especialmente a referência ao salgueiro, indica a ligação da narradora-personagem com o 
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maldita trindade velha e ambiciosa (a Igreja, o Exército e o Governo de Transição) está 

vendendo barato o Chile e os chilenos para a nação “mais poderosa do mundo”. 

“Tiemblan las voces, tiemblan las voces ancianas y codiciosas disputándose el dinero 

caído del cielo pero que se quema como mariposa de luz. Se vende el trigo, el maíz, los 

sauzales, a un precio irrisorio, junto a los jóvenes sudacas que han sembrado” (ELTIT, 

2004, p. 245). Os antigos poderes (a versão mais indigna da mãe pátria) traem o país, 

entregando seu corpo à nação mais poderosa do mundo. “El dinero caído del cielo entra 

directo por los genitales y las voces ancianas se entregan a un adulterio desenfreado” 

(ELTIT, 2004, p. 245). Neste contexto, nasce a filha sudaca sobrevivente da ruína 

familiar, que também irá à venda. Realiza-se, em algum lugar entre um 7 e um 8 de abril 

(entre o cânone da literatura chilena e a literatura sudaca; entre masculino e feminino; 

entre público e privado), a utopia de fraternidade, o espaço precário de expressão do 

discurso marginal, a partir do qual se torna possível pensar a resistência ao neoliberalismo 

e à linguagem do Outro. “Lejos, en una casa abandonada a la fraternidad, entre un 7 y un 

8 de abril, diamela eltit, asistida por su hermano mellizo, da a luz una niña. La niña sudaca 

irá a la venta” (ELTIT, 2004, p. 245). 

El Cuarto Mundo é um romance curto. Tem noventa e oito páginas, das quais 

sessenta e uma se localizam na primeira parte, na narrativa do irmão gêmeo. A 

escritora/mãe sudaca, diamela eltit com letras minúsculas, apenas pode se expressar nas 

margens da escrita disciplinada pelo poder simbólico. Precisa do corpo do seu gêmeo, 

que também é si, para dar existência à ficção de seu corpo. Não pode negar sua conexão 

com a tradição literária, seus mitos, ritos e processos de construção do sentido que 

atravessam as possibilidades de expressar-se na periferia do sistema literário 

internacional. Entretanto, recusa-se a submeter seu discurso às exigências do mercado 

literário, transgredindo o contrato de produção na forma de uma linguagem incestuosa, 

que incomoda, perturba e desestabiliza as tentativas de oferecer um produto dócil e 

obediente ao gosto do mercado. “Sobre todo lo que se proponía ahí era un incesto 

lingüístico, sobre todo gran énfasis en un lenguaje de fracturas, (...). Por ejemplo, el tema 

del incesto me parece un gran tema, ” (ELTIT, 1998, p. 65). Um nível de leitura de El 

Cuarto Mundo é como um metadiscurso sobre a literatura na periferia do sistema mundial; 

                                                           
feminino eterno, remetendo-se, na nossa leitura, à Perséfone e à Desdêmona, como referências à vitória da 

virtude feminina sobre a morte.   
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sobre as estratégias políticas e estéticas possíveis para a criação literária em um contexto 

de opressão pelas demandas do mercado neoliberal. 

Esta literatura sudaca incestuosa é a contribuição crítica que Eltit, no seu lugar de 

artista, pode oferecer ao Chile que resiste à política do esquecimento (a negação dos 

conflitos de memória sobre o terror de Estado durante a ditadura) e à política da 

mercantilização da vida social e cultural (a transformação de tudo e todos em objetos úteis 

e vendáveis no mercado). “La espléndida actividad condensada en contar historias no está 

en la línea de mis aspiraciones, y por ello permanece fuera de mis intereses centrales. Más 

importante me resulta ampararme en todas las ambigüedades posibles que me otorga el 

hábito de escribir con la palavra” (ELTIT, 1993, p. 19). Sua literatura, assim, não é só 

(embora ela saiba que também o é em alguma medida) mais um produto individualizado, 

pronto para ser consumido no mercado de histórias da sociedade neoliberal. É uma 

literatura de fragmentos, artesanal por seu cuidado com a palavra, em que o sentido é, 

simultaneamente, afirmado e negado, não podendo ser apreendido desde a totalidade. 

Trata-se de uma escrita da desconfiança, da insegurança, que se recusa a criar novas 

fronteiras para a experiência de criar e conhecer no mundo contemporâneo. O texto de 

Eltit suspende certezas, profana mitos, debocha da autoridade científica, enoja o gosto 

comum burguês, choca a moral sexual religiosa, desmascara a cara mais feia do pacto 

democrático que se estabelece na Transição. “Sigo pensando lo literario más bien como 

una disyuntiva que como una zona de respuestas que dejen felices y contentos a los 

lectores. El lector (ideal) al que aspiro es más problemático, con baches, dudas, un lector 

más bien cruzado por incertidumbres” (ELTIT, 1993, p. 21). 

Estas dimensões literária e política de El Cuarto Mundo são potencializadas, na 

nossa leitura, pela construção do corpo feminino como espaço de realização da trajetória 

disfuncional da família sudaca. Importante ressaltar que Eltit se recusa a identificar seu 

projeto literário com o feminismo, resistindo à apropriação ideológica de sua obra. “O 

una novela que se presente como feminista o femenina o de mujer, no sería transgressora 

por su referencialidad con los dilemas de la realidad” (ELTIT, 1993, p. 22). Eltit busca 

escapar, ao negar o rótulo de feminista, de dois movimentos perigosos, que vão na 

contramão de sua proposta literária. O primeiro é a adesão a um sentido ideológico 

anterior ao processo de escrita, que determine os limites críticos do seu discurso, bem 

como que condicione os lugares a partir dos quais há legitimidade para falar enquanto 

uma mulher escritora da periferia do sistema mundial. A viagem literária de Eltit não 
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deseja o conforto de um lugar fixo de partida, nem de um destino seguro. O segundo 

movimento do qual tenta escapar é a instrumentalização de sua literatura por um tipo de 

crítica ativista, que leia seus romances a partir de objetivos estratégicos exteriores ao texto 

em si. A escrita de Eltit não é pretexto político; é, antes de tudo, texto. Como afirma Nelly 

Richard, “mientras el discurso de la ideología traza el sentido por encadenamiento rígido 

de significados programados que cierran finalizadoramente la lectura, la narrativa de 

Diamela Eltit arma constelaciones plurales y fluctuantes de signos móviles” (1993, p.41). 

Para Eltit, o texto não deve ter sexo; deve buscar ao máximo um distanciamento com as 

relações de poder que estão fora do espaço quase místico em que se expressa o discurso 

literário.   

Entretanto, na nossa leitura, o sentido desta resistência de falar do lugar da mulher 

escritora pode ser outro. O incômodo de Eltit se refere a um conceito específico de 

mulher, a um lugar fixo desde onde alguns discursos feministas (os mais visíveis) 

constroem sua posição como agentes políticos, intervindo no espaço público em nome de 

um ideal de feminino, que, inevitavelmente, singulariza experiências plurais, bem como 

reafirma a estabilidade das fronteiras sexuais. Eltit também quer romper com alguns 

lugares comuns para a mulher escritora, que ela enumera: do folhetim amoroso, da 

abnegação irrestrita, da liberalidade sexual (ELTIT, 2000, p. 176). Dito de outro modo, 

situar-se como feminista permitiria participar do contrato social burguês, assumindo suas 

condições; ou seja, mantendo sua lógica binária que separa privado e público. 

Concordamos que a proposta de Eltit desafia os sentidos comuns que assumem as 

identidades fixas e a forma como se constituem os discursos políticos da modernidade. El 

Cuarto Mundo opera em um terreno mais conflituoso, ambíguo e híbrido que este modelo 

específico de feminismo. Subverte, inverte, perverte dicotomias, em um movimento 

constante de deslocamento dos sentidos normalizados; como, por exemplo, através do 

narrador que se apresenta categoricamente como masculino, mas que é nomeado María 

Chipia pela mãe. Diamela Eltit, portanto, redefine os limites do corpo, ficcionalizando o 

biológico, para desestabilizar qualquer noção estável de identidade sexual. Isto dito, na 

nossa leitura, a literatura de Eltit é, embora não totalmente e não de um modo vulgar, 

feminista. 

Há uma intencionalidade de posicionar o corpo feminino, obviamente 

problematizado em sua coerência mítica, política e científica, no lugar privilegiado em 

sua obra literária:  o espaço da precariedade. Não nos parece aleatório o fato de que o 
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“filho sudaca” (assim nomeado ao longo de toda a segunda parte de El Cuarto Mundo) 

seja uma filha, que irá à venda, assim como o corpo feminilizado de seus pais. Tampouco 

escapa ao sentido a estratégia formal de construir dois discursos paralelos que, em que 

pese se interpenetrarem profundamente, experimentam o sujeito duplicado em seu devir. 

O que está em jogo, assim, não é apenas a feminilidade como espaço da vulnerabilidade, 

mas a extensão, os limites e as potências deste feminino. No texto eltiano, o feminino se 

constitui além do estatuto de “realidade biológica da mulher”. “(Lo ‘femenino’) es el 

paradigma minoritario de una subjetividad decadente, que se montó en los códigos 

simbólicos y culturales, para poner en conflicto la representación oficial de la identidad 

normativa (fija y centrada) (...)” (RICHARD, 1993, p. 51). Este feminino, portanto, não 

reclama antecedência, não se quer soberano, não espera piedade. Constrói-se na empatia, 

na conexão, na horizontalidade; existe com o masculino que abandona sua autoridade 

para fundir e chocar seu desejo com os da mãe, da irmã e da filha. É este o lugar instável, 

precário e fortemente disciplinado a partir do qual Eltit imagina a resistência: 

Se trata, por lo tanto, de poner en crisis el sistema mismo de la 

representación, la lógica que divide y define lo masculino y lo femenino 

como destino biológico, roles sociales, economías discursivas, fábulas 

de la identidad y verificaciones del poder. Desconstruir el discurso de 

la representación para construir el habla de un sujeto femenino plural, 

hecho por su deseo y su rebeldía, por sus carencias históricas sus 

promesas actuantes, es el proyecto que la escritura de Diamela Eltit 

adelanta como un drama (desgarrado, novelesco) y un programa 

(crítico, radical) (ORTEGA, 1993, P. 55). 

 

 Esta discussão não acabou. Continuemos. 
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5 OS LIMITES DO PACTO MATERNO: A SOLIDÃO DA MÃE ESCRAVA EM 

AMADA 

Sometimes good looks like evil;  

sometimes evil looks like good –  

you never really know what it is  

(Toni Morrison) 

 

Amada é uma história de mãe. Mais que a história da mãe com “amor grosso 

demais”, mas fundamentalmente o espaço conflituoso e ambivalente do feminino 

maternal. Há muitos caminhos possíveis e relevantes para iniciarmos a leitura do 

romance. Começamos de onde paramos no capítulo anterior. Amada, como outros 

romances de Toni Morrison, é uma história centrada em sujeitos femininos transgressores 

da ordem patriarcal moderna. O corpo da mulher (em um sentido plural porque em cada 

personagem habitam muitas possibilidades de feminino) é o espaço em que se realiza a 

violência física e psíquica de existir, ao mesmo tempo, dentro e à margem da sociedade 

escravocrata nos EUA do final do século XIX. Confinadas a uma casa (precisamente 

localizada – na rua Bluestone, n. 124 - Cincinnati – Ohio), uma mulher, uma menina e 

um fantasma (Sethe; a filha Denver e a filha Amada) assumem a responsabilidade, poética 

e melancolicamente, de narrar a memória de um povo a partir de um crime materno. A 

transgressão da mãe, como também ocorre em El Cuarto Mundo, aprisiona o sujeito 

feminino; ou seja, é desde a casa, em sua ambivalência, que a narrativa se constrói: 

O 124 era rancoroso. Cheio de veneno de bebê. As mulheres da casa 

sabiam e sabiam também as crianças. Durante anos cada um lidou com 

o rancor de seu próprio jeito, mas em 1873 Sethe e sua filha Denver 

foram suas únicas vítimas. A avó Baby Suggs, tinha morrido, e os 

filhos, Howard e Buglar, haviam fugido ainda com treze anos de idade, 

assim que o simples olhar no espelho o estilhaçava (foi esse o sinal para 

Buglar); assim que as marcas de duas mãozinhas apareceram no bolo 

(esse foi o de Howard). (...) Cada um fugiu de uma vez – no momento 

em que a casa cometeu o que para ele era o único insulto a não ser 

suportado nem visto uma segunda vez. No prazo de dois meses, no pico 

do inverno, deixaram a avó, Baby Suggs; Sethe, a mãe; e a irmãzinha 

pequena, Denver, completamente sozinhas na casa cinza e branca da 

rua Bluestone (...). Baby Suggs morreu logo depois que os irmãos foram 

embora, sem nenhum interesse na partida deles ou dela e, logo depois, 

Sethe e Denver resolveram encerrar a perseguição invocando o 

fantasma que tanto as atormentava (MORRISON, 2007, p. 18). 

 

 Os parágrafos iniciais de Amada dizem muito sobre o pacto que Toni Morrison 

pretende estabelecer com seu leitor. O contraste entre a realidade física da casa e a 

dimensão fantástica da presença do bebê fantasma introduzem a relação tensa que a 
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narrativa de Morrison estabelece com o real. Esta tensão é antecipada nas partes “não 

ficcionais” de Amada:  dedicatória, epígrafe e prefácio. Tais elementos formais, pré-

textuais, confundem estrategicamente a identidade da escrita de Morrison. A dedicatória, 

primeira página do livro escrita por Morrison, invoca os sessenta milhões (e mais) de 

negros mortos nos mais de quatro séculos de escravidão. A referência ao número sessenta 

milhões implica uma posição firme e crítica de Morrison em relação às versões 

hegemônicas da história da escravidão. Até os dias de hoje, o número de escravos mortos 

no contexto da escravidão é terreno de conflito entre historiadores. Assumir a versão que 

defende o número aproximado de sessenta milhões, mesmo que tal número não esteja 

documentado e, portanto, não possa ser verificado dentro de uma perspectiva 

metodológica estrita de história, significa afirmar a memória como um espaço de disputa 

com o qual seu discurso pretende dialogar. 

 A epígrafe, uma citação bíblica na página seguinte, reafirma o lugar de onde parte 

historicamente a narrativa de Morrison. “Chamarei meu povo ao que não era meu povo; 

e amada à que não era amada”. Uma vez mais, Morrison indica para o leitor que sua 

narrativa se constrói na tensão entre sentidos que não são transparentes, fixos e estáveis. 

Não se trata de uma história que visa expressar uma verdade linear e absoluta. É o lugar 

da rememoração, onde se costuram intencional e subversivamente fragmentos, muitas 

vezes contraditórios, de histórias submersas pelo desejo de esquecer. Esta que “não era 

uma história para passar adiante” (Morrison, 2007, p. 362) é a história que Morrison se 

propõe a oferecer ao leitor: a história de um povo, que tampouco é uma, mas várias; uma 

comunidade amada e amante, que foi odiada e separada por um poder perverso, que ainda 

persiste nos corpos negros. Como um ato de insubordinação de quem se reconhece como 

herdeira deste amor que sobreviveu à lógica de destruição e separação reproduzida ao 

longo de vários séculos, Morrison conecta-se à comunidade negra. Diz no prefácio do 

romance: 

O terreno, a escravidão, era formidável e sem trilhas. Convidar os 

leitores (e eu própria) a percorrer a paisagem repelente (oculta, mas não 

completamente; deliberadamente enterrada, mas não esquecida) era 

armar uma tenda num cemitério habitado por fantasmas muito 

eloquentes. (...). Então ela estava ali desde o começo e, a não ser eu, 

todo mundo (os personagens) sabia – uma frase que depois se tornou 

“As mulheres da casa sabiam”. (...). Na tentativa de tornar a experiência 

do escravo mais íntima, eu esperava que a sensação de as coisas estarem 

ao mesmo tempo controladas e fora de controle fosse convincente de 

início ao fim; que a ordem e quietude da vida cotidiana fosse 

violentamente dilacerada pelo caos dos mortos carentes; que o esforço 
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hercúleo de esquecer fosse ameaçado pela lembrança desesperada para 

continuar viva. Para mostrar a escravatura como uma experiência 

pessoal, a língua não podia atrapalhar. Eu prezo aquele momento no 

píer, o rio fugidio, a instantânea consciência das possibilidades, o pulsar 

forte do coração, a solidão, o perigo. E a garota com chapéu bonito. 

Depois, o foco (MORRISON, 2007, p. 12-13). 

 

Desse modo, Morrison explicita seu lugar de enunciação: o da mulher negra, 

impedida de existir, simultaneamente, no seu desejo e no desejo do Outro. Até o momento 

nesta tese falamos genericamente das mulheres (e este é sempre um problema para quem 

discute o feminino) impedidas de expressarem seus desejos fora dos limites do contrato 

sexual e da Linguagem do Outro. Ou seja, abordamos a violência contra o corpo feminino 

disciplinado em seu desejo, bem como normalizado em sua função social e cultural. 

Assumimos que esta forma de expressar a violência contribui para entender os limites 

impostos para a mulher negra enquanto sujeito. Entretanto, não basta. Posicionadas à 

margem do sistema legal, político e social do que se compreende por civilização moderna, 

as mulheres negras no contexto da escravidão interagiam com as expectativas dominantes 

de gênero, ainda que de um modo precário em relação à mulher branca do Sul e, mais 

ainda, em relação à mulher branca do Norte dos EUA. Neste ponto, pensar a interseção 

entre as diversas posições que atravessam o feminino é indispensável. Há evidentes 

relações de poder mascaradas por uma leitura que parte do pressuposto de uma mulher 

no singular.  

Dias depois de meu último dia de trabalho, sentada na frente de minha 

casa, no píer que entra pelo rio Hudson, comecei a sentir uma 

inquietação em vez da calma que eu esperava. (...). Sabia como era o 

medo; aquilo era diferente. Então me veio como uma bofetada: eu 

estava feliz, livre, de um jeito que nunca havia estado, jamais. (...). 

Acho agora que foi o choque de liberação que levou minhas idéias para 

o que podia significar ser “livre” para as mulheres. Nos anos 80, esse 

debate ainda estava em curso; pagamento igual, tratamento igual, 

acesso a profissões, escolas... e escolha sem estigma. Casar ou não. Ter 

filhos ou não. Inevitavelmente, essas idéias me levaram à história 

diferente das mulheres negras neste país – uma história na qual o 

casamento era desestimulado, impossível ou ilegal; em que era exigido 

ter filhos, mas ‘ter’ os filhos, ser responsável por eles – ser, em outras 

palavras, mãe deles – era tão fora de questão quanto a liberdade. A 

afirmação de paternidade nas condições peculiares da lógica da 

escravidão institucional constituía crime (MORRISON, 2007, p. 10-

11). 

 As mulheres negras no contexto da escravidão não podem realizar o pacto 

conjugal imaginado por Locke, acordando seu posicionamento na esfera doméstica como 
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indivíduos livres e racionais. Também não podem ser as “boas” esposas e mães prescritas 

por Rousseau, pois delas foram retiradas todas as condições estruturais para sê-lo. São 

percebidas como objetos reprodutores da mão de obra escrava e, portanto, a elas são 

imperativamente negados os atributos modernos da intimidade (a esfera individual da 

vivência da subjetividade) e da cidadania (a dimensão coletiva da subjetividade). 

Pensamos que esta é uma diferença significativa entre a condição de escravo e do 

trabalhador assalariado dentro da modernidade. O trabalho assalariado pode ser cruel e 

abusivo; a posição do trabalhador na ordem social e econômica pode ser violenta; as 

escolhas individuais frente ao sistema podem ser bastantes limitadas; a necessidade 

econômica e a desigualdade social podem conduzir à alienação e ao isolamento. 

Entretanto, subsiste nesta condição de exploração alguma dimensão da personalidade do 

ser que tem um nome social a partir do qual negocia na esfera pública; que se posiciona 

dentro de uma classe; que desloca seu corpo do espaço de trabalho para a casa (por mais 

precária que esta seja), onde seu comportamento e suas experiências não podem ser 

completamente vigiadas; que estabelece relações comunitárias com seus pares; que pode 

casar ou não; que pode registrar publicamente seus filhos; que pode inclusive escolher os 

filhos a quem amar: 

Natalina alisou carinhosamente a barriga, o filho pulou lá de dentro 

respondendo ao carinho. Ela sorriu feliz. Era a sua quarta gravidez, e o 

seu primeiro filho. Só seu. De homem algum, de pessoa alguma. Aquele 

filho ela queria, os outros não. Os outros eram como se tivessem 

morrido pelo meio do caminho. Foram dados logo após e antes até do 

nascimento. As outras barrigas ela odiara (...). Fugiu. Guardou tudo só 

para ela. A quem dizer? O que fazer? Só que guardou mais do que o 

ódio, a vergonha, o pavor, a dor de ter sido violentada. Guardou mais 

do que a coragem da vingança e da defesa. Guardou mais do que a 

satisfação de ter conseguido retomar a própria vida. Guardou a semente 

invasora daquele homem. Poucos meses depois, Natalina se descobria 

grávida. Estava feliz. O filho estava para arrebentar no mundo a 

qualquer hora. Estava ansiosa para olhar aquele filho e não ver a marca 

de ninguém, talvez nem dela. Estava feliz e só consigo mesma (...). 

Sabia que o perigo existia, mas estava feliz. Brevemente iria parir um 

filho. Um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da 

morte (EVARISTO, 2016, p. 43; 50).32  

 

As mulheres negras na condição de escravas, por sua vez, não eram parte do 

contrato sexual. Tampouco a elas era autorizado ocupar o lugar da Mãe fálica, 

constituindo-se no primordial objeto de amor de seus filhos. O espaço oferecido à mulher 

                                                           
32 Trecho do conto “Quantos filhos Natalina teve?”, da coletânea de contos Olhos D’água.  
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negra era o não lugar da cultura, o vácuo de identidade, a negação do feminino pela sua 

redução brutal à dimensão animalesca da fêmea reprodutora. Ninguém lhes prometia 

proteção, ninguém lhes exigia cuidado. E esta é uma dimensão específica da violência 

sobre o corpo feminino que surge da promíscua e complexa relação entre as sociedades 

escravocratas e as instituições de poder da modernidade, especialmente no século XIX 

quando as ideias iluministas já ecoavam com força nas Américas. De um modo 

particularmente perverso, o lugar da opressão da mulher condicionalmente livre na 

modernidade era o espaço do desejo da escrava: 

Baby Suggs achou que era um bom momento para perguntar uma coisa 

que há muito queria saber. 

“Mr. Garner”, disse ela, “por que me chama de Jenny?” 

“Porque isso era o que estava no seu recibo de venda, menina. Não é 

seu nome? Como você se chama?” 

“De nada”, disse ela. “Eu não me chamo de nada.” 

Mr. Garner ficou vermelho de tanto rir. “Quando tirei você da Carolina, 

Whitlow chamou você de Jenny e Jenny Whitlow é o que diz seu recibo. 

Ele não chamava você de Jenny?” 

“Não, senhor. Se chamava, eu não ouvi.” 

“A que você respondia?” 

“A nada, mas Suggs era o nome do meu marido.” 

“Você se casou, Jenny? Eu não sabia?” 

“Maneira de dizer.” 

“Sabe onde ele está, esse marido?” 

“Não, senhor.” 

“Ele é o pai do Halle?” 

“Não, senhor.” 

“Por que chama ele de Suggs, então? O recibo de venda dele diz 

Whitlow também, igual ao seu.” 

“Suggs é o meu nome, sim, senhor. Do meu marido. Ele não me 

chamava de Jenny.” 

“Do que ele te chamava?” 

“De Baby.” 

“Bom”, disse mr. Garner, vermelho de novo, “se eu fosse você ficava 

com Jenny Whitlow. Mrs. Baby Suggs não é nome para uma negra 

livre.” 

Talvez não, ela pensou, mas Baby Suggs era tudo o que lhe restava do 

“marido” que dizia ter tido. Um homem sério, melancólico, que a 

ensinou a fazer sapatos (MORRISON, 2097, p. 194-195).  

 

Para Baby Suggs, que viveu a maior parte de sua vida como propriedade de 

homens brancos, a condição de mulher de um homem negro a quem amou é o espaço que 

escolhe para definir sua identidade. Mesmo que esta condição não seja autorizada pela 

lei, Baby Suggs é fiel ao pacto afetivo que firmou com o homem amado, com quem deseja 

reencontrar-se para viverem juntos em uma casa que seja deles, como faziam os casais 

brancos. A narrativa de Morrison, assim, problematiza o senso comum feminista ao 
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mostrar a reverência da mulher escrava liberta à família patriarcal. Portar o nome do 

marido e transferi-lo a seus filhos (definir-se desde a Lei do Pai) significa, para essa 

mulher, a possibilidade de imaginar-se livre em sua feminilidade. Em um contexto 

extremo deexpropriação de si pelo sistema escravista, a transgressão de Baby Suggs está 

em rejeitar o nome fixado no papel e exaltar o nome proibido pela lei, ainda que este 

nome não seja individualmente e inteiramente seu, mas emprestado do outro a quem 

escolheu pertencer. Este outro, que já não está mais e que não será mais visto, mantém-

se conectado à memória da escrava liberta através de um nome comum, que não será 

apagado pela vontade de nenhum branco. Para Baby Suggs, a liberdade não pode ser 

separação, pois esta sempre foi a parte mais doída de sua vida escrava. O que ela conhecia 

sobre ser mulher e livre envolvia casar, ser protegida pelo marido, tornar-se dona de uma 

casa, ter e cuidar dos filhos até a idade adulta.    

Por triste que fosse ela não saber onde seus filhos estavam enterrados 

ou que aparência tinham se vivos, o fato é que ela sabia mais sobre eles 

do que sabia sobre si mesma, porque nunca teve o mapa para descobrir 

como ela própria era. Podia cantar? (Seria bom de ouvir quando 

cantasse?) Era bonita? Era uma boa amiga? Poderia ter sido uma mãe 

amorosa? Uma esposa fiel? Será que tenho uma irmã e será que ela está 

a meu favor? Se minha mãe me conhecesse, gostaria de mim? 

(MORRISON, 2007, p. 193) 

 

Ao narrar as expectativas de Baby Suggs e Sethe sobre a vida de mulher livre, 

Morrison nos leva a refletir sobre a capilaridade (reafirmando a imagem criada por 

Foucault) do poder patriarcal. Para além da esfera proibitiva e repressora da subjetividade 

negra resultante da máquina escravocrata, há uma dimensão mais sutil e perniciosa de 

produção das bases do contrato sexual que atravessa o corpo das mulheres negras. Mesmo 

que não lhes fosse permitido pelo sistema social e legal viver segundo os princípios do 

casamento moderno, a proximidade entre as mulheres escravas e o espaço doméstico das 

plantations permitia que estas mulheres tivessem contato com os códigos da feminilidade 

dominante. De fato, uma importante parte do trabalho imposto às escravas era o de 

substituição da senhora da fazenda nas suas funções reprodutivas, especialmente naquelas 

tarefas consideradas menos nobres e mais extenuantes fisicamente, como o aleitamento 

dos filhos. As histórias das escravas amas de leite é um espaço que consideramos 

estratégico e fascinante no estudo do feminino33. Trata-se de uma posição atravessada por 

                                                           
33 Duas leituras de histórias de amas de leite no Rio de Janeiro novecentista nos pareceram especialmente 

instigantes. Compartilhamos. KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado. “À vovó Vitorina, com afeto. Rio 
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ambiguidades: reprodutora da ordem fálica e transgressora do confinamento biológico da 

maternidade; exemplo da crueldade da expropriação do corpo da mulher negra durante a 

escravidão e posição de maior status para esta mulher dentro da ordem escravista; espaço 

de realização da violência entre femininos e lugar de expressão de uma visão estendida 

de maternidade (da “outra mãe”).  

No século XIX, o pensamento social moderno (os conselhos de Rousseau sobre 

aleitamento no Emílio, por exemplo) e a medicina já exerciam alguma influência no 

comportamento das mulheres brancas das sociedades escravistas. Obviamente, tal 

influência era maior nas cidades, mas ecoava também nos espaços rurais, onde as 

senhoras tentavam estabelecer um frágil equilíbrio entre os valores conservadores que 

ainda sustentavam aquele modelo decadente de sociedade e as expectativas associadas à 

“nova mulher” moderna que chegavam, ainda que de forma fragmentada e deturpada, dos 

espaços “mais civilizados”. Neste contexto, o hábito de não amamentar os filhos, comum 

entre as senhoras brancas, passa a ser visto como um problema médico. As mulheres 

negras, por sua vez, haviam mantido a tradição de amamentar seus bebês, mesmo no 

contexto da escravidão (o que convinha aos senhores de escravo porque não tinham 

qualquer custo com a alimentação dos bebês que nasciam da mãe escrava e que se 

incorporavam automaticamente ao seu patrimônio). O aleitamento da mulher negra havia 

sido, ao longo de três séculos, interpretado majoritariamente como um gesto vulgar da 

espécie mamífera, reforçando a lógica de animalização dos negros. Quando a ideologia 

em torno do aleitamento se modifica no século XIX, o corpo da mulher negra é tomado 

como espaço de realização do “novo” desejo de supremacia branca, o da formação de 

bebês brancos saudáveis e felizes, à custa da relação da mãe negra com seus filhos: 

Nan teve de amamentar crianças brancas e eu junto porque minha mãe 

estava no arroz. Os bebezinhos brancos mamavam primeiro e eu 

mamava o que sobrava. Ou nada. Não tinha leite de mãe que fosse para 

mim. Eu sei o que é ficar sem o leite que é seu; ter de brigar e gritar por 

ele, e receber tão pouco do que sobra (MORRISON, 2007, p. 268). 

 O impedimento da conexão da mãe negra com seus filhos nos primeiros anos de 

vida, pela imposição de seu cuidado às crianças brancas, implica o abandono psíquico da 

criança negra no momento em que esta mais depende da interação com o outro primordial 

(a mãe). Esta violência é talvez a dimensão mais profunda da negação da humanidade ao 

                                                           
de Janeiro, cerca de 1870”. In: XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana Barreto; GOMES, Flavio (org.). 

Mulheres negras no Brasil Escravista e do Pós Emancipação. São PAULO: Selo Negro, 2014.  LEITE, 

Miriam Moreira. Retratos de Família: leitura da fotografia histórica. São Paulo: EdUsp, 1993. 
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escravo negro, o trauma inaugural de uma vida impedida. Por este caminho, é possível 

entender porque o roubo do seu leite34 é, para Sethe, o limite de tolerância de seu corpo 

escravo à violência daquele sistema. Não ia deixar seus filhos sem o leite da mãe, como 

haviam obrigado sua mãe a deixá-la. Pela primeira vez em sua vida, ia fazer o que queria 

e o que devia. “Ela minha filha. Essa para quem eu consegui ter leite e dar para ela mesmo 

depois de roubarem; depois que me pegaram como se eu fosse uma vaca, não, uma cabra, 

atrás do estábulo porque era horrendo demais para ficar no meio dos cavalos” 

(MORRISON, 2007, p. 269).  

Esta violência imposta à mulher negra foi, em muitos relatos históricos, suavizada 

pela relação afetiva construída entre a ama de leite (a “mãe preta”) e a criança branca. Em 

parte, esta leitura romantizada da ama de leite se apoia na versão da história que está 

documentada: aquela escrita por pessoas brancas descrevendo, antropologicamente, as 

relações entre negros e brancos. Estas narrativas, em geral, caracterizam a presença da 

ama de leite na casa da senhora como uma benevolência dos brancos à mulher negra 

dentro do sistema escravista. Ressaltam que elas eram melhor tratadas que as demais 

negras no ambiente doméstico: recebiam melhor comida, roupas mais bonitas e ficavam 

afastadas dos serviços mais pesados da casa. Em geral, pontuam a boa relação entre a ama 

de leite e a senhora, uma forma de solidariedade entre as mulheres, construída a partir da 

empatia entre mães. É preciso, como Morrison faz, duvidar desta relação empática em 

um contexto de tamanha assimetria de poder. Nestes relatos que destacam a “boa relação” 

entre a mulher branca (que deseja o melhor para seu filho, mas que não quer ou não pode 

amamentá-lo) e a mulher negra (que doa seu amor de mãe e seu saudável leite para a 

criança da outra) só é possível ouvir a voz (mediada pelo simbólico patriarcal) da mãe 

branca. As vozes negras estão completamente silenciadas pela relação de servidão a que 

são obrigadas a se submeter. O corpo negro que amamenta é tomado como um objeto (do 

qual se dispõe; que se empresta ou aluga), desprovido de vontade e, portanto, exposto a 

continuadas violências. “Além de privar os filhos de seu leite, as amas-de-leite eram 

exploradas fisicamente ao máximo, tanto quando eram alugadas a instituições para 

amamentar diversas crianças, como pelo período prolongado que se exigia que 

                                                           
34 O momento em que os sobrinhos do Professor (uma espécie de naturalista, cunhado dos Garner, que 

utiliza os escravos da “Doce Lar” como cobaias nas suas experiências para provar que os negros são uma 

categoria intermediária entre o humano e o animal), em um momento de fúria, seguram Sethe e sugam seus 

seios e, em seguida, a chicoteiam várias vezes nas costas. Após este episódio, Sethe foge com os filhos 

pequenos da “Doce Lar” e fica sabendo anos mais tarde que a visão da cena impediu seu marido, Halle, de 

também o fazer.  
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aleitassem” (LEITE, 1993, p. 70). Desse modo, trata-se de um movimento ético 

imprescindível a postura cética adotada por Morrison quanto ao “bom” senhor de 

escravos e ao “justo” abolicionista, que são os protagonistas dos documentos históricos 

que contestavam o sistema escravista. Em Amada, a voz alta do “bom senhor” é 

confrontada pelo pensamento crítico da escrava: 

Mr. Garner disse aos Bodwin que ela era boa cozinheira além de 

sapateira e mostrou a barriga e a amostra em seus pés. Todo mundo riu. 

“Qualquer coisa que você precise, é só nos dizer”, disse a irmã. “Nós 

não aceitamos a escravidão, nem do tipo de Garner.” 

“Diga para eles, Jenny. Você viveu melhor em algum outro lugar antes 

da minha casa?” 

“Não, senhor”, disse ela. “Lugar nenhum.” 

“Quanto tempo ficou na Doce Lar?” 

“Dez anos, eu acho.” 

“Alguma vez passou fome?” 

“Não, senhor.” 

“Frio?” 

“Não, senhor.” 

“Alguém encostou a mão em você?” 

“Não, senhor.” 

“Deixei o Halle comprar sua liberdade ou não?” 

“Deixou, sim, o senhor deixou”, disse ela, pensando: mas ficou com 

meu filho e eu estou toda quebrada. Vai continuar alugando ele para 

pagar minha liberdade muito depois de eu ir para a Glória 

(MORRISON, 2007, p. 199-200). 

 

 

5.1 O pacto ficcional na escrita de Toni Morrison 

    

Este é um compromisso que Morrison estabelece com seu leitor: imaginar a 

história que os negros não puderam contar porque a palavra era monopólio branco. Ou 

seja, preencher de sentido as lacunas entre os muitos “sim, senhor” e “não, senhor” que 

saíram da boca dos escravos nos diálogos com os brancos. Morrison promete, desde o 

prefácio, usar de forma subversiva o discurso literário em confronto com a visão 

dominante de história; recorrer à função ética da literatura moderna, que é produzir um 

discurso político desautorizado pelo poder hegemônico. O que nos diz Toni Morrison, no 

breve prefácio, é que, para ela, não há hierarquia entre documento e ficção. Ambos os 

discursos se cruzam horizontalmente, retroalimentando-se a partir do objetivo comum, 

que jamais é neutro, de rememorar (dar sentido a uma inquietação presente por saber, por 

entender, por posicionar-se politicamente). Nesta direção, a partir do lugar ao qual julga 

pertencer, o da mulher negra norte-americana, Morrison busca um sentido histórico para 

a experiência de narrar, encontrando-se com uma história assumida como verdadeira (a 
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de Margaret Garner) nas páginas do Livro Negro35 (Black Book). Entretanto, a literatura, 

não deve ser estritamente o espaço da história de uma vida empírica. É sobretudo 

linguagem que costura fragmentos dispersos; imaginação que dá vida a outras histórias 

possíveis e necessárias: 

Um recorte de jornal do The Black Book [O livro negro] resumia a 

história de Margaret Garner, uma jovem que, depois de escapar da 

escravidão, foi presa por matar um de seus filhos (e tentar matar os 

outros), para impedir que fossem devolvidos à plantação do senhor. Ela 

se transformou numa cause célèbre da luta contra as leis dos Escravos 

Fugitivos, que determinava que os que escapavam fossem devolvidos a 

seus donos. O equilíbrio e a ausência de arrependimento dela chamaram 

a atenção dos abolicionistas, assim como dos jornais. Ela era, sem dúvida, 

determinada e, a julgar por seus comentários, tinha a inteligência, a 

ferocidade e a vontade de arriscar tudo por aquilo que, para ela, era a 

necessidade de liberdade. A Margaret Garner histórica era fascinante, 

mas, para um romancista, era limitadora. Muito pouco espaço 

imaginativo para o que eu queria. Então eu inventaria seus pensamentos, 

prenderia esses pensamentos a um subtexto que fosse historicamente 

verdadeiro em essência, mas não estritamente factual, a fim de relacionar 

sua história com questões contemporâneas sobre a liberdade, a 

responsabilidade e o “lugar” da mulher. A heroína representaria a 

aceitação indesculpada da vergonha e do terror; assumiria as 

consequências de escolher o infanticídio; reclamaria a própria liberdade 

(MORRISON, 2007, p. 11).  

 

Morrison inicia o prefácio de seu romance com uma narrativa autobiográfica sobre 

o processo de escrita de Amada. O relato expõe fatos facilmente verificáveis sobre a 

autora, dando conta do emprego que deixou junto a uma editora (a mesma que publicou 

o Livro Negro) e de suas frustrações em relação ao mercado literário norte-americano 

(incluindo referências aos livros que ela editou). Em um contínuo de memória, Morrison 

sai da esfera de conhecimento público sobre sua vida e entra nas experiências íntimas e 

privadas que a levaram a contar a história de Amada, Sethe e Denver. A narrativa 

intencionalmente transita entre o discurso referencial e o fictício, tendo como fio condutor 

a visão de história a que se vincula Amada. O texto é claro, fluido e honesto, mas nada ali 

parece estar no lugar que nos acostumamos a ver. Há, assim, já no prefácio, um efeito de 

estranhamento, mas não daquele tipo desconfortante que vimos em Diamela Eltit. A 

linguagem de Morrison nos aproxima, acolhe e conforta para nos forçar a mergulhar em 

um contexto de horror do qual não sairemos os mesmos: 

                                                           
35 Livro revisionista da história norte-americana a partir do ponto de vista negro; coletânea de histórias 

sobre personagens negros em diversos períodos da história.  
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Sentei na varanda, me embalando numa cadeira de balanço, olhei as 

pedras empilhadas para apagar os golpes ocasionais do rio. Acima das 

pedras, há um caminho pela relva, mas interrompido por um gazebo de 

madeira situado de baixo de um grupo de árvores, em sombra profunda. 

Ela caminhou até a água, subiu pelas pedras e encostou-se no gazebo. 

Lindo chapéu. (...). Ela não podia ficar do lado de fora; tinha de entrar 

na casa. Uma casa de verdade, não uma cabana. Uma casa com 

endereço, onde antigos escravos vivessem independentes. Não haveria 

saguão nessa casa, e não haveria nenhuma “introdução” nem para a 

casa, nem para o romance. Queria que o leitor fosse sequestrado, 

impiedosamente jogado num ambiente estranho como primeiro espaço 

para uma experiência comum com a população do livro – assim como 

os personagens eram arrancados de um lugar para o outro, de qualquer 

lugar para outro lugar, sem preparação nem defesa. Era importante dar 

nome a essa casa, mas não do jeito que “Doce Lar” ou outras plantações 

tinham nome. Não haveria adjetivos sugerindo aconchego, grandeza, ou 

pretensão a um passado instantâneo e aristocrático. Apenas números 

aqui para identificar uma casa e ao mesmo tempo separá-la de uma rua 

ou cidade – marcar como é diferente das casas de outros negros no 

bairro; atribuir um indício de superioridade, de orgulho, que antigos 

escravos haviam de ter em possuir endereço próprio (MORRISON, 

2007, p. 12-13). 

 

Morrison se apropria subversivamente daquilo que está na superfície da história 

norte-americana (Guerra de Secessão, Ato do Escravo Fugitivo e Reconstrução) para 

desmascarar a suposta objetividade e neutralidade do contrato social apoiado nestas 

narrativas hegemônicas. Desse modo, há um movimento de desconstrução da autoridade 

do discurso histórico, que se realiza mais quanto à forma do que ao conteúdo 

propriamente dito (embora estas duas dimensões do texto estejam necessariamente 

imbricadas). Tomar a história (e também o discurso científico, legal e político) como texto 

não significa dizer que o que foi narrado é falso. A história é realidade que se constrói na 

linguagem. Entretanto, esta realidade não independe de interpretação e, portanto, não 

deve ser mitificada. O discurso histórico, em sua realidade textual, é sempre atravessado 

por relações de poder e, portanto, constitui-se como terreno de disputas simbólicas, 

sempre aberto a novas leituras, a diferentes textos. “O passado realmente existiu, mas nós 

apenas podemos conhecer este passado hoje através de seus textos, e aí reside a sua 

conexão com o literário” (HUTCHEON, 1989, p.10). Toni Morrison, assim, reclama o 

direito de narrar o passado tal qual o fazem os historiadores, mas abandona qualquer 

pretensão de expor uma visão completa e fiel dos fatos históricos. Sua abordagem do 

passado se constrói como paródia textual, uma ficção que serve para potencializar a crítica 

aos silêncios das outras “histórias”; um exercício simultaneamente ético e estético, que 

se apoia nos restos enterrados pelas narrativas que estão na superfície:        
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Sabe, eu algumas vezes vou e, só por apoio, leio aquelas narrativas de 

escravos – há às vezes três ou quatro frases ou meia página, que 

poderiam ser desenvolvidas na forma de arte, maravilhosas. Só como 

exemplo – me dizem que uma mulher bateu nos cachorros, no homem 

e arrancou um tronco de árvore? Quem é ela? Quem é ela? É incrível. 

E tudo isto virá à superfície, virá à superfície, e minha grande alegria é 

pensar que eu sou de algum modo parte disso quando eu sento neste 

escritório. Deve haver alguns de nós entre as publicações das grandes 

editoras brancas; deve ter um autor negro que possa sentir que ele vai 

ser respeitado – que ele não precisa explicar tudo; que alguém vai 

entender o que ele está tentando fazer, nos seus termos; não na 

linguagem de outros, mas na dele mesmo (MORRISON, 1994, p. 29).  

 

 A literatura, neste sentido, é, para Morrison, um lugar privilegiado para contar a 

história das mulheres negras, desde um ponto de vista pessoal e visceral. No espaço 

incerto e maleável da linguagem, a criação da história se realiza em uma busca pelo 

sentido presente para a violência sobre o corpo escravizado da mulher negra; um passado 

que não passou, apesar dos esforços por enterrá-lo. “Então a esqueceram. Como um sonho 

desagradável durante um sono agitado. De vez em quando, porém, o farfalhar de uma saia 

soa quando acordam, e os nós dos dedos que roçam uma face no sono parecem pertencer 

a quem dorme” (MORRISON, 2007, p. 362). Para narrar as pegadas de Amada apagadas 

pela água do rio que já secou, Morrison recorre ao lugar de ficcionista, desejando que sua 

“história de papel” se torne vida real em cada um de seus leitores. Para isto, sabe que não 

pode contar a história da escravidão de qualquer modo, nem tampouco repetir aquilo que 

já foi dito. Deve trabalhar em uma linguagem que sublime uma dor soterrada pelos 

interditos de dizer. Fazer sentir uma violência que dói em cada um de nós como 

humanidade não apenas como repulsa, mas como impulso na direção da luta por uma 

sociedade em que o horror não se repita. Nesta direção, o tom indiferente e inerte dos 

discursos históricos hegemônicos é substituído pela empatia criada pela ficção. 

Hoje, há o retorno da ideia de uma “propriedade” discursiva comum na 

imersão tanto do texto literário quanto do histórico em ficção, mas é um 

retorno feito problemático por declarações explicitamente meta-

ficcionais da história e da literatura como construções humanas; ilusões 

humanas necessárias, mas, ainda assim, não menos ilusórias 

(HUTCHEON, 1989, p.4).  

   Morrison recusa a autoridade sobre a verdade, tanto da história quanto da ficção, 

afastando-se da ideia de emancipação pela arte. Não é sua literatura que salvará a 

“Comunidade Amada” das dores de um passado que se mantém como experiência 
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presente. No espaço meta-ficcional36, a realidade é posta entre parênteses para que seja 

possível imaginar a história de uma mãe que amou de forma “grossa demais”, ou seja, 

que escolheu o caminho de liberdade que lhe era permitido. Na ambivalência da dor da 

mulher negra, potencializada pela impossibilidade de ser mãe no contexto da escravidão, 

funda-se uma nova perspectiva sobre a história, que não é melhor ou mais verdadeira, 

mas que merece e precisa ser contada. Dentro do pacto ficcional, a partir de uma 

linguagem que “engana para transgredir” (Iser, 1996, p. 33), Morrison não dissimula sua 

função social que é a de escrever apenas um texto. Contudo, tampouco mascara sua 

identidade como mulher negra nos EUA, posicionando-se às margens do rio pelo qual 

corre a história de um povo.  

A história contada por Morrison em Amada é atravessada pelos limites do pacto 

patriarcal burguês, mas não se acomoda a eles. A casa é o lugar privilegiado de 

constituição da feminilidade, onde as mulheres podem falar e serem ouvidas. É no espaço 

privado, e mais ainda no confinamento a este, que se desenvolve a história do acerto de 

contas da menina fantasma com sua mãe. Esta não é, como diz Morrison no prefácio, uma 

casa como as dos senhores brancos. Não é uma casa inocente, domada, dócil e repousante. 

É rancorosa, cinza e perturbadora. Entretanto, é a casa de Sethe, de Denver e de Amada, 

o espaço de liberdade no qual podem ser desnudados os sentimentos e pensamentos que 

constituem a relação entre três feminilidades negras. A relação destas mulheres com a 

propriedade privada não é da mesma ordem que a das senhoras brancas. Para estas, a casa 

se define a partir de fronteiras muito claras, verticais e intransponíveis. Embora muitos a 

frequentem, a propriedade da casa é, primeira e exclusivamente, do chefe de família, o 

que detém o título legal. Nesta casa, portanto, o desejo soberano é o do senhor, que 

subordina todas as demais presenças. Como resultado do contrato sexual, a senhora ganha 

o direito de administração e organização da casa segundo seus gostos e necessidades, 

desde que estes não confrontem aqueles do senhor. Na ausência do senhor, mais ou menos 

frequente de acordo com a família, a senhora goza de alguma liberdade de comportamento 

e gestão, mas a casa não é jamais completamente sua, senão na condição de viúva, ou 

seja, na ausência definitiva do marido, e até a maioridade do filho primogênito varão 

(caso não haja filhos homens, a mulher pode assumir a condição de matriarca, que 

permanece um poder mediado e vigiado pelas instituições dominantes). É possível que 

                                                           
36 Linda Hutcheon (1989) utiliza o termo meta-ficção historiográfica para caracterizar narrativas (que ela 

nomeia pós-modernas) como a de Toni Morrison que se apropriam subversivamente da história para 

questionar o lugar do discurso ficcional. 
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algumas partes da casa sirvam para maior intimidade da senhora, como o quarto, mas nas 

famílias burguesas, pela presença de outras mulheres no espaço doméstico, esta imersão 

em si mesma é de forma geral intermitente e interrompida. As filhas e as empregadas 

domésticas (escravas ou não) se subordinam à senhora, a quem devem obediência e de 

quem devem aprender os limites do feminino. Para a escrava negra, estes limites não 

incluem o casamento e uma casa para cuidar e administrar: 

Quando ele pediu para casar com ela, Sethe concordou alegremente e 

depois estacou, sem saber qual o próximo passo. Tinha de haver uma 

cerimônia, não tinha? Um pregador, alguma dança, uma festa, alguma 

coisa. Ela e mrs. Garner eram as únicas mulheres ali, então decidiu 

perguntar para ela: 

“O Halle e eu queremos casar, mrs. Garner.” 

“Ouvi dizer.” Ela sorriu. “Ele já conversou a respeito com mr. Garner. 

Você já está esperando?” 

“Não, senhora.” 

“Bom, vai estar. Sabe disso, não sabe?” 

“Sei, sim, senhora.” 

“O Halle é bom, Sethe. Vai ser bom para você.” 

“Mas eu quero dizer que a gente quer casar.” 

“Você acabou de dizer isso. E eu disse que tudo bem.” 

“Tem casamento?” 

Mrs. Garner baixou a colher de pau. Riu um pouco, tocou a cabeça de 

Sethe e disse: “Você é um encanto de menina”. E nada mais. Sethe fez 

um vestido às escondidas e Halle pendurou sua corda de laço num prego 

na parede da cabana dela (MORRISON, 2007, p. 47). 

 

A mulher negra escrava é socializada pelos valores da senhora, que incluem a 

repressão de sua sexualidade, a discrição frente aos homens e a especialização nos 

trabalhos reprodutivos. A “boa” escrava é aquela que sabe controlar sua natureza, 

assumida como mais pervertida e dissimulada do que aquela das mulheres brancas. Ou 

seja, aquela que aceita passivamente os limites ao seu desejo impostos pela ideologia do 

contrato social e, por isso, pode adentrar à casa do senhor, supostamente regida pelos 

princípios da civilização. Contudo, esta aceitação não inclui o casamento, que pressupõe 

um contrato entre um homem e uma mulher livres. O desejo da mulher negra deve ser 

controlado pelas imposições do contrato social, mas sem as contrapartidas prometidas à 

mulher branca. Não há vestido novo, cerimônia com palavras bonitas, festa com comida 

gostosa e dança. Não há casa para chamar de sua, para arrumar e limpar, filhos para 

esperar. Ou, pelo menos, não deveria haver.  

Em Amada, a escrava liberta pelo trabalho do filho, sua nora e seus netos possuem 

uma casa; um lugar delas (ainda que legalmente apenas emprestado por um casal de 
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irmãos brancos), que muito pouco tem a ver com aquele modelo de lar burguês e senhoril. 

Esta casa é herdada (reproduzindo, à margem da lei, o direito de transferência de 

propriedade gerado pelo pacto conjugal) por Sethe e sua filha Denver após a morte de 

Baby Suggs (a sogra). É também a casa em que chega Paul D, um antigo companheiro de 

escravidão na fazenda dos Garner com quem Sethe compartilha muitas memórias. Esta 

casa incomum é habitada por uma invasora bem íntima sobre a qual os demais moradores 

têm pouco poder. O fantasma da filha morta por Sethe para impedir o retorno de toda a 

família para a vida escrava na fazenda, Amada, é matéria viva que partilha a rotina da 

casa, direciona as conversas para fazer Sethe lembrar do que machuca, come doces, toca 

a mãe e a irmã. Ou seja, na sua condição de morta não é menos real que qualquer dos 

demais personagens e completa o ambiente desta casa, onde se costuram os retalhos da 

memória de dor e culpa que constitui a relação entre uma mãe e suas filhas.     

Tudo nela era doloroso ou perdido. Ela e Baby Suggs tinham 

concordado, sem falar, que aquilo era indizível; às perguntas de Denver, 

Sethe dava respostas curtas ou divagações incompletas. (...). Mas 

quando começou a contar dos brincos se descobriu querendo falar, 

gostando de falar. Talvez por Amada ser distante dos fatos em si, ou 

por sua sede de ouvir – de qualquer forma, era um prazer inesperado. 

Por cima do ruído do escolher ervilhas e do cheiro mordente do nabo 

cozinhando, Sethe contou do cristal que um dia teve pendurado nas 

orelhas (MORRISON, 2007, 89-90). 

 

A mulher negra, na condição de escrava, enfrentava uma dupla repressão no 

contexto do cruzamento dos imperativos do patriarcado com as proibições do regime 

escravocrata. Devia conformar seu corpo e modelar seu desejo de acordo com os códigos 

do feminino hegemônico. Entretanto, tal ideal de feminilidade não lhe estava acessível. 

Não eram autorizados a esta mulher negra a presença e o cuidado de sua mãe, nem 

tampouco os rituais de iniciação na feminilidade, que lhe permitissem ser reconhecida 

como mulher naquela sociedade. Na condição de extrema precariedade, simbólica, 

psicológica e material, sobretudo pela ausência do colo de sua mãe, enforcada quando 

ainda era criança, Sethe tenta adequar-se ao que aprende ser inerente ao feminino: usar 

vestidos bonitos, arrumar o cabelo, casar-se, ter filhos, amamentá-los, fazê-los crescer 

com saúde e protegê-los do mal. Sua referência de feminilidade, naquele contexto de 

violência, limita-se à senhora Garner, a “benevolente” dona de escravos sem filhos que 

não viu cabimento em oferecer uma festa para o casamento de negros:  

Mrs. Garner não tinha filhos e só tinha nós duas de mulher lá. (...). Então 

não tinha ninguém. Para conversar, quer dizer, que pudesse saber 

quando era hora de mastigar uma coisinha e dar isso para eles. Era isso 
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que fazia o dentinho sair ou tinha de esperar até o dente aparecer e aí 

dar comida? Bom, agora eu sabia, porque Baby Suggs tinha alimentado 

ela direitinho, e uma semana depois, quando eu cheguei aqui, ela já 

estava engatinhando. Ninguém segurava ela, não. (...). Eu queria saber 

mais, mas, como eu disse, não tinha ninguém para conversar. De 

mulher, eu digo. Então tentei lembrar o que eu tinha visto onde estive 

antes da Doce Lar. Como as mulheres faziam lá. Ah, elas sabiam tudo 

(MORRISON, 2007, p. 216-217).  

 

5.2 A outra mãe ou o sentido de comunidade em Amada  

Morrison explicita em Amada uma importante dimensão da violência do sistema 

escravista sobre as mulheres negras: a alienação comunitária e, em especial, o 

afastamento das mulheres negras do convívio simétrico entre femininos. A relação entre 

a senhora de escravos branca e a escrava negra pode ser explicitamente violenta, quando 

a senhora impõe à escrava castigos físicos, jornadas extenuantes, trabalhos degradantes e 

humilhantes, alimentação precária e insuficiente e condições insalubres de alojamento. 

Contudo, ainda quando estes meios mais evidentes de abuso não estão presentes, a relação 

entre senhora e escrava constitui uma violência. Não pretendemos negar que possa haver 

genuíno afeto entre pessoas que convivem diariamente, ainda que no contexto da 

escravidão. Houve senhoras, como a Mrs. Garner, que honestamente acreditavam praticar 

o bem para além da moral vigente em relação a suas escravas. Reconheciam nessas 

escravas uma pessoa, ainda que em condição de inferioridade em relação a si mesmas e a 

quem julgavam seus pares. No vácuo deixado pelo amor materno roubado de Sethe pela 

escravidão e negado à senhora pela esterilidade, ambas desenvolvem uma importante 

conexão que lhes permite experimentar o sentido de feminilidade. Mrs. Garner ouve 

Sethe, aconselha-a, oferece-lhe presentes. Contudo, há uma dimensão da violência que é 

inerente à própria estrutura social em que se insere a escravidão. A senhora, após a morte 

de Mr. Garner, entrega o controle e a administração da fazenda ao professor (o homem 

branco) e a seus alunos, que abusam de Sethe (roubam seu leite) e a chicoteiam grávida: 

O da mrs. Garner era castanho-claro – quando ela estava boa. Ficava 

escuro quando ela caía doente. Uma mulher forte, ela era. E, quando se 

punha a falar pelos cotovelos, dizia: “Eu era forte feito uma mula, 

Jenny”. Me chamava de “Jenny” quando estava tagarela e posso provar 

isso. Alta e forte. Nós duas com uma vara de lenha a gente era tão boa 

como dois homens. Magoava ela que era o diabo não conseguir levantar 

a cabeça do travesseiro. Mas não consigo entender por que ela pensou 

que precisava do professor. Eu me pergunto se ela durou, como eu. Da 

última vez que vi, ela não conseguia fazer nada além de chorar, e eu não 

podia fazer nada por ela a não ser enxugar a cara dela quando contei o 

que tinham feito comigo. Alguém tinha de ficar sabendo. Escutar. 
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Alguém. Talvez ela durou. O professor não ia tratar ela do jeito que me 

tratou. Primeira surra que levei foi a última. Ninguém ia me afastar dos 

meus filhos. Se não fosse eu tomar conta dela, eu até podia ter sabido o 

que aconteceu. Talvez o Halle estava tentando me encontrar. Fiquei do 

lado da cama esperando ela terminar com o penico. Quando levei ela de 

volta para a cama, ela disse que estava com frio. Quente que era um 

inferno e ela queria colchas. Mandou fechar a janela. Eu disse para ela 

que não. Ela precisava de coberta; eu precisava de coberta; eu precisava 

de vento. (...). De todo jeito levei meus filhos para o milharal, com Halle 

ou sem Halle (MORRISON, 2007, p. 270-271). 

 

Sethe cuidava com genuíno carinho de Mrs. Garner, mas o roubo do leite de suas 

filhas e o chicote atingiram o limite de sua tolerância. Por estar ao lado da senhora, não 

pôde falar com o marido Halle e, assim, nunca soube o que lhe aconteceu. Perdeu naquela 

noite, além do seu leite e da pele das suas costas, o homem a quem amava. A história de 

Sethe nos impele a refletir sobre o racismo que estrutura todas as relações entre brancos 

e negros, mesmo aquelas que parecem mais suaves e carinhosas. É possível que alguns 

negros escravos tenham vivenciado momentos mais pacíficos em comparação com o 

nível comum de crueldade a que foram submetidas as milhões de vidas humanas 

expropriadas pelo regime de escravidão. Entretanto, estes momentos não eram feitos para 

durar. Sempre haveria um professor em algum lugar, pronto para recolocar as coisas 

dentro da ordem vigente, frequentemente endurecendo a máquina de tortura e de 

exploração para punir o desvio da norma. Neste contexto, a “benevolência” branca para 

com a negra ou o negro favorito terminava onde começava o compromisso ideológico 

com a ideia da supremacia racial branca.  

Sethe teve a incrível sorte de seis anos inteiros de casamento com 

aquele filho “alguém” que era pai de todos os seus filhos. Uma benção 

que ela teve o descuido de tomar por garantida, contar com ela, como 

se a Doce Lar fosse mesmo isso. Como se um punhado de murta 

amarrado no cabo de ferro de passar roupa encostado na porta da 

cozinha de uma mulherbranca o tornasse dela. Como se um ramo de 

hortelã na boca mudasse o hálito como mudava seu odor. Nunca existiu 

ninguém tão bobo (MORRISON, 2007, p. 44). 

 

Por esse contexto é que em Amada as relações dentro da comunidade negra 

ocupam lugar central. A história narra em maior detalhe a vida particular de uma mulher, 

mas sempre desde a perspectiva da conexão que esta vida estabelece com outras, 

especialmente dos demais personagens negros. Esta conexão se realiza mais fortemente 

pela filiação, mas também se estende aos laços familiares convencionais (como no caso 

de Baby Suggs e Halle), à partilha de uma história comum (com Paul D) e ao convívio 
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entre negros (as idas à Clareira). “Ninguém no romance, nenhuma pessoa negra adulta, 

sobrevive pela auto-veneração, pelo narcisismo ou pelo egoísmo. Eles tomam por dado o 

sentido de comunidade. Eles não consideram poder viver fora dela” (MORRISON, 1994, 

p. 235). Daí a importância de ter uma casa para chamar de sua, mas não no sentido 

individualista de propriedade associado à ética burguesa, que separa o privado do público; 

uma casa em que as negras e os negros, convidados ou não, possam chegar, falar 

livremente, cozinhar, amar, brigar, rir chorar, sem precisar pedir licença ou se justificar. 

O 124 foi este tipo de casa, daquelas cuja a porta deveria estar sempre aberta para a 

“Comunidade Amada”, espaço onde se podia extrair o sentido de sujeito de cada negro e 

negra. Ao fugir da fazenda dos Garner, Sethe não buscou principalmente a liberdade 

individual. Apesar do leite roubado, das costas abertas e do homem desaparecido, 

subsistia naquela mãe o sentido de dignidade, que a forçou a buscar a sua comunidade, a 

utopia de vida que tornava a morte (muito provável no contexto da fuga de uma escrava 

grávida por um ambiente físico e social hostil e violento) uma opção tolerável. Trata-se 

do mesmo tipo de dignidade que fez Baby Suggs pensar, no momento em que 

experimentava pela primeira vez a sensação de ser livre, em reunir aqueles que a 

escravidão havia separado dela, e, não conseguindo encontrar aqueles seres amados de 

outrora, abrir sua casa e seu coração para aqueles amados e amantes que ali estavam: 

Antes do 124 e de todo mundo que lá morava se fechar, se velar, se 

trancar; antes de a casa se transformar em brinquedo de espíritos e lar 

dos esfolados, o 124 tinha sido uma casa alegre, movimentada, onde 

Baby Suggs, sagrada, amava, alertava, alimentava, castigava e 

acalmava. Onde não um, mas dois caldeirões borbulhavam-no fogão; 

onde o lampião brilhava a noite inteira. Estranhos descansavam 

enquanto crianças experimentavam seus sapatos. Mensagens eram 

deixadas ali, pois quem delas precisasse com certeza iria logo parar um 

dia ali. Falava-se baixo e exato – porque Baby Suggs, sagrada, não 

aprovava excesso. “Tudo depende de saber quanto”, dizia ela, e “Bom 

é saber quando parar”. Foi em frente a esse 124 que Sethe desceu de 

uma carroça, a recém-nascida amarrada no peito, e sentiu pela primeira 

vez os braços amplos da sogra, que tinha conseguido chegar a 

Cincinnati. Que tinha decidido que, como sua vida escrava “estragou 

suas pernas, costas, cabeça, olhos, mãos, rins, útero e língua”, nada mais 

lhe restava senão ganhar a vida apenas com seu coração – que ela punha 

para funcionar de imediato. Sem aceitar nenhum título honorífico antes 

de seu nome, mas permitindo uma pequena carícia depois, ela se tornou 

pregadora sem igreja, pregadora que visitava púlpitos e abria seu grande 

coração para aqueles que podiam usá-lo (MORRISON, 2007, p. 124).   

 

O 124 existia enquanto casa negra na conexão que estabelecia com a 

comunidade. Não havia fronteiras fixas entre a casa e a rua, de modo que a família em 
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sentido estendido era a comunidade, a partir da qual se estabeleciam vínculos centrados 

no cuidado mútuo. Na nossa leitura, um nível de interpretação do título do romance faz 

referência a esse sentido da identidade negra.  Em 1829, David Walker37, um pregador 

abolicionista negro (livre porque nascido de mãe livre) usou o termo “comunidade 

amada” para se referir à população negra nos EUA. Na década de 1960, Martin Luther 

King também chamou a população negra dos EUA de “comunidade amada”, no seu mais 

famoso discurso. Neste sentido, a apropriação que Morrison faz do termo “amada” 

(Beloved) expressa sua intenção de falar desde um lugar de arquivo que não está morto 

(aquele da comunidade negra), mas que deve ser atualizado como discurso para dar 

sentido à experiência das mulheres negras no final do século XX. 

Minha tendência é focar em vizinhanças e comunidades. (...). E havia 

este sentido de vida, um apoio muito, muito forte que as pessoas tinham 

da vizinhança. A pessoa vive, realmente, não tanto na sua casa, mas fora 

dela, nos entornos, dentro do vilarejo, ou do equivalente. E as 

responsabilidades legais, todas essas responsabilidades que as agências 

hoje têm, eram as reponsabilidades da vizinhança. De modo que as 

pessoas eram cuidadas, ou encarceradas, ou outra coisa. Se elas estavam 

doentes, outras pessoas cuidavam delas; se elas eram velhas, outras 

pessoas cuidavam delas; se elas eram loucas, outras pessoas davam um 

pequeno espaço para elas, ou se associavam à loucura delas, ou 

buscavam descobrir os limites da loucura. Elas também se metiam 

muito na vida umas das outras. Elas achavam que as pessoas pertenciam 

a elas. Algumas mulheres da rua poderiam criar os filhos de todo mundo 

e dizer exatamente o que fazer e todos sentiam-se conectados. E quando 

elas puniam ou insultavam alguém era, no momento, constrangedor e 

cruel para a pessoa, mas mais tarde esta pessoa percebia que a punição 

significava que elas se preocupavam (MORRISON, 1994, p. 11).       

A referência de Morrison à comunidade amada reafirma sua conexão com um 

sentido de negritude que não se entende como uma escolha individual. Não se opta por 

ser negro ou negra, nem se escolhe viver uma vida negra de um modo ou de outro. Há, 

na visão de Morrison que serve de fundamento para a narrativa de Amada, uma herança 

comum, uma memória coletiva, que conecta cada negro e cada negra com as histórias de 

seu povo. Histórias, hábitos e saberes transmitidos de geração a geração, de forma oral 

principalmente, que vêm sendo no final do século XX (momento da escrita de Amada) 

enterrados por uma forma de universalismo assimilacionista, que impede os jovens negros 

e, em especial, as mulheres negras de expressarem sua diferença, bem como de se 

reencontrarem com um passado de terror e de dor, mas também de amor e fraternidade. 

Assim dizia Baby Suggs sagrada: 

                                                           
37 Em An Appeal to the Coloured Citizens of the World. 
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Aqui neste lugar, nós somos carne; carne que chora, ri; carne que dança 

descalça na relva. Amem isso. Amem forte. Lá fora não amam a sua 

carne. Desprezam a sua carne. Não amam seus olhos; são capazes de 

arrancar fora os seus olhos. Como também não amam a pele de suas 

costas. Lá eles descem o chicote nela. E, ah, meu povo, eles não amam 

as suas mãos. Essas que eles só usam, amarram, prendem, cortam fora 

e deixam vazias. Amem suas mãos! Amem. Levantem e beijem suas 

mãos. Toquem outros com elas, toquem uma na outra, esfreguem no 

rosto, porque eles não amam isso também. Vocês têm de amar, vocês! 

E não, eles não amam a sua boca. Lá, lá fora, eles vão cuidar de quebrar 

sua boca e quebrar de novo. O que sai de sua boca eles não vão ouvir. 

O que vocês gritam com ela eles não ouvem. O que vocês põem nela 

para nutrir seus corpos eles vão arrancar de vocês e dar no lugar os 

restos deles. Não, eles não amam sua boca. Vocês têm de amar. É da 

carne que estou falando aqui. Carne que precisa ser amada. (...). O 

fígado escuro, escuro – amem, amem e o bater do batente coração, 

amem também. Mais que olhos e pés. Mais que os pulmões que ainda 

vão ter de respirar ar livre. Mais que seu útero guardador da vida e suas 

partes doadoras de vida, me escutem bem, amem seu coração. Porque 

esse é o prêmio (MORRISON, 2007, p. 126). 

 

 Amada, neste sentido, constitui um apelo de Toni Morrison para que as negras e 

os negros do final do século XX não deixem a “comunidade amada” desaparecer; não 

apaguem os rastros desta história e os substitua por um novo discurso de liberdade e 

igualdade que suaviza ou desconsidera a história que as marcas do corpo negro contam. 

Se a cor da pele já não é tão impositiva da negritude como era no período da escravidão 

e nos anos que se seguiram, o corpo negro ainda é um espaço político que deve ser 

pensado a partir de um exercício coletivo de memória, de confrontação das novas 

gerações com as versões sobre o passado. No final dos anos 1980, alguém com a pele 

negra nos EUA pode sobreviver fora do espaço coletivo que define a negritude. Pode 

assumir-se e definir-se a partir da visão individualista de identidade, reclamando para si 

direitos e privilégios que independem da condição da comunidade negra. Pode, 

voluntariamente, alienar-se desta comunidade e contribuir para deixar esse passado bem 

enterrado. Entretanto, na visão de Morrison, não deve. Como uma mulher bem-sucedida, 

morando em Nova Iorque, trabalhando em uma das mais importantes editoras dos EUA 

(a Random House) e sendo uma escritora reconhecida e bem avaliada pela crítica, 

Morrison poderia fazer o movimento de confinar-se em sua própria casa, no espaço íntimo 

e privado de um si maior e melhor que o outro negro. Todavia, não alcança fazê-lo. Sua 

casa é a comunidade amada e não existe si sem este nós, sem a conexão fundamental da 

mulher negra com suas outras mães: 
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Minha mãe e minha avó viviam na mesma cidade, e eu pensava que 

minha mãe era uma pessoa poderosa, e pessoa mais poderosa que ela 

era a mãe dela, que era realmente poderosa. E eu tive a grande 

experiência de ter minha bisavó vindo para a cidade. Ela era uma 

mulher incrível, e eu vi minha avó sentando no canto da mesa e 

balançando os pés como uma menininha na presença da mãe dela. Eu 

lembro de todas elas na sala, e minha avó sendo muito infantil quando 

estava com sua mãe. Eu tinha quatro anos – bisavó, avó, mãe e eu; a 

cena, o evento deve ter me causado uma enorme impressão. (...). Aquela 

mulher – a minha avó – morreu antes do marido dela; meu pai morreu 

há alguns anos atrás; mas o marido da minha bisavó morreu quando ela 

tinha apenas quarenta anos. Ela não podia ler, não lia nada, mas 

carregava todo mundo nas costas, uma mulher incrível. Eu sabia tudo 

isso sobre ela, que as pessoas vinham de todo o estado para pedir 

conselhos a ela, e a irmã dela era igual a ela. Então, eu guardei esta 

imagem, e ficou comigo (MORRISON, 1980, p. 79). 

 

Esta vinculação de Morrison com a “comunidade amada” contribui para 

entendermos o conceito de maternidade em Amada. A mãe nas comunidades negras 

significava algo maior do que o corpo específico de uma mulher. O vínculo físico entre a 

mulher e a prole existia e era estimulado, mas o cuidado (o espaço do sagrado feminino 

em que se compartilhavam os saberes relacionados ao ser mãe) se estendia a outras 

mulheres da comunidade, que não necessariamente tinham vínculos sanguíneos com a 

criança. Cuidar era uma responsabilidade da comunidade e não da mulher que gerou e 

pariu o filho estritamente. “Há também as mulheres negras como pais, não como mãe ou 

pai, mas como pais, uma espécie de figura guarda-chuva, suporte da cultura, naquela 

comunidade não apenas com os filhos dela, mas com todas as crianças” (MORRISON, 

1994, p. 27). Estas “outras mães” tinham uma grande responsabilidade, mas também 

grande importância simbólica e, como disse Morrison sobre suas ascendentes, muito 

poder sobre a comunidade. De acordo com Patricia Hill Collins (1987), nas comunidades 

negras estabelecia-se uma divisão do trabalho diferente daquela que determina o contrato 

social moderno. As fronteiras entre a casa e a rua não eram rígidas e, portanto, as mulheres 

circulavam livremente no espaço da grande casa (a comunidade), partilhando entre si as 

chamadas tarefas reprodutivas. Neste espaço, as mulheres mais velhas (que tinham mais 

de 40 anos), que fossem reconhecidas pela comunidade como boas cuidadoras e como 

referências culturais, ganhavam o status de mãe. Como jamais puderam escolher entre 

participar do trabalho produtivo ou não, as mulheres negras acumulavam a dupla tarefa 

de realizar um trabalho assalariado para contribuir para a manutenção material da 

comunidade e o serviço de cuidadora para assegurar o bem-estar e a continuidade da 

comunidade. No contexto da escravidão, as outras mães foram imprescindíveis para a 
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sobrevivência física e simbólica dos negros. Como ocorreu com Sethe, diante da morte 

precoce ou do afastamento violento da mãe negra de sua prole, a sobrevivência dos bebês 

negros dependeu deste hábito cultural herdado da forma de organização social das tribos 

africanas e reproduzido como estratégia de resistência das mulheres negras à violência de 

serem impedidas de exercer a maternidade. Quando já formalmente livres, as mulheres 

mantiveram esta tradição nas comunidades negras, amando tal qual Baby Suggs cada 

olho, boca, mão, pé e coração negro que cruzavam seu caminho. 

Baby Suggs beijou sua boca e se recusou a deixar que visse os filhos. 

Estavam dormindo, disse, e Sethe estava feia demais para acordá-los no 

meio da noite. Ela pegou a recém-nascida e entregou para uma mulher 

jovem de touca, disse para não limpar-lhe os olhos enquanto não 

conseguisse urina da mãe.  

“Ela não chorou ainda?”, Baby perguntou. 

“Um pouco.” 

“Tem tempo. Vamos curar a mãe.” 

Levou Sethe para a saleta e, à luz de um lampião de querosene, lavou-

a por partes, a começar pelo rosto. Depois, enquanto esperava esquentar 

outra panela de água, sentou a seu lado e costurou algodão cinzento. 

Sethe cochilou e acordou para lavar as mãos e os braços. Depois de cada 

lavada, Baby a cobria com uma colcha e punha uma outra panela para 

esquentar no fogão. Rasgando lençóis, costurando algodão cinzento, ela 

supervisionou a mulher de touca que cuidava do bebê e chorava na 

comida que fazia. Quando as pernas de Sethe estavam limpas, Baby 

olhou os pés e enxugou-os delicadamente. Limpou entre as pernas de 

Sethe com duas panelas separadas de água quente e enfaixou sua barriga 

e sua vagina com lençóis. Por fim, atacou os pés irreconhecíveis. 

“Sente isto?” 

“Sente o quê?”, Sethe perguntou. 

“Nada. Levante.” Ela ajudou Sethe até a cadeira de balanço e baixou os 

pés dela dentro de um balde com água salgada e zimbro. O resto da 

noite Sethe ficou sentada, de molho. A crosta dos mamilos Baby 

amaciou com banha e depois lavou. Ao amanhecer, a bebê silenciosa 

acordou e mamou o leite da mãe. 

“Graças a Deus não estragou”, disse Baby. “E quando terminar, me 

chame.” Ao se virar para ir embora, Baby Suggs vislumbrou alguma 

coisa escura no lençol da cama. Franziu a testa e olhou a nora curvada 

para o bebê. Rosas de sangue se abriam no cobertor sobre os ombros de 

Sethe. Baby Suggs escondeu a boca com a mão. Quando a 

amamentação terminou e a recém-nascida adormeceu – os olhos meio 

abertos, a língua sugando em sonho -, sem dizer uma palavra, a mulher 

mais velha untou as costas floridas e prendeu um pano como dobro da 

espessura na parte de dentro do vestido recém-costurado (MORRISON, 

2007, p. 131-132). 

 

 

No momento em que chegou ao 124 (completando seu plano de atravessar o rio 

Ohio, que divide os estados de Kentucky e Ohio), Sethe experimentou pela primeira vez 

o cuidado de mãe e conectou-se a ele de um modo especialmente intenso. Por vinte e oito 
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dias (o período entre a chegada ao 124 e o momento em que o grupo que a caçava liderado 

pelo professor adentra a casa de Baby Suggs), foi uma mulher livre, que podia dar e 

receber sem medo ou vergonha o amor da comunidade e de seus filhos. Suas filhas 

tiveram leite de mãe e amor da avó outra mãe. “Sethe tinha vivido então vinte e oito dias 

– o trajeto de uma lua inteira – de vida não-escrava. Da saliva clara que a sua filhinha 

babara em seu rosto até seu sangue oleoso foram vinte e oito dias. Dias de cura, facilidade 

e conversa de verdade” (MORRISON, 2007, p. 134).  Entretanto, a vida da escrava parece 

ser apenas um intervalo entre dois sangramentos, tal qual o desejo do corpo da mulher 

jovem adulta. ‘Libertar-se era uma coisa; reclamar a propriedade desse eu libertado era 

outra” (MORRISON, 2007, p. 134).  Em um ciclo que não pôde ser rompido, após vinte 

oito dias o sangue de Sethe voltou a correr, mas dessa vez não da forma que a escravidão 

lhe impunha, mas do modo que ela decidiu. A jovem escrava ousou reclamar nos meios 

que entendia dispor a propriedade sobre seu corpo libertado e sobre aquele dos seus filhos: 

O professor e o sobrinho foram pela esquerda da casa; ele o xerife pela 

direita. Um velho negro maluco estava parado perto da lenha com um 

machado. (...). O sobrinho foi até o negro velho e tirou o machado da 

mão dele. Então, os quatro se encaminharam para o barracão. Dentro, 

dois meninos sangravam na serragem e terra aos pés de uma negra que 

segurava uma criança empapada em sangue junto ao peito com uma 

mão e sustentava um bebê pelos tornozelos com a outra. Ela não olhou 

para eles; simplesmente balançou o bebê na direção das pranchas da 

parede, errou e tentou acertar uma segunda vez, quando do nada – na 

fração de segundo que os homens passaram olhando o que havia para 

olhar – o negro velho, ainda miando, entrou correndo pela porta atrás 

deles e arrebatou o bebê do arco de balanço da mãe. De imediato ficou 

claro, para o professor principalmente, que ali não havia nada a retirar 

(MORRISON, 2007, p. 208).  

 

O ato desesperado de Sethe para tentar livrar os filhos e a si do retorno à vida 

escrava confrontou pelo choque a ordem escravocrata, especialmente o Ato de Escravo 

Fugitivo, aprovado em 1850 pelo Senado dos EUA, que autorizava a organização e o uso 

da violência em expedições de perseguição e captura de escravos foragidos. Uma jovem 

mãe negra paralisou a vontade e abafou o desejo do professor de dispor dos corpos negros 

que julgava seus. Em que pese a sua insistência em animalizar e patologizar o 

comportamento de Sethe, o professor, com a lei e o rifle do seu lado, não pôde diante do 

gesto de uma mãe que levou até os últimos limites o dever de proteger seus filhos. Em 

um movimento transgressor do simbólico patriarcal, o corpo feminino fragilizado não se 

submeteu passivamente ao desejo masculino de apropriar-se de seus filhos. A mãe fálica, 
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aquela que só pode ser junto com seus filhos e que com eles estabelece uma ambivalente 

relação de vida e de morte, rasgou a lei do Pai e expulsou-o definitivamente de casa. 

Tornou-se soberana no seu desejo de conexão com os filhos. Foi chamada de bicho 

(porque seu desejo não assimilou a linguagem do Outro) e de louca (porque insistiu na 

conexão com seus filhos). Porém, ao final daquele trágico e traumático dia, nenhum dos 

quatro filhos voltou para a Doce Lar: 

Porque a verdade era simples, não um longo relato de mudanças 

floreadas, gaiolas nas árvores, egoísmo, cordas na perna e poços. 

Simples: ela estava de cócoras no jardim e quando viu eles chegando, e 

reconheceu o chapéu do professor, ouviu asas. Pequenos beija-flores 

espetaram os bicos de agulha em seu pano de cabeça até o cabelo e 

bateram as asas. E se ela pensou alguma coisa foi: não. Não. Nãonão. 

Nãonãonão. Simples. Ela simplesmente correu. Recolheu cada pedaço 

de vida que tinha feito, todas as partes dela que eram preciosas, boas, 

bonitas, e carregou, empurrou, arrastou através do véu, para fora, para 

longe, lá onde ninguém poderia machucá-los. Lá longe. Fora deste 

lugar, onde eles estariam seguros. E as asas dos beija-flores 

continuaram batendo. (...).  

“Funcionou”, ela disse. 

“Como? Seus meninos foram embora você não sabe para onde. Uma 

menina morta, a outra não sai do quintal. Como que funcionou?” 

“Eles não estão na Doce Lar. O professor não conseguiu pegar eles.” 

“Talvez tenha sido pior.” 

“Minha obrigação não é saber o que é pior. Minha obrigação é saber o 

que é terrível e fazer eles ficarem longe daquilo que sei que é terrível. 

Eu fiz isso.”  (MORRISON, 2007, p. 221-224). 

 

 Na leitura de Paul D, a quem Sethe oferece esta narrativa sobre a morte de Amada, 

o problema de Sethe é que seu amor de mãe foi “grosso demais”. Isto significa dizer que 

era um amor que não se condicionava às fronteiras impostas pela ética burguesa com a 

qual teve um contato apenas precário. A senhora Garner (a única mulher branca com 

quem conviveu) não teve filhos e, portanto, ela nunca soube o que era uma mãe segundo 

as cláusulas do contrato social. Não soube que seu dever de proteger sua prole era 

estimulado apenas até o ponto em que esta estava pronta para ser tomada pela cultura 

patriarcal, único espaço autorizado para que o corpo e a consciência sobrevivam. Porque 

não tinha outras mães e outros filhos do seu lado para disciplinar seus pensamentos e 

comportamentos, imaginou que seu poder e seu dever de mãe eram ilimitados. As amas 

de leite, levadas para a casa da senhora, deviam se adaptar e reproduzir o tipo de cuidado 

autorizado pela cultura patriarcal em relação aos seus “filhos” brancos, o que terminava 

por influenciar a forma como também entendiam ter que amar e cuidar de seus filhos 

negros. Neste sentido, estas mulheres experimentavam não apenas a alienação física e 
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afetiva em relação a seus filhos negros, mas a alienação cultural em relação ao 

aprendizado do que seja ser mãe. Sethe, contudo, nunca foi ama de leite e, portanto, não 

aprendeu que o leite dos seus seios não era para os seus filhos; que todo aquele amor era 

para ser interrompido. Resistiu na posição da mãe fálica à separação de seus filhos, mas 

foi impedida de completar o plano “de todos estarem juntos do outro lado, para sempre” 

(MORRISON, 2007, p. 320).  

A transgressão de Sethe do pacto moderno de proteção materna foi punida pelos 

brancos com a prisão, a que se seguiu pouco tempo depois a sua liberação. Em Amada, 

os detalhes da prisão de Sethe, seu julgamento e a repercussão que seu caso teve no 

contexto das instituições brancas ocupam um espaço marginal. Estrategicamente, 

Morrison esvazia de sentido a história hegemônica sobre o infanticídio da mãe negra38 

para denunciar que esta história não incluiu os sentimentos, desejos e pensamentos 

negros. “Porque não havia diabo de jeito nenhum de uma cara negra aparecer num jornal 

se a história fosse sobre alguma coisa que alguém gostaria de ouvir” (MORRISON, 2007, 

p. 212).  Se o corpo negro apenas esteve ali como objeto de disputa entre duas visões 

brancas de sociedade, a do norte “civilizado e progressista” e a do sul “conservador e 

escravista” no contexto que antecedeu a Guerra de Secessão (1861-1865), esta história 

interessa pouco aos negros e a todos que gostariam de ouvi-los. Se o leitor se interessar 

por saber o que as instituições liberais fundadas em consonância com o contrato social 

dos homens brancos, livres e proprietários fizeram com esta mãe, que vá procurar nos 

relatos da história oficial ou revisada. No romance de Morrison, a “guerra dos brancos” 

(o evento da história norte-americana mais documentado e rememorado) não ocupa muito 

espaço porque ali o privilégio é dos negros e, mais ainda, da mãe negra, em sua 

subjetividade dilacerada pela escravidão, mesmo quando esta já tinha oficialmente 

acabado no papel escrito pelos brancos. Na perspectiva das histórias dos negros sobre os 

EUA na segunda metade do século XIX, há coisas mais importantes a dizer do que 

assinalam os discursos públicos em favor ou contra o direito de ir e vir dos negros. O foco 

de Morrison é a “comunidade amada” e sua capacidade de resistência e resiliência em um 

contexto de intensa violência física, estrutural e simbólica, que mudava de nome, mas que 

continuava a interromper o desejo de vida do corpo negro. 

                                                           
38 A história de Margaret Garner, documentada, e que se sabe foi usada estrategicamente pelos 

abolicionistas para derrubar a Ato do Escravo Fugitivo.   
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   Em que pese não termos muitas informações sobre o que se passou com Sethe39 

na perspectiva dos homens brancos, sabemos que sua atitude chamou atenção e 

impulsionou um movimento de afastamento. Tal qual ocorre com os gêmeos sudacas em 

El Cuarto Mundo, as instituições de poder reconhecem a falha em disciplinar o desejo e 

controlar o corpo da mulher negra e a condenam ao exílio absoluto, fechando a porta da 

casa. Deixar a prisão e ter que regressar ao 124, o espaço da “comunidade amada”, foi, 

para Sethe, a mais cruel das punições que poderia ter recebido. Aquela mesma 

comunidade na qual ela havia vivido livre por vinte e oito dias virou-lhe as costas e, tal 

como fizeram os brancos, pediu que trancasse a porta da casa. Havia algo naquela jovem 

mulher (que não era em si o ato de assassinar a própria filha) que ameaçava os demais 

negros; um tipo de insolência, autossuficiência e altivez que fazia a comunidade 

questionar a sua própria postura diante do poder dos homens brancos sobre suas vidas. 

“Um perfil que os deixou chocados pela clareza. Estava com a cabeça um pouco levantada 

demais? As costas um pouco eretas demais? Provavelmente. Senão, o canto teria 

começado de imediato, no momento em que ela apareceu na porta da casa da rua 

Bluestone” (MORRISON, 2007, p. 209). Nem mesmo a grande mãe Baby Suggs, sagrada, 

com seu carinho e suas palavras sábias, estava mais lá:  

Baby Suggs ficou cansada, foi para a cama e lá ficou até seu grande e 

velho coração desistir. A não ser por um ocasional pedido de cor, ela 

praticamente não falava nada – até uma tarde no último dia de sua vida 

em que saiu da cama, saiu devagarinho pela porta da saleta e anunciou 

a Sethe e Denver a lição que tinha aprendido em seus sessenta anos de 

vida escrava e dez anos de liberdade: que não havia má sorte no mundo, 

mas sim gentebranca. “Eles não sabem quando parar”, disse, e voltou 

para a cama, puxou a colcha e deixou-as com essa ideia para sempre 

(MORRISON, 2007, p. 146). 

 

De um modo perverso, a culpa contamina todas as relações naquela comunidade 

e manter Sethe longe dos olhos parece o menos doloroso dos caminhos e a mais prudente 

precaução diante da presença do mal. Sobre a relação tradicional que as comunidades 

negras estabelecem com o mal, Morrison diz: “as pessoas negras, em geral, não aniquilam 

o mal. (...). Nós acreditamos que o mal tem um lugar natural no universo. Nós tentamos 

evitar ou nos defender dele, mas não ficamos surpresas que ele exista ou aterrorizadas ou 

ultrajadas” (MORRISON, 1994, p. 62). No contexto deste sagrado não maniqueísta, a 

                                                           
39 Sabemos de forma breve que sua liberação ocorreu por meio da intervenção dos Bodwin e da Sociedade 

Abolicionista da qual participavam.  
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tentativa de Sethe de destruir o sentido da escravidão inutilizando seu corpo e o de seus 

filhos pareceu para os demais negros e negras um ato extremo e desnecessário. Era 

legítimo fugir da escravidão, ajudar outros a escapar, enganar o senhor e até matá-lo em 

um ato de legítima defesa, mas pretender inverter a lógica de funcionamento da 

escravidão (tomando posse e machucando seu próprio corpo e os de seus filhos) parecia 

um passo longo demais para as pernas de uma negra.  Em Amada, a comunidade negra, 

tal qual o amor de mãe, é ambivalente. Por um lado, é o espaço de proteção primária em 

que se expressam as tradições de um grupo de pessoas impedidas de existir coletivamente 

no contexto do poder racista. Na narrativa de Morrison, a comunidade acolhe, cuida, 

alimenta, ensina, conforta e protege. É espaço que dá a vida e oferece-lhe um sentido. Por 

outro lado, é também o lócus da condenação, do castigo e da morte. Sethe, conectada à 

comunidade, não poderia ter agido de acordo com sua consciência do que era bom e do 

que era ruim. Seus filhos não eram inteiramente dela; ela não era inteiramente dela. 

Existiam na conexão com a comunidade. Ela deveria ter respeitado a hierarquia e a 

sabedoria comunitária. E, por isso, é abandonada e rejeitada pela outra mãe, retornando 

ao estado de solidão e melancolia de quem não tem leite de mãe para beber: 

Enquanto cavoucava na pilha, ela desprezou a si mesma por ter sido tão 

confiante, tão apressada em se render no fogão quando Paul D lhe 

beijou as costas. Devia ter sabido que ele se comportaria como todo o 

resto da cidade na hora em que soubesse. Os vinte e oito dias de amigas 

mulheres, uma sogra, e todos os filhos juntos; de fazer parte de um 

bairro; de, na verdade, simplesmente ter vizinhos próprios – tudo aquilo 

terminara há muito e jamais voltaria. (...). Àqueles vinte e oito dias 

felizes seguiram-se dezoito anos de desaprovação e vida solitária. 

(MORRISON, 2007, p. 232-233). 

 

Abandonada pela comunidade e confinada ao 124, Sethe entrega-se à culpa, 

reestabelecendo a conexão primordial com a filha morta. Aceita a presença do bebê 

fantasma com a naturalidade de quem entende as consequências cosmológicas de ter ido 

longe demais no seu direito de dispor dos corpos de seus filhos. Em uma inversão do 

poder na ordem geracional, o fantasma da filha morta toma o controle da casa e aprisiona 

a mãe, a avó e os irmãos sobreviventes. Incomoda a todos na casa, mas é temido apenas 

pelos meninos (Howard e Buglar), que fogem quando alcançam a puberdade, deixando 

as duas mulheres e a irmã sozinhas com o fantasma. Para eles, viver confinados a um 

espaço em que havia apenas mulheres, e ainda mais um fantasma travesso e cheio de 

rancor, torna-se insuportável no momento em que se preocupavam em definir o que era 
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ser um homem. A rua, violenta e hostil, parece-lhes mais convidativa do que o 124.  Para 

Baby Suggs, que sucumbe à falta de cor40 daquela casa, o fantasma é tristeza e cansaço, 

o prenúncio da morte. Para Denver, trata-se de uma companhia, estranha e imprevisível, 

mas, de qualquer modo, uma companhia. Para Sethe, significa uma ambivalente presença, 

que pune pela culpa, mas simultaneamente conforta por estar ali, por reafirmar sua 

convicção de que a morte não é o fim da conexão. Esta é uma questão que Morrison 

aborda com frequência quando fala da diferença de comportamentos entre mulheres e 

homens negros. Nos seus romances, de forma recorrente, os homens estão indo e vindo 

de um lado para o outro, ao passo que as mulheres se refugiam mais tranquilamente no 

mundo privado e na sua própria desordem psíquica. Os homens quando se deparam com 

algo que dói, causa medo ou incompreensão saem para a rua para buscar algum sentido 

ou simplesmente para fazer alguma coisa que os desviem de si. “Se um negro tem pernas, 

é para usar. Se ficar sentado demais, alguém vai inventar um jeito de amarrá-las. Porém... 

se os meninos tinham ido embora...” (MORRISON, 2007, p. 26). Reagem mais às 

pressões externas e definem-se como homens na relação que estabelecem com os outros 

homens fora de casa (MORRISON, 1994, p. 7). No caso de Amada, não poderia haver 

nada de mais inibidor da masculinidade dos meninos do que o confinamento ao 124. E a 

mãe parece entender isto. Sethe aceita a partida dos filhos sem grande choque, como se 

já a esperasse, fixando sua identidade na relação com a filha fantasma e com a filha que 

sobreviveu (Denver):  “Tem uma árvore nas minhas costas e um fantasma na minha casa, 

e nada entre uma coisa e outra além da filha que está aqui nos meus braços. Chega de 

fugir – de qualquer coisa” (MORRISON, 2007, p. 33). 

O fantasma, durante os dezoito anos que se seguem à morte, interage com as 

mulheres, bule com o cachorro, desloca objetos. Ou seja, é uma presença real, física, no 

dia a dia do 124. Integra a rotina da casa; é um traço ordinário da vida daquelas mulheres 

negras, alienadas da comunidade e forçadas a viver intimamente com o mal, que não era, 

de fato, tão mau, mas apenas “sozinha e castigada” (MORRISON, 2007, p. 103). Aqui 

nos parece importante discutir o uso que Morrison faz do fantástico em Amada. A 

presença do fantasma é assumida pelas mulheres do 124 e pela vizinhança negra como 

                                                           
40 Esta é uma imagem presente ao longo de todo o romance: a relação do corpo negro com as cores. 

Principalmente através da personagem Baby Suggs, o sagrado cultural, os negros em Amada têm sede de 

cor. Simultaneamente em um sentido místico e também físico, este corpo é feito para absorver energias de 

todas as fontes de luz do universo. É a síntese mais perfeita da presença dos diferentes tons em uma unidade 

bonita e harmônica, em que nenhuma cor se impõe a outra.  
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parte da ordem das coisas. Ou seja, coerente com uma visão específica de transcendência 

e continuidade que sustenta os laços culturais que unem os personagens negros de Amada, 

não há qualquer estranhamento ou choque diante da presença do fantasma. Neste sentido, 

o fantástico em Morrison se aproxima do conceito de “real maravilhoso”, usado por Alejo 

Carpentier41 para designar uma forma de expressão da latinidade que se apoia no uso 

estratégico do elemento fantástico para exacerbar os efeitos de realidade e identidade na 

narrativa ficcional. Não se trata do uso frequente do fantástico na literatura ocidental, que 

desloca a narrativa de sua função representativa e referencial para jogá-la na esfera do 

absurdo, do sobrenatural e do místico, criando um efeito de choque, nojo, medo e rejeição, 

que leva o leitor a confrontar intencional e calculadamente suas expectativas de 

verossimilhança. Ao contrário, a narrativa em Amada, parece mais próxima do 

maravilhoso, uma vez que o “encantado”42 se conecta de tal modo com o real que o leitor 

não pode lê-lo de outro modo senão como uma dimensão da realidade. Não há, portanto, 

suspensão da realidade, mas, ao contrário, um movimento de ampliação e 

aprofundamento das sensações do corpo que vive no espaço da literatura.    

De acordo com Carpentier43, o real maravilhoso seria a mais adequada expressão 

da identidade da América Latina: policromática, híbrida e indisciplinada. Nesta parte do 

mundo, o insólito é parte do cotidiano e os limites da razão não são exatamente os mesmos 

de outros espaços. Na nossa leitura, esta reflexão é bastante próxima à que realiza Toni 

Morrison sobre sua relação com a memória coletiva dos negros nos EUA. Para ela, era 

indispensável encontrar a linguagem mais adequada para exprimir-se enquanto escritora 

negra contando uma história da escravidão. Não era sua a linguagem dos documentos, 

                                                           
41 Na Conferência “El Barroco y lo Maravilloso”, apresentada em 1975, no Ateneo de Caracas. 
42 Termo preferido por Morrison, que afirma ter problemas com designações como fantástico, mágico e 

místico porque, segundo ela, estes termos frequentemente se associam a leituras que pretendem diminuir a 

responsabilidade e autenticidade do que se conta (FURMAN, 2014, p. 137). Ou seja, enfraquecer o viés 

político da literatura. Desse modo, ela opta por falar em encantamento, que parece expressar mais 

coerentemente sua proposta de vinculação a uma tradição cultural e a uma ética de rememoração. 
43 Voltaremos ao texto de Alejo Carpentier no sexto capítulo, trazendo, além desta discussão sobre a 

diferença entre o realismo mágico e real maravilhoso, também sua contribuição para entender a centralidade 

do barroco na arte latino-americana (especialmente para entender a linguagem de Diamela Eltit). Por agora, 

para que o leitor possa nos acompanhar neste ponto da discussão, é importante dizer que Carpentier defende 

que a escrita na América Latina quando se apoia em elementos fantásticos não pretende criar os mesmos 

efeitos identificados por Franz Roth na arte expressionista e surrealista, chamadas pelo último de “realismo 

mágico”. Na cultura latino-americana, o maravilhoso, em sua ambivalência, não é outro mundo, uma 

segunda realidade imaginada pelo artista. É parte das coisas tal como elas são; da vida como ela é. Desse 

modo, o apelo ao fantástico aqui não é um movimento que convida o leitor a interromper sua lógica para 

ingressar no espaço de uma outra razão criada pelo escritor em seu jogo de manipulação da realidade. É, 

para Carpentier, o espaço em que o escritor pode conectar-se com o real em suas diversas manifestações, 

estabelecendo um vínculo autêntico com o ser latino-americano (barroco em seu espírito), que não se reduza 

à imitação das estratégias narrativas usadas na Europa.      
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tampouco aquela dos ativistas dos direitos civis, nem a dos jornalistas, nem a dos demais 

ficcionistas norte-americanos. A sua era a linguagem do encantamento, da conexão com 

um passado que não passou, ainda que o poder traduzido na linguagem do Outro tenha 

buscado aniquilá-lo no corpo e no espírito negro. “A figura mais central da história teria 

de ser ela, a assassinada, não a assassina, aquela que perdeu tudo e não tivera nenhuma 

opção em nada. Ela não podia ficar do lado de fora; tinha de entrar na casa” (MORRISON, 

2007, p. 12).   E Amada entrou. Não apenas como espectro, mas como carne viva: 

E, por alguma razão, que ela não conseguiu entender de imediato, no 

momento em que chegou perto a ponto de ver o rosto, a bexiga de Sethe 

se encheu ao máximo. Ela disse: “Ah, desculpe”, e correu para os 

fundos do 124. (...). Não chegou à casinha. Bem na frente da porta, teve 

de levantar as saias e a água que esvaziou era infindável. (...). Arrumou-

se e correu para a varanda. Não havia ninguém lá. Os três tinham 

entrado: Paul D e Denver estavam de pé na frente da estranha, olhando 

enquanto ela tomava uma xícara de água. 

“Ela disse que estava com sede”, disse Paul D. Ele tirou o boné. “Muita 

sede, parece.” A mulher tragou a água numa caneca de lata manchada 

e estendeu pedindo mais. Quatro vezes Denver encheu a caneca e quatro 

vezes a mulher bebeu como se tivesse atravessado um deserto 

(MORRISON, 2007, p. 78-80). 

 

Tudo flui como a água que segue o curso do rio na história contada por Morrison. 

Uma menina de uns dezenove anos aparece na porta do 124 (já com a presença de Paul 

D) e Sethe perde suas águas, dando novamente à luz a filha que regressou. A jovem adulta 

Amada não é reconhecida de imediato por Sethe, embora seu corpo se conecte ao dela de 

um modo, simultaneamente, prazeroso e perturbador. Sethe e Denver haviam nos dias 

que antecederam à chegada de Amada experimentado uma paz melancólica depois que 

Paul D (o companheiro de Doce Lar recém-chegado), em um arroubo de virilidade, 

decidiu expulsar o fantasma da casa. “Com uma mesa e uma voz forte de homem, livrara 

o 124 de sua pretensão à fama local” (MORRISON, 2007, p. 62). Ironicamente, mas sem 

desdém ou hostilidade, Morrison questiona a presunção de controle e autoridade do 

masculino sobre a casa, desmascarando sua fragilidade diante de um poder (o que conecta 

as três mulheres) que desconhece e menospreza.  

5.3 Masculinidades precárias, feminilidades distópicas - vidas conectadas 

Em Amada, o protagonismo é das mulheres desde as primeiras páginas do 

romance, mas há um genuíno esforço de entender o masculino, principalmente na relação 

que este estabelece com o feminino. Dois personagens são especialmente importantes 

para a história: Paul D e Selo Pago. Comecemos pelo segundo. Selo Pago é o equivalente 
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masculino de Baby Suggs naquela vizinhança, uma espécie de pai comunitário. É um 

homem generoso, corajoso e sábio, que foi fundamental para que Sethe chegasse até a 

sogra depois de fugir da Doce Lar, em Kentucky. Foi ele que a atravessou de um lado 

para o outro no rio Ohio e mobilizou toda uma rede de apoio para fazer a jovem menina 

e seu bebê recém-nascido chegarem ao 124. Foi também Selo Pago o responsável pelo 

momento mais feliz da convivência entre os negros narrado em Amada, o banquete feito 

e apreciado por todos no 124 em homenagem a seu grande esforço de colher as melhores 

amoras silvestres para que todos pudessem saborear. “Buglar, Howard, a mulher de touca 

e Sethe vieram olhar e riram junto com Baby Suggs da figura do ardiloso, resistente negro 

velho: agente, pescador, barqueiro, rastreador, salvador, espião, ali parado em plena luz 

do dia, chicoteado, enfim, por dois baldes de amoras” (MORRISON, 2007, p. 187). É 

também Selo Pago que alerta Paul D sobre o crime de Sethe quando este já havia decidido 

por fim fixar-se em uma casa ao lado de uma mulher, trazendo-lhe um velho recorte de 

jornal. Como alguém que fala em nome da comunidade e justifica seu desprezo em 

relação a uma de suas filhas, informa a Paul D o que ele deveria saber. Ao mostrar o 

recorte de jornal, que Paul D reluta em aceitar se tratar de Sethe, Selo Pago confronta sua 

própria culpa e por extensão aquela da comunidade amada em relação ao trágico ocorrido. 

Assume, enquanto pai na comunidade, sua responsabilidade quanto à morte de Amada e 

a condenação de Sethe, reconhecendo sua falha, tal qual Baby Suggs, no pacto de 

proteção: 

Ele ia contar isso para Paul D, porque achou que era importante: por 

que ele e Baby Suggs, os dois, não tinham percebido. E sobre o bando 

também, porque isso explicava por que ninguém correu na frente; por 

que ninguém mandou um filho de pernas ligeiras para cortar o caminho 

pelo campo assim que viram os quatro cavalos na cidade amarrados 

para beber água enquanto os cavaleiros faziam perguntas. Nem Ella, 

nem John, nem ninguém correu até a rua Bluestone, para contar que uns 

brancos com aquela Cara tinham chegado. A Cara que todo negro 

aprendia a reconhecer junto com a teta da mãe. Como uma bandeira 

hasteada, o ar justiceiro telegrafava e anunciava a vara, o chicote, o 

punho, a cova, muito antes de vir a público. Ninguém os avisou e ele 

sempre acreditou que não foi a exaustão de um dia inteiro comendo que 

os entorpeceu, mas alguma outra coisa – como, bem, como perversidade 

– que os fez ficar de lado, ou não prestar atenção, ou dizer a si mesmos 

que alguém provavelmente já estava levando a notícia para a casa da 

rua Bluestone, onde uma moça bonita vivia há quase um mês. Jovem e 

hábil com seus quatro filhos, um dos quais ela havia parido sozinha na 

véspera de chegar ali e que agora gozava de todos os benefícios da 

riqueza de Baby Suggs e de seu grande e velho coração. Talvez eles 

simplesmente quisessem saber se Baby era realmente especial, 

abençoada de algum jeito que eles não era (MORRISON, 2007, p. 214).         
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A transgressão de Sethe, neste sentido, não é vivenciada como um crime 

individual, como um simples momento de loucura de uma mulher específica que não 

soube resignar-se ao seu destino de violência. É um desvio coletivo do sagrado que 

conecta cada membro da comunidade motivado por sentimentos mesquinhos (inveja e 

despeito) nutridos contra a beleza, a coragem e o poder das mulheres do 124. Selo Pago 

sabe de sua responsabilidade e sofre por não ter visto e, ainda mais, contribuído para o 

crime mais grave que foi a separação da comunidade. Como um pai e uma mãe que devem 

cuidar para que os ciúmes entre irmãos não destruam o vínculo de afeto e cuidado, ele e 

Baby Suggs deveriam ter entendido o perigo da falta de amor nos olhares dos outros 

negros. Entretanto, não puderam. E dezoito anos mais tarde, quando o 124 parecia estar 

recuperando a vida que a comunidade lhe negou, ele se deixou levar pelo rancor e pela 

inveja mais uma vez, separando Sethe do homem que a tinha feito lembrar que ainda tinha 

um corpo. E depois, o remorso: 

Desde que mostrara o recorte de jornal a Paul D e descobrira que ele 

tinha se mudado do 124 naquele mesmo dia, Selo ficou inquieto. Depois 

de lutar com a questão de falar ou não para um homem a respeito de sua 

mulher e de ter se convencido que devia falar, começou a se preocupar 

com Sethe. Teria posto fim à única oportunidade de felicidade que um 

homem bom podia trazer a ela? Ela estaria aborrecida com a perda, com 

a retomada aberta e indesejada das intrigas pela mão do homem que a 

ajudara a atravessar o rio e que era seu amigo, assim como de Baby 

Suggs? (...). Ele tinha agido pelas costas dela, como alguém furtivo. 

Mas ser furtivo era o seu trabalho – a sua vida; embora sempre com um 

propósito claro e sagrado (MORRISON, 2007, p. 227-228). 

 

O preto velho, tal como Baby Suggs, está cansado. Sua responsabilidade de pai 

comunitário naqueles tempos é talvez um fardo demais pesado para um homem comum, 

para um corpo negro que não cessa de ser castigado onde quer que ele esteja. Sabe o 

tamanho da sua resistência e de sua responsabilidade em relação àquela comunidade, mas 

sua cabeça já não consegue acomodar o excesso que seus olhos viram. “Estou velho 

demais e já vi coisas demais” (MORRISON, 2007, p. 227). Neste sentido, sente-se em 

falta com a função de proteger a sua comunidade do ódio, do orgulho e do ressentimento. 

Ainda assim, reconhecendo a sua função de pai, decide que deve entrar no 124 após a 

saída de Paul D, desculpar-se com Sethe e ajudá-la na relação com o fantasma. “Seis 

vezes em outros tantos dias ele abandonou sua rota normal e tentou bater na porta do 124. 

Mas o frio do gesto – o sinal de que ele era de fato um estranho no portão – o dominou. 
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Voltou sobre seus passos na neve e suspirou. O espírito é forte, mas a carne é fraca” 

(MORRISON, 2007, p. 232). Sethe, Amada e Denver parecem não mais precisar da 

palavra do Pai; uma palavra que já não tem mais a força que um dia Selo Pago acreditou. 

Ao refletir sobre o que viu, o que suportou e o lugar ao qual chegou, tal qual Baby Suggs, 

o preto velho cansou: 

Mil oitocentos e setenta e quatro e homensbrancos ainda à solta. Negros 

eliminados de     cidades inteiras; oitenta e sete linchamentos em apenas 

um ano em Kentucky; quatro escolas de pretos queimadas até o chão; 

homens adultos chicoteados como crianças; crianças chicoteadas como 

adultos; mulheres negras estupradas pela multidão; propriedades 

tomadas, pescoços quebrados. Ele sentiu o cheiro de pele, de pele e 

sangue quente. A pele era uma coisa, mas sangue humano cozido numa 

fogueira de linchamento era outra coisa completamente diferente. O 

fedor fedia. Fedia nas páginas da North Star, nas bocas das testemunhas, 

gravado em garranchos nas cartas entregues em mãos. Detalhado em 

documentos e petições cheios de considerando e apresentados a 

qualquer corpo legal que o lesse, fedia. Mas nada daquilo o havia 

cansado até o tutano. Nada daquilo. Tinha sido a fita. Ao amarrar sua 

barcaça na margem do rio Licking, ao apertar o melhor que podia, 

enxergara alguma coisa vermelha no fundo. Ao se abaixar para pegar, 

achou que era uma pena de cardeal presa ao seu barco. Puxou e o que 

se soltou em sua mão foi uma fita vermelha amarrada em volta de uma 

mecha de cabelo lanoso molhado, ainda preso a um pedaço de couro 

cabeludo. Desamarrou a fita e guardou no bolso, jogou a mecha no 

mato. A caminho de casa, parou, sem fôlego e tonto. Esperou até passar 

a crise e continuou seu caminho. Um momento depois, perdeu o fôlego 

de novo. Dessa vez, sentou-se junto a uma cerca. Descansado, pôs-se 

de pé, mas antes que conseguisse dar um passo virou para olhar a rua 

em que estava andando e disse, para a lama congelada e para o rio 

adiante: “O que são essas pessoas?” Me diga, Jesus. “O que elas são?” 

(MORRISON, 2007, p. 242). 

 

Paul D, por sua vez, é um elo fundamental de Sethe com sua traumática memória, 

o único sobrevivente dos tempos de Doce Lar. Sua chegada ao 124 e seu amor persistente 

por Sethe impulsionam importantes mudanças na rotina da casa. Paul D, como um dos 

cinco homens da Doce Lar44, amou e desejou Sethe na juventude, tendo que resignar-se 

com a escolha dela em favor do melhor entre eles, Halle. Após dezoito anos de fugas, 

                                                           
44 Junto com Paul A, Paul F, Seiso e Halle (o que Sethe escolheu para marido). Todos jovens homens que 

viviam em uma fazenda em que Sethe era a única mulher jovem. Os cinco nos anos de adolescência haviam 

desejado o corpo de Sethe mais do que qualquer outra coisa, mas respeitaram o desejo da menina e 

esperaram que ela escolhesse um entre eles. Estupraram vacas no despertar abrupto de uma sexualidade 

difícil de controlar, mas jamais tocaram no corpo da jovem Sethe. Para Morrison, é estratégico mostrar a 

construção da masculinidade negra nesta posição de contraste. Persiste, em alguma dimensão, dignidade e 

honra no homem negro em que pese a condição de extrema precariedade e violência que é imposta a seu 

corpo. 
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torturas e travessias, seu corpo e seu espírito parecem precisar de uma casa para 

descansar. Então, para na porta da mulher que mais desejou na vida e espera o convite 

para entrar. Sethe, que achou melhor esquecer que tinha um corpo de mulher no momento 

em que cortou a garganta de sua filha, recebe com afeto aquela que era a primeira visita 

que recebia em dezoito anos. Paul D a trata bem, respeitando suas cicatrizes e ajudando 

a ex-companheira de escravidão a reconectar-se com o melhor que ela já fora, com a 

menina castigada, amada e corajosa antes da mulher que assassinou a própria filha. Tal 

como em Baby Suggs e em Selo Pago, há algo de sagrado em Paul D, uma espécie de 

dom de cura, que permite a Sethe sobreviver ao trauma e enfrentar a sua memória: 

Sem nem tentar, ele havia se transformado no tipo de homem capaz de 

entrar numa casa e fazer as mulheres chorarem. Porque com ele, na 

presença dele, elas podiam fazer isso. Havia algo abençoado em sua 

maneira. As mulheres o viam e sentiam vontade de chorar, de contar 

para ele que seu peito doía e seus joelhos também. (...). Portanto, 

embora ele não entendesse por que as coisas eram assim, não se 

surpreendeu quando Denver derramou lágrimas em cima do fogão. 

Nem quando, quinze minutos depois, após contar do leite roubado, sua 

mãe também chorou (MORRISON, 2007, p. 36). 

 

Em Amada, o poder feminino não dispensa o masculino, ainda que não se submeta 

a ele. Os homens quase nunca estão porque não podem ou não querem, mas sua presença 

é querida e sentida (aqui me refiro especialmente ao caso de Halle: o filho, o marido, o 

amigo e o pai desaparecido que retorna íntegro e bom durante todo o romance nos relatos 

de memória daqueles que o amam).  Sethe e Denver, assim, resistem e confrontam as 

tentativas de Paul D de dirigir suas vidas, interferir na relação entre mãe e filhas e assumir 

o controle da casa. Entretanto, necessitam da intimidade com o pretensioso amigo para 

que possam abrir a porta da casa e enfrentar a hostilidade, mas também o prazer, da rua. 

Para Paul D, Sethe já não mais representa o corpo que desejou acima de tudo. Com 36 

anos, quatro filhos e uma vida de dor, o corpo já não mais atrai como nos sonhos do jovem 

Paul D. “Com o rabo dos olhos, Paul D viu o balançar dos seios dela e não gostou, a 

redondeza chata e espalhada deles sem a qual definitivamente poderia viver, (...)” 

(MORRISON, 2007, p 40).  Não foi isso, contudo, que o trouxe ali para o lado dela. Se 

quando tinha vinte anos, aquilo era o que mais precisava na vida, aos quarenta, o que 

Sethe podia lhe oferecer compensava em muito os seios murchos. 

Mesmo agora, ao recolocar a moldura na janela que havia quebrado, ele 

não conseguia explicar o prazer que sentira com a surpresa de ver a 

esposa de Halle viva, descalça e com o cabelo descoberto – virando a 
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esquina da casa com os sapatos e as meias na mão. A parte fechada de 

sua cabeça se abriu como uma dobradiça azeitada (MORRISON, 2007, 

p. 67). 

 

 O afeto maduro de Sethe e Paul D se apoia na necessidade que os dois partilham 

de ter alguém ao lado para enfrentar a memória traumática de sobrevivente da escravidão. 

Nenhum dos dois podia sozinho o que juntos alcançam: falar sobre o passado, enfrentar 

o que doía até o limite do suportável e do dizível. “A história dela era suportável porque 

era dele também – contar, refinar, contar de novo. As coisas que nenhum dos dois sabia 

sobre o outro – as coisas que nem tinham palavras que descrevessem -, bem, essas viriam 

a seu tempo (...)” (MORRISON, 2007, p. 140). E assim o fazem, um com o outro, 

alternadamente, até que Selo Pago adianta tudo, trazendo para a superfície os restos de 

um passado que ainda não estava pronto para ser elaborado, impondo aos dois o silêncio 

e a solidão.  

Morrison, ao narrar a interferência de Selo Pago na relação de rememoração 

construída entre Sethe e Paul D, problematiza a relação de cada sobrevivente com a 

memória de um trauma coletivo. Por assumir-se como o pai daquela vizinhança negra, 

aquele cuja palavra traz o sentido do verdadeiro e do bom, Selo Pago pune uma vez mais 

aqueles corpos tão castigados com a imposição de uma visão do passado que lhes era 

insuportável. Obviamente, considera que o crime de Sethe não é uma lembrança dela, de 

modo que se apropria do evento e o traz interpretado segundo os valores e os sentimentos 

da comunidade. Não há, em princípio, nada de errado nisto, uma vez que o que ele chama 

de “Miséria” é sim parte da memória coletiva de violência da escravidão que afeta e deve 

ser lembrada a todos os negros. Há um dever coletivo de rememorar a dor passada, um 

compromisso ético assumido por Selo Pago, indispensável para que os demais aprendam 

e não deixem repetir o que mais dói e sacrifica. Como dissemos anteriormente neste 

capítulo, a literatura de Morrison se conecta com este dever ético. Afirma a escritora que, 

se homens, mulheres e crianças negras conseguiram sobreviver à escravidão, então ela 

deveria ser capaz de escrever sobre este período (MORRISON, 1994, p. 245). Ou seja, 

não poderia como uma artista negra tomar a escravidão como irrepresentável. Entretanto, 

há histórias que não podem ser narradas de qualquer modo; que não se contam através de 

um recorte velho de jornal, com uma foto ruim e um texto que reduz o desejo de uma vida 

a algumas linhas frias e impessoais. É preciso trabalhar para construir uma linguagem 

que, se não justifica a dor (porque ela é de fato injustificável), permite a quem escuta ou 
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lê conectar-se empaticamente com a humanidade das pessoas para além da condenação 

ou da vitimização:  

Há uma necessidade de lembrar do horror, mas há uma necessidade de 

lembrar dele de uma forma que possa ser digerível, de uma forma em 

que a memória não seja destrutiva. O ato de escrever um livro, de um 

certo modo, é uma forma de confrontar este horror e tornar possível 

relembrá-lo (MORRISON, 1988, p. 247-248).    

   

 Para Morrison, portanto, a literatura é um espaço privilegiado para rememorar o 

que mais machuca. E também o é a relação amorosa de um homem e de uma mulher. Por 

isso, mesmo após deixar o 124, depois de dizer a Sethe que seu amor “grosso demais” 

por seus filhos parecia ao de um animal, Paul D retorna e é acolhido. Não porque tenha 

errado menos que ela. Havia deixado o quarto de Sethe e ido dormir no barracão de fora, 

empurrado por Amada. Mantinha relações sexuais com Sethe diariamente no fim do dia 

e ao amanhecer, mas recebia Amada em sua cama entre um e outro. “Trepar com ela 

quando tinha certeza de que não queria isso. Sempre que ela virava e empinava o traseiro, 

as novilhas de sua juventude (era isso?) venciam sua determinação” (MORRISON, 2007, 

p. 174). E quando Sethe, sem raiva, nem ressentimento, o convidou para subir até seu 

quarto e lá ficar mais uma vez, ele, que não entendia o poder da conexão, propôs-lhe fazer 

um outro filho. “Por que ele queria engravidá-la? Para prendê-la a ele? Para deixar uma 

marca de que tinha passado por ali? (...) Ele se ressentia dos filhos que ela possuía, isso 

sim. (...). Eram uma família, de alguma forma, e ele não era o chefe dessa família” 

(MORRISON, 2007, p.182). Paul D fazia-lhe bem e estava ali quando nenhum outro 

homem se interessava em estar. Entretanto, ao final, era um homem.  

A relação de Sethe com Amada, a filha que regressou dos mortos, é de outra 

natureza. A menina que se levantou do chão “porque morreu mal” impõe seus caprichos 

de menina mimada e impede a mãe de esquecer, puxando com suas perguntas maliciosas 

o fio da memória de Sethe em relação aquilo que mais castiga. É, portanto, uma 

ambivalente presença ao lado da mãe e da irmã Denver, compondo um triângulo que se 

retroalimenta no prazer de estar juntas, mas, ao mesmo tempo, se envenena na culpa (de 

Sethe), no rancor (de Amada) e no medo (de Denver). Há um grande espaço entre cada 

uma e as outras que elas buscam preencher por meio desta relação fundamental de mãe 

com filhas. “Quando Sethe trancou a porta, as mulheres lá dentro estavam livres afinal 

para ser o que quisessem, ver o que vissem e dizer o que tivessem na cabeça” 
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(MORRISON, 2007, p. 267). Em uma linguagem que os outros não podem decifrar, 

alcançam o gozo e a segurança que jamais experimentaram na presença de outros, um 

tipo de liberdade que só pode ser alcançada no confinamento da casa que é só delas. 

Expressam seus desejos mais íntimos e encontram no colo uma da outra o conforto de 

quem não pode ser separada.  

De Sethe:  

Quando coloquei aquela lápide eu queria deitar ali junto com você, pôr 

a sua cabeça no meu ombro e manter você aquecida, e teria ficado 

mesmo se Buglar, Howard e Denver não precisassem de mim, porque 

minha cabeça estava sem teto naquela hora. Não podia ficar lá deitada 

com você. Por mais que eu quisesse. Não podia deitar em paz em 

nenhum lugar, naquela hora. Agora eu posso dormir como os afogados, 

que benção (MORRISON, 2007, p. 274). 

 De Denver: 

O tempo todo, tenho medo que possa acontecer de novo a coisa que 

aconteceu que fez ser tudo bem minha mãe matar minha irmã. Não sei 

o que é, não sei quem é, mas talvez exista alguma outra coisa tão terrível 

que faça ela fazer aquilo de novo. Preciso saber que coisa poderia ser, 

mas não quero saber. Seja o que for, vem de fora desta casa, de fora do 

quintal, e pode entrar direto no quintal se quiser. Então eu nunca saio 

desta casa e vigio o quintal, para não acontecer de novo e minha mãe 

não ter de me matar também. (...). Quando eu voltei para o 124, ela 

estava lá. Amada. Me esperando. Cansada da longa viagem de volta. 

Pronta para cuidarem dela; pronta para eu proteger ela. Desta vez, tenho 

de fazer minha mãe ficar longe dela (MORRISON, 2007, p. 275-278).    

De Amada: 

não estou morta  não  estou   existe uma casa  existe o que ela sussurra 

para mim  estou onde ela me disse  não estou morta  sento  o sol fecha 

os meus olhos  quando abro os olhos então vejo o rosto que perdi   o 

rosto de Sethe é o rosto que me abandonou  Sethe me vê vendo ela e eu 

vejo o sorriso  o rosto sorridente dela é o lugar para mim é o rosto que 

perdi  ela é meu rosto sorrindo para mim  sorrindo afinal  uma coisa 

quente  agora podemos nos juntar  uma coisa quente (MORRISON, 

2007, p. 286). 

 

Mãe, filha sobrevivente e filha morta restabelecem a conexão que as palavras e as 

atitudes dos outros, brancos e negros, ignoram e desprezam. Dentro daquela casa, que os 

outros julgam miserável, mal-assombrada, refúgio de mulher louca, emerge um poder que 

nenhum professor, ladrão de leite, pregador ou amante viajante pode conter e entender. A 

casa e elas constituem um só corpo, que existe em um tempo eterno, ininterrupto, que 

resiste às definições e conceitos que vêm de fora. “Os trinta e oito dólares economizados 
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ao longo da vida inteira foram embora para alimentá-las com coisas gostosas e enfeitá-

las com fitas e adereços que Sethe cortava e costurava como se elas tivessem indo às 

pressas para algum lugar” (MORRISON, 2007, p. 319). No espaço da linguagem pré-

simbólica, do cuidado materno anterior à separação, aquelas mulheres enfrentam os 

fragmentos traumáticos de memória que as aprisionam umas às outras, aceitando a 

conexão primordial e abandonando definitiva e absolutamente seus laços com o mundo 

de fora: 

Amada 

Você é minha irmã 

Você é minha filha  

Você é meu rosto; você é eu 

Encontrei você outra vez; você voltou para mim 

Você é minha Amada 

Você é minha 

Você é minha 

Você é minha 

 

Tenho seu leite 

Tenho seu sorriso 

Vou cuidar de você (MORRISON, 2007, p. 290). 

 

 Neste processo, Amada e seu rancor afastam Denver e Sethe de toda experiência 

fora da relação de submissão aos desejos do fantasma. Como se cobrasse a conta pelos 

dezoito anos sem corpo para sentir, para falar, para dançar e para comer, impõe à mãe e 

à irmã um novo contrato de escravidão, do qual parecem não ter como escapar. A mãe 

abandona o serviço de cozinheira no restaurante de Cincinnati que garantia a comida das 

habitantes do 124. E passa a dar todo o pouco que tem para Amada. “E, em vez de 

procurar outro emprego, Sethe brincava ainda mais com Amada, que nunca se saciava 

com nada: canções de ninar, pontos novos, a parte do fundo da assadeira do bolo, a parte 

de cima do leite” (MORRISON, 2007, p. 318). Entrega cada vez mais à Amada seu corpo 

e seus desejos, afastando Denver da relação triangular. Aos poucos, Amada domina Sethe 

pela culpa e Denver teme pelo desaparecimento da mãe. “Sethe estava tentando 

compensar o serrote. Amada estava fazendo Sethe pagar por aquilo” (MORRISON, 2007, 

p. 332). Neste momento, a menina “encantada45” decide sair do 124 e enfrentar o mundo, 

                                                           
45 Assim Sethe e Baby Sugs chamam Denver, a menina que nasceu em um barraco na beira do rio de mãe 

escrava fugitiva ajudada por uma moça branca, que sobreviveu ao serrote da mãe e a quem nenhum mal 

parece alcançar. A narrativa de Amada, assim, desloca o encantamento da menina morta para a menina 

sobrevivente, defendendo politicamente a visão de que o incrível e o insólito naqueles tempos não era 

morrer de forma feia e vagar como espírito e carne no espaço de terror da escravidão, mas sobreviver à 

morte e encontrar vida e beleza onde apenas deveria haver dor e horror.  
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onde tentaria encontrar um pouco de comida e de apoio, em que pese o medo do horror 

que está lá fora: 

Então Sethe cuspiu alguma coisa que não tinha comido e isso abalou 

Denver como um tiro de arma de fogo. Seu trabalho inicial, proteger 

Amada de Sethe, mudou para proteger sua mãe de Amada. Agora estava 

óbvio que sua mãe podia morrer e deixar ambas, e o que Amada faria 

então? Fosse o que fosse que estava acontecendo, só funcionava com 

três – não com duas -, e como nem Amada nem Sethe pareciam se 

importar com o que o dia seguinte podia lhes reservar (Sethe contente 

quando Amada estava contente; Amada bebendo devoção com creme), 

Denver sabia que dependia dela. Ia ter de sair do quintal; dar um passo 

além do limite do mundo, deixar as duas para trás e pedir ajuda a alguém 

(MORRISON, 2007, p. 322). 

 

 A relação das mulheres do 124 reafirma a necessidade da vivência da experiência 

pública, como prescreveram os discursos do contrato social e da psicanálise. Entretanto, 

esta relação não impõe a separação como condição de afirmação da subjetividade. A 

subjetividade de Denver que passou toda a sua vida no 124, e a melhor parte dela dentro 

de um armário cor de esmeralda, se define no espaço do amor, grosso e triste, de sua mãe 

e de sua irmã. Quando aos dezoito anos ganha o espaço do mundo fora do 124, o faz como 

uma mulher negra sobrevivente da escravidão que conhece suas cicatrizes e o que este 

mundo lhe deve. Não deseja ninguém que lhe diga o que ser e que atribua um certo valor 

a seu corpo. Sabe quem é e não acha que todo o mundo que importa está para além do 

124. Ainda assim, deve caminhar para fora e adiante. Ao pedir ajuda, despindo-se do 

orgulho do 124 que a comunidade negra não suportava, é acolhida e cuidada. “Talvez 

fossem simplesmente gente boa capaz de guardar ressentimento durante algum tempo e, 

quando os problemas atacavam, depressa e com facilidade faziam o que podiam para 

ajudar os outros” (MORRISON, 2007, p. 331). Ganha comida para si, para sua mãe e para 

Amada por vários dias e consegue emprego na casa dos Bodwin46, irmãos brancos 

                                                           
46 Os irmãos Bodwin são brancos comprometidos com a causa da abolição e do respeito aos negros 

(participantes da Sociedade de Amigos dos Escravos), personagens a quem a comunidade negra oferece 

gratidão e reconhecimento. Como pessoas brancas em um sistema político e social racista mantêm 

privilégios e reconhecem-se como superiores, mas são descritos com respeito e reverência no final do 

romance. Eram pessoas que haviam aprendido que “a vida humana é sagrada, toda” (MORRISON, 2007, 

p. 345). Quando Sethe, repetindo o ato de desespero que teve diante da chegada do professor, tenta matar 

Edward Bodwin ao vê-lo (apenas um chapéu cobrindo uma pele branca) se aproximando de seu quintal, a 

comunidade a impede de cometer o seu crime mais grave, que é o de tornar-se espelho da violência cruel e 

indiscriminada contra alguém exclusivamente pela cor de sua pele. Ao narrar a história de Bodwin, 

concedendo algumas linhas no romance àquela vida branca, mas sobretudo humana, digna e generosa, 

Morrison afirma seu compromisso em pensar a luta da comunidade negra para além das fronteiras raciais, 

não negando o corpo negro, mas tampouco constituindo a virtude deste corpo em contraponto à 

desumanização do que não é negro.  
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abolicionistas que haviam alugado a casa à Baby Suggs e ajudado sua mãe quando foi 

presa. Porque Denver abriu as portas do 124, as mulheres da vizinhança, se sentiram no 

direito e na obrigação de intervir, mobilizando seu espírito sagrado para expulsar o 

fantasma que castigava Sethe: 

Sethe abriu a porta e pegou a mão de Amada. Juntas, ficaram paradas 

na porta aberta. Para Sethe, era como se a Clareira tivesse vindo a ela 

com todo o seu calor e folhas balouçantes, onde as vozes das mulheres 

buscavam a combinação certa, a chave, o código, o sol que domava as 

palavras. Crescendo voz após voz até encontrarem isso e quando 

encontravam uma onda de som tão grande que soava como água 

profunda e derrubava as vagens das castanheiras. Aquilo irrompeu 

sobre Sethe e ela estremeceu como uma batizada dentro da água. As 

mulheres cantoras reconheceram Sethe de imediato e se surpreenderam 

com a ausência de medo em si próprias quando viram o que estava 

parado ao lado dela. A criança-diabo era esperta, pensaram. E linda. 

Tinha assumido a forma de uma mulher grávida, nua e sorrindo no calor 

do sol da tarde. Preta como um trovão e reluzente, ereta sobre longas 

pernas retas, a barriga grande e esticada. (...). Parada sozinha na 

varanda, Amada está sorrindo. Mas agora sua mão está vazia. Sethe está 

correndo para longe dela, correndo, e ela sente o vazio na mão que Sethe 

estava segurando. Agora ela está correndo para os rostos das pessoas ali 

paradas, se juntando a elas e deixando Amada para trás. Sozinha. De 

novo (MORRISON, 2007, p. 346-347).  

   

   A comunidade negra não é descrita em Amada como um espaço inerentemente bom 

e aconchegante. Há fofoca, intriga, maldade, inveja, interferência e desdém. Os negros 

que compõem aquela comunidade não são menos pessoas (e pessoas, mesmo as melhores 

como Selo Pago, também são circunstancialmente más) porque vivem juntos em um 

espaço que é deles e para eles. Entretanto, o fato de estarem ali juntos e partilharem uma 

história comum (que não é bonita para ninguém) faz deles pessoas mais fortes e mais 

comprometidas, que cuidam uns dos outros: dão cama para quem está cansado, comida 

para quem tem fome, oração para quem se deixou dominar pelo mal. A comunidade é 

importante não porque ela seja uma fonte inesgotável e sempre renovável de prazer e 

felicidade (mesmo que possa eventualmente ser como no caso do banquete impulsionado 

pelas amoras de Selo Pago), mas principalmente porque é cuidado, um tipo de relação 

ambivalente que coloca cada ser em conexão com sua condição humana de dependência 

do amor do outro; ou melhor, da outra, da mãe, daquela que sempre buscaremos como 

presença nos momentos de dor, pânico e solidão. Como Denver parecia estar perdendo 

sua mãe de sangue, salvou a esta e a si recorrendo à outra mãe, a sua comunidade. 
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 Amada vai embora, grávida e brilhante, levando consigo tudo o que Sethe 

acreditava ser o seu melhor. Quando solta a mão da filha que voltou, Sethe perde o que 

nunca teve: o amor de mãe. E seu corpo cansa, após quase quarenta anos de falta de leite, 

de falta de cuidado, de falta de proteção, de falta de boca de filho para alimentar, de falta 

de cabelo de filho para pentear. Mesmo formalmente livre dos senhores e senhoras 

brancos dizendo o que fazer, do namorado negro definindo seu amor e da filha fantasma 

tomando sua comida e sua lucidez, Sethe mantém-se escravizada. No espaço paralisante 

do trauma, consome-se em culpa revivendo os atos de violência que a impediram de 

proteger e de ser protegida. O fantasma não precisa mais estar ao seu lado para lembrá-la 

do que não foi e do que nunca será: mãe. Há, porém, uma mão que se estende sobre a sua 

e que pede licença para serem “amigos da cabeça”; para enfrentarem juntos a memória 

traumática de sobrevivente de um tempo, simultaneamente, triste demais para lembrar e 

cruel o suficiente para esquecer: 

A ternura dela com a grade e o pescoço dele – as três varas, como 

pequenos chocalhos, curvando dois pés no ar. Como ela nunca 

mencionou nem olhou aquilo, de forma que ele não precisou sentir 

vergonha de estar atrelado como uma fera. Só essa mulher, Sethe, era 

capaz de fazê-lo sentir sua virilidade desse jeito. Ele quer colocar sua 

história ao lado da dela. 

“Sethe”, diz ele, “eu e você temos mais passado que qualquer um. 

Precisamos de algum tipo de amanhã.” 

Ele se inclina e pega sua mão. Com a outra, toca seu rosto. “Você é a 

melhor coisa que existe, Sethe. Você é.” Seus dedos seguram os dela. 

“Eu? Eu?”  (MORRISON, 2007, p. 360). 

 

Há histórias que não podem ser de uma só pessoa, ou de um só tempo, ou de um 

só lugar, ou de um só povo. Devem ser contadas de novo e sempre porque não são para 

esquecer; só são suportáveis porque reelaboradas, reinterpretadas, acolhidas e narradas 

por novas gerações de mulheres negras, que conhecem as cicatrizes que continuam a doer 

no corpo negro, mas não desejam maquiá-las. Esta memória não pode ser apagada, mas 

enfrentá-la é perigoso. Como contar a história desta mãe? Como encontrar-se com o 

fantasma da garota de chapéu bonito? No espaço precário de vida humana oferecido aos 

negros nos EUA do final do século XIX, uma mulher ousou transgredir o lugar da mãe 

negra, definindo sua subjetividade visceralmente pela experiência privada de conexão 

com seus filhos. Firmou o pacto de proteção, confrontando o direito de propriedade das 

leis escritas pelos homens brancos e dos códigos de convivência no interior da 

comunidade negra. No final, a solidão. O mundo fora dela (físico, psíquico e espiritual), 

para o qual ela não dava a mínima atenção, absorveu todos, um após o outro: os meninos 
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primeiro; o fantasma dezoito anos depois; e, por fim, a garota “encantada”. Esta mãe, 

abandonada na cama à espera do fim, precisa ser amada. Quer o colo da mãe separada e 

enforcada. Em uma inversão da relação de cuidado, precisa do carinho e da proteção de 

Denver, de Paul D e da escrita de Toni Morrison. Ela não está só, mas continuará sozinha: 

 Existe uma solidão que pode ser embalada. Braços cruzados, joelhos 

encolhidos; contendo, contendo mais, esse movimento, diferente do de 

um navio, acalma e contém o embalador. É uma coisa interna – que 

envolve, justa como a pele. Depois, existe a solidão que vaga. Nenhum 

embalo pode contê-la. Ela é viva, independente. Uma coisa seca e 

espalhada que faz o som dos próprios pés da pessoa indo parecer vir de 

um lugar distante (MORRISON, 2007, p. 361). 

Continuemos.        
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6 SOBRE ESTAR NO MUNDO COMO ESCRITORA, MÃE E FEMINISTA 

 There was something so valuable about 

what happened when one become a mother.  

For me it was the most liberating  

thing that ever happened to me. 

Liberating because the demands that children 

make are not the demands of a normal “other”. 

(Toni Morrison) 

 

  

Neste capítulo, nossa proposta é pensar os encontros e desencontros entre as 

escritas de Diamela Eltit, em El Cuarto Mundo, e de Toni Morrison, em Amada, no que 

concerne a alguns temas a partir dos quais construímos o argumento desta tese. Já 

expusemos nos capítulos anteriores alguns fragmentos deste exercício de pensar como as 

duas escritoras se posicionam literária e politicamente através de seus textos ficcionais, 

principalmente, mas também através do meta-discurso que produzem sobre sua própria 

escrita literária. Neste capítulo, cruzaremos os textos de Eltit e Morrison com outras 

reflexões sobre as implicações, muitas vezes problemáticas, de falar do lugar da mulher 

escritora. Como já adiantamos nos capítulos anteriores por ocasião da análise dos 

romances, nenhuma das duas escritoras parece confortável neste lugar. Embora saibam 

que seu discurso não pode politicamente separar-se do feminino, problematizam o 

estatuto da mulher criadora no simbólico moderno. Não por acaso sentem-se atraídas por 

contar histórias de mães, ou seja, por entender os limites e as potencialidades desta 

imagem dominante do corpo feminino. Em um esforço por compreender esta quase 

obsessão literária das duas escritoras pelo maternal, poderíamos reconhecer um nível de 

identificação mais superficial e vulgar que conecta Eltit e Morrison biograficamente ao 

feminino materno. Ambas são mulheres que criaram, simultaneamente, livros e filhos. 

Ou seja, que não puderam, não quiseram ou não souberam separar sua identidade pública 

(a da escritora profissional) de sua identidade privada (a da mãe que cuida de seus filhos): 

Nunca houve um lugar em que trabalhei, ou um momento em que 

trabalhei, nos quais meus filhos não me interromperam, não importando 

o quanto trivial era o motivo – porque nunca é trivial para eles. A escrita 

não podia nunca ter prioridade em relação a eles. Daí porque eu tive que 

escrever sob pressão, em estado de tensão, e com muita compulsão. Eu 

não podia tomar por dado nenhum período durável de tempo livre para 

escrever. Eu não podia escrever do modo que os escritores escrevem; 

eu tinha que escrever do modo por meio do qual as mulheres com filhos 

escrevem, o que exige um imenso poder de concentração. Eu nunca 

diria a meu filho: “vai embora, eu estou escrevendo”. Porque isto não 

significa nada para uma criança. O que eles merecem e precisam em 
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casa é uma mãe. Eles não precisam e não veem utilidade em uma 

escritora (MORRISON, 1994, p. 238).   

 

Entretanto, nenhuma das duas parece segura desta correspondência entre a mulher 

empírica (a mãe que escreve simultaneamente ao cuidado) e a escritora que são. Há uma 

resistência, importante e estratégica, à assimilação de seu corpo (textual, sobretudo) ao 

simbólico patriarcal, desde onde constitui-se a identidade da literatura moderna. Existe 

uma necessidade em ambas de se afirmarem, por acima de qualquer outra vinculação 

identitária, como escritoras. Ou seja, de serem reconhecidas enquanto sujeitos capazes de 

simbolizar a vida e não apenas de reproduzi-la biologicamente. Desse modo, entendemos 

a recusa, mais forte em Diamela Eltit do que em Toni Morrison, de situar sua escrita 

literária em um lugar histórico e político problemático como o espaço da literatura 

feminina. Eltit e Morrison têm razão em desconfiar de alguns adjetivos usados para 

descrever sua obra, tais como escrita poética, literatura da intimidade e expressão da 

sensibilidade feminina. Historicamente, este foi um lugar relevante por contraposição 

para a afirmação da identidade do que se assumiu como Literatura, o espaço do “grande 

romance” escrito por homens. A escrita das mulheres, quando excepcionalmente 

autorizada, parecia invariavelmente contaminada pela dimensão da feminilidade imposta 

pela cultura patriarcal. 

6.1 A literatura com pretexto – os limites da escrita feminina no contexto do 

simbólico patriarcal 

 

A relação da mulher moderna com a escrita criativa foi um tema discutido por 

Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo, no último capítulo do segundo volume sobre 

os limites da emancipação feminina. Ainda que se trate de uma reflexão feita pela filósofa 

francesa no final da década de 1940, entendemos que muitas questões ali colocadas 

permanecem instigantes e provocadoras para pensarmos a relação que as mulheres 

estabelecem com o cânone literário, bem como para entender o comportamento 

excessivamente defensivo de Diamela Eltit, principalmente, e de Toni Morrison sobre si 

(como escritora) e sobre sua obra (como arte). Diz, melancolicamente, Simone de 

Beauvoir que, naquele momento em que escreve, era possível afirmar que a literatura 

produzida pelos melhores homens era superior aos escritos literários das mais talentosas 

mulheres. E aponta, em uma linha coerente com suas bases ontológicas e epistemológicas, 
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alguns motivos para justificar este juízo em consonância com o gosto e os conceitos da 

crítica literária hegemônica. 

Simone de Beauvoir afirma que a condição social que aproxima as mulheres do 

ofício de escrever é a mesma que as impede de criar literariamente em um nível de 

excelência equiparável ao de um Poe, de um Joyce, de um Dostoiévski ou de um Tolstói. 

De acordo com De Beauvoir, o ponto de partida das escritas femininas quase sempre é o 

self feminino oprimido, incompreendido e mal reconhecido do qual as mulheres tentam 

escapar pelo ato emancipatório de escrever sobre si (1976, p. 622). Ou seja, a literatura 

feminina se aproxima de um exercício psicanalítico de elaboração da castração, buscando 

através da escrita a superação do conflito entre narcisismo e complexo de inferioridade 

que internalizaram como limite da agência feminina: “se o objetivo essencial delas é uma 

abstrata afirmação de si, a satisfação formal de alcançar o sucesso, elas não entregar-se-

ão à contemplação do mundo: serão incapazes de criar o novo” (DE BEAUVOIR, 1976, 

p. 620-621). Se concordamos ou não com Simone de Beauvoir na assertiva sobre as 

mulheres escritoras nos parece aqui menos importante do que pensar as implicações desta 

visão no processo constitutivo da literatura moderna em si mesma. O tipo de escrita 

associado às mulheres (autocentrada; obcecada pelo desejo de agradar, de ser lida e 

aprovada por quem define as fronteiras do que é ou não boa literatura) serve como 

contraponto para as características relacionadas ao grande escritor moderno 

(transcendente, provocador, inconveniente, insolente e, sobretudo, atrelado a uma 

sensibilidade humana, universal, maior e mais importante do que qualquer experiência 

individual e particular). O resultado é simples: o gênio literário não pode ser uma mulher, 

a menos que esta aprenda a escrever como um homem, afastando-se de si (dos limites da 

casa) e conquistando o mundo de fora onde a vida de fato pode ser entendida e sublimada. 

E mesmo quando realizam esta difícil conquista do público, as mulheres chegam em 

desvantagem em relação aos homens que já partem dali. “Jane Austen, as irmãs Bronte e 

George Eliot tiveram que gastar tanta energia negativa para se liberar de 

constrangimentos exteriores que elas já chegaram um pouco sem fôlego ao estágio onde 

os escritores masculinos de grande envergadura apenas começaram” (DE BEAUVOIR, 

1976, p. 624). O homem, segundo De Beauvoir, aprende desde cedo a tomar todo o 

mundo como seu espaço de reflexão, ao passo que as mulheres são socializadas para 

entender como sua apenas a casa (1976, p. 628).  Não por acaso, esta visão que arroga a 

verdade sobre o que é a grande literatura reafirma a mitologia do contrato social e do 
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simbólico patriarcal. A liberdade, um pressuposto da inteligência e da criatividade, só 

pode ser encontrada no espaço público, onde as mulheres não devem estar porque o seu 

é o lugar da reprodução, a esfera privada da vida: 

Elas não contestam a condição humana porque elas apenas estão 

começando a poder assumi-la integralmente. É isto que explica que a 

suas obras falte geralmente ressonâncias metafísicas e também humor 

negro; elas não colocam o mundo entre parênteses; elas não fazem 

tantas perguntas; não assumem as contradições: elas levam as coisas 

muito a sério. É fato que a maioria dos homens têm as mesmas 

limitações; é apenas quando as comparamos com alguns raros artistas 

que merecem ser chamados de “grandes” que a mulher parece medíocre 

(DE BEAUVOIR, 1976, p. 626).    

 

Para De Beauvoir, as mulheres escritoras têm dificuldade de ultrapassar 

literariamente o pretexto para construir textualmente o sentido do mundo47. Daí, 

contentarem-se frequentemente em realizar o trabalho de denunciar, desmascarar e 

descrever, renunciando à esfera da ambiguidade e do mistério na forma como abordam a 

condição humana (DE BEAUVOIR, 1976, p. 624). O que falta às mulheres, segundo De 

Beauvoir, é fazer “da sua angústia e de seu orgulho” os fundamentos de sua 

transcendência, o que significa fundamentalmente afastar-se do corpo biológico e do 

disciplinamento ideológico que confinam a artista à identidade “mulher”. “Para olhar o 

universo como seu, para se julgar culpada de seus erros e se vangloriar de seus progressos, 

é preciso pertencer à casta dos privilegiados” (DE BEAUVOIR, 1976, p. 628-629); ou 

seja, entrar sem pedir licença no mundo da literatura sem constrangimentos outros do que 

o de alcançar o mais puro e verdadeiro texto.  

As reflexões de Simone de Beauvoir constituem um ponto de partida 

incontornável para pensar a relação das mulheres com a esfera pública (que inclui a 

“grande” literatura e o mercado literário), pelo que se entende sua ressonância na 

produção crítica do conhecimento de gênero na segunda metade do século XX e até os 

dias de hoje. De Beauvoir é, indubitavelmente, uma mulher que incomoda, em muitos 

sentidos; não apenas aos misóginos (em que se incluem muitas mulheres) que atribuem a 

condição de inferioridade da mulher no mundo público a uma essência imutável e 

intransponível, estes que constituem seus inimigos mais evidentes. Desconforta o tipo 

                                                           
47 Simone De Beauvoir reconhece algumas escritoras a quem leu que foram além do pretexto e realizaram 

o movimento de interrogar-se sobre o sentido mais profundo, transcendente e misterioso da vida em seus 

escritos literários. Ela as enumera: Emily Brönte, Virginia Woolf e, eventualmente, Katherine Mansfield. 
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comum de filósofo das luzes, seu interlocutor original, comprometido com um discurso 

universalista, que toma o humano como uma categoria neutra e ahistórica. Também é 

inconveniente para seus pares existencialistas e vanguardistas, para quem a desigualdade 

entre homens e mulheres constituía um tema vulgar e apelativo, ao qual os grandes 

pensadores e artistas davam muito pouca atenção. É provocante para as feministas 

ocidentais, impelidas a radicalizar seu discurso de liberação e a repensar os termos do 

debate sobre a condição da mulher no mundo moderno, de modo a provar para a “mãe” 

Simone que não reproduziriam na sua luta e no seu pensamento os limites do corpo 

materno. Ninguém parece escapar dos argumentos desconfortantes da filósofa francesa, 

nem mesmo, e principalmente, a própria Simone de Beauvoir. Em um nível de leitura, O 

Segundo Sexo é um relato melancólico e autojustificador da posição marginal e inferior 

do pensamento de uma mulher no meio intelectual e artístico que constituía naquele 

momento o centro cultural do mundo. Ou seja, uma espécie de discurso híbrido, entre o 

tratado filosófico, o ensaio e a autobiografia, que não abandona nunca o pretexto de 

justificar o lugar menor e menos brilhante da intelectual mulher em relação ao seu 

parceiro, na vida privada e pública, Jean Paul Sartre.          

Para o argumento desta tese, Simone de Beauvoir é indesejável e 

desestabilizadora. Em primeiro lugar, porque ela organiza o pensamento que toma a 

maternidade como uma experiência que essencialmente limita a capacidade feminina de 

entender e compreender o humano, em sua plenitude. Na situação do casamento burguês, 

que no contexto da ordem patriarcal impõe a maternidade como primeira função e desejo 

da mulher, tornar-se mãe é uma forma de prisão social e psíquica. A mãe, desse modo, é 

impedida por e a partir do seu corpo de se tornar uma pessoa livre para se autodeterminar. 

Presume Simone de Beauvoir haver em algum lugar fora da casa e longe da conexão da 

mãe com o filho um espaço essencialmente livre e positivo que as mulheres não podem 

alcançar ao tornarem-se mães. Depois, vai ainda mais longe a pensadora francesa ao 

tomar o humano, o belo e o bom como categorias objetivas e universais, reconhecíveis 

independentemente das relações de poder que as constituem. Ou seja, julga que sua visão 

e sua experiência são honesta e abertamente superiores àquelas das mulheres presas à casa 

pelo cuidado de seus filhos. Esta visão universalista das relações humanas a leva a 

reproduzir o problema mais grave para o feminismo: uma crítica centrada na “mulher” 

enquanto categoria absoluta e singular de análise. Não é que ela não identifique que outras 

questões são relevantes para pensar a posição de poder na esfera pública (raça e classe, 
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por exemplo), mas que para o público a quem ela se dirige (os pensadores e artistas que 

frequentavam os salões e cafés parisienses no imediato pós-guerra) tais questões eram 

invisíveis e desinteressantes. Ou seja, em nome do desejo de agradar aos que ela julgava 

como os melhores (modelos de excelência humana), abdica da tarefa de transcender a 

pequena burguesa branca e europeia a partir da qual universaliza a experiência de ser 

mulher.    

      Por estes motivos, não poderíamos deixar de trazê-la para junto de nós, uma 

vez que através de seus argumentos podemos enfrentar e desmascarar alguns limites da 

nossa leitura do maternal. Ou seja, ingressar no espaço tenso do ambíguo que julgamos 

ser aquele no qual Diamela Eltit e Toni Morrison realizam seus romances, ao mesmo 

tempo afirmando e confrontando o lugar da escritora moderna descrito por Simone de 

Beauvoir. Eltit e Morrison têm consciência do lugar esperado para a mulher na Literatura 

e reagem a ele. Por um lado, afirmam seu compromisso com o ato de escrever desde a 

mitificação da atividade literária. Tomam a literatura como uma expressão do sublime 

humano, como algo transcendente à vida comum, destinada a apenas alguns eleitos e 

eleitas, que nascem com a capacidade de criar um outro mundo mais belo e perfeito 

jogando com as palavras. Portanto, querem ser reconhecidas como o tipo especial que 

Platão preferia longe da cidade, em A República, porque capazes de fazer a pessoa comum 

amar e reverenciar a transgressão.  

No puedo imaginarme trabajando con un plan definido. No tengo nada 

resuelto, no describo los apuntes de un personaje. Escribo escribiendo, 

pero está bien así porque para mí esto tiene que ver con el placer de lo 

que fluye, de lo que va saliendo. Trabajo con percepciones y de repente 

el libro se organiza. A veces juego y dejo cabos sueltos, pero yo sé que 

los estoy dejando. Esto es un sistema creativo y que uno se lo puede 

permitir, como dices, dentro de la novela. Por eso me gusta mucho la 

novela, porque es un campo amplio donde tú puedes hacer muchas 

cosas. Cuando yo escribo siento un placer que es mío sólo y mi única 

ambición es poder seguir escribiendo (ELTIT, 1995, p. 350). 

 

 

 Na posição sagrada do escritor moderno, Eltit e Morrison ingressam no espaço 

criativo do romance, escapando, ao menos por algum momento, do feminino reprodutor 

ordinário. Precisam repetir muitas vezes que criaram filhos e fizeram outras coisas que 

devem fazer as mulheres para sobreviver, mas que sempre souberam que seu prazer estava 

na literatura. Daí porque ambas, frequentemente, explicitam as leituras (dos grandes 

clássicos escritos por homens brancos) que embasaram a formação de cada uma como 

escritora, bem como comentam sobre as próprias obras, as técnicas literárias que 
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empregam e as estratégias de construção do romance48. O fato de estarem muito presentes 

na cena literária hegemônica, em si, não é o problema. Concordamos com o fato de ambas 

serem escritoras de exceção, com um projeto literário original e bem executado, que 

merece ser reconhecido nos espaços de poder da literatura mundial. Desse modo, o fato 

de chamarem atenção da crítica literária mainstream, de serem laureadas com prêmios 

literários prestigiosos e de serem convidadas a expressar-se como escritoras nos espaços 

mais valorizados (universidades, revistas e feiras literárias) é legítimo. Não é pouca e 

insignificante coisa, Diamela Eltit, com seu “artesanato linguístico barroco”, ter sido 

traduzida para o inglês e o francês (as línguas hegemônicas da literatura mundial) e bem 

recepcionada pela crítica. Toni Morrison haver sido a primeira mulher negra a receber o 

Prêmio Nobel de Literatura é um feito de grande valor simbólico, que não pode ser 

ignorado. Isto dito, temos um incômodo com o tipo de relação, discursiva queremos dizer, 

que as duas escritoras estabelecem com o espaço literário hegemônico. Ambas mantêm 

em sua obra ficcional, a literatura em estrito senso, o pacto com a construção de uma 

linguagem irônica, transgressora, insolente e obscura, que convida o leitor a penetrar em 

um mundo desconhecido e, muitas vezes, desconfortável na busca do sentido. Nada está 

dado e muitos são os caminhos abertos à reflexão e à interpretação. Realizam (sem 

negociar com as exigências do mercado, com as categorias da crítica e com as 

expectativas de entretenimento do leitor médio) escritas comprometidas com o 

fundamento ético do romance moderno descrito por Georg Lukács: o espaço demoníaco 

da ironia. Ou seja, estabelecem em seus romances uma relação problemática com um 

mundo absurdo, no qual o sentido não pode ser construído totalmente, nem de forma 

transparente, nem com absoluta coerência: 

A ironia do escritor é a mística negativa dos tempos sem deus: uma 

docta ignorantia em relação ao sentido; uma amostra da manobra 

benéfica e maléfica dos demônios; a recusa de poder conceber mais do 

que o fato dessa manobra, e a profunda certeza, exprimível apenas ao 

configurar, de ter na verdade alcançado, vislumbrado e apreendido, 

nesse não-querer-saber e nesse não-poder-saber, o fim último, a 

verdadeira substância, o deus presente e inexistente (LUKÁCS, 2000, 

p. 93).       
 

  São, na nossa leitura, grandes romancistas, pois capazes de nos conectar com o 

este sagrado presente na linguagem que duvida de si, que debocha da capacidade de 

sobreviver como sujeito em mundo injusto e irracional; produtoras de um dizer que 

                                                           
48 Em textos não ficcionais, quase sempre opinativos, publicados como a voz das escritoras, que incluem 

entrevistas, ensaios, conferências e conversas sobre literatura e, principalmente, sobre suas obras literárias. 
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expressa “a mais alta liberdade em um mundo sem deus” (LUKÁCS, 2000, p. 96). 

Entretanto, este compromisso com a ironia como forma de intervenção no mundo é, na 

nossa leitura, bastante enfraquecido no meta-discurso que produzem sobre si enquanto 

escritoras e sobre seus romances como produtos literários. Não nos furtamos de 

compartilhar nossa percepção (dura e talvez exagerada) de que desde a posição de críticas 

literárias interpretando e justificando suas obras, frequentemente, Eltit e Morrison 

limitam seus romances. O que queremos dizer é que nos parece que elas tomam muito a 

sério e com excessiva segurança sua autoridade como autoras, isto é, deixam-se seduzir 

pela aura em torno da grande escritora, disciplinando as leituras possíveis de seus 

romances. Sobre El Cuarto Mundo, Diamela Eltit nos diz: “como modelo, era que iba a 

ser una novela corta, muy precisa. Por otro lado, esta novela está impregnada de mitos, 

ritos, de destinos, de dignidad también. Trabajé varias cosas” (ELTIT, 1998, p. 41). Toni 

Morrison, por sua vez, em diferentes entrevistas, estabelece o sentido de “mulher negra” 

em seus romances, através de declarações que impelem o leitor a seguir um certo caminho 

de interpretação. “Meus personagens estão sempre em uma situação de grande crise; eu 

os empurro o mais longe que podem ir, tanto quanto consigo” (MORRISON, 1994, p. 

72). Sobre Amada como personagem diz: 

 

Eu vou descrever para você os níveis nos quais eu quis que Amada 

funcionasse. (...). Ela é um espírito, por um lado, literalmente ela é o 

que Sethe diz que ela é, sua filha que voltou da morte. E ela deve 

funcionar desse modo no texto. Ela também é outro tipo de morta que 

não é espiritual, mas de carne viva, a sobrevivente do verdadeiro, do 

factual navio negreiro. Ela fala a linguagem do trauma, da sua própria 

experiência, que transparece belamente nas suas perguntas e respostas, 

nas suas preocupações, com os desejos de Denver e Sethe 

(MORRISON, 1994, p. 247). 

  

 Não se trata de discordar do que dizem as autoras sobre seus romances e 

personagens. Na nossa posição de alguém que realiza um estudo sobre os romances, a 

voz de autoridade das autoras é um confortável e fácil refúgio, um lugar que parece menos 

propício ao erro. Obviamente, nos servimos destes discursos e apoiamos nossa leitura dos 

romances nestas explícitas intencionalidades manifestadas pela voz crítica de ambas. 

Apenas não temos, já com o trabalho realizado, a convicção de que este seja o caminho 

desejável. As primeiras leituras de El Cuarto Mundo (centradas exclusivamente no 

romance; sem qualquer influência prévia da crítica às obras) não nos apontaram a direção 

de pensar a centralidade do uso subversivo do mito no romance. Foi apenas ao ler o que 



181 
 

dizia Eltit em uma entrevista que deslocamos nosso foco interpretativo e a pesquisa para 

esta direção. Honestamente, entendemos que este deslocamento enriqueceu a leitura que 

apresentamos na tese, pois pudemos ver dimensões do romance que haviam passado 

despercebidas nas leituras anteriores. Como nossa leitura aqui não é um mero exercício 

individual e desinteressado de construção do sentido de uma obra literária, mas pretende 

produzir um meta-texto com alguma função didática sobre as duas obras, temos a 

obrigação de interagir com os textos críticos sobre El Cuarto Mundo e Amada. Não tem 

qualquer sentido fingir que muito do que dizemos aqui já não tenha sido dito por outros 

e outras, melhores e maiores que nós, inclusive e principalmente Diamela Eltit e Toni 

Morrison. E que se algum nível de originalidade este trabalho consegue alcançar isto 

decorre do cruzamento de diferentes pontos de vista com os quais nos deparamos ao longo 

deste processo.  

Entretanto, o ponto aqui é uma questão que as duas autoras sabem altamente 

problemática: a posição de poder do autor frente a sua obra. Não iremos fundo em um 

debate bastante importante para os estudos literários ao longo do século XX e também 

nestas primeiras décadas do terceiro milênio, que é o da relação entre autor, texto e 

leitor49. Contudo, é possível dizer que refletir sobre a condição de autora e sobre como 

esta condição afeta o texto e a relação com os leitores é tanto para Diamela Eltit quanto 

para Toni Morrison um exercício indispensável e estratégico. Diamela Eltit muito 

explicitamente reafirma a crítica à soberania do autor sobre o sentido quando explica a 

razão de usar seu nome em letras minúsculas em Lumpérica e em El Cuarto Mundo50.  

No caso do romance publicado em 1983, diz: “era como jugar con el autor, el narrador, 

era todo un juego que uno necesariamente tiene que plantearse cuando escribe, y muy 

radicalmente. (...). Despejar, jugar un poco ese aparataje de poder, de identificación entre 

                                                           
49 Referimo-nos aqui à discussão provocada por Roland Barthes, no final da década de 1960, ao defender a 

necessidade de problematizar um tipo de autor que se colocava na cena literária como autoridade soberana 

sobre o sentido do texto literário. Naquela oportunidade, Barthes se insurgia contra o autor surgido do 

contrato social moderno: o indivíduo livre capaz de a partir de sua inteligência criar o mundo e subordinar 

os demais a sua criação (o homem-Deus). Questionando a legitimidade moral e material do autor diante do 

seu texto, Barthes propôs a “morte do autor” para que entrassem em cena o texto (como propriedade 

coletiva) e o leitor (como fonte legítima do sentido). Na década de 1980, há uma revitalização da discussão 

em torno da relação autor, texto e leitor (que já havia sido trazida pelo próprio Barthes ao longo da década 

de 1970 ao reconhecer que o autor se faz presente no texto de formas importantes e diversas). Neste 

momento, a ideia de que o texto literário possui uma identidade construída na interação entre o autor e o 

leitor ganha força. A leitura, desse modo, passa ser entendida como um exercício intersubjetivo complexo 

do qual participam ativa e não hierarquicamente autor e leitor. Texto, autor e leitor não teriam prevalência, 

nem independência, uns sobre os outros. É a partir deste lugar de reflexão que buscamos entender o 

posicionamento de Diamela Eltit e de Toni Morrison.   
50 Aqui nos referimos às entrevistas dadas a Leonidas Morales T., no final da década de 1990, bem como 

ao que ela disse na mesa da qual participou da FLIP, no ano de 2017.  
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autor y obra” (ELTIT, 1998, p. 69). Em relação à El Cuarto Mundo, afirma que usou seu 

nome na última página do romance (identificando a gêmea mãe sudaca como diamela 

eltit) para indicar a posição precária do escritor naquele momento frente à violência do 

mercado neoliberal, que tudo colocava à venda, convertendo o sujeito que reflete e cria 

em objeto fetiche para consumo e geração de lucro. Desse modo, a ironia de se colocar 

dentro do romance não como sujeito empírico, mas como este autor problematizado em 

sua autoridade e legitimidade, potencializa a força crítica das narrativas, levando o leitor 

a se perguntar sobre os motivos dessa identificação estranha e inesperada. O problema é 

que estrategicamente nos colocando no estado de inquietação, dúvida e estranhamento no 

espaço do texto literário, Diamela Eltit, em suas entrevistas, não hesita em dissipar 

qualquer ambiguidade respondendo para nós o que significa a presença de seu nome em 

cada romance; um movimento que se assemelha àquele que realizou Toni Morrison ao 

nos indicar os sentidos que deveríamos atribuir à Amada como personagem. Suas leituras 

de seus próprios romances são muito boas, suas respostas bastante convincentes, mas 

desconfortam e frustram a nossa leitura. O que queremos dizer é que um autor que expõe 

publicamente uma crítica séria de sua obra se parece com a pessoa que se auto-elogia. O 

que diz pode ser verdadeiro e justo, mas dizê-lo inibe a aproximação do outro e a abertura 

do si às contradições inerentes à alteridade. É, na nossa concepção, mais instigante para 

o texto deixar que outros digam, julguem e construam sentidos diversos e conflitantes, 

mantendo sobre si e sobre sua produção a atitude irônica de quem debocha de seu valor 

frente a um mundo em que nada é certo, verdadeiro e bom de forma absoluta e definitiva.  

A questão é que, voltando ao argumento de Simone de Beauvoir, Morrison e Eltit 

parecem não poder fazer como personas de escritoras no espaço público o que fazem com 

maestria no espaço privado, da intimidade da casa em que escrevem. Já nas décadas finais 

do século XX, o contexto social em que se desenvolvem intelectualmente não é aquele 

que De Beauvoir descreve como limitador da imaginação da maior parte das escritoras. 

Morrison e Eltit, em que pese não terem nascido em família burguesa, tiveram acesso à 

educação de boa qualidade, frequentaram universidade, construíram sua visão do mundo 

e seu projeto literário partir da leitura dos grandes clássicos da literatura universal e 

desenvolveram-se socialmente em condições formais análogas a de seus pares 

masculinos. Ou seja, realizaram o movimento que Simone de Beauvoir esperava que 

realizassem as mulheres de sair para a rua, tomar o espaço público como seu e pensar a 

experiência humana na posição de quem não se conforma aos limites estabelecidos para 

si como sujeitos históricos. Entretanto, este espaço público ainda parece excessivamente 



183 
 

inóspito e opressor para estas duas mulheres e, ousaríamos dizer, para a maioria das 

mulheres, em qualquer atividade humana. Não é a esfera pública (e as entrevistas, os 

discursos acadêmicos, as aulas públicas, os discursos de agradecimento, as conferências 

e participações em feiras literárias atestam) o espaço de liberdade de Diamela Eltit e Toni 

Morrison, aquele em que “o espírito se lança com toda a riqueza na direção de um céu 

vazio que lhe pertence para preencher” (DE BEAUVOIR, 1976, p. 627). É o espaço 

privado, a casa em sua ambivalência, que continua a oferecer a estas mulheres a segurança 

para expressarem-se na sua linguagem não assimilada à linguagem do Outro:  

No hay dinero en el mundo que me haga hacer un traspiés en cuestiones 

que me son estratégicas. Y también el honor a la palabra empeñada, el 

honor de seguir con mis libros, el honor de no hacer un best seller 

nunca... No pactaría el discurso, es decir, en el sentido de parecer 

simpática, que te habla de hijos, de ésta, de la otra. No porque no tenga 

ganas de hablar de eso, sólo que... Así, mantener esta posición que yo 

he tenido...Salir poco, no ir a eventos sociales... (ELTIT, 1998, p. 228).       

 

Simone de Beauvoir exigia das mulheres um movimento que nos perguntamos se 

seria possível e desejável, qual seja afastarem-se das experiências tradicionalmente 

femininas para tornarem-se plenamente humanas. Isto significaria, para as mulheres, 

fazerem-se presentes na cena pública em condições equiparáveis às dos homens, ou seja, 

converterem-se em participantes do contrato social, sem necessariamente questionarem a 

mitologia contratualista em si. No momento em que produz seu discurso, Simone de 

Beauvoir já contava com um enunciado social crítico que lhe permitia formular uma 

concepção mais complexa, caótica e cética do sujeito moderno, para além do homem-

Deus que se contrapõe à mulher castrada em seu desejo de totalidade humana. Entretanto, 

termina por reproduzir, na nossa leitura, uma visão coerente com a naturalização dos 

privilégios de classe, raça, geografia e gênero, esvaziando de sentido positivo tudo o que 

não é espelho do homem branco burguês europeu. Não surpreende, portanto, o caminho 

estratégico definido pela versão mais visível do feminismo nos anos que se seguiram ao 

Segundo Sexo (que permanece uma agenda atual e necessária) que foi o de impulsionar a 

conquista pelas mulheres do suposto território de emancipação, a esfera pública onde 

estaria o poder - econômico, político e simbólico). Algumas feministas, como Élisabeth 

Badinter, aderiram com entusiasmo à inclusão das mulheres no contrato social, 

preconizando que este movimento automaticamente levaria os homens para dentro de 

casa, redefinindo os termos do contrato sexual. Não pretendemos de modo algum 

desmerecer a luta feminista para garantir às mulheres condições formais de acesso ao 
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espaço público. Do mesmo modo, entendemos a estratégia de trazer para a discussão 

pública temas considerados exclusivamente privados (e, portanto, invisíveis, ignorados 

ou desvalorizados como espaço de intervenção política), o que acabou sendo sintetizado 

no slogan “o pessoal é político”. Citamos duas áreas de intervenção contemporâneas do 

feminismo para ressaltar o quanto este compromisso normativo permanece atual e 

urgente: o combate à violência doméstica e a denúncia da cultura do estupro. Entretanto, 

na linha do que estamos propondo como reflexão nesta tese, perguntamos se o 

compromisso do feminismo hegemônico com a ampliação da utopia contratualista de 

emancipação não contribuiu para sustentar os mecanismos perversos de inclusão e de 

exclusão do poder moderno.  

 

6.2 A desconstrução da categoria de análise mulher – caminhos ambivalentes do 

feminino na literatura 

 
Não é possível dizer hoje que esta apropriação das mulheres da esfera pública é 

um processo concluído e plenamente assimilado pelas instituições de poder. Entretanto, 

a presença feminina em espaços dominados por homens, principalmente a partir da 

década de 1970, conduziu o pensamento feminista a estradas mais sinuosas, ambíguas e 

conflituosas, que problematizam em diferentes graus a utilidade da categoria mulher 

enquanto unidade biológica, social e política. “O materialismo primitivo da abordagem 

feminista radical, alinhado com a célebre fórmula de Simone de Beauvoir ‘uma mulher 

não nasce mulher, torna-se mulher’, está sendo substituído por uma nova ênfase na 

‘materialidade’ do sujeito feminino como entidade biocultural” (BRAIDOTTI, 1997, p. 

124). Não basta dizer que a mulher é uma categoria social e culturalmente construída; é 

preciso reconhecer que esta não é uma mulher, mas várias, de modo que o que difere os 

diversos modelos de feminilidade importa mais do que os elementos que os aglutinam. A 

cada tentativa de posicionar um ser múltiplo e complexo em suas experiências no espaço 

limitado do sujeito feminino no singular, as fronteiras da modernidade se reafirmam e 

novos mecanismos de exclusão e violência são autorizados. Ou seja, sem negar a 

importância de entender os sentidos que comporta um corpo representado como feminino, 

a crítica feminista no final do século XX propõe, a partir de lugares epistemológicos 

diversos, um descentramento da feminilidade, de modo a entender como opera o poder 

nos diferentes níveis de constituição da sexualidade. Este passo qualitativo significa para 

o feminismo um desafio importante para a sua lógica interna.  
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E, dado que o feminismo é eminentemente moderno como teoria e 

prática, no sentido de que as próprias condições que o possibilitam 

como discurso e movimento social são estruturalmente contíguas à 

própria modernidade, como poderemos “nós, feministas” apoiar a 

necessidade de afirmação da especificidade sexual do sujeito feminino 

e igualmente a desconstrução das noções tradicionais do sujeito, que 

são baseadas em premissas falocêntricas? Se “nós, feministas” 

postulamos o sujeito contemporâneo como uma estonteante coleção de 

fragmentos integrados, que sentido, lugar e estatuto podemos “nós, 

feministas” dar à natureza sexuada deste sujeito? Qual é a sua 

especificidade como sujeito conceitual, libidinal e empírico? E, 

principalmente, que postura política podemos desenvolver que respeite 

a complexidade teórica da visão de sujeito que compartilhamos com a 

filosofia contemporânea, ao mesmo tempo que mantemos nosso 

compromisso com a luta feminista? Quais as políticas do sujeito cindido 
feminino? (BRAIDOTTI, 1997, p. 127)  

 

A fragmentação do sujeito feminino implica um movimento crítico de 

reconhecimento das tensões relativas às interações entre sujeitos posicionados 

diferentemente na história. Pensamos aqui na complexa relação entre Sethe e Mrs. Garner, 

que expressa a ambivalência da conexão imposta pelo sistema escravocrata. O corpo de 

Sethe, na lógica da escravidão, pertencia à Mrs. Garner, de modo que a relação entre a 

mulher branca e a mulher negra não era de equivalência. Entretanto, o corpo desta mulher 

branca, presa a uma cama por uma doença grave, dependia do corpo da mulher negra para 

expressar sua vontade. De um modo perverso, mas também afetuoso, as duas se 

precisavam. Mrs Garner, embora não tenha organizado uma festa de casamento para 

Sethe porque negros não deviam se casar, ofereceu brincos de presente, expressando 

tacitamente seu contentamento com a união de Sethe e Halle. Quando Sethe lhe contou 

do abuso sofrido pelos sobrinhos do professor, não confrontou diretamente os homens 

brancos que estavam no controle da Doce Lar, mas chorou e se calou diante da dor de sua 

escrava. Sethe, ainda que já tivesse planejado sua fuga da fazenda, o que significava 

abandonar a senhora doente à própria sorte, confiou à Mrs. Garner a experiência mais 

dolorosa e vergonhosa vivida na Doce Lar. Quando anos mais tarde rememorou sua 

experiência naquele lugar, perguntou-se com genuína preocupação se a senhora teria 

sobrevivido após a sua partida. Deste modo, em Amada, as mulheres (brancas, negras, 

jovens, velhas) nos são apresentadas por Morrison a partir de um lugar complexo, instável 

e ambivalente, que não pode ser assimilado por nenhuma categoria pré-definida à relação 

que estabelecem umas com as outras. Nenhuma delas é inteiramente o espelho de uma 

cultura que define a mulher a partir da sua função reprodutiva, embora todas sejam 

também limitadas por esta cultura. Morrison nos mostra que nem sempre foi e é possível 
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para estas mulheres fazerem escolhas em relação às próprias vidas, mas que, em 

importantes momentos, puderam decidir como agir. E que nestes momentos não foram 

necessariamente sábias e nobres. Erraram muitas vezes por excesso, por preconceito, por 

ignorância, por inveja, por covardia, por acomodação, por revolta: Mrs. Garner ao trazer 

e deixar ficar o professor e seus sobrinhos; Sethe ao cortar a garganta de seu bebê porque 

o julgava seu e por depois tentar cortar a de Edward Bodwin porque ele tinha a pele 

branca; Ella ao virar as costas para Sethe que confrontava sua covardia diante da violência 

branca; Baby Suggs por ter se entregado à morte quando não mais podia entender do que 

se tratava viver; Denver por ter se afastado da mãe a quem temia.  Também acertaram: 

Baby Suggs ao manter o nome do marido e recusar o nome que lhe daria mais respeito 

frente aos brancos; Sethe ao fugir sozinha e grávida de nove meses; Ella ao juntar as 

mulheres da comunidade para exorcizar o fantasma do 124 e salvar a vida de Sethe; 

Denver ao sair e pedir ajuda para as mulheres do 124. Nenhuma das mulheres narradas 

por Morrison é apenas vítima, embora todas o sejam também. O caminho que Morrison 

percorre ao construir as personagens femininas (e também as masculinas) não é o da 

identidade fixa, que impõe piedade ou rejeição. As falhas de seus personagens não são 

absolutamente redimidas pela sua posição sexual e racial, mas seu lugar histórico é 

imprescindível para entender os fundamentos da sua humanidade, de sua relação 

específica com a transgressão. Desse modo, os personagens de Morrison são sujeitos 

históricos, mas não são determinados pela história, que não existe como sentido 

transcendente e total, mas apenas como fragmento, caco, resto. Isto significa dizer que há 

um espaço em que se opera a agência e a consciência dos personagens, mesmo reprimidos 

e agredidos por um sistema social violento e alienante. O sentido coletivo de memória se 

expressa através da linguagem única produzida por cada personagem em sua 

singularidade.     

O exemplo mais significativo deste processo, em Amada, são os quatro capítulos 

que se sequenciam com os monólogos de Sethe, Denver e Amada, bem como com a voz 

convergente das três. Nos três capítulos, cada uma em uma linguagem diferente narra a 

experiência traumática de encontro e desencontro com as outras. Há uma interrupção do 

fluxo da narrativa do romance, em que se apresentam quatro relatos em primeira pessoa 

com características formais, sintaxe e pontuação principalmente, bastante distintas. No 

relato de Amada, a experiência de violência da escravidão, a travessia no navio negreiro, 

que não pode ser superada, conecta cada uma a outra, formando a linguagem do capítulo 

que se segue aos três. No quarto capítulo, as três vozes se fundem, expressando 
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simultaneamente a força do trauma coletivo e a da dor psíquica individual constitutiva de 

cada uma e das três. Desse modo, a presença abrupta destas vozes conduz o leitor para o 

espaço de suspensão do sentido do enredo do romance, na direção do desconhecido e do 

inesperado, em um nível que escapa à linguagem consciente, à mediação do simbólico 

patriarcal. Ou seja, Morrison imagina uma linguagem que não encontra nos textos que 

lhe estão disponíveis sobre a escravidão. Esta linguagem criada pela escritora se apoia, 

assim como a narrativa da gêmea sudaca imaginada por Diamela Eltit, no amor de mãe 

indisciplinado e transgressor.    

  Se o feminismo problematizou a si mesmo para enfrentar a diversidade entre as 

mulheres, tornou seu enunciado ainda mais complexo ao confrontar as múltiplas 

identidades e desejos que habitam cada sujeito. Este movimento significou assumir que a 

autenticidade e a materialidade do corpo feminino só existem enquanto texto, de modo 

que a realidade sobre o feminino não pode e não deve ser entendida fora do espaço da 

ficção que lhe atribui sentido. Não há apenas mulheres no sentido biológico estrito 

silenciadas e invisibilizadas pelo falologocentrismo. Do mesmo modo, uma mesma 

mulher enfrenta tensões internas que a fazem estabelecer uma relação bem mais 

problemática com as normas patriarcais que raramente se expressa nos extremos de 

assimilação ou rejeição. Neste processo, é possível pensar a constituição da feminilidade 

desde lugares intermédios, interseccionais e híbridos, que incluem as múltiplas dimensões 

do corpo marginalizado pelo poder moderno. “Lo que hace falta es que ella [la mujer], 

cuerpo abyecto y mente corrupta, se decida a poner en cuestión el discurso totalizante y 

supuestamente natural que la ha posicionado como mujer y/o como mujer mala, 

impulsándola a mirarse bajo ciertos códigos específicos” (BARRIENTOS A., 2011, p. 

34). 

  Este é, em importante medida, o projeto literário de Diamela Eltit: colocar no 

centro da cena narrativa o corpo fragmentado pela transgressão aos códigos dominantes 

da feminilidade. O feminino em Eltit não pode ser entendido a partir de um sentido 

construído em torno de ideias depositadas em um corpo passivo e imutável. Os corpos 

interagem com o poder patriarcal, mas o subvertem transitando precariamente entre os 

espaços do normativo masculino paterno e do pulsional feminino materno. A sua proposta 

é promover o constante deslocamento de corpos, que desconstroem a ficção de si próprios 

através da linguagem subversiva e transgressora que assumem. Eltit ressignifica a 

biologia feminina trabalhando uma linguagem que sublima o que é visto como 
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vergonhoso e nojento como, por exemplo, o sangue menstrual e o líquido amniótico51. 

Desse modo, os malditos fluidos, condenados e reprimidos pelo discurso moderno 

patriarcal, surgem na narrativa decorados pelo adjetivo barroco, de modo que o leitor não 

pode concebê-los a partir do lugar ao qual está habituado. O corpo se desconstrói em seu 

sentido dominante pela fruição de uma linguagem que não pode ser disciplinada e fixada, 

visto que se expressa precariamente em múltiplos e híbridos espaços. 

Eltit se apropria subversivamente da biologia para desmontá-la enquanto discurso 

de poder, em um movimento contrário ao que realiza Frankenstein, na obra de Mary 

Shelley. Ali, o pensamento visa à totalidade e o fragmento só adquire sentido enquanto 

parte de um todo, por mais abjeto e aterrorizante que este todo possa parecer. No processo 

de escrita de Diamela Eltit, por sua vez, o corpo em sua pretensa totalidade é despedaçado 

para que o sentido se construa a partir do fragmento (mais líquido do que sólido), que 

nunca alcança totalizar-se, mas que ainda assim é texto. María Chipia, por exemplo, 

sintetiza esta hibridez de um corpo que não pode construir o sentido total de masculino, 

nem de feminino. Este corpo é na aparência conformado à fisiologia masculina, o que o 

leva a um espaço de constituição de si e do outro que pretende reproduzir a linguagem 

patriarcal e o poder fálico. E a primeira parte do romance pode ser lida como um pastiche 

patético e fracassado da lei do Pai à qual este corpo partido em seu desejo e confrontado 

em sua razão tenta se adaptar. Com o avançar da narrativa do gêmeo sudaca, a segurança 

sobre sua sexualidade desaparece, dando lugar ao medo, à dúvida e à ambivalência. Este 

processo culminará com a consciência de que este corpo masculino, fragmentado em sua 

razão e desejo, está inevitavelmente conectado ao corpo da mãe adúltera, momento em 

que o narrador transfere a palavra à sua irmã gêmea, mas nunca a perde completamente. 

A irmã dos gêmeos, María de Alava, também é construída em um espaço ambivalente 

que problematiza a correspondência entre corpo biológico e identidade social. É María de 

Alava que simboliza e executa no ambiente familiar a lei do Pai, vigiando e punindo os 

pais e os irmãos pelas transgressões ao simbólico patriarcal. É ela que busca separar os 

irmãos, reprimindo o desejo que desafia as fronteiras do poder moderno. Na segunda 

parte, narrada pela gêmea, interagem caoticamente os corpos de todos os componentes da 

família (pai, mãe, irmã e irmão) já deslocados de seu lugar normativo e deformados em 

                                                           
51 As imagens que associam o feminino à liquidez em contraposição ao caráter sólido a partir do qual se 

fixa a identidade masculina dominante proliferam na literatura de Diamela Eltit, mas também nos textos de 

Toni Morrison. O sangue e a água, os componentes que conectam a mãe à filha/filho fisiologicamente, 

aparecem como metáforas frequentes que permitem ao leitor aceder a chaves importantes para a leitura dos 

textos de ambas as escritoras.    
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sua função sexual. A narrativa se apresenta no tempo da gestação do filho (que saberemos 

ser filha na última página do romance) fruto do incesto entre María Chipia e sua irmã. 

Quando o que sobra da mãe, do pai e da irmã María de Alava abandona a casa, restam os 

irmãos gêmeos, que se fundindo na linguagem que os conecta, tornam-se mães do corpo 

que é texto. Este texto é o próprio romance como possibilidade de linguagem não domada 

pela norma sexualizada: 

La niña es la novela, la gran obra monstruosa que ha sido gestada en el 

propio cuerpo del personaje, que es producto de la mezcla de la 

instancia femenina y masculina que viene a dislocar toda la forma de 

lenguaje de la narrativa oficial, ya que está construida a través del 

carácter híbrido de los padres y de las culpas y perversiones de la 

familia (BARRIENTOS A., 2016, p. 24). 

 

 

6.3 Feminismos errantes – a ética da literatura de Eltit e Morrison 

 

 Diamela Eltit e Toni Morrison expressam publicamente uma relação conflituosa 

com o feminismo, que julgamos pertinente para entender algumas questões éticas 

surgidas do movimento de intervir no mundo como mulher escritora. Voltamos, após a 

longa discussão das páginas precedentes, ao ponto do qual partimos neste capítulo: a 

identificação de Morrison e Eltit com o feminismo. Para Toni Morrison, é preciso duvidar 

da estabilidade e, principalmente, da neutralidade da posição à qual a crítica pretende 

fixá-la: a da escritora negra. Entretanto, de um modo mais seguro que Diamela Eltit, Toni 

Morrison não nega que sua literatura expressa a vinculação com um sentido de 

feminilidade e de negritude da qual se julga, de um modo particular, porta-voz. Ela afirma 

que a identificação como mulher é perigosa e sujeita a problemas. Interpretamos que ela 

se refere ao conceito de mulher como categoria monolítica, que aparece no pensamento 

feminista em oposição ao homem, espaço exclusivo do poder. A categoria mulher negra 

parece satisfazê-la um pouco mais, mas mesmo aí ela reluta em fixar-se definitivamente. 

Morrison exalta uma tradição que ela identifica com a mulher negra, herdada de suas 

ascendentes, que ela busca no seu trabalho como escritora e também como professora 

revitalizar. Contudo, este processo de revitalização do feminino tradicional é sempre 

problematizado a partir das possibilidades precárias de representar e de reproduzir o 

passado. A sua visão de negritude e de feminilidade não é, portanto, necessariamente 

correspondente à concepção que tinham as mulheres negras com quem ela viveu 

empiricamente, aquelas que ela construiu como personagens ou as mulheres negras 

jovens a quem ela fala. Sua visão de identidade é um esforço que ela entende necessário 
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de interpretar o passado para ampliar as possibilidades presentes para as mulheres negras 

na sociedade norte-americana. Ou seja, trata-se de um movimento sempre parcial, 

incompleto e ficcional de inserção na realidade, fundamentalmente ético: 

Eu não me impressionei com a maior parte da retórica dos homens 

negros sobre as mulheres negras nos anos sessenta. Eu não acreditava 

nela. (...). Parece-me historicamente verdadeiro que as mulheres negras 

tinham um lugar especial na cultura que não é percebido 

frequentemente como desejável. Uma das características da experiência 

das mulheres negras era que elas não tinham que escolher entre o 

trabalho fora e dentro de casa. Elas faziam ambos. (...). Por causa ou 

apesar da dureza da vida, a relação entre homens negros e mulheres 

negras nestes tempos difíceis era muito mais baseada no 

companheirismo do que no amor romântico que se tornou depois o 

modelo de relação pela infiltração da outra cultura. Eu sei que minha 

mãe e meu pai, minha avó e meu avô, e as pessoas que viviam em torno 

de mim, pensavam que eles estavam fazendo algo importante. Eu não 

sei se eles se “amavam” ou não, mas sei que eles cuidavam um do outro 

e que havia algo transparente e recíproco naquilo que estavam fazendo. 

(...). A hostilidade contemporânea em relação aos homens me 

incomoda. Não é que eles não mereçam críticas e desafios, mas eu não 

quero uma liberdade que dependa em grande medida de colocar alguém 

de joelhos diante de mim. (...). Quando eu conversei com uma jovem 

menina negra recentemente, pareceu-me que ela nunca tinha ouvido 

falar sobre nada de sua história. Elas estão crescendo como se nunca 

tivessem tido avós. Ou se elas as tiveram, nunca prestaram atenção. 

Mate seus ancestrais, e você mata tudo. Não há futuro, não há passado, 

apenas um presente intolerável (MORRISON, 1994, p. 73).    

  

O espaço estético e ético que Toni Morrison privilegia em suas narrativas é o 

tradicional africano resistente ao processo de aculturação no período da escravidão, o que 

a crítica, norte-americana especialmente, a seus romances chamou de “folclore africano”. 

“O folclore, manifestado em máximas, crenças, atitudes e modos de falar, andar e pensar 

atravessa a ficção de Morrison e inspira seu estilo marcadamente lírico” (FURMAN, 

2014, p. 30). O que mais parece interessar Morrison neste “folclore” é o hábito de contar 

histórias, que conecta cada pessoa negra em sua singularidade com um sentido amplo de 

negritude. A escritora, deste modo, assume o compromisso de narrar as histórias que 

ouviu das gerações que a antecederam, especialmente das mulheres com quem conviveu. 

As anciãs negras, a maioria analfabeta, foram as guardiãs da história e da cultura, aquelas 

que a partir da fluidez de sua linguagem impediram o desaparecimento da africanidade 

dos corpos negros submetidos à violência da escravidão. Morrison se percebe e, mais 

ainda, se deseja herdeira desta tradição, escrevendo para passar adiante o que parece ter 

se tornado irrelevante, ultrapassado e até constrangedor. Em diversas oportunidades, 

afirmou que seu maior desafio enquanto escritora é encontrar no espaço da palavra escrita 
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um modo de traduzir a força deste hábito oral de contação de histórias, fundamental para 

a sua constituição enquanto sujeito. E percebemos esta intencionalidade no léxico 

escolhido, na forma em que os diálogos invadem e são invadidos pelo fluxo da 

consciência e da memória, no trabalho minucioso em torno de cada palavra e de cada 

personagem, na organização do texto. Honestamente, não sabemos se é possível traduzir 

literariamente a experiência oral de contar e ouvir uma história. Há, sem dúvidas, relações 

de poder que operam na forma como o mundo das letras modernas se apropria dos 

diversos falares que constituem a nossa memória narrativa. Entretanto, a postura ética de 

uma mulher negra que resiste à assimilação pela cultura letrada (a qual ela teve completo 

acesso) inaugura um rico espaço crítico, que contribui para pensar as fronteiras da 

literatura.  

Como já dissemos no capítulo anterior, Toni Morrison não se sente confortável 

com algumas caracterizações de seus escritos literários, tais como: literatura folclórica; 

literatura mágica e literatura fantástica. Ela desconfia, com muita razão, que estes termos 

implicam um deslocamento da obra literária não hegemônica para o espaço entendido 

como inferior do alegórico, do carnavalesco, do não sério, do não político. A dança, a 

música, o falar não normativo, as cores, o místico e a presença do sobrenatural são 

frequentemente associados ao mau gosto, ao clichê, à superstição e à pouca sofisticação 

que caracteriza o popular em contraposição com a cultura erudita. Sua proposta literária, 

ao contrário, é problematizar esta hierarquia entre o espaço não hegemônico da cultura 

negra e aquele da cultura branca ocidental, que constitui a identidade da literatura 

moderna. Por que a apropriação que o escritor moderno faz dos mitos gregos e latinos é 

percebida como enriquecedora e como critério de validação da obra literária? E, por outro 

lado, por qual motivo o uso de outras mitologias, como a africana, causa estranhamento 

e até ridicularização? Em outras palavras, por que o Ulisses, de James Joyce, é um 

exemplo melhor de exploração e transgressão do espaço mítico do que Amada, de Toni 

Morrison? Para Morrison, as respostas a estas questões têm a ver a própria identidade da 

literatura moderna, branca e masculina.  

Especificamente sobre a presença da magia em sua literatura, Morrison afirma 

admirar os escritores latino-americanos e o modo como exploram o sincretismo 

mitológico para expressar a diferença cultural, a identidade da literatura da região em um 

caminho distinto daquele imposto pela tradição literária europeia. De um modo especial, 

ela se conecta com a proposta literária destes escritores e admite que eles a fizeram se 

sentir menos sozinha na forma subversiva como expressaram a relação que as culturas 
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não hegemônicas estabelecem com o mito. Entretanto, afirma categoricamente que foi 

capaz de escrever Song of Solomon antes de ler pela primeira vez Gabriel García Márquez. 

Indaga, ainda, sobre os motivos que levaram o uso do elemento mágico na literatura 

latino-americana a ser recepcionado com mais entusiasmo e esforço empático pela crítica 

literária hegemônica em comparação com os juízos emitidos sobre a sua abordagem da 

magia, especialmente nos seus primeiros escritos.   

Eu pensei que estes caras tinham conseguido. Todo mundo entendia 

bem as fontes da sua magia. Enquanto as minhas eram desprezadas, 

porque fundadas em um conhecimento que vinha de gente desprezada. 

“Folclórico!” Hoje este adjetivo já não é tão controverso na academia, 

mas ainda não tem muita ressonância... é visto como expressão de uma 

cultura não letrada (MORRISON, 1994, p. 243).  

  

Toni Morrison não se refuta a entrar no debate sobre seu lugar literário. Não é 

apenas uma questão de vaidade, de pretender ser reconhecida pela cidade letrada e ser 

aceita no cânone da literatura ocidental. Cremos na autenticidade do compromisso com 

sua leitora ideal: a jovem mulher negra norte-americana que parece estar renunciando à 

herança do feminino negro. É para ela e também para todas as suas “outras mães” 

históricas que Morrison escreve em primeiro lugar. Contudo, sua proposta literária não 

se furta de confrontar os mecanismos de poder que desautorizaram historicamente 

discursos como o seu.  Isto significa dialogar com o cânone, com a crítica mainstream, 

com as exigências do mercado e com o conhecimento acadêmico. Ou seja, sair do gueto 

e sentar na cadeira da frente do salão mais nobre da cidade letrada. E neste lugar assumir 

uma posição incondicionalmente crítica sobre si e sobre este outro, com quem sempre 

manteve uma relação de atração e repulsa.  

Quando eles dizem que eu sou uma grande romancista norte-americana, 

eu digo que eles estão tentando dizer que eu não sou negra. Quando eles 

dizem que eu sou uma maravilhosa romancista mulher, eu digo que eles 

acham que eu não pertenço a este lugar. Então, eu insisti, e continuo 

insistindo, em ser chamada de uma mulher negra romancista. E eu 

decidi o que isto quer dizer – em relação a este mundo que se tornou 

mais amplo e mais profundo através do processo de luta, a partir do qual 

eu faço a minha exigência. Eu exijo o que eu sei. Como negra e como 

mulher, eu tive acesso a um conjunto de emoções e percepções que 

estavam indisponíveis para pessoas que não eram nem uma, nem outra 

(MORRISON, 1994, p. 243). 

 

Morrison entende que a Literatura é um espaço de tensão, onde obrigatoriamente 

deve intervir. Entretanto, esta intervenção não pode se dar de qualquer modo. É preciso 

estrategicamente entrar neste espaço para desmascará-lo em sua dimensão violenta e 

excludente. Ou seja, confrontar a partir das marcas de gênero e de raça (os limites e as 
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potencialidades do corpo disciplinado pela história do Outro) os mecanismos de 

constituição e reprodução das fronteiras da literatura moderna. É importante, por 

exemplo, aceitar um convite da Universidade de Harvard para dar aulas sobre o “romance 

norte-americano” e entender o que se deve e o que se pode fazer naquele espaço de poder 

masculino e branco, historicamente tão hostil à mulher negra. Em 1992, Toni Morrison 

conduziu uma série de conferências52 sobre autores que a crítica hegemônica considera 

os grandes escritores norte-americanos: Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Herman 

Melville, Henry James, Mark Twain, William Faulkner, Ernest Hemingway e Willa 

Cather. Isto é, aqueles escritores tomados como referências para o sentido hegemônico 

de identidade da literatura nacional norte-americana. Não por acaso a lista só inclui 

homens brancos e uma mulher que se travestia publicamente de homem e se apresentava 

como William. O convite podia parecer uma grande armadilha no sentido de retirá-la da 

sua suposta zona de conforto (a escrita negra; o discurso literário marginal) e de testá-la 

em sua autoridade de sujeito literário canônico, mas entendemos que Morrison fez um 

uso brilhante do espaço que lhe foi concedido em Harvard. Produziu um discurso crítico 

afiado sobre as leituras hegemônicas dos grandes textos da literatura norte-americana, 

que ela provou conhecer em profundidade. Desestabilizou o senso comum literário ao 

mostrar que o corpo negro está presente na “grande literatura” norte-americana, mas que 

os mecanismos de autorização discursiva, o poder racista constitutivo da identidade 

nacional, não permitiram aos autores dar voz à negritude, excluindo-a do pacto nacional. 

Na abertura dos trabalhos, ela ilustra o processo tenso e complexo que envolve situar-se 

como mulher negra no espaço da literatura canônica: 

Eu tenho a intenção de construir um projeto crítico atrativo, fecundo e 

provocador, entregue a todo sonho de subversão ou gesto de 

mobilização diante dos muros das fortalezas. Eu gostaria que ficasse 

claro desde o início que eu não aplico a estes sujeitos exclusivamente, 

ou até principalmente, as ferramentas da crítica literária. Enquanto 

leitora (antes de me tornar escritora) eu lia como me ensinavam a ler. 

Entretanto, como escritora, os livros se revelaram bastante diferentes. 

Neste lugar, eu tenho que ter uma confiança enorme na minha 

capacidade de imaginar os outros, na minha boa vontade para me 

projetar conscientemente nas zonas perigosas que os outros podem 

representar para mim. Eu me sinto atraída pelos meios que empregam 

todos os escritores para realizar esta tarefa: a forma como Homero 

descreve um ciclope comedor de coração de modo que o nosso coração 

se despedaça em piedade; a maneira como Dostoiévski força nossa 

intimidade com Svidrigailov e com o príncipe Míchkin. Eu fico 

paralisada diante da autoridade do Benji de Faulkner, da Maisie de 

                                                           
52 Morrison publicou estas conferências, que refletem seu posicionamento político no mundo literário, 

com o título Playing in the Dark. 
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James, da Emma de Flaubert, do Frankenstein de Mary Shelley – cada 

um de nós pode aumentar esta lista. Eu me interesso por aquilo que 

desencadeia e torna possível este processo: entrar naquilo que nos é 

estranho – naquilo que impede as incursões, no espaço de uma ficção, 

nos recantos da consciência reprimidos na imaginação de um escritor. 

Meu trabalho exige que eu pense sobre o quanto de liberdade eu posso 

dispor enquanto uma mulher escritora africana-americana em um 

mundo sexualizado, inteiramente racializado. Refletir a todas as 

implicações da minha situação – e me debater com elas – me impulsiona 

a examinar o que ocorre quando outros escritores trabalham em uma 

sociedade alta e historicamente racializada. Para eles, como para mim, 

imaginar não é apenas ver ou olhar; nem tampouco se colocar, intacto, 

no outro. É, no interesse da obra, devir (MORRISON, 1993, p. 23-24).    

 

Nesta longa citação, Morrison problematiza, por um lado, os critérios de admissão 

do escritor no panteão dos artistas. Sua presença no cânone apenas pode ser autorizada na 

medida em que ela prova ser uma participante capaz e distinta da cidade letrada; que 

possui as credenciais para falar como sujeito literário. O que cuidadosamente expõe neste 

parágrafo introdutório de seu curso serve para vesti-la das máscaras exigidas para 

apresentar seu discurso em Harvard: as leituras que constituem a experiência 

incontornável de formação do “grande” escritor ocidental. E apresentar-se com estas 

máscaras é uma estratégia importante para que a identidade a partir da qual escolheu falar 

possa se revelar com autoridade para um público que em princípio não se mostra tão 

acolhedor do processo de desconstrução da leitura hegemônica dos clássicos da literatura 

norte-americana. Por outro lado, Morrison não titubeia em assumir a posição a partir da 

qual produz a sua crítica ao sentido de identidade nacional construído pelo cânone 

literário norte-americano. Ela não fala no espaço do sujeito total capaz de conectar-se 

com a sensibilidade humana, que Simone de Beauvoir entendia ser o caminho para 

constituir-se em gênio literário. Ela se expressa a partir de uma identidade fragmentada e 

conflituosa: mulher, negra, africana e norte-americana. E nas interseções entre cada um 

destes lugares, problemáticos e limitadores, surge uma sensibilidade que resiste ao 

apagamento e ao disciplinamento. Não é possível expressar-se como o outro, homem, 

branco e europeu, como preconizava De Beauvoir. E mais importante, não é desejável. 

Se ser mulher, negra, africana e norte-americana limita a experiência de Morrison em 

muitos sentidos, também lhe permite expressar-se a partir de uma linguagem original que 

não coincide com qualquer outra já criada. Por esse motivo, é importante dizer que Amada 

não é Ulisses, nem Absalão!Absalão, nem Cem Anos de Solidão, ainda que Toni Morrison 

abertamente fale de sua admiração por estas três obras e reproduza em termos técnicos 

algumas estratégias usadas por Joyce, Faulkner e García Márquez. É insignificante 
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discutir, como faz Simone de Beauvoir, se Amada atinge o nível de excelência das três 

obras citadas. Obviamente Toni Morrison não escreveu e não poderia escrever aqueles 

textos. Entretanto, como ela afirma nos discursos em Havard, seu projeto de leitura e de 

escrita “nasce do prazer, não da decepção” (MORRISON, 1993, p. 24). Não há 

melancolia por não poder ser James Joyce, William Faulkner ou Gabriel García Márquez, 

mas orgulho de poder sentir o mundo de uma forma distinta que estes homens sentiram. 

Por esta posição ética que Morrison assume na sua escrita, mantemos nossa visão de que 

sua obra é feminista e negra.  

O espaço da identidade é um terreno mais conflituoso para Diamela Eltit. A autora, 

como discutimos no terceiro capítulo, reclama uma posição ética que confronta o mercado 

literário da ordem neoliberal, resistindo a ser tomada como objeto de consumo. Neste 

contexto, Eltit parece duvidar, de uma maneira mais incisiva que Morrison, das 

possibilidades de expressar-se com liberdade a partir do lugar da identidade marginal. 

Todas estas categorias que parecem estar na moda desde os anos 1990, tais como mulher, 

subalterna, negra, índia, terceiro-mundista, constituem-se em relação às demandas de 

mercado e impõem ao sujeito a adaptação de seu corpo e de seu pensamento aos sentidos 

anteriores à experiência. O poder neoliberal atravessa todos os espaços discursivos e, 

desse modo, qualquer lugar fixo se torna politicamente perigoso. Por este motivo, Eltit se 

mostra reticente em assumir a posição de mulher escritora, já que isto significa ratificar e 

aderir a uma visão da identidade literária feminina construída em torno dos interesses dos 

poderes mais perversos e conservadores com os quais interage o (des)sujeito 

contemporâneo. Sua escrita e sua presença na esfera pública pretendem se realizar a partir 

de valores inegociáveis, de uma postura insolente, irônica e cética que não deseja o 

pertencimento.  

De esta manera los grandes enfrentamientos discursivos que 

atravesaron el siglo XX y que se establecieron como disidencia crítica 

frente a los poderes centrales, o han sido cooptados por las instituciones 

o bien han sido suplantados por simuladores débiles o permanecen 

arrinconados y marginalizados en los confines de los mapas públicos. 

La problemática de género, con su componente explosivo, cuya 

emergencia, al menos en un nível teórico, reformulaba enteramente el 

trazado de fuerzas de los escenarios sociales, hoy circula de manera 

fragmentaria a través de los imaginarios colectivos, estableciendo una 

suma incalculable de pequenos pactos que horadan la posibilidad de 

establecer una épica radical que consiga modificar las bases sociales 

imperantes. Esta obligación a negociar, de manera siempre parcial, 

convierte la demanda en mercancía, la negociación en negocio (lucro) 

y a los materiales simbólicos que están en juego, en representaciones 

abrumadoramente literales (ELTIT, 1999, p. 37-38).   
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Eltit, desse modo, não quer ser incluída no pacto que ratifica as fronteiras do 

contrato social. Prefere estar fora, desobedecendo às normas e desordenando todos os 

espaços de certeza, segurança e identidade. O seu pacto de escrita é com a poética do 

texto e apenas com ela. Por esse motivo, nega-se a conceder ao leitor disciplinado pelos 

códigos dominantes o sentido esperado, assumindo o risco de não ser lida. Afirma preferir 

sempre a palavra por sua obscuridade e não por sua transparência. Não quer ser uma 

grande contadora de histórias, ao contrário de Toni Morrison, para quem narrar é 

conectar-se com o sentido do outro. Sua narrativa, intencionalmente, é caótica, 

despedaçada, ambígua. Quanto mais avançamos na leitura do texto, menos temos a 

impressão de entender quem são, o que fazem, como pensam e de que forma sentem os 

personagens eltianos. A todo momento, o discurso de cada um contradiz a si mesmo, 

empurrando-nos para o espaço fascinante, mas também extremamente desconfortável, do 

confronto do sujeito com os outros de si. Todos os personagens expressam uma alteridade 

íntima que debocha de qualquer noção de identidade, de toda forma de coerência do corpo 

biológico e psíquico. Os personagens eltianos, como María Chipia, a mãe, o pai, María 

de Alava e a gêmea sudaca tentam aderir e reproduzir um certo conceito de si. Entretanto, 

todos falham impiedosamente, e ao leitor, desamparado em sua ansiedade por conectar-

se empaticamente com estes personagens, só sobram os resíduos abandonados pelo poder: 

o texto que Eltit constrói ao recolher e juntar aqueles cacos de subjetividade. O paradoxo 

desse processo, que consideramos o cerne da proposta ética da literatura de Diamela Eltit, 

é que apenas alcançamos perceber a integridade dos personagens quando acompanhamos 

seu despedaçamento página após página. Desse modo, invertendo a lógica da épica, os 

personagens de Eltit tornam-se mais fortes e mais éticos na medida em que desnudam 

seus vícios, despem suas máscaras, castigam seus corpos e curvam-se ao poder do outro. 

O sujeito eltiano apenas emerge ao leitor na condição limite de precariedade que lhe 

permite sobreviver.  

A linguagem eltiana, diferente daquela didática assumida por Morrison, distorce 

o sentido mais que o revela. Por um lado, Eltit busca a precisão em cada termo usado para 

descrever uma cena, apropriando-se frequentemente da linguagem científica e acadêmica. 

Por outro, ela combina este termo frio, técnico, pretensamente objetivo e cheio de 

autoridade com adjetivos exagerados típicos da poética romântica mais obscura, 

rompendo o vínculo da palavra com seu sentido comum. Eltit, não acidentalmente, adorna 

sua escrita com o exagero, o que leva grande parte da crítica a classificar sua estética de 



197 
 

neobarroca.  Embora se recuse a identificar-se com um movimento literário específico ou 

com uma visão estabelecida sobre a literatura latino-americana, Eltit admite sua 

vinculação com o barroco enquanto tradição da escrita da América Latina. Aqui julgamos 

importante voltar ao texto de Alejo Carpentier do qual falamos anteriormente para 

entender este lugar com o qual Diamela Eltit busca interagir. Diz Carpentier que o espírito 

latino-americano é barroco e se expressa pelo “horror al vacío, a la superfície desnuda, a 

la armonía lineal-geométrica” (1975, p. 338). Continua afirmando que o barroco, 

constitutivo do ser latino-americano, implica um constante movimento na direção do 

diferente, do que ainda não está, do que vai ser. É, desse modo, uma linguagem 

experimental em sua essência e jamais acomodada aos juízos presentes. Não teme a 

ambiguidade, a insegurança, a incerteza, mas, ao contrário, apoia-se nelas. O ponto de 

Carpentier é que a melhor definição de identidade latino-americana se faz a partir do 

barroco. Quando confrontamos estas ideias expressas por Carpentier com o projeto 

literário de Eltit encontramos muitos pontos de contato.  

Diamela Eltit, contudo, mantém uma postura cuidadosa em rotular sua escrita de 

barroca. “Mientras yo escribía para mí era muy claro: jugar con el barroco y no escribir 

desde el barroco; la única forma posible de utilizarlo” (ELTIT, 1998, p. 34). O tratamento 

que Eltit pretende dar ao barroco em sua escrita é semelhante àquele que ela oferece aos 

mitos: apropriar-se subversivamente do espaço simbólico para recriá-lo em sua escrita. A 

recepção positiva que a literatura latino-americana teve nos mercados literários europeus 

e norte-americano a partir da década de 1960, chamada de “boom”, se apoiou em 

importante medida em leituras exaltadoras desta virtude latino-americana apontada por 

Carpentier. O sujeito latino-americano, generalizado, seria portador de valores que o 

diferenciava do sujeito universal moderno (que permanecia o homem branco europeu). 

Esta diferença, exótica, estava na moda e vendia nos anos 1960 e 1970, o que justificava 

o interesse dos mercados europeu e norte-americano pelo realismo mágico latino-

americano. O barroco, por sua vez, como mostra Carpentier, era tomado como um gênero 

artístico decadente e esteticamente questionável. Assim, Alejo Carpentier resiste à 

colonização do sentido da literatura latino-americana ao defender que o que agradava à 

crítica literária hegemônica era, de fato, barroco. Este gesto de insurgência apoiado na 

recriação do sentido de barroco, desconfiamos, tem a simpatia de Eltit. Entretanto, a 

escritora não é afeita a adesões. O lugar que procura, sempre, é o da dúvida, da 

contradição e da suspensão da transparência da palavra.  
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A forma como se apropria do barroco, assim, não é exatamente aquela que propõe 

Carpentier. Seu uso do barroco não é para tornar sua palavra mais bonita e mais simpática 

a uma cultura que está lá, fixa e supostamente neutra, apenas esperando a mediação do 

letrado para se exprimir. Eltit parece estar interessada, subversivamente, no sentido que 

Carpentier buscou apagar; no barroco como expressão do abjeto, do feio e do disforme. 

Isto é, na linguagem que o mercado literário despreza e que, portanto, constitui-se em um 

espaço de maior liberdade para sua escrita. É neste barroco marginal que Eltit se apoia 

para confrontar o discurso de autoridade asfixiante do biopoder neoliberal. A escritora, 

portanto, propõe uma sintaxe que coloca sobre a palavra que carrega o sentido 

hegemônico o peso do corpo gordo do adjetivo barroco. Se este movimento não impede 

o simbólico hegemônico de se movimentar, ao menos o torna mais lento e menos atraente. 

A preferência pelo que é desprezado pelo poder coloca a literatura de Diamela 

Eltit em uma posição estratégica relevante para refletir sobre os mecanismos que operam 

na produção e reprodução do corpo feminino. “El arte, el mito, la política, la religión, la 

anatomia incursionan sobre el cuerpo feminino como el espacio de reproducción 

biológica, la relación familiar, la división del trabajo, la regulación de la sexualidad y la 

estética” (CASTRO-KLARÉN, 1993, p. 97). Há, portanto, uma intencionalidade de 

deslocamento deste corpo do lugar que a cultura pretende fixá-lo. A estética de Eltit 

fragmenta o corpo feminino, revisitando caoticamente os espaços que a ordem patriarcal 

moderna lhe impõe (a casa, o útero preenchido, os fluidos femininos e a linguagem 

disciplinadora do desejo transgressor). Impede, deste modo, o leitor de construir um 

sentido total deste corpo coerente com os códigos culturais disponíveis. A presença da 

mãe, que nesta tese exploramos como mais profundidade, não protege o simbólico 

patriarcal, mas o abandona em suas contradições, expondo sua fragilidade e incoerência. 

A mãe, ao contrário do que preconiza a ordem patriarcal moderna, não embala e conforta 

o sujeito moderno em sua insegurança e desordem. Esta mãe, mutilada, doente, 

autocentrada e louca, desagrada, fere, envergonha e cala. Na escrita literária eltiana, 

emerge deste corpo despedaçado de mãe transformado em texto uma linguagem não 

assimilada, original e subversivamente política: 

En este sentido, la representación de Eltit ilumina y desbloquea el habla 

de la madre y su cuerpo oprimido, descomprimiendo la ideología de la 

maternidad y el proceso de su desexualización. Más aún: sus textos 

realizan una historización retórico-discursiva de la maternidad en tanto 

experiencia vivida por diversos sujetos femeninos (LLANOS M., 2009, 

p. 115). 
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O modo como Diamela Eltit constrói literariamente o feminino, assim, não 

reconhece filiação a nenhum discurso previamente organizado, inclusive aos diversos 

feminismos. Interagir com os enunciados disponíveis sobre o corpo feminino só faz 

sentido enquanto ponto de partida para a construção de sua própria linguagem, que não 

pretende imitar nenhuma outra. “La visibilización del cuerpo feminino aparece dentro de 

un discurso antimimético que lo despoja de las capas ideológicas y linguísticas que le han 

recubierto e invisibilizado” (LLANOS M., 2009, p. 110). O limite imposto pelo outro 

(mesmo o que se apresenta como revolucionário e crítico) é o início do caminho que 

propõe a sua literatura. Se é possível lermos uma correspondência entre o que busca Eltit 

literariamente e o projeto normativo descrito por Luce Irigaray (de quem Eltit é 

assumidamente leitora), há uma resistência ontológica do corpo eltiano a toda forma de 

normatização, a toda ideia de integridade e transcendência do sujeito político, a partir da 

qual se tornaria possível falar. Por isso, o seu projeto não é (apenas, ao menos) como 

desejaria Irigaray a expressão da linguagem feminina impedida pelo simbólico patriarcal 

moderno. A sua adesão ao corpo feminino é situacional e contingente, jamais essencialista 

e permanente. O interesse de Eltit no corpo feminino é justificado pela posição que este 

corpo ocupa na cultura e não por algumas verdades biológicas e psíquicas que teriam a 

necessidade de serem reveladas e desmascaradas. Ilustramos com o que ela fala sobre a 

escrita de Impuesto a la Carne, de 201053: 

La unión madre-hija es la pareja más débil de la cultura. No es lo mismo 

padre e hijo, no es lo mismo padre e hija, y, por supuesto, nos es lo 

mismo madre e hijo: son parejas más poderosas. En las parejas posibles 

de los núcleos familiares, la más debilitada es la pareja madre e hija, 

por eso podía ser la más conflictiva, la más amenazada y la más 

amenazante (ELTIT, 2011). 

 

Este romance de Diamela Eltit, escrito mais de vinte anos após El Cuarto Mundo, 

coloca a relação mãe e filha no centro da cena narrativa. Impuesto a la Carne expõe a 

resistência de uma mãe e de uma filha (anarquistas) às cíclicas intervenções médicas em 

seus corpos. Estas mulheres, “baixas, feias e morenas”, maginais e desprezadas, 

constituem o espaço privilegiado para realização de procedimentos de controle do poder 

hegemônico: dos médicos (os que possuem o monopólio da autoridade sobre o sentido 

dos corpos sob supervisão clínica), das enfermeiras (subalternas na divisão do trabalho 

                                                           
53 Em entrevista concedida ao site da editora argentina Eterna Cadencia.  
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dentro do hospital, mas cúmplices dos médicos nas intervenções mais sórdidas para 

anestesiar corpos resistentes) e dos fãs (adoradores “baixos, feios e morenos” da medicina 

na ilusão alienada de curarem-se de sua doença essencial). Este romance foi pensado por 

Eltit como discurso crítico às retóricas de celebração do bicentenário de independência 

do Chile. A autora constrói uma incômoda alegoria da trajetória do Chile que resiste à 

colonização pelo poder do outro, tomando-o como um ultrajado e cansado corpo de mãe, 

cujo futuro dos órgãos e o destino do sangue foi e continua sendo decido pelos “médicos” 

(o conhecimento, a política e a economia modernas), os responsáveis pela gestão e pelo 

controle da vida.  

 Afirma a narradora do romance (a filha conectada à mãe por um tempo próximo 

a duzentos anos) que, no mercado de órgãos, os pedaços que compõem a mãe constituem 

carne barata e atraente para o projeto dos médicos e enfermeiras de fabricar corpos dóceis, 

obedientes e úteis. O hospital, em referência aos lugares disfuncionais da sociedade de 

controle descrita por Michel Foucault, constitui o espaço narrativo principal de Impuesto 

a la Carne, embora outros espaços (resistentes, como a imaginação e a memória) se 

sobreponham ao ambiente hospitalar. A filha (que pode ser lida como a nação chilena, a 

república bicentenária) não pode escapar da conexão com a mãe (o Chile colonial) e, 

portanto, está condenada a submeter-se em um tempo que não se interrompe ao controle 

e à violência intervencionista dos médicos. Eltit, desse modo, entende haver algo de 

subversivo na relação mãe e filha pela posição relativa ocupada por esta relação na cultura 

patriarcal, bem como pela conexão orgânica entre mãe e filha, distinta de outras interações 

humanas. Estes corpos femininos sobrepostos em uma interação simbiótica perturbadora 

para a estratégia paradoxal da qual dependem os mecanismos de controle moderno: 

individualizar para classificar, vigiar e punir, reproduzindo o mesmo, de novo e sempre. 

A força crítica do romance Impuesto a la Carne reside na forma como Eltit se apropria 

desse espaço cognitivo e afetivo oprimido pela cultura para construí-lo como 

possibilidade de transgressão ao controle colonial, um tipo de memória chamada de 

“arquivo anarquista”. 

Impuesto a la Carne não integra o corpus principal de análise deste trabalho, mas 

não poderíamos deixar mencioná-lo. Primeiro, porque se trata do romance de Diamela 

Eltit que mais explicitamente aborda a relação entre mãe e filha, o diálogo entre os 

femininos impedido pela cultura. Depois, porque enumera os mecanismos através do qual 

o corpo feminino, especialmente o corpo grávido, é invadido, disciplinado e negado na 
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cultura patriarcal, o que nos auxiliou na leitura dos sentidos possíveis em El Cuarto 

Mundo. Ainda, porque o romance Impuesto a la Carne é mais evidente do que outros 

romances nesta apropriação que Eltit realiza do corpo feminino, enclausurado e castigado, 

para construir um discurso crítico sobre a esfera pública. Não por acaso este romance foi 

recepcionado com mais entusiasmo pela crítica54. Há, na nossa leitura, um desnudamento 

maior de sua proposta política e de seus (des)compromissos ideológicos em comparação 

com os romances da década de 1980 e início dos 1990 (dentre os quais El Cuarto Mundo), 

considerados frequentemente pela crítica mais obscuros, “difíceis”, heterogêneos.  

Nunca he sido una feminista tradicional; suponer que Impuesto a la 

carne pueda leerse como un reclamo sobre la condición de la mujer me 

produce el terror de ser estereotipada. Las mujeres somos signos 

también y eso sí me interesa. Hemos sido los signos de una gran 

reformulación social y sin embargo, tal vez no, no conseguimos 

cambiar nada y somos sólo el signo que se reformula a nivel de discurso 

para que todas las funciones tradicionales puedan continuar. Podríamos 

pensar incluso que las mujeres estamos en otro estadio sociocultural y 

simbólico. Puede ser que la sociedad siga modificándose desigualmente 

y que la supuesta liberación de la mujer sea apenas una gran ficción. 

Esto es particularmente grave en el mundo literario latinoamericano, 

tan arcaico. He estado con gente interesante y nunca deja de ser 

espectacular como nunca se les cae el nombre de una autora. Ni siquiera 

creo que haya voluntad de aniquilamiento. Esas autoras no están en su 

imaginario. También hay muchas autoras que no nombran mujeres pues 

tienen internalizada esa nómina. Se ve como que no conviene nombrar 

a otras, sólo se nombran a sí mismas y se desaparecen. Salvo las 

literaturas comerciales, en las que siempre se destacaron las mujeres. 

Son lugares extraños, asimétricos, vulnerables. Es interesante; en un 

mundo que exige libertades, existe esta población tan grande y 

asimétrica. Ahí puede haber una esperanza política; sin embargo, el 

discurso político no apuesta a una real emancipación como factor de 

cambio global. No pasa por mi cabeza la ambición de cambiar el mundo 

pero me interesa creer en la capacidad de los sujetos más frágiles 

(ELTIT, 2011)55. 

 

Entendemos a recusa de Eltit em assumir o lugar político de feminista, que a 

levaria a caminhos menos críticos e originais em sua escrita. Na linha do que dizia Simone 

de Beauvoir, ela quer ir além do pretexto para escrever; quer que o texto alcance todas as 

possibilidades de leitura e não que seja recebido como mais um exemplar de “literatura 

de mulher”. Entretanto, o enunciado acima que ela compartilha com a crítica e com seus 

leitores é sim feminista. Ela genuinamente não deseja este lugar na esfera pública, pois 

entende todos os problemas que aderir a uma identidade fixa implica. Entretanto, não 

                                                           
54 Foi publicado no ano em que Diamela Eltit ganhou o Prêmio Iberoamericano de Letras José Donoso. 

Impuesto a la Carne foi finalista do Prêmio Rómulo Gallegos e indicado para o Prêmio Altazor.  
55 Em entrevista à Revista Ñ, do jornal argentino Clarín. 
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parece haver forma de se relacionar com o mundo público da literatura sem ser lembrada 

de que carrega um corpo de mulher latino-americana ao qual se impõem os sentidos 

historicamente autorizados ao feminino. Tal como ocorre com a filha de Impuesto a la 

Carne, a mãe é parte indissociável de seu corpo. Não há como matá-la ou silenciá-la. A 

separação não é uma opção viável. “Muchos de los obstáculos están inclusos en el 

siquismo de la mujer como efecto de los dictámenes de la cultura en que nació. (...) Hay 

cuestiones en mi misma que, aunque me parecen tramposas, forman parte de las 

convenciones con las que crecí, (...) (ELTIT, 1993, p. 24). Se este corpo preenchido de 

sentido pelo feminino hegemônico está lá, deve ser usado política e literariamente, de 

forma subversiva e desconstrutiva. Na direção do que propõe Gayatri Spivak e Judith 

Butler, Eltit parece tomar o feminismo como um espaço estratégico. Isto significa 

entender o feminino como ponto de tensão discursiva, atravessado por relações de poder, 

desnudadas, mas também reproduzidas pelos enunciados feministas. Por outro lado, 

pressupõe utilizar essa ideia de feminilidade e suas contradições para impulsionar a 

construção de um espaço mais democrático e justo para as intervenções públicas 

realizadas pelas mulheres, ainda invisibilizadas ou menosprezadas. Este parece ter sido o 

caminho adotado por Diamela Eltit ao negar a ratificação de sua candidatura ao Prêmio 

Nacional de Literatura56, no ano de 2006. 

Yo creo que ahí hay un problema obvio que lamentar. La forma en que se 

ha cursado este premio me parece antidemocrática, y así lo he dicho 

siempre, en la medida que en sesenta años sólo se ha premiado a tres 

mujeres. Y si ahí no se reconoce que hay un problema se colabora en esa 

sociedad antidemocrática. Porque es impensable que sólo sean tres mujeres 

en ese corpus. Sabemos que hay premiados que no tienen la suficiente 

solvencia como para que su obra se inscriba en un espacio de esa 

naturaleza. OK, pero ni en ese escenario hay mujeres. Aquí han premiado 

a Mistral, cinco años después de que le dieron el premio Nobel, eso se llama 

mostrar la hilacha, no tiene otro nombre; a una escritora muy poderosa, 

pero muy poderosa, que es Marta Brunet, y a otra escritora que tiene una 

producción que se llama Papelucho, en la cual se lee parte de la cultura del 

país. Y ahí llegamos. Premios de excelencia máxima para mujeres de 

indiscutible excelencia literaria. Y yo me pregunto si el nivel de excelencia 

es tan alto en los cuarenta otros premios que han dado. Más allá o más acá 

de que se premie a una mujer hay una cosa antidemocrática, entonces, si 

uno fuera coherente políticamente, yo te diría que los próximos diez 

                                                           
56 Prêmio literário mais tradicional do Chile, criado em 1942, que concede um salário vitalício a escritores 

chilenos que tenham alcançado excelência reconhecida em sua obra literária. Dos 52 prêmios, apenas quatro 

foram concedidos a mulheres (Gabriela Mistral, 1951; Marta Brunet, 1961; Marcela Paz, 1982; Isabel 

Allende, 2010). O que Eltit publicamente denuncia, e que parece estar explícito pelo fato de que menos de 

10% dos vencedores são mulheres, é que a qualidade literária não parece ser o filtro para a concessão do 

prêmio. A partir da segunda metade do século XX, o letramento de mulheres e homens começa a equiparar-

se, razão pela qual se deve estranhar este reconhecimento tão pequeno da escrita feminina.         
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premios nacionales se los deberían dar a las mujeres. Para empezar a 

equilibrar. Y todavía quedamos cortos (ELTIT, 2006)57. 

 

Diamela Eltit, desse modo, não pode desvincular sua ética literária, radicalmente 

engajada no poder de ruptura da palavra, de uma ideia preconcebida de corpo de mulher, 

lugar a partir do qual é publicada, criticada, lida e revisada. Talvez isto contribua para 

entender algumas questões colocadas por suas intervenções mais recentes na cena 

literária. Nos escritos mais antigos de Eltit, a radicalidade com o pacto de ruptura com 

toda forma de ideologia em torno do corpo nos parece mais aguda. “Yo sé lo que estoy 

haciendo y hasta la falla la concibo como posible dentro de un libro. Por eso nunca trabajo 

con ideología sobre mis libros. Hablo de un discurso ideológico que va a prefigurar a los 

personajes o a cierta estructura narrativa” (ELTIT, 1995, p. 350). Em El Cuarto Mundo 

há um tipo de fluidez visceral, de impureza intelectual, de materialidade sensível e de 

impasse semiótico que já não encontramos em Impuesto a la Carne. Parece-nos que Eltit 

entende ser necessário, nos dias de hoje, realizar algumas concessões ao sentido no nível 

político.   

No terceiro milênio, alguns discursos críticos parecem estar criando fissuras no 

pacto neoliberal e desnudando as contradições internas do poder. Neste processo, há um 

movimento coletivo, ainda que resistente a todo modo de institucionalização 

convencional, que emerge da desconstrução do corpo sexualizado como depositário dos 

códigos de uma cultura patriarcal e heteronormativa. Em sintonia com o projeto de escrita 

de Eltit, tais discursos se apoiam na quebra da correspondência entre sentido sexual e 

corpo biológico, psíquico e social, denunciando todas as formas de exclusão e de negação 

que a diferenciação sexual binária (homem/mulher; masculino/feminino; homo/hetero; 

gay/lésbica) impõe ao ser em sua mobilidade, pluralidade e descontinuidade. A mulher e 

todas as demais categorias sexuais, neste contexto, devem ser entendidas como ficção; ou 

seja, como texto que pretende preencher o vazio angustiante de seres fragmentados em 

seus desejos e devires. Na nossa leitura, este lugar de enunciação se aproxima bastante 

do projeto de escrita de Diamela Eltit, pelo que ela deve ter se sentido menos sozinha em 

sua utopia de radicalização do pacto democrático na América Latina. Um exemplo de 

aproximação de Eltit deste espaço crítico, do reconhecimento de um território comum de 

intervenção política58, se deu com sua contribuição para o projeto da “Coordinadora 

                                                           
57 Em entrevista ao jornal El Mercurio. 
58 Que Nelly Richard define assim: “un territorio de intervención política es un campo de fuerzas—

cualquier campo de fuerzas— atravesado por relaciones de poder que gobiernan a prácticas, discursos, 
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Universitaria por la Disidencia Sexual” (CUDS) Por un Feminismo Sin Mujeres. No 

artigo “Escuchar el dolor, oír el goce”, Eltit constrói alguns sentidos possíveis para as 

intervenções políticas do feminino na cena pública chilena através das cartas de Gabriela 

Mistral à Doris Dana e de uma entrevista realizada com Elena Caffarena, feminista 

histórica chilena do século XX. Através da leitura que faz de fragmentos de textos 

expostos por estas mulheres (participantes destacadas da esfera pública), Eltit reconhece 

um contínuo de dor e de cansaço que conecta estes corpos femininos. Tal como a mãe e 

a filha anarquistas em Impuesto a la Carne, os corpos em resistência de Mistral e 

Caffarena são castigados pela presença incômoda em uma cultura que lhes é hostil, mas 

sobrevivem precariamente através de uma lucidez que se recusa a submeter-se ao corpo 

doente e cansado: 

Nadie podría decir que Caffarena no tenía una buena salud, por no decir 

excelente, pero habría que comprender de manera fina y precisa que esa 

(buena) salud estaba severamente quebrantada, que los años que ya 

habían pasado por ella se constituían no como años biográficos, sino 

especialmente como años históricos, unos años que pesaban por la 

violencia de un conjunto más que angustioso de prácticas antifemeninas 

y que esa salud quebrantada hablaba de una fractura en ella que la 

misma emancipación, a la que tanto apeló, no pudo entabillar 

enteramente. (...) Porque en un lugar, su salud quebrantada no la privó 

de la vida (después de todo ella vivió cien años) y el peligroso 

quebrantamento que puede y quizás está allí para matar, era un 

quebranto que pudo ser combatido o resistido, ya no se sabe, porque 

algo en ella, parcialmente o focalmente, se había emancipado del 

mismo quebranto que le pesaba año a año (ELTIT, 2011, p. 28).  

 

De acordo com Eltit, Gabriela Mistral expressa nas cartas o paradoxo enfrentado 

pelas mulheres na esfera pública. Sua escrita imita àquela das cartas de amor escritas por 

homens - há uma identificação formal com o universo simbólico da masculinidade 

hegemônica. Entretanto, seu enunciado histórico é outro; é aquele em que se explicitam 

as cicatrizes de um corpo torturado pela impossibilidade de expressar-se além das 

fronteiras do simbólico moderno; um corpo que parece incapaz de ser senão como reflexo 

deformado da imagem do homem público, como já dizia Luce Irigaray. O ponto de Eltit 

é que não há, no contexto histórico e cultural em que são produzidos os textos de mulheres 

e as mulheres como texto, possibilidade ética de negar as dores do corpo feminino como 

violência, mas também, e principalmente, como potência. É através do ato subversivo de 

reinterpretar compulsiva e ambiguamente a dor instalada no corpo fisiológico e no 

                                                           
representaciones, cuerpos e identidades mediante sistemas de imposición, subyugación y exclusión de lo 

que no se ajusta a sus reglas de dominancia” (RICHARD, 2011, p. 465). 
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psiquismo feminino que se abrem outras possibilidades de significação do corpo feminino 

para além da visão do sacrifício contratualista ou do masoquismo psicanalítico. Em 

grande medida, é este o pacto de escrita de Diamela Eltit: 

El circuito del cuerpo, ese instante en que los pulmones se manifiestan 

o el hígado se inflama o irrita, no puede ser desincorporado. Si se 

desincorpora se incurre en un error histórico o simplemente histérico. 

No se puede renunciar, pienso, a esa escritura que nos legó Mistral (ella 

en el momento de esas cartas ya vivía en Estados Unidos), ese exacto 

escenario en que escribe como hombre pero le duele la mujer. Le duele 

la mujer más presente y más biológica que es (en el entendido que la 

biología es un tipo de ficción). (...) Pero Mistral se fugaba de sí misma, 

a jugar como hombre. Pero encima, sobrevolando el juego y la fuga, 

estaba ese cuerpo que no dejaba de enfermarse de todo. (...). Mistral 

hace ya más de cincuenta años escribió con una claridad sorprendente, 

en el mismo suelo de Judith Butler, la permanencia, la fuga y la errancia 

como estrategias. Escribió esa fuga y esa errancia con una intensidad 

lúdica pero con una necesaria densidad dramática. Porque desde la fuga 

y la errancia escribió el dolor permanente o la permanencia del dolor. 

Las cartas de Mistral son especialmente una pieza teórica, un 

dispositivo privilegiado para pensar los últimos dos mil o tres mil años 

del cuerpo de las mujeres. Los mil años que ya pronto llegarán. Las 

escenas del goce y del dolor. Ese cuerpo que no deja de doler (que 

sangra durante gran parte de sua vida) o no ha dejado de doler a lo largo 

de la historia o en la historia. Que continuará doliendo (ELTIT, 2011, 

p. 24-25).   

 

   Este enunciado exposto através da leitura de Mistral e Caffarena dialoga com 

Impuesto a la Carne, organizando (mesmo que esta não fosse a intenção da autora) para 

o leitor de Eltit os fundamentos éticos que surgem da radical subversão dos códigos 

culturais hegemônicos. Há, desse modo, um movimento de aproximação ao leitor ávido 

por um discurso crítico aos sentidos hegemônicos das celebrações do bicentenário do 

Chile, que não percebíamos nos romances das décadas de 1980 e 1990. A recepção de 

seus romances e a suposta ininteligibilidade, especialmente no Chile59, de sua escrita 

incomoda Diamela Eltit desde Lumpérica. O lugar dos romances de Eltit, ela repetiu e 

continua a repetir, não é o da literatura que vende muito. A ela não interessa qualquer 

leitor, mas o “leitor exigente, que dá liberdade à escrita”. Por outro lado, admite sentir-se 

“culpada de publicar algo que ninguém entende”. O caso de Lumpérica é o que mais 

                                                           
59 Afirma o crítico literário Leonidas Morales T., em prólogo para uma entrevista com Diamela Eltit: 

“mientras éstas [las novelas de Diamela Eltit] van traduciéndose con bastante rapidez al francés y al inglés, 

y una de ellas, El Cuarto Mundo, está por aparecer en la mayor colección existente hoy día de textos 

fundamentales de la cultura latinoamericana (las publicaciones de la Biblioteca Ayacucho, de Venezuela) 

y mientras, al mismo tiempo, destacados especialistas se ocupan de su crítica y construyen su teoria en 

Argentina, en México, en Francia, pero sobre todo en Estados Unidos, yo diría que la recepción chilena se 

ha revelado manifiestamente deficitária” (MORALES T., 1998, p. 13).    
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parece desconfortá-la. O seu primeiro romance é o que menos gerou leituras críticas, em 

que pese seja o que ela mais se orgulha literariamente e no qual reconhece um diálogo 

com a literatura mais saudada pela crítica naquele momento. “Pese a que en la parte 

técnica, el narrador, los cambios de tempo, es decir, todo lo que reexploraron los del 

boom, yo lo tengo acá. Quedé muy impresionada cuando me di cuenta que quedaba en el 

vacío un proyecto que fue muy literario” (ELTIT, 1998, p. 38). 

Hoje, já bem acomodada pela crítica, Eltit se diz mais segura em relação a este 

lugar marginal e obscuro que ocupam seus romances no espaço literário hegemônico. A 

sua literatura “experimental” não é para todos, nem para maioria; é para alguns poucos 

que se abrem para sentidos subversivos e inconvenientes capazes de suspender e mesmo 

ofender suas certezas normativas e ideológicas. Não deixa de ser sedutor este lugar que 

no discurso moderno se reserva aos “grandes” artistas, que, como dizia Baudelaire, não 

estão no mesmo tempo do público. Ou seja, aquele tipo de artista que não pode ser 

admirado e entendido no seu tempo pelo leitor médio, sem a mediação do olhar do crítico 

superior. Isto talvez ajude a entender porque uma pessoa que se diz desconfortável em 

grandes salões literários aceita um convite para participar da FLIP (2017), assumindo ali 

uma atitude gentil e bem comportada diante de um tipo de público que está no cerne de 

sua crítica ao mercado literário. Ou porque, insurgindo-se toda sua vida contra o poder 

simbólico metropolitano sobre os sentidos colonizados, aceita ceder seus arquivos 

pessoais e literários para a Universidade de Princeton60, em 2014. Simbolicamente, tal 

como para Morrison ao falar em Harvard, estes movimentos significam ser aceita no 

panteão dos deuses literários, o que não é pouca coisa. 

Estes compromissos mais recentes de Diamela Eltit com os espaços de recepção 

hegemônicos se refletem na escrita de Impuesto a la Carne. Este romance, na nossa 

leitura, incomoda menos; não frustra tanto o leitor em suas expectativas quanto as 

perturbadoras e perturbadas narrativas de Lumpérica y El Cuarto Mundo, por exemplo. 

Não há, em si, uma ruptura no projeto literário eltiano, que mantém sua coerência em 

posicionar-se nas margens dos sentidos possíveis para os corpos mais periféricos dentro 

da periferia do sistema, expressando uma atitude insolente e transgressora dos limites do 

poder estabelecido para a escrita latino-americana. Sua estética, um barroco artesanal e 

subversivo, está presente em Impuesto a La Carne.  Contudo, há, na nossa leitura, um 

                                                           
60 Onde também estão depositados os arquivos, por exemplo, de Charles Dickens, Oscar Wilde, Julio 

Cortázar, Mario Vargas Llosa e Toni Morrison (que lecionou na universidade por mais de duas décadas). 
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pacto diferente entre esta estética e a ética que com ela se relaciona. Deixando mais claro 

o que percebemos, a ideologia em Impuesto a La Carne justifica a letra. Há a necessidade 

de dizer que o Chile, nos seus duzentos anos de história, sangra, dói e vende-se barato, 

mas sobrevive (como a mãe, a filha, Gabriela Mistral e Elena Caffarena) na utopia de 

“una comuna del cuerpo y de la sangre” (ELTIT, 2010, p.182) imaginada como uma 

memória anarquista. Entendemos que não há, em si, qualquer problema nesta posição 

adotada pelo discurso de Eltit, bem como que ela não indica necessariamente uma virada, 

uma nova etapa narrativa, em uma leitura linear do fazer literário. Ao contrário, vemos a 

abertura deste debate sobre a relação entre ideologia e escrita literária, entre ética e 

estética, como uma característica que potencializa a qualidade e a dignidade da escrita de 

Diamela Eltit. Não é nosso objetivo aqui julgar qualquer escolha da autora no que se 

refere ao diálogo de sua escrita com o espaço público de leitura. Respeitamos sua 

liberdade de movimento e suas contradições enquanto mãe literária. Apenas, precisamos, 

no espaço da reflexão que propomos nesta tese, tentar entender estas escolhas.   

Diamela Eltit diz, reiteradamente, que as estratégias que usa para construir sua 

escrita são inegociáveis, não se vinculando a qualquer ideologia ou interesse exterior ao 

texto. Devemos desconfiar desta visão que ela reproduz do texto literário como um espaço 

potencialmente emancipável dos sentidos do mundo, e, portanto, produtor de uma 

linguagem absolutamente original e não ideológica. Seria possível ao escritor impulsionar 

uma relação estritamente intrínseca entre forma e conteúdo literário para criar um outro 

mundo paralelo e independente daquele em que se insere? Tomando como referência o 

que escreveu Diamela Eltit, afirmamos que não. Este processo de esvaziamento do 

sentido da forma para tornar o conteúdo soberano é a máscara típica do produtor de mitos, 

como nos ensinou Roland Barthes. O caminho traçado por Eltit nos parece mais 

consistente com um compromisso frágil, ambíguo e flutuante do ser em sua potência 

criadora com os diversos outros que lhe habitam e lhe invadem. Não há, desse modo, 

como não pactuar com o mundo fora do texto, pois ele é parte constitutiva deste mundo 

de dentro. A própria visão de literatura que Eltit expõe, o espaço inaugural da consciência 

crítica humana, é um conceito derivado de uma mitologia específica sobre a literatura, 

bastante popular na modernidade. Não há, como os romances de Eltit nos mostram, 

fronteira rígida e consistente entre casa e rua; conexão e separação; privado e público. 

Reclamar em voz alta que o filho é da Mãe não impede de constatar que ele também é do 

Pai. 
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Em El Cuarto Mundo, a bebê sudaca irá à venda, isto é, será devorada pelo mundo 

de fora, ainda que seus pais a tenham gestado e conservado no mundo do quarto que 

resiste aos efeitos destruidores do poder. A menina sudaca é, ao final, filha da mãe, 

diamela eltit, mas também do pai María Chipia (enfraquecido em sua identidade fálica, 

mas ainda pai). Lembramos do que disse Diamela Eltit sobre o processo de escrita de El 

Cuarto Mundo: escreveu primeiro a narrativa da mãe sudaca para depois entender que 

não seria possível dar vida ao romance sem recorrer à narrativa do pai, que integra a 

primeira parte. Desse modo, definiu seu lugar de escritora melancolicamente como aquele 

do sujeito que tenta sobreviver em um contexto violento e precário, recolhendo os restos 

de si que o Outro não pode apagar. Tais restos são seus filhos (os romances), que têm 

muito da mãe e também do pai, mas que não são exatamente, nem somente, nenhum dos 

dois. Neste processo, há um confronto com os mitos que sustentam o fazer literário (nem 

autor, nem texto, nem leitor são deuses onipotentes), bem como uma profunda reflexão 

sobre a condição de sujeito na modernidade, que reconhecemos também em Toni 

Morrison. 

Já se aproximando da conclusão deste capítulo, buscamos entender as diferenças 

e as convergências entre as posturas éticas de Morrison e de Eltit. Sem grandes rodeios, 

afirmamos uma vez mais que as lemos como feministas, pois ambas apresentam um 

metadiscurso sobre femininos em sua obra literária. Como discutimos ao longo da tese e 

mais especificamente neste capítulo, as duas recusam-se a assumir o lugar histórico e 

político de escritoras feministas ou mulheres escritoras. Ou seja, negam-se a ratificar o 

mito em torno da existência de uma forma mulher preenchida por um certo conceito que 

as transcende. Este, ao contrário, é o principal antagonista de seus romances. As duas 

buscam, preferencialmente, um vínculo ambíguo e ambivalente com a mulher imanente 

em si, que não é uma, nem separada dos muitos outros que lhe constituem. Ou seja, 

enfrentam literariamente a relação problemática com aquela presença, simultaneamente 

perturbadora e libertadora, que reconhecem como o sensível feminino. O tempo em que 

escrevem El Cuarto Mundo e Amada lhes permite, defensivamente, construir uma 

máscara discursiva de afastamento do corpo feminino, pesado pelos sentidos que a 

história moderna lhe consagra (inclusive a feminista). O distanciamento é uma estratégia 

fundamental para continuar respirando, pensando, escrevendo e sentindo. Contudo, este 

corpo, tal como Amada, não pode ainda morrer. Ele retorna, insistente e inteiro em sua 
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dignidade, em cada linha das narrativas de Amada e El Cuarto Mundo, apesar e por causa 

das cicatrizes, do sangue, da dor e do cansaço.  

Para manter este corpo vivo em suas ficções, Morrison e Eltit percorrem caminhos 

bem distintos. A primeira conta, como poucas, uma boa história de terror, cujo espaço de 

realização é o desejo da mulher negra escravizada. Aproxima-nos tanto da crueldade, da 

loucura e da dor que encanta muito mais do que assusta. A segunda produz um desafiante 

quebra-cabeça, desmontando peça por peça a coerência do enunciado patriarcal. Deixa-

nos absolutamente órfãos da imagem de totalidade visto que faltam ao seu quebra-cabeça 

algumas peças-chave, estrategicamente roubadas do leitor. Por outro lado, este 

movimento permite-nos visualizar com uma clareza ímpar os detalhes despercebidos de 

cada peça e jogar indefinidamente com os possíveis encaixes e desencaixes entre elas. 

Dizemos, portanto, que as escritas de Morrison e Eltit são, apesar de esteticamente 

diferentes, eticamente complementares. Não por acaso ambas se propõem a imaginar o 

corpo materno deslocado do seu sentido normalizado e naturalizado, colocando-o em um 

movimento transgressor de reencontro com outras histórias.  

Como diz Diamela Eltit, o corpo da mãe é um dos espaços mais ambíguos e 

ambivalentes da cultura moderna, repleto e vazio de sentido ao mesmo tempo. As 

políticas de disciplinamento e controle do corpo em suas múltiplas possibilidades se 

apoiam, em importante medida, no signo materno. Ou seja, na ideia de que deve haver 

uma mãe natural, uma mãe social e uma mãe psíquica em cada mulher, unindo de modo 

perverso os significantes mulher e mãe, onde se demarcam as fronteiras da modernidade. 

Neste processo, a maternidade enquanto experiência cultural é despolitizada, 

invisibilizada e mitificada. Ao apropriar-se deste lugar fixo da agência materna, 

simultaneamente margem e centro dos sentidos públicos, Morrison e Eltit percorrem 

inversamente o caminho da constituição do mito maternal. Através deste movimento não 

rejeitam, nem exaltam a mãe, mas buscam honesta e profundamente entendê-la. 

.  
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7 CONCLUSÃO 

Chegamos a este ponto admitindo que deixamos de dizer muitas coisas 

importantes sobre os romances Amada e El Cuarto Mundo, bem como sobre a experiência 

maternal. Acabamos de salvar mais de trinta páginas de texto não aproveitados no corpo 

deste trabalho, que denominamos “restos de tese”. Há também três cadernos preenchidos 

com anotações de leitura, fichamentos e citações sobre os romances, as autoras e o tema 

da tese. Novas abordagens, discussões, pontos e contrapontos emergem sem cessar cada 

vez que nos sentamos em frente ao computador para avançar, em uma batalha contra o 

relógio do prazo final, o texto que aqui apresentamos. A impressão que temos é que 

poderíamos ter escrito diferente, defendido outras posições, desenvolvido mais algumas 

questões estratégicas para o tema da tese, sido menos incisiva nos comentários e juízos, 

adotado uma postura mais firme e rigorosa em relação aos pressupostos teóricos. 

Portanto, sem dúvidas, falhamos ao final em escrever a tese que queríamos e que talvez 

devesse ser escrita. Há tanto que ficou fora. Escrevemos a tese possível: uma leitura 

incompleta, parcial, às vezes hesitante, em muitos momentos contraditória de dois 

romances que não estamos seguras de haver genuinamente compreendido. Começamos a 

redação deste trabalho no início do ano de 2015. Chegamos aqui hoje no final de 2017. 

Quando nos forçamos a lembrar as razões que nos levaram a discutir literariamente a mãe 

através destes dois textos literários reconhecemos que pouco sobrou daquelas ideias 

iniciais. Cada vez que líamos El Cuarto Mundo (mais vezes) e Amada, bem como 

algumas de suas críticas, outros sentidos invadiam nosso pensamento, conduzindo-nos 

para caminhos inesperados e desviantes do lugar de partida.   

Começamos pelo pretexto, para usar o termo empregado por Simone de Beauvoir. 

Eram três romances (inicialmente, como explicamos na introdução, constava do projeto 

também a análise de A Chave de Casa, de Tatiana Salem Levy) bem recepcionados pela 

crítica, escritos por mulheres. Neste momento, portanto, eram os “objetos” de análise que 

usaríamos para demonstrar nossas incursões teóricas e políticas no universo simbólico da 

maternidade. Um certo conceito sobre a mãe, que julgávamos bastante útil, já estava 

formado e os romances pareciam espaços bem conformados para recebê-lo. As primeiras 

leituras dos romances foram, majoritariamente, um exercício de aplicação e delimitação 

de certos pressupostos teóricos. Este momento inicial de construção da tese não foi de 

todo abandonado.  
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Os capítulos dois e três sintetizam a impressão inicial que motivou esta pesquisa 

de pensar a posição da mãe na modernidade a partir das narrativas do contrato social e da 

psicanálise. Pareceu-nos oportuna a possibilidade de entender a ideia de mãe nestes dois 

discursos constitutivos do pensamento moderno através de fragmentos de sentido que 

tomamos de dois textos que já não estão na moda: Mythologies, de Roland Barthes; e 

História da Sexualidade, de Michel Foucault. Confessamos nossa resistência ao 

ultracontemporâneo, o que talvez tenha empobrecido alguns pontos de nossa análise. Para 

nós, é sempre mais sedutora a tarefa de compreender como alguns conceitos resistem 

enquanto sentido ao movimento da história que pretende substituí-los, aprimorá-los ou 

simplesmente apagá-los. Daí nossa insistência em entender John Locke, Jean Jacques 

Rousseau, Friedrich Engels, Sigmund Freud, Simone de Beauvoir, Roland Barthes 

estruturalista, Nancy Chodorow e Luce Irigaray. A leitura contemporânea de alguns 

textos, produzidos a partir de enunciados históricos particulares que já não podem ser 

acessados senão enquanto signo fragmentado, deformado e politicamente interessado, é 

um instrumento eficiente de legitimação de uma ideia crítica. Deixando claro, 

operacionalizar uma ideia em um outro enunciado histórico serve, simultaneamente, para 

autorizá-la (falar de um lugar de arquivo que tem prestígio frente à comunidade 

epistêmica) e desautorizá-la (colocar em evidência a novidade e a originalidade de um 

certo pensamento crítico). Não é recomendável, portanto, acreditar na existência objetiva 

e desinteressada destes processos (de autorização e desautorização), sob os quais se funda, 

em importante medida, o trabalho acadêmico. Convém respeitar os textos e suas 

condições de existência, assumindo nossa intencionalidade em atualizá-los. Tentamos 

nesta tese este caminho difícil. Falhamos em muitas ocasiões, é certo.  

A ideia de que o contrato social e a psicanálise são duas mitologias sobre a vida 

moderna se apoia no conceito que extraímos da leitura de Barthes, que pode ser outra. Há 

uma dimensão do mito, segundo o linguista francês, que é a de naturalizar um signo 

histórico, ou seja, de tomar a relação entre significante e significado como algo 

transcendente ao discurso que a produz. Buscamos ao longo do segundo capítulo mostrar 

como as ideias contratualistas (de que os homens são naturalmente e potencialmente 

livres, iguais e proprietários) se constituíram como ideologia. Há, portanto, nos discursos 

de Locke e Rousseau uma intencionalidade política que é mascarada pelo recurso ao 

conceito de estado de natureza. A partir do século XIX e ao longo do século XX, a 

mitologia contratualista (a ideia de que todos os homens deviam aspirar liberdade, 
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igualdade e propriedade) foi ratificada, paradoxalmente, por um certo conceito de 

história. Isto é, a ideia de que o estado presente do pensamento e das práticas humanas 

podia ser explicado e entendido através de uma análise linear do percurso do homem 

(como gênero masculino mais que como gênero humano) através do tempo. O método 

histórico, a mais popular das aplicações da racionalidade moderna, parece permitir aos 

pensadores, como Friedrich Engels, Élisabeth Badinter e o próprio Roland Barthes, 

resolver o mais grave problema do discurso contratualista: o seu caráter estático e 

transcendente. Ou seja, colocar o engenho humano no âmago do processo de mudança, 

rejeitando qualquer antecedência ontológica do fenômeno em relação à razão prática.  

Este processo implicou separar, discursivamente, com fronteiras bem rígidas a 

natureza (espaço governado por leis que independem da vontade e da inteligência 

humana) e a história (o tempo presente da experiência humana como um significante 

vazio para o qual o homem com sua capacidade de intervenção constrói significado). 

Estas fronteiras efetivamente não foram, desde o século XIX e ao longo de todo o século 

XX, de fato rígidas. O sujeito histórico ideal, aquele agente do discurso plenamente 

seguro de sua capacidade de transformar o seu tempo e os vindouros pela dominação e 

rejeição da natureza, raramente se fez ouvir. Se tomarmos os grandes ideólogos da 

modernidade, encontraremos sempre contradições entre o que parecem tomar por natural 

e o que entendem por histórico. Lembremos, por exemplo, do percurso longo que realiza 

Engels para desnaturalizar a família burguesa, a propriedade privada e o Estado capitalista 

até as sociedades primitivas matrilineares. Em um dado momento de seu trabalho, pela 

precariedade de acesso às fontes históricas ou talvez por reconhecer algum grau de 

autonomia do corpo natural sobre o sentido social, Engels afirma que as mulheres 

cederam, docilmente, o poder social do qual gozavam em favor dos homens porque estes 

eram mais fortes e se adaptaram melhor às mudanças ambientais das sociedades 

civilizadas complexas.    

Esta complicação se deve, em parte, ao avanço dos métodos científicos naturais, 

desde o século XIX. A natureza deixa de ser tomada como um sistema absolutamente 

estático para ser entendida como um espaço também de intervenção e manipulação 

humana, muitas vezes usada como analogia para explicar processos sociais complexos e 

justificar ideologias políticas (naturalismo, racismo e darwinismo social, apenas para citar 

algumas). Talvez a popularidade do pensamento psicanalítico se deva a esta hibridez entre 

discurso sobre a natureza e discurso sobre a história. Freud, indiscutivelmente, enfrenta e 
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derruba grandes conceitos pré-estabelecidos sobre a natureza humana apoiando-se na sua 

posição de sujeito histórico. Como médico, formulou suas hipóteses e as testou 

fundamentalmente a partir da observação clínica ativa e da terapêutica, transitando do 

método catártico (hipnose) para o método de associação livre. A obsessão por conhecer 

de Freud o posicionou em algum lugar entre natureza e história, levando-o por caminhos 

desconhecidos que ele nunca pôde completar. Não encontramos qualquer resposta 

conclusiva e definitiva em Freud ou em quaisquer de seus leitores sobre a relação que o 

inconsciente estabelece com o natural e o histórico. Não podemos, honestamente, saber 

onde começa a história e termina a natureza, e vice-versa. Este conhecimento não nos é 

acessível. Apenas podemos inferir, pela caracterização que Freud faz do espaço 

inconsciente, que esta relação parece ser mais da ordem da sobreposição do que da 

oposição. O enunciado psicanalítico, ao reconhecer sua impotência diante da relação entre 

natureza e história, na nossa leitura, promove o primeiro grande abalo na mitologia 

contratualista. Os seres humanos não são (nem como essência, nem como produto 

histórico) livres, iguais ou proprietários uns em relação aos outros e também em relação 

a si mesmos. 

O problema é que a construção do discurso psicanalítico não apenas reproduziu, 

mas também ampliou o uso estratégico feito pelos contratualistas de uma ideia de mulher, 

sobre a qual se apoia o conceito de homem. Como explica Luce Irigaray, a psicanálise 

expropriou, esvaziou e preencheu segundo seus interesses o corpo da mulher de um 

sentido que lhe é estranho, impedindo este corpo de existir enquanto sujeito. Apoiando-

se em fragmentos dos discursos científico, religioso, social e político que lhe estavam 

disponíveis, Freud definiu a mulher como um ser essencialmente reprodutivo, 

historicamente passivo e psiquicamente irrealizável. A mulher psicanalítica não é mais 

do que uma função da qual depende o esquema de desenvolvimento psicossexual 

desenhado para o homem. No mito psicanalítico, o falo (a potência) é essencialmente do 

Pai, cabendo à Mãe experimentar esta potência apenas no tempo preciso justificado pela 

imaturidade psíquica e social do ser de quem cuida. Ainda que as mulheres (biológicas 

ou não) empiricamente alcancem ocupar a posição do Pai (e muitas o fizeram e fazem), 

resiste em si uma memória traumática da castração, que se situa em algum lugar entre a 

natureza e a história, tornando seu corpo sempre estranho ao sentido que a cultura lhe 

oferece. Pensamos aqui na relação conflituosa e ambígua que Toni Morrison e Diamela 

Eltit estabelecem com a posição do escritor moderno, que discutimos no sexto capítulo. 
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Neste ponto, voltamos a Roland Barthes e ao sentido de mito. A mitologia 

moderna que constitui o corpo da mulher como signo não é necessariamente falsa e 

ilusória. “O mito não é uma mentira, nem uma confissão: é uma inflexão” (BARTHES, 

1957, p. 236). Afirmar que o mito deforma o processo histórico que o constitui não 

significa dizer que ele não exerça uma função na materialização do sentido e na realização 

da norma. O mito organiza a vida social, permitindo ao ser conectar-se com uma certa 

cultura e estabelecer o sentido de vida coletiva. Somos todos produtores de mito, ao 

menos por adesão a um sentido recorrente naturalizado, repetido de forma não reflexiva 

em diversos atos da vida cotidiana. O mito cria, para o que o consome, a ilusão de 

estabilidade, de segurança, de precisão e de continuidade que permite ao sujeito 

posicionar-se na cultura. É a relação de comunicação mais básica, a que mais reconforta 

o ser em sua obsessão pelo sentido de si e do mundo que o cerca. Em Amada, a 

comunidade negra sabe que pessoas que morrem mal voltam para o mundo dos vivos. E 

a partir deste sentido mítico (deslocado e deformado enquanto signo histórico) age para 

salvar Sethe da presença nociva do fantasma. Deixam Sethe menos sozinha, envolvendo-

a no mito. Entretanto, como diz Morrison, há um tipo de solidão que pode ser embalada, 

mas ainda há outra que vaga. O excesso de palavra que o mito impõe à forma não esgota 

as possibilidades do significante de existir como o(s) outro(s) da cultura. E é desde esta 

solidão diante do sentido naturalizado que o sujeito encontra espaço para jogar 

discursivamente com mito, assumindo a sua ambiguidade. 

Pensemos, como o mitólogo de Barthes, na mulher simultaneamente enquanto 

signo histórico (justificado e motivado pelas exigências da sociedade burguesa em 

expansão nos séculos XVII, XVIII e XIX) e como significante vazio (forma a que os 

discursos do contrato social e da psicanálise atribuíram um significado secundário). 

Operando o conceito nestes dois níveis de análise, o signo mulher parece mais complexo 

e menos evidente. Não há, como Barthes exemplifica, apenas dois níveis (o da história e 

o da natureza) neste jogo, mas uma infinidade de relações semiológicas que não podemos 

recuperar inteiramente, mas sabemos permanecer ali de algum modo. Queremos dizer que 

não é possível traçar o percurso histórico do mito mulher na modernidade como sentido 

total. Em Mythologies, Barthes parece confiar demasiadamente na capacidade da história 

de desmascarar o mito, como se o afastamento desta história da natureza já não fosse em 

si um sentido mítico. O pensamento de Barthes em Mythologies é permeado por 

contradições, o que lemos como coerente com sua ideia sobre o mito. O tom que assume 
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é de quem explica, delimita, esquematiza e define um certo objeto de estudo a partir de 

sua experiência e observação. Ou seja, de quem busca oferecer ao leitor um sentido 

natural de mito. Todavia, suas crônicas, exemplos e posturas políticas nos dão pistas sobre 

o lugar histórico a partir do qual constrói o sentido de mito: aquele da sociedade burguesa 

francesa dos anos 1950.  

Refletindo sobre o processo de criação literária de Toni Morrison e de Diamela 

Eltit entendemos que as autoras seguem caminhos semelhantes ao de Barthes. Posicionam 

suas escritas sobre a relação violenta, ambivalente e precária da forma mulher com o 

sentido mítico de mãe na modernidade, levando-nos enquanto leitores por caminhos 

incertos na tentativa, sempre frustrada, de aderir ao mito. Poluem a mitologia moderna 

sobre a mãe com fragmentos subversivos da bruxa medieval (El Cuarto Mundo) e da 

outra mãe das sociedades tradicionais africanas (Amada) para turvar nossa visão e nossas 

quase certezas. Neste processo, não trabalham apenas como mitólogas no sentido 

barthesiano, que é o de retirar e descartar o excesso de significação que comporta o mito, 

desmascarando a deformação do sentido no qual ele se apoia. Élisabeth Badinter e Luce 

Irigaray, por exemplo, operam fundamentalmente como mitólogas na crítica que realizam 

aos sentidos hegemônicos de mulher e de mãe na modernidade. Há um movimento 

comum ao produtor/consumidor de mitos e ao mitólogo, que é o de separar o significante 

(a forma) do significado (o conteúdo/ o conceito), para finalidades opostas. Enquanto o 

produtor do mito isola a forma para colonizá-la com o sentido que deseja, o mitólogo 

abstrai o significante para emancipá-lo do peso do excesso de sentido. O problema para 

o mitólogo, que Irigaray e Badinter enfrentam, é que uma vez esvaziado este significante 

de seu sentido mítico, parece incontornável a tarefa de preenchê-lo de um novo sentido, 

constituindo, assim, uma nova mitologia.    

Nas primeiras leituras de Amada (que chegou primeiro) e de El Cuarto Mundo, 

acreditamos que poderíamos entender Morrison e Eltit basicamente como mitólogas; ou 

seja, como autoras que produziram discursos que desestabilizaram (desmistificaram) os 

sentidos hegemônicos atribuídos ao corpo feminino imerso na experiência materna. Na 

medida em que relíamos os dois textos literários, entendíamos que ali o movimento era 

mais complexo.  Em Amada e em El Cuarto Mundo o sentido não coloniza 

completamente a forma, de modo que o corpo feminino resiste, mesmo que precária e 

violentamente, ao disciplinamento, à punição e à solidão imposta pela mitologia patriarcal 

moderna. Não são as mães de Amada e El Cuarto Mundo corpos inteiros e soberanos, a 
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partir dos quais se torna possível para o feminino enfim gozar e falar como sujeito pleno 

e seguro de si. São fragmentos resilientes de uma biologia, simultaneamente maldita e 

sagrada, que não pode ser fixada pela natureza ou pela história. São corpos transgressores 

da sua condição estática de objeto reprodutor, que realizam o amor materno por 

deslocamento do sentido normalizado pela cultura, mas que não querem ou não podem 

definir, explicar ou delimitar o feminino após ou para além da ideia da mãe moderna. 

Estes corpos abandonados pela cultura existem e resistem como texto fora do simbólico 

patriarcal. Não são dejetos sem utilidade e sem funcionalidade, mas sentido, potência e 

prazer. Entretanto, tampouco são fetiches da mulher-sacrifício, de um corpo cuja virtude 

se justifica pelas dores e pela deformação. A marginalidade é um espaço estratégico de 

produção crítica em Morrison e Eltit, mas não é um ideal de emancipação. O corpo 

castigado, rejeitado e invadido pelo poder do outro não é, em si, nobre, belo e desejável. 

As mães de Morrison e Eltit também desejam o simbólico patriarcal e buscam realizá-lo 

nas pequenas fissuras encontradas na forma como os mecanismos do poder operam sobre 

seus corpos. Os caminhos possíveis (infanticídio, clausura, loucura, incesto e adultério) 

as posicionam, ao mesmo tempo, dentro (como mães biológicas e psíquicas – 

reprodutoras das fronteiras estabelecidas para seus corpos) e fora (como párias sociais e 

culturais- desordenadoras do simbólico patriarcal) da mitologia maternal moderna.  As 

mães heroínas de Amada e El Cuarto Mundo não são melhores, nem mais lúcidas do que 

as mulheres que sucumbiram de forma mais dócil e passiva ao poder. Ou seja, não são 

exemplares da transcendência do significante em relação ao significado. O corpo e suas 

marcas são imanentes a estas mulheres, o que significa dizer que não podem ser 

absolutamente abstraídos, superados, reposicionados e redefinidos.      

Esta leitura dos romances nos levou a entender que Morrison e Eltit propõem 

literariamente algo próximo de um terceiro movimento, descrito por Barthes, que pode o 

leitor realizar diante do mito: tomar a relação entre o sentido e a forma como um processo 

intrinsecamente dialético61 (BARTHES, 1957, p. 235). Ao invés de apenas denunciar, 

condenar e abandonar uma certa mitologia porque ela oprime, confina e machuca, o leitor 

pode apropriar-se dela para reescrevê-la como texto, explorando a ambiguidade e o 

conflito que surgem do encontro dialético da forma mulher com o sentido mãe. Isto 

                                                           
61 “As duas primeiras acomodações [do mito] são de ordem estática; analítica; elas destroem o mito, seja 

fixando sua intenção, seja a desmascarando; a terceira acomodação é dinâmica, ela consome o mito segundo 

os fins mesmo de sua estrutura: o leitor vivencia o mito como uma história que pode ser ao mesmo tempo 

verdadeira e irreal” (BARTHES, 1957, p.  235).  
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significa desmontar o mito em sua aparente totalidade, coerência e autorreferencialidade 

para dar outras vidas aos fragmentos de corpo e de ideia que resistem à reprodução 

alienante ou à destruição libertadora.  

Esta ideia barthesiana de que os mitos estão por toda parte nos leva ao poder tal 

como define Michel Foucault. Não há corpo inocente frente ao poder foucaultiano, assim 

como não há ideia ingênua diante do mito barthesiano. Nenhum discurso pode ser, na 

visão de Foucault, esvaziado de sua relação ambivalente de cumplicidade, de rejeição, de 

exaltação e de insubordinação diante dos mecanismos ideológicos e materiais a partir dos 

quais opera o poder. Como Barthes, Foucault defende que o discurso não é pura ideia, 

mas uma relação simbiótica entre corpo e conceito. Os dispositivos de poder 

(especialmente o de sexualidade) operam indistinta e intrinsecamente sobre o corpo, 

construindo-o como realidade sexuada. Neste contexto, os discursos que pretendem 

libertar este corpo da repressão e da violência (como algumas vertentes do feminismo, 

por exemplo) reforçam mais do que contestam os mecanismos constitutivos do poder e a 

suposta realidade material deste corpo. Não se trata de dizer que a violência sobre o corpo 

disciplinado em seu desejo62 não se realize por meio do bloqueio e da negação (pelo tabu), 

mas de afirmar que ela também se expressa pela incitação, valorização, repetição e 

adesão. O poder, para Foucault, é suficientemente poroso para acomodar os discursos que 

pretendem se insurgir contra seus mecanismos de exclusão e violência. O dispositivo de 

sexualidade constitui o corpo antes da concepção (o discurso do gêmeo sudaca sobre o 

estupro do pai à mãe que lhe dá origem física) e não sucumbe à morte (a memória 

traumática do navio negreiro que retorna na fala de Amada ao cobrar da mãe Sethe sua 

falta de cuidado). Este corpo é administrado na esfera pública, mas depende das relações 

no espaço privado para produzir sentido. O poder não se constitui discursivamente de 

cima (do público- o mundo dos homens) para baixo (para o privado – o mundo das 

mulheres). Realiza-se em múltiplas direções e nos confrontos entre instituições e sujeitos 

que se articulam a partir de pontos diversos e mutáveis. “Tudo faz da família, mesmo 

reduzida às suas menores dimensões, uma rede complexa, saturada de sexualidades 

múltiplas, fragmentárias e móveis” (FOUCAULT, 1999, p. 46). A casa é, portanto, um 

espaço estratégico para pensar o poder moderno, tal como propõem Toni Morrison e 

                                                           
62 As estratégias do dispositivo (as relações rizomáticas e hierárquicas estabelecidas entre discursos; 

instituições; territórios físicos; enunciados científicos; filosóficos e políticos; normas; procedimentos 

administrativos) de sexualidade desde as quais opera o poder na modernidade, segundo Foucault, são: 

histerização do corpo da mulher; educação ou vigilância da sexualidade da criança; socialização das 

condutas procriadoras e a patologização dos prazeres perversos.  
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Diamela Eltit. Não é apenas o lugar em que se aplica o poder (a partir de uma certa 

instituição ou agente situado na esfera pública), onde as mulheres são vigiadas, punidas 

e normalizadas. É, de acordo com Foucault, também um espaço de produção de saberes, 

de resistências e de poderes.  

Propomos a tese com o pretexto de defender as mães de Eltit e de Morrison da 

violência simbólica dos discursos do contrato social e da psicanálise, mas capitulamos. 

Não nos é possível enxergar em cada uma das personagens de El Cuarto Mundo e Amada 

(mulheres e homens; negros e brancos; crianças e adultos) a segurança das identidades 

sexuais prescritas nos dois discursos. Não há corpo perfeitamente coerente com a mãe 

burguesa, nem tampouco com o pai fálico. E, todavia, ambos não deixam de estar lá. 

Neste momento da discussão do trabalho, entendemos que reler os discursos (mitos ou 

dispositivos) do contrato social e da psicanálise para entender suas condições de produção 

e, principalmente, suas contradições (que buscamos ressaltar ao acompanhá-los de 

fragmentos dos textos literários já no segundo capítulo) foi uma decisão acertada. 

Entretanto, as mães de Eltit e de Morrison não precisam de uma defesa que venha de fora 

do texto para acomodá-las docilmente como contradiscurso ao poder patriarcal. Aqueles 

corpos femininos grávidos são presenças desconcertantes que não cabem em nenhum 

sentido (natural ou histórico) que poderíamos aceder fora dos textos.  

 Tais corpos produzem e são produzidos por sentidos ambíguos e parciais, o que 

nos impede de chegar aqui com alguma certeza sobre quem é e o que deve ser a mãe. 

Foram tantos os desvios do caminho percorrido por esta tese que seria incoerente apontar 

um lugar de chegada, anunciar o fim da viagem. Havia uma hipótese na origem deste 

trabalho: a de que as mães em situação de extrema precariedade (material, física e 

psíquica) eram capazes de criar um espaço original e subversivo de exercício da 

maternidade. Ainda que esta hipótese não tenha sido de todo negada pela leitura dos dois 

romances, pensamos, honestamente, que ela não basta, bem como que defendê-la 

enquanto justificativa do trabalho neste ponto do processo não faz mais sentido. Desse 

modo, aceitamos que algumas leituras desta tese possam reconhecer uma certa falta de 

foco, um excesso de desvio em relação aos objetivos que deve explicitar um trabalho 

acadêmico. Roubando uma fala de Diamela Eltit na FLIP de 2017 sobre seu trabalho 

como escritora, achamos que “é muito tarde para voltar atrás”; principalmente, porque 

não queremos regressar ao ponto de partida. Reconhecemos que os desvios do caminho, 

embora nos tenham impedido de alcançar o destino final pretendido (construir um outro 
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sentido para a mãe) nos permitiram refletir mais profundamente sobre a complexidade 

das relações entre a casa e a rua.  

Há outros sentidos que não podem ser construídos a partir dos muitos binômios 

que revisitamos nesta tese: masculino/feminino, mãe/pai, público/privado, corpo/ideia, 

mulher/homem, natureza/história, periferia/centro, branco/negro, vida 

empírica/literatura, autor/leitor, sujeito/objeto, para citar alguns. Reconhecemos, 

contudo, a nossa falha em ir além destes espaços dicotômicos na forma como 

organizamos nosso pensamento. Não fazemos parte do grupo de pessoas que entendem 

ser possível produzir neste tempo e lugar um texto pós-moderno, pós-identitário, pós-

feminista, que anuncie um outro mundo para além dos muros visíveis e invisíveis que 

separam o sujeito dos outros de si. O poder que nos constitui e que também constituímos 

através de nossas intervenções é ainda moderno, em que pese nossos esforços por 

desconstruí-lo, problematizá-lo e historicizá-lo. A crítica, como nos ensina Barthes e 

Foucault, não é exterior aos sentidos produzidos pelo poder; é parte deles. Neste processo, 

o que pudemos fazer nesta tese foi aceitar percorrer o espaço da ambiguidade, da 

ambivalência, da incerteza e da contradição proposto pelos romances El Cuarto Mundo e 

Amada. Esperamos que nossa leitura tenha despertado algum interesse. No que concerne 

ao nosso próprio sentimento, roubamos também uma fala de Toni Morrison naquelas 

aulas de Harvard: chegamos neste lugar com “mais prazer do que decepção”. 

Continuemos.       
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