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INTRODUÇÃO
S U M A R I O

AS MARGENS E SUAS REPRESENTAÇÕES
NAS LITERATURAS DE LÍNGUA
INGLESA: UMA INTRODUÇÃO
Carlos Augusto Viana da Silva

O Seminário de Estudos em Literaturas de Língua Inglesa, em
sua terceira edição de 2019, evidenciou mais uma vez a necessidade
de aprofundar o debate com alunos, professores e pesquisadores da
Universidade Federal do Ceará - UFC, de outras IES, bem como público em geral, sobre formas de pensar o texto literário, suas novas
abordagens teórico-metodológicas e sua importância no processo de
formação de futuros profissionais da área.
Parte das atividades do Núcleo de Estudos de Literaturas de Língua Inglesa -NELLI, do Departamento de Estudos da Língua Inglesa,
Suas Literaturas e Tradução -DELILT, o seminário tem o intuito de levantar discussões sobre questões diversas no que diz respeito à produção
e à recepção de literatura de sistemas literários de língua inglesa e seu
diálogo com outros produtos culturais que circulam nos sistemas literários contemporâneos. Este evento busca então ampliar a discussão ao
propor olhares sobre aspectos artísticos, políticos, sociais e culturais
da produção literária desses sistemas.
Nessa terceira edição intitulada “As margens e suas representações nas Literaturas de Língua Inglesa”, as pesquisas apresentadas
versaram sobre a produção e a recepção de autores/as de sistemas
literários de língua inglesa, que usam a sua escrita como forma potente
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de problematizar realidades adversas enfrentadas por grupos minoritários, oprimidos e violentados pelo establishment, que procura a todo
instante reforçar sua posição hegemônica e impor ideologias, tentando, assim, calar e oprimir aqueles que se insurgem e contribuem para
a organização da resistência.
Nesse sentido, a produção literária como qualquer manifestação artística, pelo seu próprio caráter revolucionário, é resultado da
produção de um sujeito histórico, que reflete sobre seu tempo. Ao tratar dessa questão em História da Literatura Ocidental, Otto Maria Carpeaux (2012) faz a seguinte observação:
A literatura não existe no ar, e sim no Tempo, no Tempo histórico, que obedece ao seu próprio ritmo dialético. A literatura
não deixará de refletir esse ritmo – refletir, mas não acompanhar.
Cumpre fazer essa distinção algo sutil para evitar aquele erro
de transformar a literatura em mero documento das situações e
transições sociais. A repercussão imediata dos acontecimentos
políticos na literatura não vai muito além da superfície, e quanto
aos efeitos da situação social dos escritores sobre a sua atividade literária será preciso distinguir nitidamente entre as classes
da sociedade e as correspondentes “classes literárias”. A relação entre literatura e sociedade – eis o terceiro problema – não é
mera dependência: é uma relação complicada, de dependência
recíproca e interdependência dos fatores espirituais (ideológicos e estilísticos) e dos fatores materiais (estrutura social e econômica). (CARPEAUX, 2012, p.34).

Como podemos observar, a produção literária se consolida pela
convergência de vários fatores espirituais e materiais que dialogam
com seu tempo, criando subsídios para representações que se ajustam a repertórios que alinham a questões éticas, estéticas e políticas.
Assim, como afirma Sarmento-Pantoja (2014, p.22), a arte está
imersa nos signos da resistência, e que existe uma resistência apregoada à tessitura narrativa, aos seus laços e estruturas, o que tornaria
a obra literária resistente por si só.
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Ao discutir o que seria essa resistência nas narrativas literárias,
Alfred Bosi (2002, p.134) chama a atenção para a complexidade do
fenômeno ao afirmar que:

S U M A R I O

A resistência é um movimento interno ao foco narrativo, uma luz
que ilumina o nó inextricável que ata o Sujeito ao seu contexto
existencial e histórico. Momento negativo de um processo dialético no qual o sujeito, em vez de reproduzir mecanicamente o
esquema das interações onde se insere, dá um salto para uma
posição de distância e, deste ângulo, se vê a si mesmo e reconhece e põe em crise os laços apertados que o predem à teia
das instituições. (BOSI, 2002, p.134).

É nesse ponto que muitos escritores e escritoras de língua inglesa se insurgiram e utilizaram a escrita literária como recurso questionador de posturas ideológicas que os prendiam às instituições, aos
discursos opressores de gênero, etnicidade, sexualidade, classe social, e a tantas outras formas de opressão, que ainda persistem como
práticas de subjugação ainda recorrentes em pleno século XXI.
Nesse sentido, esta coletânea de textos, resultante das falas
apresentadas durante o evento, além de seu propósito acadêmico, é
também a afirmação de um compromisso de luta, de resistência e,
acima de tudo, uma forma de se pensar com um olhar esperançoso
de futuro, através da literatura, realidades outras que muitas vezes deixamos de fora de nossas agendas individuais pelo distanciamento de
projetos mais coletivos.
No primeiro capítulo, José Ailson Lemos de Souza, em Escrita
de si e performatividade em Os Argonautas, propõe uma discussão
sobre performatividades queer em Os Argonautas (2016), de Maggie
Nelson, para experiências historicamente relacionadas à heteronormatividade, como o casamento, a formação de famílias e a maternidade.
Discute ainda as potencialidades da escrita de si como recitação que
pauta identificações e desidentificações que desestabilizam fronteiras
(do eu, do outro, dos gêneros textuais, dos discursos do poder) a partir
de Smith (2017) e Foucault (1992).
14
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No segundo, Ewerton da Silva Menezes e Carlos Augusto Viana da Silva analisam, em Jack Finney’s The Body Snatchers and
the representation of the anti-communist discourse, como alienígenas, que invadem a fictícia cidade de Santa Mira e substituem as pessoas por cópias perfeitas, são construídos como inimigos na narrativa
Os Invasores de Corpos, de Jack Finney, romance de Ficção Científica
publicado em 1955, revelando assim o romance como uma representação do discurso anticomunista disseminado nos Estados Unidos
durante os anos de 1950. Esses alienígenas são descritos como uma
força organizada, formada por indivíduos sem emoções, que poderiam
estar infiltrados em qualquer lugar, de maneira similar à que o macartismo retratava os comunistas naquela época.
Em seguida, em A linguagem como forma de assimilação e
resistência em Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie, Charles Albuquerque Ponte e Larissa Lacerda de Sousa abordam o romance Americanah (2013), da escritora Chimamanda Ngozi Adichie, discutindo as estratégias adotadas pelas personagens em seus diferentes
processos de adaptação a um novo país e assimilação de uma nova
cultura. Para tal, selecionaram-se personagens oriundas de países africanos que estão em condição de imigrantes nos Estado Unidos, um
recorte que torna possível apontar as semelhanças e as dissonâncias
entre personagens e suas linguagens, explorando como os posicionamentos desses sujeitos podem ser entendidos como forma de assimilação ou de resistência, mas sempre como respostas a imposições de
um padrão da cultura dominante, baseados principalmente em Bhabha (2013), Fanon (1983) e Woodward (2014).
No quarto capítulo, Fernanda Cardoso Nunes e Luciana Eleonora Calado de Freitas Deplagne, em Questions for Ada: feminismo
e decolonialidade na obra de Ijeoma Umebinyuo, analisam como
as questões feministas e decoloniais se articulam na obra Questions
for Ada (2015), da autora nigeriana Ijeoma Umebinyuo, considerada uma das maiores vozes da poesia contemporânea africana. Em
15
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poemas como “The Returnee”, “Diaspora Blues”, “Chewing Flowers”,
entre outros, a autora desenvolve temas relacionados à condição das
mulheres africanas numa perspectiva decolonial: ancestralidade, memória, violência sexual, vidas de mulheres, migração e perdas. Fundamentadas nos conceitos de “lugar de fala” (RIBEIRO, 2019), bem
como em princípios teóricos acerca da relação entre feminismo e
decolonialidade de Lugones (2014), Segato (2012), Kilomba (2019) e
Bonnici (2012), as autoras observaram como Umebinyuo pensa, através de seu ativismo poético, as interdições e transgressões dessas
mulheres num contexto cultural que ainda silencia e coloca à margem
da sociedade suas vozes e suas experiências.
No quinto, Lígia Ribeiro do Nascimento, em Representações
de gênero em Atonement, da Ian McEwan, analisa o romance Atonement (2001), do escritor Ian McEwan, cuja tradução, Reparação, foi
publicada no Brasil em 2002, focalizando elementos relacionados a
definições de gênero. Para tal, aborda a metaficção, como uma das
questões centrais da obra na apresentação dessa temática, que expõe a manifestação das nuances de gênero no decorrer do romance,
tais como o papel materno na sociedade inglesa (SAWYERS, 2018); a
discussão sobre masculinidade (WIĘCKOWSKA, 2015); abordagem
de gêneros no romance (STOLAREK, 2013) e (IKRAM, 2018), bem
como o papel das mulheres na sociedade (ABDEL-MOETY, 2018).
Através da observação das relações sociais, do papel que certos personagens em suas classes sociais e gêneros assumem na sociedade
inglesa retratada na narrativa, percebe-se que questões abordadas
na obra são ainda desafios atuais.
No sexto capítulo, Simone dos Santos Machado em Personagens femininas em Hemingway: uma análise sobre o papel da mulher em “Colinas como elefantes brancos” e “As neves do Kilimanjaro”, a partir da análise dos contos “Colinas como Elefantes Brancos”
(1927) e “As Neves do Kilimanjaro” (1938), do escritor norte-americano
Ernest Hemingway, verificou como o recurso da omissão é explora16
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do pelo autor no texto literário, especificamente no que diz respeito à
construção das personagens femininas e do espaço narrativo. Partindo
da ideia de que Hemingway é conhecido por seu estilo simples, objetivo e cuidadosamente estruturado, que buscava aproveitar ao máximo
o mínimo de informação possível, e de que esse estilo de escrita foi
definido pelo próprio autor como a arte da omissão, traço que passou
a ser denominado de princípio do Iceberg (BAKER, 1974), a autora
imprime um olhar voltado para a condição do indivíduo, enquanto ser
humano, por acreditar que os textos em análise abordam questões que
transcendem a categorização simplista de homem e binária de mulher
na sociedade. Conclui que os dilemas, os sofrimentos, as angústias e
os temores que afligem as personagens de Hemingway são recorrentes na tragédia do homem e da mulher moderna.
No capítulo seguinte Misoginia e Fascismo de mãos dadas
em Swastika Night: Por que não em 1984?, Lola Aronovich aborda
Swastika Night, obra que trata de um mundo 700 anos depois dos
alemães nazistas terem vencido a Segunda Guerra Mundial, escrito
em 1937, anterior não apenas à guerra em si, mas doze anos antes de
George Orwell lançar sua obra-prima 1984. O livro foi publicado com o
nome Murray Constantine como seu autor, e só meio século depois é
que os editores revelaram que “ele” era de fato Katharine Burdekin, autora de dez romances. A autora argumenta que, ao contrário de 1984,
que não está preocupado com a questão de gênero e que pode ser
visto como misógino, Swastika Night mostra como a masculinidade
está intrinsecamente conectada ao fascismo.
No oitavo capítulo, Michel Emmanuel Felix Francois, em Beauty
and inferiority in Toni Morrison’s The Bluest Eye, analisa o romance
The Blues Eye (O Olho Mais Azul), de Toni Morrison (1931-2019), aclamada escritora norte-americana, que baseia sua narrativa nos desajustes da comunidade negra. Mostra como a autora cuidadosamente
retrata a fragmentação da família realçando a reversão dos valores
morais, e levanta questões de raças, classes e gêneros, bem como
17
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os efeitos resultantes na vida dos afro-americanos. Assim, o autor demonstra como essas questões estão entrelaçadas e sedimentadas
numa estrutura familiar fragmentada e seus efeitos nocivos sobre os
indivíduos na comunidade, trazendo também à tona a posição submissa das mulheres numa comunidade patriarcal.
E, por último, mas não menos importante, Paulo Roberto Nogueira
de Andrade, em Frankenstein: uma criatura a mais a margem, propõe,
a partir da perspectiva de que a criatura criada por Victor Frankenstein,
no romance de Mary Shelley, não tem nome, não tem nacionalidade, não
tem laços afetivos construídos, não compartilha de padrões estéticos
e de beleza da sociedade em que inicialmente se encontra, e que por
isso não atende aos anseios de seu criador, discutir a caracterização
e interações desse indivíduo socialmente marginalizado, rotulado, perseguido, caçado. O autor reforça que o padrão narrativo adotado pela
autora permite a observação da multivocalidade, ou seja, a presença de
diferentes vozes à disposição do leitor, e que a criatura pode ser considerada uma personificação de grupos que são mantidos nas franjas ou
afastados das cidades ou de centros de poder, desprovidos de espaços
de bem-estar e de oportunidades de acesso à informação e ao progresso científico, à renda e ao trabalho em condições justas e favoráveis.
Assim, os textos supracitados trazem questionamentos instigantes sobre a produção literária de vozes potentes que denunciam ou pelo
mesmo dão visibilidade a sujeitos, que por muito tempo ficaram à margem do centro das discussões, vítimas de relações sociais hierarquizantes, e nos dão um alento no sentido de continuarmos pensando que
a construção de um mundo com menos exclusão é possível. Vejamos
então nas palavras de Langston Hughes, um poeta norte-americano,
que lutou contra o racismo e pela inserção da cultura negra no sistema
literário hegemônico, uma reflexão sobre sonhos, sonhos adiados, ou
“sonhos protelados”, na tradução para o português de Débora Landsberg, e suas consequências para um sentido de emancipação humana.
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A Dream Deferred
What happens to a dream deferred?
Does it dry up
like a raisin in the sun?
Or fester like a sore-And then run?
Does it stink like rotten meat?
Or crust and sugar over-like a syrupy sweet?
Maybe it just sags
like a heavy load.
Or does it explode?

Sonhos Protelados
O que acontece com um sonho protelado?
Ele seca
como uma uva-passa ao sol?
Ou infecciona como uma ferida —
E depois escorre?
Ele fede como carne podre?
Ou forma crosta e adoça —
como um doce melado?
Talvez apenas ceda
Como um fardo pesado.
Ou será que ele explode?
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Resumo: O trabalho propõe uma breve discussão sobre performatividades queer em Os Argonautas (2016), de Maggie Nelson, para experiências
historicamente relacionadas à heteronormatividade, como o casamento, a
formação de famílias e a maternidade. Na primeira parte, discutimos as potencialidades da escrita de si como recitação que pauta identificações e desidentificações que desestabilizam fronteiras (do eu, do outro, dos gêneros
textuais, dos discursos do poder) a partir de Smith (2017) e Foucault (1992).
O relato como alteridade, constituição do sujeito e mecanismo de reconhecimento é apresentado com base principalmente em Butler (2015). Em seguida, pauta-se uma breve discussão sobre o termo queer enquanto força
crítica e política para mobilizações democráticas a partir de Butler (1993) e
Somerville (2014). Por fim, discutimos a performatividade queer no texto de
Nelson, e concluímos que Os Argonautas reforça uma crítica pungente ao
próprio termo queer, o qual, para manter sua força e alcance, precisa de
coalizões que abarquem de fato a diversidade dos grupos, que levem em
consideração premissas aparentemente díspares.
Palavras-chave: Escrita de si; performatividade queer; Maggie Nelson.
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Abstract: The aim of this work is to briefly discuss queer performativity of so-called heteronormative experiences such as marriage, family formation and
maternity in The Argonauts (2016), by Maggie Nelson. In the first part, we discuss self-writing potentialities as recitations which govern identifications and
disidentifications that undermine limits (the self, the other, genres, discourses of
power) departing from texts by Smith (2017) and Foucault (1992). The account
as alterity, subject constitution and means of recognition is presented mainly
through Butler (2015). Next, a brief discussion on the term queer as a critical
and political force meant for democratic mobilizations is based on Butler (1993)
and Somerville (2014). Lastly, we discuss queer performativity in Nelson’s work
and our conclusion is that The Argonauts reinforces a fierce critique of queer
itself, which, to maintain its force and reach, needs coalition alliances that really
embrace diversity, that consider seemingly conflicting premises.
Keywords: Self writing; queer performativity; Maggie Nelson.
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Os Argonautas (2016), de Maggie Nelson, pode ser considerado um híbrido de memórias e ensaio crítico que projetou a escritora
internacionalmente. O livro aborda engajamentos e experiências comuns à heteronormatividade, como a família nuclear, o casamento e a
maternidade, explorados através do relato autobiográfico e da reflexão
crítica e teórica sobre a arte, a escrita, a filosofia, a militância e as potencialidades do queer no momento atual. Sobre isso, destacam-se
os significados que surgem a partir de formas de pertencimento que
resistem “ser uma coisa só”, o binário, a imposição de determinada
visão sobre o que é radical e subversivo e o que é normativo. Esses
significados são produzidos pela escrita híbrida da autobiografia, da
memória, do ensaio crítico, um movimento entre margens que recita a
performatividade da escrita de si no âmbito da alteridade.
A própria linguagem, sempre insuficiente, imprecisa, parcial
e, ao mesmo tempo, múltipla, amorfa e em construção contínua,
também se insere no movimento proposto por Nelson. A narrativa
elabora novos olhares sobre práticas, relações e afetos atrelados à
noção de um ponto de chegada, de fechamento, como o casamento
ou a maternidade, orientando-os em direção oposta, como pontos
de partida, processos que envolvem lidar com incertezas, com o
movimento contínuo do vir a ser. A experiência em Os Argonautas
direciona-se para o encontro com o desconhecido, dimensionando a
existência com a ideia de aventura irrestrita.
Argo, a embarcação descrita em Roland Barthes por Roland Barthes, inscreve os amantes como argonautas, que precisam renovar
constantemente as partes do barco para completar a jornada, apesar
de continuar sendo Argo. Amor e linguagem são insuficientes, mas
podem ser bons o suficiente para narrar várias histórias.
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Nosso objetivo é apresentar uma leitura sobre a performatividade queer para as experiências descritas acima, as implicações desse
tipo de intervenção, além de considerarmos a potencialidade da escrita autobiográfica na produção de novos sujeitos.

S U M A R I O
ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA
E PERFORMATIVIDADE
Os Argonautas (2015) é ao mesmo tempo um texto fragmentário
e híbrido, formado pelo cruzamento de memórias, não ficção, filosofia
e crítica impulsionados pela escrita autobiográfica. A escrita propriamente dita, sua insuficiência e paradoxal recurso vital para o escritor,
é “analisada” enquanto meio pelo qual arte e vida, público e privado,
interior e superfície se tornam difusos, mas reproduz um prazer para
além dos binarismos que geralmente orientam a noção de “parceria”.
Citando um trecho de Gilles Deleuze e Claire Parnet sobre a parceria que excede o binarismo (masculino-feminino, homem-animal etc.),
Nelson situa o prazer da escrita, a escrita de si, como afeto que acompanha o processo interminável do vir a ser.
Arriscar ir além dos limites dos textos autobiográfico, memorialístico, fictício e crítico, a partir de uma escrita híbrida, leva-nos a enfrentar
noções que nos parecem obsoletas, como um “eu” coerente e original,
bem como problematizar a tendência a regular a escrita (e a experiência)
por códigos incoerentes com a força e as potencialidades da imaginação e da vida, regidas por imprevisibilidade, risco, acaso e transgressão
de limites. Silviano Santiago (2008, p. 174) pensa sobre a hibridização
do autobiográfico com outras modalidades de escrita como “contaminação” de margens, que auxilia na solução de problemas inerentes à escrita, bem como questiona os estatutos da técnica e do cânone ficcional a
partir da força criadora do eu. Sidonie Smith (1995; 2017, p. 6) parte da
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condição fragmentária da subjetividade para descrever a autoexpressão
não como transmissão de conteúdo a partir de determinada identidade (sujeito), mas uma espécie de invocação de “recitações múltiplas” a
partir de processos de identificação e desidentificação que se abrem a
espaços de ruptura, instabilidade de fronteiras e transgressão de limites.
Nesse sentido, Nelson (2016) parece buscar, a partir da própria
estrutura textual, um questionamento constante de estatutos, do conhecimento estabelecido, dos discursos que produzem categorias estanques e insuficientes, para, a partir da narração fragmentária de “sua
trajetória” biográfica e intelectual, oferecer contrapontos que possam
abrigar (ou tolerar) formas de vida não hegemônicas. Pela escrita, portanto, constitui-se corpos a partir de outros lugares discursivos, corpos
que reelaboram leituras, diversificam e problematizam os discursos, e
assim transformam e renovam tanto a poética quanto o ethos.
A escrita de si em Foucault (1992), que examina a atividade a
partir da cultura greco-romana, surge como espécie de meditação que
abarca desde submeter-se ao escrutínio alheio, conferindo, assim, a
atividade como índice regulador da conduta, ao trabalho de organizar os discursos recebidos (subjetivação do discurso) e reconhecidos
como pertinentes para elaborar a ação, num exercício de vida em que
o outro está permanentemente implicado na infindável tarefa de constituir a si mesmo: “a escrita transforma a coisa vista ou ouvida ‘em forças
e em sangue’. Ela transforma-se, no próprio escritor, num princípio de
ação racional” (FOUCAULT, 1992, p. 143).
As implicações da escrita autobiográfica descritas por Smith
(2017) pautam-se pela necessidade de um conceito de identidade
que, dada a impossibilidade de alinhamento perfeito daquilo que é
múltiplo, heterogêneo e opaco (eu), precisa recorrer à narração. Michel
de Certau (1984), citado por Smith (2017), contextualiza a espécie de
chamado à autoexpressão nas economias capitalistas e nações republicanas do Pós-Iluminismo, para que os indivíduos compreendessem

25

S U M A R I O

a si mesmos como seres autônomos, livres e iguais através da escrita,
do escrutínio interior. Porém, essa “interioridade” torna-se um efeito de
regulações que, na escala de categorizações dos corpos (sexo, gênero, raça e classe social), autoriza e viabiliza o relato de determinados
grupos e impõe obstáculos e silencia o relato de outros.
Entretanto, é a partir da tensão entre o eu e o outro, da invasão
do eu pelo outro na cena, que Judith Butler (2015) descreve como central para o surgimento do sujeito e consequente viabilização do relato,
pois ultrapassamos a antiga ideia de autoexpressão como produto de
uma interioridade (sujeito, narrador) que sustentaria uma relação de
correspondência entre o “eu” anterior ao texto, o “eu” narrador e o “eu”
narrado para assumir e explorar as potencialidades da despossessão
do “eu”, da precariedade do relato:
O relato que dou de mim mesma se desintegra, e certamente
por uma razão, mas isso não significa que eu possa dar todas
as razões que fariam dele um relato completo. Sou atravessada
por razões que não consigo recuperar totalmente, que permanecem enigmáticas, que me acompanham como se fossem
minha alteridade familiar, minha própria opacidade privada, ou
talvez não tão privada assim (BUTLER, 2015, p. 112).

O prestígio concedido a determinadas formas de narrativa, por
longo tempo, refletiu e manteve quadros de exclusão na produção do
relato, seja de ficção ou assumidamente híbrido, e consequente produção de sujeitos. Curiosamente, como lembra Eneida Maria de Souza
(2004), a escrita autobiográfica tem sido a modalidade porque vozes
antes excluídas dos discursos hegemônicos renovam e experimentam
essa vertente, que tende ao embaralhamento de limites textuais, hierárquicos, culturais e identitários (o eu versus o outro).
Smith (2017) volta-se para importantes textos que estabeleceram os princípios da escrita autobiográfica no contexto norte-americano, bem como aqueles que surgiram para desestabilizar esses mesmos princípios a partir de marcadores de raça, gênero e sexualidade. A
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Autobiografia (1791), de Benjamin Franklin, demarcaria tais princípios,
tendo como norte oferecer preceitos de conduta em meio aos discursos de gênero, raça e classe do século XVIII. Diferente de textos anteriores do gênero, que descreviam a educação de aristocratas, Franklin
consolida uma nova identidade: o burguês empreendedor de sucesso.
A trajetória individual coloca-se a partir de outros paradigmas, como o
confronto de discursos estabelecidos (patriarcal, de privilégios de classe) para apresentar-se como um caso de self-made man, importante
elemento na formação da mitologia americana (SMITH, 2017).
O relato de conquista pessoal na autobiografia de Franklin sustenta
que os feitos e o comportamento individual, seguindo determinado conjunto de valores, pode ter como ponto de chegada a posse, propondo,
assim, princípios para a reprodução de sujeitos da nova burguesia, ou
ainda elementos para uma performatividade masculina e individualista.
Já My Bondage, My Freedom (1855), autobiografia de Frederick Douglass, que foi escravizado e conseguiu a liberdade, contrapõe-se ao texto de Franklin, na medida em que registra a relação entre o direito à vida e ao corpo e a capacidade de narrar. Smith (2017)
enfoca um trecho de My Bondage, My Freedom que narra a ocasião
em que Douglass foi impelido a falar, para uma plateia branca, sobre sua experiência como homem escravizado. A simultaneidade
da lembrança de sua sujeição diante de pessoas brancas e a interpelação para que relatasse o ocorrido perturba a noção de sujeito
naquele momento: quem fala? Um homem livre, um ex-escravo, um
ainda escravo? Douglass esquece do que conseguiu expressar, lembra apenas de sentir o corpo tremer. Smith interpreta a amnésia de
Douglass como efeito da mudança de “identidade” porque passa,
da não posse do próprio corpo para retomá-lo posteriormente após
a liberdade. A falha na capacidade de lembrar e expressar o trauma
é vista pela autora como decorrente de Douglass ter sido submetido
ao regime de escravidão, quando foi então categorizado como não
sujeito, e, desse modo, a narrativa de si desorienta os limites entre
inclusão e exclusão a partir da posição de outro.
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O vínculo entre identidade e autoexpressão problematiza-se em
outra direção, com a provocação de Gertrude Stein em A Autobiografia
de Alice B. Toklas (1933), em que a performatividade de gênero subverte crenças numa suposta estabilidade do “feminino” e do “masculino”.
Como defende Smith (2017), Stein desarticula o “pacto autobiográfico”
que estabelece a correspondência entre sujeito (narrador) e objeto da
narrativa, e com isso propõe um desafio para o binarismo de gênero:
Gertrude e Alice “performavam” papéis de marido e mulher, reiterando um modelo heteronormativo de domesticidade. Temos, então, uma
mulher lésbica que assume, em seus círculos sociais, o lugar de “marido da relação” e, na autobiografia, coloca-se como a esposa, num
movimento entre “identidades” cujo ápice é apresentar “o casal heterossexual como ficção” (SMITH, 2017, p. 18).
Esses exemplos, que não esgotam o conjunto de obras discutidas por Smith (2017), encaminham nosso ponto de interesse na análise de Os Argonautas (2015), na medida em que iluminam os conflitos
gerados pela intervenção de marcadores da diferença em quadros de
normatividade a partir da escrita autobiográfica. Interessa-nos, assim,
a seguir, discorrer sobre os efeitos de intervenções do queer (entendido
aqui como desnaturalização) na reiteração de “vivências” identificadas
com a heteronormatividade, como a formação de família, o casamento
e a maternidade. Antes dessa discussão, discorremos brevemente sobre as potencialidades críticas do conceito queer.

AS POTENCIALIDADES CRÍTICAS DO QUEER
Em síntese, percorrendo uma saga semântica em que despontam, dentre variados sentidos e usos, ambiguidade e abjeção, o termo
queer no contexto norte-americano passa a designar indivíduos com interesse sexual pelo mesmo sexo, nas duas primeiras décadas do século

28

S U M A R I O

passado. Na década de 1940, segundo Siobhan B. Somerville (2014),
o termo é incorporado pelo mainstream cultural para designar pejorativamente homossexuais e pervertidos, um recurso amplamente utilizado
para a manutenção da homofobia. Por volta dos anos 1980, no contexto
das lutas em prol dos direitos de gays e lésbicas, e diante da tragédia em
decorrência da AIDS e da instrumentalização da epidemia pelo discurso
homofóbico, o termo queer pauta a apropriação do insulto como modo
de enfrentamento daquele discurso. O termo passa a invocar afirmação
e inclusão, bem como o confronto da homofobia presente na cultura
estadunidense. No âmbito acadêmico e político, o termo é utilizado para
direcionar posicionamentos contrários tanto em relação à homofobia
estrutural e institucional, quanto a grupos de gays e lésbicas orientados
pela ideia de assimilação a modelos liberais de inclusão.
Surgem, portanto, dois sentidos para o termo queer: um que
abrange diversas “identidades sexuais” que se apresentam como
não heterossexuais (gays, lésbicas, transgêneros, bissexuais), e um
outro que questiona a imposição de contornos a qualquer tipo de
identidade com base na orientação sexual. A partir dessa segunda
acepção, o pensamento queer organiza esforços para desnaturalizar
categorias da diferença, analisadas agora como construções histórico-sociais empenhadas em dividir os corpos entre normais e anormais, incluídos e excluídos.
Como desdobramento do que já vinha sendo problematizado
por teóricas feministas em torno da suposta estabilidade do sujeito feminino, orientadas pelas postulações de Foucault (1978) sobre sexo e
sexualidade enquanto construções discursivas, marcadas pela temporalidade e pela cultura, o pensamento, ou teoria queer, levanta questionamentos sobre a estabilidade de categorias como “sujeito”, “identidade” e “gênero”. Sara Salih (2017, p. 19) sintetiza o queer recorrendo ao
que Paul Gilroy, em O Atlântico Negro (1993), pensa como uma ênfase
teórica mais em rotas (routes) do que em raízes (roots), sendo, portanto, uma abordagem transitiva, múltipla, resistente a assimilações.
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Somerville (2014) demonstra divergências entre a perspectiva
de alguns grupos de gays e lésbicas e do ativismo queer a partir
do movimento em torno do casamento homoafetivo. Enquanto os
primeiros demandam inclusão no conjunto de direitos concedidos a
casais heterossexuais, o ativismo queer questiona se o casamento
e a família nuclear devem de fato sustentar privilégios sociais, uma
vez que a concessão desse direito específico não desarticula uma
estrutura de privilégios que nada favorece grupos que ou não podem
ou não querem casar.
Apesar de o questionamento descrito acima pelo ativismo queer
parecer insuficiente para discutir as potencialidades políticas expressas pelo termo (se percorrermos sua genealogia e performatividade),
ele condensa questões pertinentes ao tema aqui discutido, articuladas
em Bodies that matter (1993), de Judith Butler, e um dos pontos altos
em Os Argonautas (2016).
Se por um lado, o casamento, por mais que a lei o torne um dispositivo de direitos amplamente inclusivo, realmente sempre irá pressupor a exclusão desses mesmos direitos a grupos dissidentes, por
outro lado, ele também vincula uma performatividade presumivelmente
heterossexual que, através da citação homoafetiva, por exemplo, pode
desafiar ou desarticular a força dessa matriz de poder. Como Butler
(1993) sustenta, citações ou reiterações de atos (performatividade)
que constituem um termo, uma declaração, um sujeito, uma identidade ou um gênero não são réplicas deste. Essas reiterações (cópias)
conferem poder ao “ato performado”, e assim, através da convenção,
podem fazer surgir o poder enquanto discurso que condiciona o reconhecimento social: “reconhecimento que não é conferido a um sujeito,
mas que forma esse sujeito” (BUTLER, 1993, p. 226).
O reconhecimento é peça-chave nas formulações de Butler
sobre a constituição de sujeitos. Salih (2017) destaca em Subjects of
Desire (1987) a conjuntura entre subjetividade, trabalho (aquilo que
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criamos) e comunidade para o reconhecimento: “as verdadeiras subjetividades vêm a se desenvolver somente em comunidades que proveem reconhecimento recíproco, pois não nos recompomos através
do trabalho solitário, mas através do olhar de reconhecimento do Outro
que nos confirma” (BUTLER apud SALIH, 2017, p. 44).
A manutenção das potencialidades da crítica queer depende da
abertura ao diverso que compõe coletividades com demandas díspares e aparentemente destoantes. Como Butler (1993) afirma, a crítica
do sujeito queer demanda uma abertura para autocríticas no interior
do ativismo, uma crítica que leve em consideração a força exclusionária de premissas que o ativismo queer sustenta, mesmo tendo como
norte o estabelecimento de princípios democráticos. Nesse sentido,
Os Argonautas (2016) oferece fragmentos de performatividades convencionais (casamento, maternidade, família) numa citação queer, que
oportuniza pensarmos sobre as potencialidades do queer tanto a nível
de sujeitos quanto de articulações políticas que, de fato, conduzam
para a multiplicidade das formas de vida.

PERFORMATIVIDADE QUEER
EM OS ARGONAUTAS
O impacto de Os Argonautas (2016) talvez resulte da rara alquimia que Maggie Nelson manipula a partir de questionamentos que iluminam nossa tendência para hierarquizar (e consequentemente oprimir e excluir) formas de vida, de desejo e de escrita, oferecendo uma
interessante reflexão para que, como ela pontua ao longo do texto, o
animal humano delibere sobre a melhor maneira de estar vivo individualmente e em bando.
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Passagens retiradas ou retomadas a partir de teóricos e artistas,
interpostos à narrativa de si e daqueles que convivem com a autora,
compõem uma escrita híbrida que desarma, em parte, os perigos da
entrada na esfera pública, “performatizando” uma intimidade compartilhada ao se declarar traidora: de um reino, de um sexo, de uma maioria, da própria escrita. Tudo em nome da escrita.
O recorte biográfico privilegiado no livro é a maternidade e a
relação de Nelson com Harry Dodge, um artista visual e escritor de
gênero indefinido. A relação desponta na abertura do livro com um
dos tópicos mais difíceis para se abordar na escrita criativa: o coito.
É partir desse desafio que Nelson inicia o relato: “as palavras eu te
amo me saem da boca num encantamento da primeira vez que você
me fode por trás, meu rosto pressionado contra o chão do seu belo
apartamento”1 (NELSON, 2016, p. 3). Sigrid Nunez (2020), em resenha
crítica sobre esse assunto na obra de Garth Greenwell, mostra que a
superficialidade ou incipiência na representação escrita desse comportamento despertou a atenção de alguns estudiosos, que apontam
que a descrição “clínica”, o recato e a obscenidade em demasia são
armadilhas tanto para escritores iniciantes quanto estabelecidos. John
Updike, por exemplo, já venceu o Bad Sex Fiction Award, prêmio dedicado a quem se destaca no constrangimento causado aos leitores.
Assim como em outras ocasiões que trata de assuntos e temas delicados, o texto de Nelson consegue desarticular possíveis embaraços
com franqueza, com a livre expressão de seus afetos e desejo, por
vezes citado como perversão. Esse uso, num texto que enfatiza a insuficiência (e necessidade) das palavras para expressar o múltiplo e o
difuso na experiência, reforça a crença numa abertura para o novo e o
estranho, na liberdade no trato com a linguagem e com o corpo.
1 the words I love you come tumbling out of my mouth in an incantation the first time you fuck
me in the ass, my face smashed against the cement floor of your dank and charming bachelor pad. (NELSON, 2015, p. 3). Obs.: A tradução de passagens do inglês para o português,
indicadas em notas de rodapé, são de nossa autoria.
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Sobre as dificuldades na expressão do desejo, que pode resistir
à definição mesmo quando se aproxima do que consideramos ofensa
e violação, Nelson (2016, p. 83) reflete, a partir de Wild Swans, conto de
Alice Munro, sobre como o prazer pode coexistir com a degradação,
sem que com isso se justifique impor o próprio desejo (ou perversão)
ao outro. A leitura de Munro levanta a questão complicada de situações
em que somos, ao mesmo tempo, vítimas e cúmplices no âmbito do
prazer. No conto, uma garota é tocada por um estranho e se entrega
ao orgasmo, sem necessidade de qualquer descrição de genitais. O
gozo da personagem é expresso através da paisagem que avança
pela janela do trem. O trecho oferece um pequeno quadro, dentre outros, sobre o mérito das artes em escapar de falsos moralismos e da
tentativa de controle sobre o gozo do outro.
A relação com Dodge, em certa medida, se estabelece como
uma combinação perfeita, uma “compatibilidade de perversões”. O casamento parte de uma decisão diante da ameaça a um direito recentemente adquirido: a Proposição 8, que baniu o casamento homoafetivo
na Califórnia em 2008. A ocasião, celebrada em meio a desconhecidos
que também buscavam o documento oficial, é apresentada numa citação queer: a capela em Hollywood, voltada para atender o público LGBT,
recinto diminuto e kitsch, tem como personagens a reverenda Lorelei
Starbuck e uma drag como testemunha. O queer nessa cena contesta
tanto o casamento como o privilégio heterossexual quanto à contestação
queer mais radical, que percebe nesse rito uma forma de assimilação. A
citação de Nelson acompanha de perto a premissa de Butler (1993, p.
228) sobre o queer como local de contestação política: ele nunca deve
ser posse de determinado grupo ou orientação, mas adaptado e “retorcido” em direção de agendas políticas urgentes e expansivas.
A relação com Dodge, que aos olhos de alguns parece reiterar um
padrão heteronormativo, conduz a formação de uma nova família. Nelson torna-se madrasta do filho de Dodge e, tempos depois, engravida. A

33

S U M A R I O

maternidade, ao invés de signo de uma normatividade, é pensada como
uma experiência queer: ocasiona uma alteração profunda do estado normal do ser, além de provocar uma intimidade concomitante com alienação do próprio corpo. Nelson indaga: Como uma experiência ao mesmo
tempo tão estranha, impactante e transformadora também simbolizar
conformidade submissa? Ela sugere que a maternidade, talvez, seja reconhecida como o inverso de radicalidade e não conformismo (termos
positivos) pelo contato imediato que estabelece com o corpo feminino.
A maternidade queer, que exteriormente não se diferencia de
uma padrão, experimenta as seduções da normalidade: um reconhecimento público expresso na simpatia e gentileza de estranhos diante
da mulher grávida. Nelson, porém, reflete sobre a condição de madrasta, um tipo de relação marcado socialmente por estigmas negativos,
a partir das raras situações em que o vínculo é visto em público de
maneira positiva. A visibilidade aparece aqui com a qualidade de desarticular performatividades opressivas, semelhante àquelas que são
impostas aos diversos grupos não heterossexuais.
A visibilidade em jogo no relato autobiográfico colide com o direito do outro à privacidade, como Nelson demonstra com a resistência
de Dodge em ser exposto no texto. Eis o paradoxo: “como pode um
livro ser ao mesmo tempo expressão livre e uma negociação?”2 (NELSON, 2016, p. 58). Em Os Argonautas, a escrita de si tensiona a relação
entre escrita, felicidade e propriedade. A quem pertence o relato? Essa
escrita, que pode colocar em disputa eu e outro, encena de maneira
privilegiada a alteridade que nos constitui: “formas em que somos para
o outro, em virtude do outro”3 (NELSON, 2016, p. 75). Apesar da ansiedade que desperta, a inserção do outro no texto desarticula a crença
de que o autobiográfico se pauta apenas na expressão individual.
2 How can a book be both a free expression and a negotiation? (NELSON, 2015, p. 58).
3 […] writing that dramatizes the ways in which we are for another or by virtue of another.
(NELSON, 2015, p. 15). Obs.: Citação de Undoing Gender (2004), de Judith Butler.
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Além disso, o relato autobiográfico expõe o corpo a riscos diante da ousadia de mostrar a si e ao outro quando se verbalizam não
apenas outras formas de vida, mas principalmente a opressão, injúria
e vulnerabilidade a que tais corpos estão expostos. Nelson relembra
o medo e a perseguição que sofreu após a publicação de Jane: A
Murder (2005), livro sobre o assassinato da tia em 1969. A visibilidade,
portanto, pode promover possibilidades de abertura e liberdade, mas
se insere no escopo mais amplo de constrangimentos e violência que
sustenta normatividades.
Sobre a formação de famílias numa perspectiva queer, Nelson,
mais uma vez interligando sua própria experiência com insights estimulados pela arte, pondera sobre o histórico desse tipo de intervenção sobre a realidade homofóbica a partir da instalação Puppies and
Babies (2012), de A. L. Steiner. A instalação, montada a partir de fotos
de amigos de Steiner em momentos de intimidade com bichos de estimação e crianças, desafia não só a crença numa disjunção entre ativismo radical e construção de vínculos familiares, mas também a própria
noção sobre conteúdos e temas em gêneros artísticos tradicionais (highbrow). O histórico sobre a formação de famílias queer, que sempre
recorreu a vínculos com amantes, ex-amantes, mestres, crianças, e,
como Nelson ressalta, “animais não-humanos”, indica mais uma vez a
pouca valia de rótulos para a experiência vivida, e que não há práticas
e relações que detenham o monopólio do que seria radical ou do que
seria normativo (NELSON, 2016, p. 91).
Por mais que experimentem privilégios semelhantes ao de famílias heteronormativas, como a liberdade de movimento e o elogio
e felicitações de estranhos em locais públicos, por ser possível “se
passarem” como uma família tradicional, Nelson e Dodge unem-se no
testemunho mútuo das transformações que experimentam. A gravidez
transforma o corpo em algo cada vez mais feminino, a transição de
Dodge (com hormônios e cirurgias) altera o corpo, cada vez mais masculino. Estão ambos permitindo-se envelhecer juntos, em busca de
uma vida melhor.
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Os Argonautas reforça uma crítica pungente ao próprio termo
queer, que, para manter sua força e alcance, precisa de coalizões que
abarquem, de fato, a diversidade dos grupos, que levem em consideração premissas aparentemente díspares, mas que estejam dispostas a fazer frente a modalidades de poder excludentes. Butler (1993,
p. 229) reforça que o termo potencializa-se como força democrática
quando mobiliza também agendas feministas e antirracistas, ou seja,
quando a interseccionalidade pauta o sentido forte de empoderamento
(empowerment), uma mobilização que perde significação quando pensada em termos individuais ou agrupamentos independentes.
Enquanto Nelson dá à luz, Dodge despede-se da mãe. Sua “mãe
real”, que o adotou com poucos meses de vida. Os dois eventos intercalam-se próximo do fechamento do relato, que opera de modo reparador,
transformando as insuficiências da realidade em verdade: a mãe adotiva
de Dodge é a real, a gravidez é alteridade com a exaustão, com a invalidez física, e o parto um vislumbre do fim, da morte da matéria.
Em sociedades doentiamente racistas, como a nossa e a de Nelson e Dodge, é necessário mais do que nunca arriscar soluções: “se
o seu filho vai nascer branco, você deve ter a curiosidade sobre o que
irá acontecer no caso de criá-lo como qualquer outro animal humano,
nem mais nem menos digno do que qualquer outro”4 (NELSON, 2016,
p. 175). A recitação queer na formação de novas famílias, aqui, abre-se
para o reconhecimento do lugar de privilégio racial propondo a produção de novos sujeitos, capazes de intervir em normatividades que degradam e exploram o outro, e estabelecer, através da interseccionalidade, possibilidades realmente democráticas para a vida em sociedade.

4 […] if your boy is going to be white, you must become curious about what will happen if you
raise him as just another human animal, no more or less worthy than any other (NELSON,
2015, p. 175).
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A formação de famílias, o casamento e a criação e educação de
filhos têm um longo histórico de crítica a partir do pensamento feminista
e teóricos da sexualidade. Kate Millett, por exemplo, em Sexual Politics
(1970), proscreve a família como instituição coercitiva e hierarquizante, um mecanismo de reprodução do patriarcado (SHULEVITZ, 2017).
Algumas décadas depois, com a conquista do direito ao casamento
homoafetivo em alguns países, o alerta sobre os perigos da assimilação
recaiu sobre como podemos manter a crítica às normatividades (sempre
excludentes) quando dissidentes passam a “performatizar” o normativo.
A crítica de Millett precisa ser compreendida no contexto de urgências da “segunda onda feminista”, que reivindicava sobretudo a liberdade sexual dos corpos femininos. A citação surge aqui devido não
só à importância desse momento, mas sobretudo pela alusão que ela
recorre para se opor à família como instituição, bem como a redução
da mulher à função reprodutiva. Segundo Judith Shulevitz (2017), Millett
compara a família nuclear a regimes totalitários para exemplificar o quão
contrarrevolucionária ela se apresentava, uma forma de “escravidão” do
corpo feminino em contraste com os extensos privilégios do homem no
cotidiano doméstico. Porém, como argumenta Shulevitz, há uma grande
distorção no exemplo dado, uma vez que regimes totalitários caracterizam-se mais pela dissolução de famílias, na medida em que se sustenta
pelo compromisso dos indivíduos, antes de qualquer coisa, ao Estado.
Nesse sentido, é interessante observar nos dias atuais a família
no centro de pautas progressistas, na medida em que cresce a ameaça a regimes democráticos por reconfigurações do fascismo. O que
denominamos como performatividade queer na leitura de Os Argonautas levanta questionamentos oportunos sobre o que realmente é radical e o que é normativo na experiência de vida queer, uma vez que o
termo resiste a apropriações para manter sua potência crítica e política.
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A escrita de si, interposta a diversas reflexões sobre teóricos como
Eve Sedgwick, Judith Butler e Gilles Delleuze, além de variados artistas,
recria o movimento e a inquietação que caracterizam a recusa de ser/
viver apenas um aspecto, uma perspectiva, um direcionamento, oferecendo formas e possibilidades outras de pensar a experiência humana.
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Resumo: Os Invasores de Corpos, de Jack Finney, é um romance de Ficção
Científica publicado em 1955, em que alienígenas invadem a fictícia cidade de
Santa Mira e substituem as pessoas por cópias perfeitas. O romance foi escrito
durante a Guerra Fria e sua história tem sido associada à paranoia política
da era McCarthy (ROBEY, 2014). Considerando o conceito de alteridade
(STASZAK, 2008), esse artigo analisa como os alienígenas são construídos
como inimigos na narrativa, revelando o romance como uma representação
do discurso anticomunista disseminado nos Estados Unidos durante os anos
de 1950. A análise mostrou que os alienígenas são descritos como uma
força organizada, formada por indivíduos sem emoções, que poderiam estar
infiltrados em qualquer lugar, de maneira similar à que o macartismo retratava
os comunistas. Como consequência dessa construção, o romance também
reforça o discurso anticomunista que representa.
Palavras-chave: Os Invasores de Corpos; anticomunismo; alteridade.
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Abstract: The Body Snatchers, by Jack Finney, is a Science Fiction novel published in 1955, in which aliens invade the fictitious city of Santa Mira and replace
people by perfect copies of them. The novel was written during the Cold War
and its story has been associated to the political paranoia of McCarthy era (ROBEY, 2014). Considering the concept of Otherness (STASZAK, 2008), this paper
analyzes how the aliens are constructed in the narrative as enemies, revealing
the novel as a representation of the anti-communist discourse disseminated in
the USA during the 1950s. The analysis has showed that the aliens are described as an organized force, formed by individuals with no emotions, who could
be infiltrated anywhere, as the way McCarthyism portrayed communists. As a
consequence of this construction, the novel also reinforces the anti-communist
discourse it represents.
Keywords: The Body Snatchers; anti-communism; Otherness.
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The Body Snatchers is a Science Fiction novel written by Jack
Finney in 1955. In the story, aliens invade the fictitious city of Santa Mira
and replace people using pods that become perfect copies of them,
while the real people die in the process; then, doctor Miles Bennell, his
lover Beck Driscoll and his friends Jack and Theodora Belicec must
face the invasion without knowing who they could trust in, fighting for
not being replaced themselves.
The novel was written during the Cold War, a period of great political tension between the capitalist United States and the communist
Soviet Union; this tension potentiated an anti-communist discourse in
the United States, causing widespread paranoia and the persecution of
thousands suspected of subversion. Its narrative became famous when
it was adapted into the movie Invasion of the Body Snatchers, directed
by Don Siegel in 1956, which has been associated to the political paranoia of McCarthy era (ROBEY, 2014).
This article aims to analyze The Body Snatchers as a representation of the anti-communist discourse disseminated in the United States
during the 1950s, showing how the Other is built in the novel as an
enemy and a threat. In order to do so, first, we discuss the concept of
Otherness in Science Fiction, starting from definitions and characteristics of the genre; then, we contextualize the novel, the author and the
historical period; finally, we analyze the construction of the Other in the
novel, showing how the aliens are seen as enemies, representing the
communists portrayed by the anti-communist discourse.
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When we think about Science Fiction, usually a bunch of subjects
comes to our minds. Spaceships, aliens, time travels, robots, alternative realities, utopias and dystopias are subjects which we may associate
with the genre. But, despite we can easily associate Science Fiction to
several subjects, defining the genre may be a challenge.
Science Fiction is part of what is called fantastic literature, along
with fantasy fiction and supernatural horror (D’AMMASSA, 2005). Fantasy fiction usually is settled in a world different from our own, with elements such as magic and adventure; supernatural horror, in its turn, is
usually settled in a world real as ours, with dark and occult elements.
But what about Science Fiction? What is Science Fiction and what sets
it apart from other fantastic genres in literature?
The main difference between Science Fiction and other kinds of
fantastic literature, in Roberts’s perspective, is that “the premise of an
SF novel requires material, physical rationalization, rather than a supernatural or arbitrary one. This grounding of SF in the material rather than
the supernatural becomes one of its key features” (ROBERTS, 2000, p.
5). Two different novels can help us to understand this difference.
The first one is Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2015), by J.
K. Rowling, in which Hermione Granger, a student of a wizard school, uses a
magical device called time-turner to go back in time; the second one is The
Time Machine (2017), by H. G. Wells, a novel in which an English scientist
builds a vehicle that allows him to travel forwards and backwards in time.
In the first novel, time travel is possible thanks to a device in
which magic is completely arbitrary, whereas in the latter it happens
through a machine built under the parameters of technology and rationalization. Those aspects may establish particularities in which Harry
Potter and the Prisoner of Azkaban can be read as a fantasy novel, and
The Time Machine as Science Fiction.
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Still discussing the difference between Science Fiction and other
kinds of fantastic literature, Roberts adds the following:
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[...] it seems that this “point of difference”, the thing or things that
differentiate the world portrayed in Science Fiction from the world
we recognize around us, is the crucial separator between SF
and other forms of imaginative or fantastic literature (ROBERTS,
2000, p. 6).

Taking this explanation into consideration, it is possible to affirm
that this “point of difference” is what makes Science Fiction unique, and
differentiates it from other fantastic literature.
To encapsulate this idea of a “point of difference” in one word,
Roberts (2000) explains the Croatian critic Darko Suvin, known for several works on criticism and literary history of Science Fiction, coined the
term novum (the Latin for “new”, plural form nova). Considering again
the strategies of Harry Potter and the Prisoner of Azkaban and The Time
Machine to deal with time travel, both the time-turner used by Hermione
Granger in the first, and the time machine used by the English scientist
in the second, allow the characters to travel in time; however, only the
machine is built under a rational discourse of science and technology.
The time machine is the novum present in The Time Machine, turning
the novel into an example of Science Fiction instead of fantasy literature.
Even though the term novum helps to understand Science Fiction and the construction of US literary universe, it does not define the
genre. Roberts (2000), trying to map out the definitions of the genre,
presents three definitions elaborated by different scholars.
To Darko Suvin, for instance, the genre may be defined as
a literary genre whose necessary and sufficient conditions are
the presence and interaction of estrangement and cognition,
and whose main formal device is an imaginative framework alternative to the author’s empirical development (SUVIN, 1979 apud
ROBERTS, 2000, p. 7).
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In this definition, “cognition” relates to “science”, while “estrangement” relates to “fiction”. In Science Fiction, cognition and estrangement
interacts to each other. The materialization of this interaction represents
a world in which a formal main device, a novum, exists. However, this
world is not true, since most of the concept of science presented in
Science Fiction is pseudo-science, and many nova portrayed in the genre were stated by Science as something impossible so far, like teleportation. Teleportation would be a transfer in which matter goes from one
point to another without crossing the space between them; in such case,
“cognition” relates to scientific aspects of teleportation, “estrangement”
relates to travels made possible by teleportation, and the novum would
be the machine with the technology necessary to allow these crossings.
So, the representation of a world where the teleportation of regular matter is possible is not plausible; what Science Fiction does is a
rationalization about these nova, making them sound like real science.
Concerning this rationalization about the nova, Suvin adds the following: “the important thing about the “science” part of “Science Fiction”
is that it is a discourse built on certain logical principles that avoids
self-contradiction; that is rational rather than emotional or instinctual”
(SUVIN, 1979 apud ROBERTS, 2000, p. 9).
The second definition presented by Roberts is that of Robert
Scholes, an American literary critic and theorist known for his works on
fabulation and metafiction. Scholes defines the genre as a structural
fabulation, in which fabulation is “any fiction that offers us a world clearly
and radically discontinuous from the one we know, yet returns to confront that known world in some cognitive way” (SCHOLES, 1975 apud
ROBERTS, 2000, p. 10).
This definition is very similar to that of Suvin, even though they
use different terms: “structural” relates to “science”, while “fabulation”
relates to “fiction”, to the same extent as “cognition” relates to “science”
and “estrangement” relates to “fiction” in Suvin’s definition. Moreover,
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the discontinuity added by Scholes would be motivated by the point
of difference between the real world and the fictional one, the novum
defined by Suvin. Using again the idea of teleportation, “structural” may
relate to scientific aspects of teleportation, “fabulation” to travels made
possible by that phenomenon, and the novum would be the machine
with the technology necessary to allow these crossings, characterizing
the discontinuity between the world portrayed and the world we know.
The third and last definition presented by Roberts is that of Damian Broderick, a Science Fiction writer and editor. In a broader sense,
Broderick defines the genre under a cultural perspective. Broderick sees
Science Fiction as “the species of storytelling in the rise and supercession of technical-industrial modes of production, distribution, consumption and disposal” (BRODERICK, 1995 apud ROBERTS, 2000, p. 12).
Concerning this latter definition, Roberts (2000) clarifies that
Science Fiction is defined under a cultural perspective and is faced as
a cultural phenomenon able of reflecting the cultural and technological
changes of our times through the novum of the book. An illustrative
example would be the telescreen, a device described by George Orwell in 1984 (1983) that works as both television and security camera.
In the narrative, the telescreen is used by a totalitarian government to
broadcast its propaganda and to keep people under its watch, and it is
present everywhere in the fictional State of Oceania; the telescreen may
reflect the beginning of an era in which television would become one of
the world’s leading mass media for communication and entertainment.
Examining these three definitions, we can see they have one point
in common: all of them see Science Fiction as a symbolist genre, “one
where the novum acts as symbolic manifestation of something that connects it specifically with the world we live in” (ROBERTS, 2000, p. 16).
Whereas realistic literature seeks to describe the world we live in, Science Fiction uses a range of symbols to represent aspects of our reality.
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Another point to be emphasized is that, in Science Fiction,
popular elements as spaceships, aliens and robots are not only a list of
cliches, but are also part of the symbolist range of the genre; it means
that a symbol represents an idea. This is what allows, for instance, the
alien invasion in The Body Snatchers, by Jack Finney, to be seen as a
representation of a communist invasion, in which the alien is the Other.
In order to discuss Otherness in Science Fiction, first it is necessary to understand the term, and its functioning in the context of the dynamics of cultural systems. According to Staszak (2008), Otherness is
the result of a discursive process by which a dominant in-group
(“Us”, the Self) constructs one or many dominated out-groups
(“Them”, Other) by stigmatizing a difference - real or imagined
- presented as a negation of identity and thus a motive for potential discrimination (STASZAK, 2008, p. 2).

As we can notice, individuals are divided in two opposed groups,
in which “Us” is seen as superior to “Them”. Examples of this dichotomy can be found in terms of gender, race and sexuality, in which the
Other of the Man is the Woman, the Other of the White is the Black,
and the Other of the Heterosexual is the Homosexual. Historically, canonical literature from the Western tradition has been written by the
hegemonic groups represented by the positive “Us” as opposed to the
marginalized groups represented by the negative “Them”, reinforcing
asymmetries in their relations.
In another perspective, Science Fiction stands out as a genre
with potential for dealing with Otherness in literature in a more positive
way. To do so, the nova provide “a symbolic grammar for articulating the
perspectives of normally marginalized discourses of race, of gender, of
non-conformism and alternative ideologies” (ROBERTS, 2000, p. 28).
But why these marginalized discourses find in Science Fiction such fertile ground to be addressed?
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This may be explained by the fact that the encounter with the
different, the unknown, the alien, is the root of all Science Fiction (MCCRACKEN, 1998). Marginalized discourses find place in the genre, assuming the identity of the different, the unknown, the alien.
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Science Fiction, then, can articulate discussions about gender,
race and sexuality, encoding the nova with the experience of groups
marginalized by a system with naturalized social practices, as it is asserted by Westfahl:
[Science Fiction] allows the symbolic expression of what is to
be female, or black, or otherwise marginalized. SF, by focusing
its representations of the world not through reproduction of that
world but instead by figuratively symbolizing it, is able to foreground precisely the ideological constructions of Otherness
(WESTFAHL, 1999 apud ROBERTS, 2000, p. 30).

The genre allows these experiences to be addressed in more popular terms, allowing us to understand the other; reading becomes a
powerful tool of empathy. Examples can be found in The Left Hand of Darkness (2017), by Ursula K. Le Guin, and in The Handmaid’s Tale (1986),
by Margaret Atwood. In the first, a human being is sent in a diplomatic
mission to the planet of Gethen, in which individuals have no sex defined,
leading us to a discussion about androgyny; in the second, fertile women
are turned into sexual slaves, the Handmaids of a religious, militarized
and hierarchical government, leading us to a discussion about the place
of women in modern societies. Both novels encapsulate marginalized
experiences and address them in simpler perspective to readers.
However, in the same way the symbolic language of Science
Fiction can be used to promote empathy through the humanization of
the Other, it can also be used to cause aversion through their dehumanization, reinforcing the hegemonic discourse of “Us” as opposed
to “Them”.
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To some people, the encounter with the different, the alien, the
unknown can be positive, and here aliens are exciting, robots are friends
and the future is utopic; to others, this encounter can be negative, and
in this case there are stories in which aliens are enemies, robots are a
sort of threat and the future is dystopic. Under this latter perspective,
Otherness is demonized and there is no space for empathy.
It is usually in this context of lack of empathy that the alien invasion is settled. It is one of the most popular themes of Science Fiction,
and many times the encounter with the alien is negative, with aliens
invading to subjugate humans and conquer our planet. The alien is
described as the opponent, a being who is not human and therefore
not worthy of being treated as such.
One of the most famous narratives of Science Fiction on alien
invasion in English literature is The War of the Words (2017), by H. G.
Wells. First published in 1898, it tells the story of the invasion of England
by Martians, who desire to conquer the planet and its resources. Then,
the reader follows an unnamed narrator, as the aliens use giant cylinders with power of incineration to kill and destroy everything, and the
British Army tries to fight back with its own machinery.
According to Fitting (2000), Wells borrowed the story of The War
of the Words from The Battle of Dorking: Reminiscences of a Volunteer,
by Sir George Chesney, who describes the historical event of the invasion of Britain by Germans. Roberts (2000) adds that
[...] the arrival of the Martians and their mechanized brutalities
are the symbolic forms Wells chose to explore a deeper set of
concerns: concerns about the British (rather than the Martian)
Empire, about the violence Empire-building, and about the anxieties of otherness and the encounter with otherness that Empire imposes on the Imperial peoples (ROBERTS, 2000, p. 63-64).

It is not by chance that The War of the Words was influenced by
facts of a real military invasion; the alien invasion has been used as an
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allegory of real attacks, or simply of the fear of that, as the case of The
Body Snatchers, whose alien invasion can be read as a representation of
an alleged communist invasion, and the generalized fear resulted from it.
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JACK FINNEY, THE BODY SNATCHERS
AND THE HISTORICAL CONTEXT
As many Science Fiction writers, Jack Finney (1911-1995) started writing stories for magazines. Specialized in thrillers and Science
Fiction, he wrote short stories, plays and novels, but is specially known
by the novels The Body Snatchers (2010), and Time and Again (2014), a
story about an advertising artist who is approached by the government
to participate in a secret project involving time travel. In 1987, the author
was given the World Fantasy Award for Life Achievement, for his contribution to the fantasy literary field.
And certainly, his greatest contribution to the field was the novel The Body Snatchers. The plot shows a peaceful city in California
that is invaded by seeds from space. The seeds grow into pods that
replace people while they sleep, becoming perfect copies of them.
The originals, then, disappear forever while their duplicates assume
their lives, reproducing by spreading pods in order to replace more
people. The objective is to take the Earth, to use everything it can
offer and then to move on to a next planet. The copies inherit all the
memories and knowledge of the originals, but are unable of expressing feelings, or any emotion.
The novel is narrated by the doctor Miles Bennell, who receives
the visit of his old lover, Becky Driscoll. Becky reveals her concerns
about a friend of hers who believes her uncle has changed a lot, and
no longer seems to be him anymore; although it is supposed to be an
isolated case, more people appear in Miles’s office in the following days
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claiming the same thing about their relatives. Then, Miles is approached
by a friend who found a pod in the process of transformation in his basement; they gradually discover the city has been taken by the aliens,
and must act before they are replaced as well.
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Concerning the critical reception of the novel, it was negative
among specialized publications by the time it was published. Groff
Conklin (1955), in Galaxy Science Fiction, a science fiction magazine,
stated that The Body Snatchers lacked originality in a high degree.
Another negative review was showed by Anthony Boucher in The
Magazine of Fantasy & Science Fiction, reinforcing the lack of originality
cited by Conklin, even though Finney could be described as “intensely
readable and unpredictably ingenious” (BOUCHER, 1955, p. 71-12).
A less sharp opinion was given by Peter Schuyler Miller (1955),
a science fiction writer and critic. He recognized in Astounding Science
Fiction that although Jack Finney had used lots of nice tricks, the end of
the novel is not very convincing.
Damon Knight (1967), in In Search of Wonder, a collection of critical essays, praised the writing of the city and its population, but stated
the scientific inaccuracy and plot incoherence in the novel, specially
concerning the seed pods and characters’ logic.
Even though the novel may contain imperfections as those above mentioned by critics, The Body Snatchers can be seen as a product
of its time; the alien invasion of the fictitious city of Santa Mira may
represent a discourse created to fight communist ideas. And in order to
analyze this relation, it is necessary to understand the historical context
of the United States of America during the 1950s.
It was during this period the anti-communist paranoia emerged
in the country as result of the Cold War between the USA and the Soviet
Union. The Cold War raised concerns in the United States that commu-
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nist agents would be infiltrated in the country, creating a hysteria over
this invasion known as the Red Scare, in allusion to the color often used
by communist countries (BENSON; BRANNEN; VALENTINE, 2009).
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This fear of a communist invasion was boosted by events in and
out of the United States. In the country, the Senator Joseph McCarthy
(1908-1957) became the face of the alleged communist persecution in
the USA, to the point of the movement to be also known as McCarthyism.
In a speech in 1950, he affirmed there were 205 communists infiltrated
in the State Department. Even though a congressional investigation found no evidence to support these allegations, they increased the fear of
communism in the country (BENSON; BRANNEN; VALENTINE, 2009).
Moreover, the international scene seemed to corroborate McCarthy’s discourse. In 1949, the Soviet Union tested their first nuclear bomb;
in the same year, communists led by Mao Tsé-Tung (1893-1976) took control of China; and in 1950, the Korean War between the communist North
supported by the Soviet Union and the capitalist South supported by the
United States began. The combination of these events helped to convince
many people in the United States that there was a real danger threatening
their country; they “made it easier to build up public support for the anti-Communist crusade at home. […] These were all portrayed to the public
as signs of a world Communist conspiracy” (ZINN, 1980, p. 421).
As a result, the anti-communist paranoia caused a kind of modern witch hunt in the United States, as Storrs has stated:
Many thousands of Americans faced congressional committee
hearings, FBI investigations, loyalty tests, and sedition laws; negative judgements in those arenas brought consequences ranging from imprisonment to deportation, loss of passport, or, most
commonly, long-term unemployment (STORRS, 2015, p. 3).

It was a period of fear, persecution and repression, which affected personal lives, civil rights and individual freedom:
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Thousands of Americans were accused of being communists,
resulting in ruined lives and careers. Civil liberties, such as free
speech and freedom to assemble, that were protected under the
U.S. Constitution, could no longer be taken for granted (BENSON; BRANNEN; VALENTINE, 2009, p. 983).
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Published in the same period of the above mentioned historical
events, The Body Snatchers embodies its atmosphere by portraying
characters’ fear towards beings from another planet. This is what will
be discussed in the following section.

DATA ANALYSIS
To analyze The Body Snatchers as a representation of the anti-communist discourse in the USA in the 1950s, we have taken into
account the construction of the Other, represented by aliens that are
shown as enemies and can be associated to communists. In order to
do so, some representative excerpts were selected to the analysis.
The main point observed in this construction is the description of
the aliens in the novel. They are described as beings unable of feeling
any kind of emotion, and this is very clear since the beginning, when
Wilma Lentz explains to the doctor Miles Bennell why she believes her
uncle Ira is no longer himself:
Uncle Ira was a father to me, from infancy, and when he talked
about my childhood, Miles, there was – always – a special look
in his eyes that meant he was remembering the wonderful quality
of those days for him. Miles, that look, ’way in back of the eyes,
is gone. With this – this Uncle Ira, or whoever or whatever he is,
I have the feeling, the absolutely certain knowledge, Miles, that
he’s talking by rote. That the facts of Uncle Ira’s memories are all
in his mind in every last detail, ready to recall. But the emotions
are not. There is no emotion – none – only the pretence of it. The
words, the gestures, the tones of voice, everything else – but not
the feeling (FINNEY, 2010, p. 15).
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Another example can be observed afterwards, when Miles faces
the alien copy of Budlong, a botany and biology professor. Miles observes there are no more signs of emotion in the professor and even
compares him to “a look papers get when they’re left spread out on a
desk for days” (FINNEY, 2010, p. 189).
As we can see, this description of the aliens indicates a process of
dehumanization, which denies characteristics that are human and constitute human nature (HASLAM, 2006, p. 252). This process, in which the
aliens are described as beings without positive aspects of humanity, is
primordial to the construction of the Other as an enemy, since sharing
positive characteristics with the Other would make it difficult to mark
them as a threat. Then, dehumanization serves to distance them from
what is considered human, establishing the difference between “Us” and
“Them”. In this case, “Us” have feelings and emotions, while “Them” are
incapable of feeling anything, making “Us” more human than “Them”.
The aliens in the novel are also described as an organized military force. This is showed when the copies have already taken control
of most part of the city and Miles is locked in his office with Becky. He
stares down at the street by his window and sees people “slowly gathering for a parade. […] like a group of soldiers leisurely assembling for
some routine formation” (FINNEY, 2010, p. 164).
Another suggestion that reinforces the idea of the aliens as an
army are buttons they start to use to differentiate themselves from people who have not been replaced yet. Miles is observing them walking
and talking in the street when he realizes they start to pin buttons to
their coats, and “within five or six minutes perhaps […] nearly everyone
down there […] had brought out a blue-and-yellow Santa Mira Bargain
Jubilee button and pinned it on in plain sight” (FINNEY, 2010, p. 165166). We may see the buttons as a subtle reference to uniforms, since
they mark which ones are members of the same group.
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This description of copies as a group instead of individuals is
also part of the process of dehumanization, since the aliens are seen
as a uniform group rather than diverse individuals. “They” are described
not as individuals with their own singularities, but as a regular mass that
can be determined by “Us”.
Another aspect that assists the construction of the Other in the
novel is the atmosphere of paranoia. Thanks to the events in and out
the USA previously mentioned, part of the country was convinced that
communists could be infiltrated anywhere. The idea that anyone one
knew could be a communist in disguise is embodied by the novel, in
which characters start to affirm people they know are not actually who
they claim to be.
This can be observed since the beginning of the narrative, when
Becky addresses to Miles worried with Wilma, who believes her uncle
is an impostor: “[…] he looks exactly like Uncle Ira, talks just like him,
acts just like him – everything. She just knows it isn’t Ira, that’s all”
(FINNEY, 2010, p. 5)
The passage indicates Wilma believes Ira is not the real Ira despite
of any factual indication that sustains her claiming. As the dialogue between Becky and Miles continues, we find out Becky was affected by Wilma’s assurance, seeming inclined to believe Ira is not the real Ira as well.
After this first case, more people appear in Miles’s office claiming the same thing about other people they know: a woman affirms
she is sure her husband is not actually her husband; mothers say their
daughters insist their English teacher is an impostor who resembles the
real teacher; and a nine-year-old boy, accompanied by his grandmother,
is hysterical, because, according to him, his mother is not his mother.
Although the events are clearly described, these allegations are
not in any moment supported by real facts, but only by characters’ personal perspectives. Despite of all indications of normality, since people
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look, sound and act the same, Wilma and the others believe people they
know were not who they claimed to be, what blurs the borders between
facts and fiction. This situation can be associated to the atmosphere of
collective hysteria encouraged by the anti-communist discourse, which
incited part of the USA to believe that many American citizens were
communists in disguise during the 1950s.
During this period, communists led by Mao Tsé-Tung took control
of China and there was a war between a capitalist and a communist
Korea, but there was not any real proof that communists were about to
take America; even Senator Joseph McCarthy’s claim that there were
communists infiltrated in the State Department was proved untrue: “A
congressional investigation found no evidence to support McCarthy’s
accusations” (BENSON; BRANNEN; VALENTINE, 2009, p. 980).
And yet, many American citizens believed in the communist threat,
what can be confirmed by polls made by the time that revealed the support of Americans to McCarthy, and its anti-communist discourse:
At the height of McCarthy’s political power, polls showed that
nearly half of all Americans approved of him. Even after the Senate’s 1954 censure of him, McCarthy enjoyed 40 percent support in Gallup polls (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p. 35).

Taking this into consideration, we can assume there was a generalized state of paranoia in America during the Cold War as a consequence of the spread of anti-communist discourses. The paranoia
as an unjustified suspicion and mistrust towards a specific group can
be seen as a normal social phenomenon, since the political and social
climate can variably incorporate the fear of others; however, conspiracies known to wider public and suspiciousness involving significant
physical, psychological or social harm are in the top of a hierarchy of
paranoia (FREEMAN et al, 2018).
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As a result of the emergency of this state, people became convinced the country was full of spies despite the failed searches for subversion (MILLER; NOWACK, 1977 apud ZINN, 1980), and this state of
mind is embodied early in Finney’s narrative, as the characters believe
people are not who they say they are despite any rational evidence.
The paranoia in the novel reaches a new level when the characters find out the people in the city are being replaced by the alien pods.
The situation is described by the perspective of horror:
[…] the panic leaped from us to them like a contagion. Then all
of us rushed through that house, gathering up clothes; Jack had
a butcher knife thrust into his belt, I took every cent of money I
had in the place, and we found Theodora down in the kitchen,
half dressed, packing canned goods into a small carton; [...] We
were suddenly overwhelmed, not knowing what else to do, how
to fight back, or against what. Something impossibly terrible, yet
utterly real, was menacing us in a way beyond our comprehension or abilities; and we fled (FINNEY, 2010, p. 12).

Once the characters discover they are surrounded by aliens, the
paranoia is not about making assumptions despite any rational indication anymore, but about not knowing in whom they could trust. This
can be observed in a passage in which they go to a library and realize
the old and familiar librarian Miss Wyandotte had also been replaced;
Becky looks over her shoulders at the houses, lawns and streets, asking
“how many more?” (FINNEY, 2010, p. 133-134).
This situation can be seen as a simulation of what would happen
if American citizens discovered the communist threat was real and that
communists were already everywhere. Although the confirmation of the
alien invasion validates characters’ feelings of high mistrust, suspicion
and fear, it also intensifies these feelings by putting them surrounded
by enemies. Nothing summarizes better their state of mind than what
Miles thinks when finds out four pods in process of transformation, one
of them about to become a copy of himself: “They are going to get us”
(FINNEY, 2010, p. 99).
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The influence of this paranoia can also be observed in how the
space is described in the narrative. The city of Santa Mira is a fictional
peaceful city in California, but the way it is seen by the protagonist changes after the invasion. The description indicates the equilibrium was
affected by the arrival of the Other, as it is depicted:
Unchanged to the eye, what I was seeing out there now – in my
eye, and beyond that in my mind – was something alien. The
lighted circle of pavement below me, the familiar front porches,
and the dark mass of houses and town beyond them – were fearful. [...] Now they were menacing, all these familiar things and
faces; the town had changed or was changing into something
very terrible, and was after me. It wanted me, too, and I knew it
(FINNEY, 2010, p. 102).

In another passage, Miles describes more clearly how the city has
changed to him, ceasing to be familiar to become threatening, despite of
everything has seemed to be the same. He compares the windows to eyes
aware of their presence, the porch rails and stair rails to protective arms,
and the houses to huddled and crouching figures (FINNEY, 2010, p. 123).
It is important to notice that these changes in the city are quite subjective, without indications of actual changes, with the invasion
being described as something that is going on despite everything looks
ordinary. If a silent invasion can occur even though everything around
seems normal, there is a subtle suggestion that we cannot be sure that
everything is actually fine, which only intensifies the state of paranoia
throughout the narrative.

FINAL CONSIDERATIONS
Science Fiction uses as a literary device a series of symbols to represent aspects of our reality. In the particular case of The Body Snatchers,
the subtheme of alien invasion is used to represent an alleged communist
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invasion in the United States during the 1950s, becoming a representation
of the anti-communist discourse spread during this period.

S U M A R I O

Considering the description of the aliens and the state of paranoia
caused by the invasion, we can make an association of the novel to the
historical context in which it was written, confirming the alien invasion
as a novum that acts as a “symbolic manifestation of something that
connects it specifically with the world we live in” (ROBERTS, 2000, p. 16).
The brief analysis of the novel revealed that the Other is built as
an enemy in the narrative, being described as an organized force, formed by individuals with no emotions, who could be infiltrated anywhere,
as the way McCarthyism portrayed communists in the USA during the
1950s. Moreover, the analysis showed that the paranoia resulted from
this discourse is also embodied by the novel; the people being replaced
by identical copies of themselves can be associated to the generalized
fear of communists in disguise infiltrated all over the country.
Concerning the impact of such discourse on the cultural system,
Zinn (1980) has explained that the whole culture of the United States
during the 1950s was affected by the anti-communist discourse. Taking
this into account, The Body Snatchers may be seen as an example of
this influence in the literary field. The analysis has revealed The Body
Snatchers, not only as a product of the anti-communist discourse, but
also as an agent that reinforces it.
Taking discourse as a production of knowledge through language (HALL, 1992), we may affirm that it is part of a social construction
through language, and shows itself in many ways, as in literary productions; by building the Other as an enemy and embodying the atmosphere of paranoia resulted from this construction, Jack Finney’s novel helps
to reinforce the very speech it represents.
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Resumo: Este trabalho aborda o romance Americanah (2013), da escritora
Chimamanda Ngozi Adichie, tendo como objetivo discutir as estratégias adotadas pelas personagens em seus diferentes processos de adaptação a um
novo país e assimilação de uma nova cultura. Para tal, foram selecionadas
personagens oriundas de países africanos que estão em condição de imigrantes nos Estado Unidos, um recorte que torna possível apontar as semelhanças
e as dissonâncias entre personagens e suas linguagens. Dessa forma, será
explorado como os posicionamentos desses sujeitos podem ser entendidos
como forma de assimilação ou de resistência, mas sempre como respostas a
imposições de um padrão da cultura dominante, baseados principalmente em
Bhabha (2013), Fanon (1983) e Woodward (2014).
Palavras-chave: Linguagem. Identidade. Poder. Americanah.
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Abstract: This paper concerns the novel Americanah (2013), by Chimamanda Ngozi Adichie, having as an objective to discuss strategies adopted by its
characters in their different processes of adaptation to a new country and the
assimilation of a new culture. In order to do so, African-born characters who are
immigrants in the United States were selected, a corpus that makes it possible
to point out similarities and dissonances between characters and their language. Thus, the study will explore how these subjects’ stances can be understood
as a means of assimilation or resistance, but always as responses to the imposition of patterns from the dominant culture, grounded mainly in Bhabha (2013),
Fanon (1983) and Woodward (2014).
Keywords: Language. Identity. Power. Americanah.
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PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS
PERSONAGENS DE AMERICANAH
S U M A R I O

Para iniciarmos a análise proposta de Americanah, optamos por
trazer antes um debate relevante para os escritores africanos: o uso
das línguas europeias na composição das literaturas nacionais. Essa
questão é, na verdade, relevante a escritores de diferentes países que,
tocados pelo processo colonial na condição de colonizados, se engajaram em um projeto de afirmação da soberania do próprio país.
Nesse processo, como se sabe, a linguagem torna-se um objeto a ser
disputado, porque se parte de um consenso de que a língua carrega a
identidade de um povo e uma vez que a língua está associada a uma
cultura, abrir mão dela pode ser interpretado como uma rejeição ou
mesmo uma traição do indivíduo para seu povo.
O que se pretende pensar a partir disso é que em torno desse
debate é possível encontrar posicionamentos distintos por parte de
grupos marginalizados, que revelam estratégias de resistência em torno da linguagem. Tomemos como exemplo, ainda que brevemente,
as posições de Ngũgĩ wa Thiong›o e Chinua Achebe sobre o uso da
língua inglesa na escrita de literaturas africanas. Thiong’s, em seu livro Decolonising the Mind: the politics of language in African literature
(2011), apresenta uma defesa do uso das línguas africanas na construção da literatura e critica o que ele chamou de “lógica fatalistica da
posição não questionada do inglês na nossa literatura” (THIONG’O,
2011, p. 7). Por outro lado, Achebe defende o uso da língua inglesa
na escrita das obras, uma vez que o inglês não seria somente a língua
do colonizador, mas é agora a língua dele também e que, portanto, ele
se apropria e faz uso de acordo com a própria intenção: “é certo que
um homem [sic] abandone sua língua materna pela de outrem? Parece
uma terrível traição e produz um sentimento de culpa. Mas, para mim,
não há outra escolha. A mim foi dada esta língua e eu pretendo usá-la”
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(ACHEBE apud THIONG’O, 2011, p. 7). O próprio discurso de Achebe
parece responder a uma acusação, ao mesmo tempo em que reafirma
a defesa de apropriação dessa língua e a vantagem de usá-la.
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O intuito de trazer esse debate para a leitura da obra de Adichie
não é para questionar o uso da língua do colonizador ou para reforçar
a dualidade entre dominador e dominado, tendo em vista que Americanah foi publicada em um contexto histórico e político diferente e escrita “numa perspectiva transcultural, em que as diversas identidades
dos sujeitos africanos são compreendidas nas relações de alteridade,
nos conflitos internos marcados pela experiência da independência e
pela influência externa do neoimperialismo e da globalização.” (ALVES,
SOUZA, 2018, p. 87). Esse debate nos serve mais para que se enfatize
a compreensão da linguagem como instrumento de poder que regulamenta a conduta do outro e que, portanto, ambas as opções, pelo uso
ou pela renúncia de uma língua ou prosódia, se configuram posicionamentos que são tomados pelos sujeitos em resposta à imposição de
alguma realidade, pois “falar é existir de modo absoluto para o outro”
(FANON, 1983, p. 17) e são esses posicionamentos que serão analisados através das personagens do romance.
Americanah conta a história de Ifemelu, uma jovem nigeriana,
estudante, que vive com a família na cidade de Lagos e tem um namorado chamado Obinze, apresentado como seu grande amor de
juventude. Em meio aos problemas do seu país, Ifemelu parte para
os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida, assim
como outras personagens da narrativa. Inicialmente, no novo país, ela
enfrenta o desemprego, dificuldades financeiras, o estranhamento cultural e linguístico, além de “se descobrir” negra em um lugar onde o
contraste com o branco e povos de outras etnias passa a ser uma
questão relevante para ela. No decorrer da narrativa é possível acompanhar o amadurecimento de Ifemelu através das experiências que
vão sendo narradas: ela ingressa na universidade de Princeton através
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de uma bolsa de estudos, se afasta de Obinze, trabalha como babá,
e cria um blog em que ela compartilha suas experiencias e opiniões
sobre como é ser negro (a) nos Estados Unidos, em que ela utiliza
histórias de pessoas que ela conheceu, como ex-namorados, colegas
de turma, e até pessoas desconhecidas.
Americanah começa a ser contada treze anos após a chegada de
Ifemelu ao continente americano, no momento em que ela está decidida
a retornar à sua terra natal. A narrativa é predominantemente conduzida
pelas experiências e pelo campo de consciência da protagonista sendo, em alguns capítulos, contada a partir da perspectiva de Obinze, sua
vida na Nigéria ou sua experiência como imigrante na Inglaterra. Quando Ifemelu ainda está na Nigéria, os acontecimentos narrados tornam
possível perceber a condição social da sua família, as dificuldades que
o seu pai tem para pagar o aluguel, o contexto religioso representado
por sua mãe, referências às questões políticas, e, em torno de tudo isso,
há um anseio de personagens secundárias em deixar Lagos e partir
para os Estados Unidos, o que pode ser observado em alguns colegas
da escola de Ifemelu que emitem opiniões como: “um passaporte americano é a coisa mais legal do mundo” (ADICHIE, 2014, p 7).
Esse desejo de mudança parte predominantemente da insatisfação de algumas das personagens com o próprio país e da crença
em uma vida melhor em outro lugar, “eternamente convencidas de que
a vida real acontecia nesse outro lugar” (ADICHIE, 2014, p. 299). As
experiências migratórias, portanto, constroem o pano de fundo do romance, envolvendo povos de diferentes regiões do globo e, mais especificamente, a relação entre personagens estadunidenses e personagens de países africanos, havendo ainda uma distinção no primeiro
grupo, entre brancos e negros afro-americanos. Esta característica da
obra marca a oposição entre esses grupos que aparece rodeada por
conflitos que expõem as relações de poder entre as personagens.
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Os processos de identificação que se realizam através das
personagens inferem a expectativa de que uma vez que elas pertençam ao mesmo grupo, supõe-se que estejam vivendo as mesmas
experiências, tenham as mesmas impressões e opiniões sobre as
coisas. Nessa lógica, há implícita e explicitamente a presença do Outro, do “eles” através do qual a diferença é estabelecida. No salão especializado em tranças africanas, quando a cabelereira Halima sabe
que Ifemelu é nigeriana, ela sorri para Ifemelu com “um sorriso que,
com sua calorosa cumplicidade, dava boas-vindas a outra africana;
ela não teria sorrido da mesma forma para uma americana” (ADICHIE, 2014, p. 18). De acordo com a avaliação do narrador, a atitude
de Halima demonstra uma identificação imediata apenas porque as
personagens eram africanas.
Esses processos de identificação vão ajudando a construir a
oposição entre o eu e o Outro, o “nós” e o “eles”, que permeia a narrativa. O estranhamento de Ifemelu em relação ao novo país fica patente
em sua rejeição dos costumes locais, desde a crítica ao desleixo de
algumas companheiras de apartamento em relação à limpeza do local,
ou o fato de que não perguntam se ela tem dinheiro para acompanhá-las a certos locais. É possível, também, observar esse distanciamento
na relação entre personagens de países africanos diferentes, como na
fala de uma cliente do salão: “no meu país, África do Sul, os nigerianos
são conhecidos por roubar cartão de crédito, usar drogas e mais um
monte de coisas loucas” (ADICHIE, 2014, p. 204). Há ainda o conflito
entre negros africanos e negros afro-americanos, como se observa na
cena em a professora de Ifemelu vai discutir a representação histórica em filmes e questiona os alunos sobre o uso da palavra “crioulo
[nigger]”. Os alunos discordam entre eles sobre o uso da palavra e, ao
apresentarem suas opiniões, o distanciamento entre eles vai se tornando mais visível, como no comentário de uma aluna que diz: “bom, se
vocês não tivessem vendido a gente, não íamos estar discutindo nada
disso” (ADICHIE, 2014, p. 151).
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O problema desses elos de identificação é o risco de atitudes
homogeneizantes dessas coletividades, como se pode perceber nos
exemplos acima. Apesar de falas como essas, o romance mostra que
não é porque as personagens pertencem a um mesmo grupo social
que elas se comportam da mesma forma. A própria conversa entre
Ifemelu e as cabelereiras revela este fato, na medida em que se percebe que elas pensam e agem de maneiras distintas umas das outras,
apesar de compartilharem a condição de mulher negra e imigrante de
países africanos. Todavia, cada uma possui sua própria história, não
pertencem ao mesmo país e cada uma lida com o novo continente a
sua maneira. As distinções entre essas mulheres podem ser notadas,
por exemplo, pela própria incompreensão das cabelereiras sobre a
vontade de Ifemelu de retornar à Nigeria, na opinião delas sobre filmes
nigerianos, ou ainda na forma de falar de cada uma, como no estranhamento de Aisha ao questionar Ifemelu: “você está aqui há quinze anos,
mas não tem sotaque americano. Por quê?” (ADICHIE, 2014, p. 205),
expondo a diferença na relação de cada uma com o país onde vivem e
com a necessidade de assimilação do país para serem melhor aceitas.
O que acontece é que existe, de fato, um sentimento de pertencimento das personagens em relação ao seu grupo e, a partir dele, elas
são também reconhecidas, afinal, “a identidade remete a uma norma
de vinculação, necessariamente consciente, baseada em oposições
simbólicas” (CUCHE, 1999, p. 176). Essas oposições convocam a noção de diferença. A identidade é marcada pela diferença, ela existe em
relação ao que está fora dela e “envolve reivindicações essencialistas
sobre quem pertence e quem não pertence a um determinado grupo
identitário, nas quais a identidade é vista como fixa e imutável” (WOODWARD, 2014, p. 13). Woodward explica que a identidade é relacional
e assim a identificação social de um grupo é construída ao passo em
que a identidade de outros grupos também é formada e a diferença
entre elas é estabelecida:
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Todo grupo é dotado de uma identidade que corresponde à sua
definição social, definição que permite situá-lo no conjunto social. A identidade social é ao mesmo tempo inclusão e exclusão:
ela identifica o grupo (são membros do grupo os que são idênticos sob um certo ponto de vista) e o distingue dos outros grupos (cujos membros são diferentes dos primeiros sob o mesmo
ponto de vista). Nesta perspectiva, a identidade cultural aparece
como uma modalidade de categorização da distinção nós/eles,
baseada na diferença cultural (CUCHE, 1999, p. 177).

A diferença pode ser definida, portanto, como “aquilo que separa uma identidade da outra, estabelecendo distinções, frequentemente
na forma de oposições (...) no qual as identidades são construídas por
meio de uma clara oposição entre “nós” e “eles”. (WOODWARD, 2014,
p. 42). A diferenciação feita entra o “nós” e o “eles” gera, frequentemente, uma homogeneização das partes, pois o jogo da identidade
e diferença, como vimos, requer características comuns a um grupo
que possam ser distinguidas do outro. A homogeneização, no que lhe
concerne, é um processo que consiste no apagamento da individualidade do sujeito. Memmi (2007, p. 123) atribui a esta estratégia o termo
Marca do Plural. Ao falar sobre a relação binária entre colonizador e
colonizado, o autor explica que, nesse processo de homogeneização,
“o colonizado jamais é caracterizado de uma maneira diferencial; só
tem direito ao afogamento no coletivo anônimo”.
Este fenômeno, em Americanah, não ocorre a partir da relação
entre colonizador/colonizado, tal qual se refere Memmi, mas ainda assim representa, muitas vezes, um conflito entre centro/margem. Há
uma cena, no salão de beleza, em que Ifemelu pergunta a cabelereira
Aisha onde sua irmã mora e Aisha responde que sua irmã mora na
África. Ifemelu, então, pergunta mais uma vez e de forma mais específica até que Aisha responde que a irmã mora no Benim. Incomodada,
Ifemelu pergunta por que ela fala “África” ao invés de se referir ao país,
e Aisha responde: “você não conhece os Estados Unidos. Você fala em
Senegal para os americanos e eles dizem ‘onde fica isso?’” (ADICHIE,

71

S U M A R I O

2014, p. 22). A fala de Aisha apresenta a homogeneização do espaço
caracterizada pelo apagamento das identidades dos países africanos.
A África torna-se, nesse discurso, um território homogêneo e não importa de qual país seja a personagem, que língua ela fale, ela será
identificada, de forma generalizante, como africana. Esse processo é
reproduzido pela cabelereira quando ela responde a primeira pergunta
de Ifemelu, mas a fala de Aisha sugere que este seja um comportamento dos americanos. Não obstante, se pode notar que a personagem apresenta atitude semelhante em relação aos americanos e, na
mesma cena, pouco antes desse momento, Aisha supôs que Ifemelu
era uma iorubá e se justifica: “porque você é escura, e gente igbo é
clara. Tenho dois homens igbos. Muito bons. Homens igbo cuida bem
de mulher” (ADICHIE, 2014, p. 22).
Cuche, ao discutir a relação íntima entre cultura e identidade,
atenta para o risco de essencialismos que cercam esses conceitos
e que podem fazer com que o sujeito seja percebido como resultado
da sua cultura, sendo definido e limitado por ela. Em outras palavras,
o sujeito não poderia atuar sobre a cultura, modificá-la e modificar a
si mesmo, pois a identidade, nesse caso, seria pré-existente ao indivíduo. Acontece que, como esclarece Stuart Hall (1996, p. 70), “as
identidades culturais são pontos de identificação, os pontos instáveis
de identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos da cultura e
história. Não uma essência, mas um posicionamento”. Nesse sentido,
a relação entre o indivíduo e a cultura a qual ele está inserido não é
harmônica, ao contrário, a identificação de um indivíduo com a sua
cultura é problemática e por vezes conflitante.
Além disso, como afirma Bhabha (2013), a própria cultura não é
uma entidade fixa, estática. A cultura é fluída e se transforma no tempo
e no espaço e, ainda de acordo com o autor, não existe uma cultura pura, que não seja atravessada por outras. A identidade, portanto,
que seria reivindicada por um pertencimento a um povo torna-se ainda
mais conflituosa quando se trata da discussão sobre sujeitos deslo72
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cados. Tanto Ifemelu como as mulheres do salão, ao deixarem o país
natal, deixaram para trás o “conforto” da cultura materna e enfrentam
o estranhamento de uma nova cultura. Desse modo, elas já não são
mais as mesmas pessoas que eram quando moravam no seu país de
origem, pois foram atravessadas pelo Outro, vistas pelo olhar do Outro
e o sentimento de pertencimento é desestabilizado agora que elas se
encontram em um entre-lugar.
Esta ideia relaciona-se com o que Said explicou no seu texto intitulado Reflexões sobre o exílio (2003). O autor assume uma perspectiva
positiva ao falar sobre os exilados e argumenta que estes possuem
uma originalidade de visão que advém da condição de experimentar o
mundo por pelo menos duas realidades diferentes (o país de origem e
o país de exílio). Para ele, as pessoas que transitam entre pelo menos
duas culturas possuem uma visão mais ampla e “essa pluralidade de
visão dá origem a uma consciência de dimensões simultâneas, uma
consciência que para tomar emprestada uma palavra da música - é
contrapontística” (SAID, 2003, p. 60).
Desse modo, Ifemelu e as mulheres do salão, bem como outras personagens que serão aqui analisadas, podem ser interpretadas
como sujeitos que transitam entre duas culturas e, por isso, constituem-se sujeitos híbridos. Segundo Bhabha (2013, p. 87), “o processo
de hibridização confunde a suposta pureza e insolubilidade dos grupos que se reúnem sob as diferentes identidades nacionais, raciais ou
étnicas”. Adotar o conceito de hibridismo é aceitar que quaisquer que
sejam as culturas envolvidas, todas são transformadas no momento
em que se interconectam, isto é, não existe uma cultura imaculada:
“o hibridismo coloca em xeque aqueles processos que tendem a conceber as identidades como fundamentalmente separadas, divididas,
segregadas” (BHABHA, 2013, p. 87).
A compreensão desse caráter híbrido das personagens permite entender as variações dos posicionamentos delas em relação à
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linguagem. A própria protagonista configura-se um elemento chave
na discussão desse tema no romance. Quando Ifemelu chega aos
Estados Unidos, ela decide adotar um sotaque americano e, poucos
anos depois, ela decide abrir mão disso e volta a assumir a forma
como falava na Nigéria. Além de outras questões que podem ser extraídas desse exemplo, que serão analisadas na próxima seção, essa
característica demonstra a possibilidade dessa personagem em transitar entre as culturas a que teve acesso e demonstra também que “a
questão da identificação (...) é sempre a produção de uma imagem
de identidade e a transformação do sujeito ao assumir aquela imagem” (BHABHA, 2013, p. 84). Essas considerações podem guiar a
análise de Americanah entendendo como o comportamento de cada
personagem se relaciona ao processo de adaptação cultural e, principalmente, ao exercício do poder.

A LINGUAGEM, OS CONFLITOS
E AS ESTRATÉGIAS DE RECONHECIMENTO
Depois dessa breve reflexão sobre o problema das identidades
e considerando os deslocamentos narrados no romance, vamos considerar que as personagens, ao se depararem com a diferença cultural
em um país estrangeiro, irão encontrar na linguagem um mecanismo
de adaptação e que, portanto, seja qual for a estratégia adotada por
cada uma, trata-se uma reação ao olhar do Outro. As mudanças de
posicionamento das personagens serão lidas como reação frente a
padrões normativos e como estratégias de assimilação ou resistência
e associação com o poder. Para isso, partimos da concepção de que
“o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do
qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 2014, p. 10).
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As estratégias linguísticas que aparecem no romance tomam
forma na pronúncia das palavras, na alteração da sintaxe de uma língua, na inserção de expressões em igbo em frases construídas em língua inglesa, e na alternância de uma língua por outra, o que acontece
quando, por exemplo, uma personagem está falando em inglês e se
dirige a outra falando em igbo. Essas mudanças, geralmente, são introduzidas pelo narrador da história, o que acaba destacando o papel
da linguagem na construção das personagens, mas algumas vezes
elas simplesmente aparecem sem ser introduzidas, podendo causar
algum tipo de estranhamento no leitor. Nesse âmbito, há que se fazer
a diferença, também, entre as expressões em igbo que são traduzidas
automaticamente para o inglês pelo romance, facilitando a compreensão e omitindo a língua africana, e as que aparecem com tradução
posterior, que deixam o leitor não autóctone em suspense e provocam
certa consciência de ignorância em relação ao Outro.
O próprio título do romance se refere a uma variação que está
relacionada ao processo de americanização marcado pelo “sotaque”
de personagens que migraram para os Estados Unidos. Esse fenômeno é discutido e explicado pelas próprias personagens do romance, em uma conversa entre Ifemelu e suas amigas. Ginika, uma das
meninas do grupo, fala que irá se mudar com a família para os Estados Unidos, por decisão de seus pais, professores universitários que
se encontravam insatisfeitos com o governo local devido aos salários
que não eram pagos e às condições ruins de trabalhos. Ranyinudo,
uma das garotas, diz que “ela vai voltar como uma tremenda americanah, que nem a Bisi” (ADICHIE, 2014, p. 74). Quando Ranyinudo
conclui sua fala para as amigas, o narrador informa que as meninas
riram com a palavra “enfestoada de alegria com sua quinta sílaba
estendida” e Bisi é descrita como uma pessoa que voltou cheia de
“estranhas afetações, fingindo que não entendia mais ioruba e acrescentando um erre arrastado a todas as palavras em inglês que falava”
(ADICHIE, 2014, p. 74). Uma “americanah”, portanto, é uma pessoa
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que passou pelo processo de aculturação em um país estrangeiro
cujas marcas são perceptíveis na linguagem, por vezes propositadamente, como uma forma de impor sua experiência em um país rico
de uma forma de superioridade.

S U M A R I O

É nessa experiência que Ifemelu decide adotar um sotaque
americano, diante de uma situação bastante específica em que ela se
sente diminuída, que é a sua chegada à universidade e o seu encontro com Cristina Tomas, recepcionista responsável pela matrícula dos
calouros, descrita por “seus olhos azuis, seu cabelo desbotado e sua
pele pálida” (ADICHIE, 2014, p. 146). Cristina, ao se dirigir a Ifemelu, fala pausadamente, aparentemente na tentativa de ser mais compreensível. Ifemelu parece sentir-se incomodada com o tratamento que
recebe e, percebendo o que estava acontecendo, fala para a recepcionista que ela sabe falar inglês, sugerindo que não havia necessidade
de falar daquele modo, mas a recepcionista responde: “’Aposto que
fala (...) Só não se fala bem’”. (ADICHIE, 2014, p. 147). A resposta de
Cristina Tomas demonstra, nesse contexto, a presumida superioridade
do inglês americano, como se ele fosse um padrão que pode avaliar se
alguém fala bem a língua, e, por trás disso, apresenta-se o sentimento
de superioridade de um povo em relação a outros.
Até esse momento, Ifemelu já havia se dado conta da diferença
entre os americanos brancos e pessoas de outros lugares e etnias,
inclusive pelo estranhamento que sentiu em relação a sua tia, que
havia se mudado para os EUA antes dela. Ifemelu, a princípio, não conseguia entender as mudanças de atitude de tia Uju, a forma como ela
passou a pronunciar as palavras e concluiu que “a América a deixara
submissa” (ADICHIE, 2014, p. 121). Mas a partir do encontro com Cristina Tomas ela passaria a agir de forma semelhante da tia porque, de
acordo com sua perspectiva, ela “se encolheu. Como uma folha seca
(...) não deveria ter se acovardado e encolhido, mas o fez” (ADICHIE,
2014, p. 147). Nesse ambiente, Cristina Tomas é o Outro e Ifemelu se
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sentiu avaliada por esse Outro, se sentiu exposta e também diminuída.
Ela sabe que inglês é uma de suas línguas maternas e mesmo assim
se sentiu limitada quando percebeu a oposição entre ela e a recepcionista americana. Nesse sentido, a decisão que a protagonista toma é
uma resposta a esse Outro e ao conflito gerado na oposição entre eles.
Frantz Fanon, em seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas (1952),
discute o que ele chamou de “vias de embranquecimento”, que estão
relacionadas ao deslocamento de sujeitos oriundos de países colonizados para as metrópoles coloniais e a descoberta do racismo. As máscaras brancas, de acordo com autor, são formas não apenas de adentrar uma nova cultura, mas de ser reconhecido pelo olhar do Outro. Para
ele, o desejo de “tornar-se branco” surge da impossibilidade do negro
de se identificar com os padrões hegemônicos, de ocupar espaços, de
ser reconhecido e, então, ele passa a aspirar à brancura que permitirá o
seu reconhecimento pelo olhar do Outro. Fanon (...) destaca que, nesse
processo, a linguagem é a principal forma de embranquecimento, visto
que ela é um “poder extraordinário” a carregar o peso de uma cultura.
Tendo como contexto a relação entre colonizador e colonizado, o autor
afirma ainda que a língua da metrópole se torna o padrão a ser aspirado
pelo negro da colônia, que é obrigado a tomar posição diante dela. A
atitude de Ifemelu, enquanto imigrante negra, recém-chegada ao novo
país, pode ser caracterizada, portanto, como a adoção de uma máscara que permitirá que ela busque seu reconhecimento.
O anseio da protagonista em alcançar esse padrão é apresentado nos momentos em que ela demonstra satisfação por ter seu esforço
reconhecido por outras pessoas. Um exemplo disso é quando Ifemelu
atende à ligação de um funcionário de telemarketing e agradece ao rapaz quando ele diz que ela “parece uma americana falando” (ADICHIE,
2014, p. 191). Depois disso, Ifemelu refletiu sobre por que agradecera
àquele comentário, “por que era um elogio, uma realização soar como
um americano?” (ADICHIE, 2014, p. 191). Esse primeiro processo de
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modificação da protagonista, essa tentativa de copiar o modo de falar
dos estadunidenses está intimamente ligado ao desejo que ela sente
de ser reconhecida, pois, como afirma Bhabha (2013, p. 83), “existir é
ser chamado à existência em relação a uma alteridade, seu olhar ou locus. É uma demanda que se estende em direção a um objeto externo”.
Bhabha apresenta um conceito que também pode ser útil para
entender o comportamento de Ifemelu, que é a Mímica. O conceito de
mímica é utilizado para descrever o processo pelo qual o colonizado é
encorajado a imitar os costumes, valores, comportamentos e a língua
do colonizador. Para Bhabha (2013, p. 146), a mímica é “uma articulação dupla, uma estratégia complexa de reforma, regulação e disciplina
que se ‘apropria’ do Outro ao visualizar o poder”. A intenção de Ifemelu
ao adotar um ‘sotaque americano’ é se sentir mais integrada a sua
nova realidade e essa estratégia é utilizada como forma de iludir o colonizador “que acredita estar vendo na imitação a subserviência completa do colonizado” (ALVES, BONNICI, 2007, p. 15), como na passagem
em que o funcionário de telemarketing está “elogiando” Ifemelu.
Entretanto, Bhabha (2013) explica que, apesar do desejo de parecer autêntico, o que já é em si uma contradição, a mímica não representa uma harmonização, mas sim um desvio, ou um deslizamento.
Devemos, portanto, destacar que o sotaque de Ifemelu, segundo o
narrador, “tinha rachaduras, era consciente, precisava ser lembrado.
Exigia um esforço (...) se Ifemelu estivesse em pânico, apavorada ou
fosse acordada de supetão no meio de um incêndio, não ia lembrar
como produzir aqueles sons americanos” (ADICHIE, 2014, p. 189). O
processo de apropriação dos padrões estadunidenses pela personagem pode ser lido não como uma forma de sujeição, mas como uma
estratégia de assimilação, que não é completa, mas permite que ela se
aproprie de características de um novo ambiente em benefício próprio.
Outra personagem que permite entender essa busca em alcançar uma nova forma de uso da linguagem é Halima, funcionária do
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salão de beleza. Halima explica para outras mulheres que estavam no
salão que, quando ela chegou aos Estados Unidos, batiam em seu
filho, na escola, segundo ela, pelo “sotaque africano”: “eles bateram,
bateram, bateram. Meninos negros bateram nele daquele jeito. Agora
sotaque foi embora e não tem mais problema” (ADICHIE, 2014, p. 204).
A fala de Halima denuncia uma violência física cometida por um grupo
em relação a outro, uma violência que se relaciona a diferença que é
marcada pela linguagem e, desse modo, a mudança no tocante ao uso
da língua aparece como uma estratégia de defesa. Fato é que a fala
de Halima também pode justificar a conduta das personagens em um
processo de aculturação. Destaca-se ainda que a oposição representada nessa cena acontece entre meninos negros americanos e meninos negros africanos, quebrando a oposição entre negros e brancos.
Tal como Ifemelu assume uma posição em relação a uma mulher
branca também o filho de Halima “transforma” sua linguagem depois
de submetido à violência por parte de outros meninos negros, não
africanos. Isso revela que o poder pode ser exercido por um grupo
sobre o outro, mas também reafirma a ideia de que o poder não é uma
posição estável, pois, os mesmos meninos negros que bateram no
filho de Halima, podem estar em uma condição de “desvantagem” em
relação a meninos brancos. Foucault afirma que todos podem ocupar
posições de dominador e dominado, mas explica que o poder “é o suporte móvel das correlações de força que, devido a sua desigualdade,
induzem continuamente estados de poder” (FOUCAULT, 1988, p. 88).
Para o autor, o poder circula pela sociedade e atravessa os indivíduos,
ele não parte de um ponto fixo, mas surge de vários lugares, fenômeno
que ele chamou de onipresença do poder.
Nesses diferentes tipos de conflitos narrados em Americanah,
outras estratégias tomam forma, como a Civilidade Dissimulada (sly
civility), apresentada por Bhabha (2013). O autor explica que esta estratégia ocorre quando o colonizado se apropria da cultura do coloniza-
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dor para “benefício” próprio. Confrontado pelo Outro, o sujeito utiliza
aspectos da cultura dominante a seu favor através do fingimento, isto
é, ele aceitaria um padrão dominante apenas evitar um conflito com o
Outro. Uma personagem que ajuda a elucidar esta estratégia é tia Uju,
visto que há várias passagens na obra que apresentam as alternâncias
de seus posicionamentos.
Tia Uju é uma médica nigeriana de classe média que mantem
um relacionamento com um homem que, ao longo do texto, é mencionado como “general”, um homem casado com uma outra mulher,
que garantia a tia Uju conforto, como o próprio texto afirma, a partir
da percepção de Ifemelu sobre a casa da tia em Dolphin Estate: “O
banheiro a fascinou, com sua torneira de água quente, seu chuveiro caudaloso, seus azulejos cor de rosa (...) até a cozinha tinha ar
condicionado. Ifemelu queria morar ali. Ia impressionar suas amigas”.
(ADICHIE, 2014, p. 84). Quando tia Uju contou ao General que estava
grávida, ele disse que ela teria o bebê no exterior e, assim, ela escolheu
os Estados Unidos como destino. Após a morte do general, vítima de
um acidente, com um filho e diante das condições em que se encontra,
tia Uju resolve partir para o país que ela já havia escolhido. Seu objetivo
é conseguir trabalhar como médica no Estados Unidos e, para isso, ela
precisa ser aprovada nos testes exigidos para obtenção da licença.
Posteriormente, quando Ifemelu vai morar com a tia, ela se dá
conta das duras condições de tia Uju, que ela ainda não tinha sido
aprovada nos exames para exercer medicina no novo país e que a situação estava mais difícil do que ela poderia saber quando conversava
com a tia por telefone. A dificuldade financeira, as reprovações nos
testes e todo o processo de estabelecimento no novo país foram transformando o comportamento da personagem, de modo que Ifemelu
sente um estranhamento em relação a ela. Essa mudança é logo destacada na forma de falar da tia Uju que, quando vai buscar a sobrinha
no aeroporto, ao atender o celular, pronuncia seu nome “iu-ju, como
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os americanos faziam” (ADICHIE, 2014, p. 116) e Ifemelu, que estava
junto dela, perguntou: “É assim que você pronuncia seu nome agora?”. A partir disso, a narrativa desenvolve a ideia de que tia Uju já não
parece mais tão familiar para Ifemelu, “era como se a velha intimidade
entre elas tivesse desaparecido de repente” (ADICHIE, 2014, p. 118).
Sem ter licença para exercer sua profissão, com aluguel e plano
de saúde para pagar, tia Uju se esforça para sobreviver nesse novo
país o que contrasta com o seu objetivo inicial: encontrar oportunidades de estabelecer um padrão de vida mais elevado do que aquele que
teria na Nigéria, após a morte de Oga, o general. No supermercado,
comprava apenas o necessário e o que estivesse em promoção. Em
uma cena, nesse espaço, tia Uju discute com o filho por que ele queria
levar um cereal de uma marca mais cara. Dike, diante da proibição da
mãe, pega a caixa de cereal e corre em direção ao caixa. Na frente da
atendente, tia Uju manda o menino devolver a caixa, mas agora com
um comportamento diferente, pois, segundo o narrador, ela fala
com o sotaque anasalado e escorregadio que usava quando falava com americanos brancos, na presença de americanos brancos, ou onde pudesse ser ouvida por americanos brancos. Junto
com o sotaque, surgia uma nova personalidade, de alguém que
pedia desculpas, rebaixava-se. Ela foi solícita em excesso com
a caixa. “Desculpe, desculpe”, disse, procurando o cartão de
débito na carteira. Como a mulher estava olhando, tia Uju deixou
Dike ficar com o cereal, mas, quando eles chegaram ao carro,
agarrou sua orelha, puxou e torceu. (ADICHIE, 2014, p. 120).

A cena demonstra como tia Uju adota conscientemente uma
forma de agir que ela julga adequada para a situação. A mulher que
trabalha como caixa no supermercado atua sobre Tia Uju tal como
Cristina Tomas atua sobre Ifemelu: é a presença do outro pelo qual a
personagem sente a necessidade de ser reconhecida. Nota-se como
o narrador avalia o desempenho da personagem quando fala “solícita
em excesso”, indicando um comportamento que não é natural, mas
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ocorre porque “a mulher estava olhando”. Mas diferente de Ifemelu
que, a partir do contato com o outro, resolveu imitar o sotaque americano, tia Uju adota esse comportamento apenas momentaneamente,
na presença do Outro, pois assim que voltam para o carro, estando
na presença apenas do filho e da sobrinha, ela retorna ao seu comportamento ‘habitual’.
Essa é uma característica de Tia Uju. Ela sabe que precisa adotar formas de se sentir parte do novo mundo ao qual está inserida.
Ifemelu, por sua vez, entendeu o comportamento da tia como um ato
de submissão, mas esse ato pode ser interpretado como a máscara
branca sobre a qual Fanon se refere, porque “quanto mais afastado o
colonizado estiver da sua selva, mais facilmente absorverá os valores
culturais da metrópole. Quanto mais ele rejeitar sua negridão e selva,
mais branco ele será” (FANON, 1983, p. 18). A atitude de tia Uju pode
ser ainda compreendida como a estratégia de civilidade dissimulada,
uma vez que ela sabe que pode se apropriar de aspectos de uma
outra cultura, embora essa assimilação não seja completa, pois, como
diz o narrador, o sotaque de tia Uju era “escorregadio”.
Tia Uju tem consciência de que está em um entre-lugar e que
precisa encontrar uma forma de existir neste espaço. Essa percepção
da personagem pode ser identificada em diferentes trechos da narrativa, sempre quando ela precisa estar em contato com esse Outro,
que lhe confronta, seja durante uma entrevista de emprego ou fazendo
compras em um supermercado. Neste confronto, importa perceber o
destaque da linguagem como a estratégia adotada por tia Uju, pois,
como diz o narrador, “junto com o sotaque, surgia uma nova personalidade” e, desse modo, a relação entre linguagem, identidade e poder
torna-se mais compreensível. Assim, essa cena permite perceber Tia
Uju como um sujeito que está à margem e que procura disfarçar as
marcas da sua cultura nativa para se sentir aceita em um novo espaço, mas permite também percebê-la como um sujeito híbrido, que
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ao atravessar os universos sociais a que teve acesso utiliza aspectos
específicos da cultura hegemônica a seu favor. Essa perspectiva da
personagem fica bastante evidente no conselho que dá para a sobrinha: “você está em um país que não é o seu. Faz o que precisa fazer
se quiser ser bem-sucedida.” (ADICHIE, 2018, p. 131).
Apesar disso, ao mesmo tempo em que ela adota um sotaque
americano, tia Uju proíbe que Ifemelu fale com Dike em igbo justificando que o fato de falar duas línguas iria confundi-lo. Em uma tentativa
de fazer o filho passar por um processo de aculturação, ela o priva de
ter acesso a outro sistema linguístico. Isso demonstra que a “vantagem” efetiva percebida pela personagem não está no trânsito entre
culturas distintas, mas sim no domínio de uma língua que lhe confere
algum poder, na conjuntura a qual está inserida.
Ainda neste viés, podemos discutir o discurso de Mwombeki,
estudante universitário que se dirige a outros estudantes universitários oriundos de países africanos para falar sobre a adaptação à vida
nos Estados Unidos, enquanto negros e estrangeiros. Nesse discurso,
Mwombeki apresenta uma série de sugestões aos colegas e descreve
hábitos sobre o estilo de vida americano:
Logo, logo vocês vão adotar um sotaque americano, pois não
vão querer que as pessoas do serviço de atendimento ao consumidor fiquem falando “O quê? O quê?” No telefone. Vão
começar a admirar africanos que têm um sotaque americano
perfeito, como nosso irmão Kofi aqui. Os pais vieram para cá de
Gana quando ele tinha dois anos, mas não se enganem com o
sotaque dele. Se forem à sua casa, verão que comem kenkey
todos os dias. O pai deu uma bofetada nele quando tirou C
numa matéria. Não tem bobagem de americano naquela casa.
Ele vai a Gana todos os anos. Chamamos pessoas como Kofi
de africanos americanos, não afro-americanos, que é como
chamamos nossos irmãos e irmãs cujos ancestrais eram escravos (ADICHIE, 2014, p. 153-154).
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Um dos aspectos que esta passagem pode elucidar é o de que
a fala de Mwombeki parte de uma experiência coletiva. O discurso do
aluno tanzaniano não trata de suas experiências particulares nesses
espaços, mas sobre as experiências do seu grupo enquanto negros
e negras vivendo em um país que não é o seu. A divisão de grupos
aparece mais uma vez no romance manifestada na fala incisiva de
Mwombeki, marcada pelo afastamento do “nós” e do “eles”. Esse afastamento também ocorre em relação aos estudantes afro-americanos,
aos quais ele se refere por “nossos irmãos e irmãs cujos ancestrais
eram escravos”. Depois, importa destacar, a partir do tom empregado
pelo estudante, que Mwombeki parece não concordar com o que ele
mesmo diz. Por trás de um discurso “utilitário”, parece haver uma crítica sobre o que eles precisam passar, enquanto negros e imigrantes, no
processo de adaptação ao novo país e assim, trazemos, mais uma vez,
o conceito de civilidade dissimulada. Mwombeki está aparentemente
exaltando a atitude da família de Kofi que, em casa, buscam manter
vivos aspectos da cultura do seu país de origem exemplificados, no
trecho acima, na culinária e nos costumes.
A atitude da família de Kofi, apresentada por Mwombeki, sugere
uma estratégia de civilidade dissimulada, pois ela se apropria de um
padrão linguístico, mas não abre mão de costumes africanos da própria origem. Desse modo, a família de Kofi evita um conflito direto com
os habitantes do novo país e nisso consiste o conselho de Mwombeki
para os novos alunos. Assim, ao se referir a “um sotaque americano
perfeito”, Mwombeki não necessariamente está concordando com o
status dessa linguagem ou emitindo uma opinião particular sobre ela,
a intenção não é elogiar a forma de falar dos americanos, mas de se
referir ao uso de uma linguagem que seria adequado para conseguir
estar integrado à nova cultura, reforçando a ideia da utilização da linguagem como artifício para a obtenção dessa vantagem.
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Diante disso, as estratégias discutidas por Bhabha podem ser
lidas como formas de resistência dos sujeitos que foram subjugados à
uma cultura dominante. Contudo, elas podem também apresentar um
problema no que se refere à ideia de vantagem ou benefício do sujeito
híbrido, em um contexto em que estas personagens negras e imigrantes encontram-se marginalizadas. Para Bhabha, a ideia de hibridismo
pode apresentar “um lado positivo” do processo de assimilação cultural, diante da opressão. Nesse sentido, alguns críticos, ao analisarem
as estratégias descritas por Bhabha, segundo Stam (2006, p. 322),
entendem a civilidade dissimulada como “um patético prêmio de consolação para os povos oprimidos, como se fora dito: “Claro, você perdeu sua terra, sua religião, e eles o torturam, mas procure enxergar o
lado positivo: você é híbrido”. Por outro lado, a perspectiva de Fanon
enfatiza uma visão binária na compreensão das relações de poder, em
um contexto de colonização, para entender a assimilação cultural pelo
negro que chega à metrópole colonial, o que deixa a teoria um pouco
maniqueísta. O autor também vê a apreensão da linguagem como um
poder para adentrar um outro mundo, mas ele parte de uma visão mais
específica entre dominador e dominado.
Por fim, todas as estratégias aqui descritas surgem pela necessidade de cada personagem de se sentir percebida por uma coletividade. A linguagem aparece como um poder que pode dificultar ou facilitar
a vivência em um país estrangeiro. De fato, as personagens compartilham condições parecidas e há uma identificação que se estabelece
por meio da forma como elas são vistas e pelas pressões normativas
sobre elas. Mas a linguagem também traz um estranhamento entre as
personagens, que não são tratadas de forma homogênea, apesar das
constantes divisões de grupos, da separação entre o “nós” e o “eles”,
fazendo com que elas busquem diferentes estratégias ao se fixarem
no novo país. A homogeneização poderia reduzir a construção das
identidades e complexidade das personagens, em meio às relações
em que se encontram. Em outras palavras, um indivíduo pode ser dissonante do seu grupo.
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Concluímos também que o entre-lugar onde as personagens
desse romance estão situadas de fato constitui uma possibilidade de
apreensão de aspectos de mundos distintos, conferindo a elas uma
identidade híbrida. Por outro lado, as personagens são obrigadas a se
posicionarem diante de uma imposição, pois o padrão que aparece na
narrativa atua sobre elas como um modelo que precisa ser aspirado
para que o processo de assimilação cultural seja facilitado. Nisto consiste a desigualdade presente nas relações de poder que aparecem na
obra, pois não se trata apenas de a diferença ser estabelecida entre
os grupos, mas sim que alguns grupos se encontram à margem da
sociedade estadunidense, e as estratégias que eles encontram, ainda
que sejam sinais de resistência, já indicam a presença da violência à
qual esses grupos são submetidos.
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Resumo: Este trabalho pretende analisar como as questões feministas e decoloniais se articulam na obra Questions for Ada (2015), da autora nigeriana Ijeoma Umebinyuo, considerada uma das maiores vozes da poesia contemporânea africana. Umebinyuo, em poemas como “The Returnee”, “Diaspora Blues”,
“Chewing Flowers”, entre outros, desenvolve temas relacionados à condição
das mulheres africanas numa perspectiva decolonial: ancestralidade, memória, violência sexual, vidas de mulheres, migração e perdas. Utilizando-nos dos
conceitos de “lugar de fala” (RIBEIRO, 2019), bem como de fundamentação
teórica acerca da relação entre feminismo e decolonialidade como Lugones
(2014), Segato (2012), Kilomba (2019) e Bonnici (2012), buscaremos observar como Umebinyuo pensa, através de seu ativismo poético, as interdições
e transgressões dessas mulheres num contexto cultural que ainda silencia e
coloca à margem da sociedade suas vozes e suas experiências.
Palavras-chave: Feminismo. Decolonialidade. Questions for Ada. Ijeoma
Umebinyuo.
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Abstract: This work aims to analyze how feminist and decolonial issues are
articulated in the work Questions for Ada (2015), by the Nigerian author Ijeoma Umebinyuo, considered one of the greatest voices in contemporary African
poetry. Umebinyuo, in poems like “The Returnee”, “Diaspora Blues”, “Chewing
Flowers”, among others, develops themes related to the condition of African
women in a decolonial perspective: ancestry, memory, sexual violence, women’s lives, migration and losses. Using the concepts of “place of speech” (RIBEIRO, 2019), as well as theoretical foundations about the relationship between
feminism and decoloniality as Lugones (2014), Segato (2012), Kilomba (2019)
and Mignolo (2017), we will seek to observe how Umebinyuo thinks, through
her poetic activism, the interdictions and transgressions of these women in a
cultural context that still silences and places their voices and their experiences
on the margins of society.
Keywords: Feminism. Decoloniality. Questions for Ada. Ijeoma Umebinyuo.
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Ijeoma Umebinyuo é uma escritora da etnia Igbo, nasceu em Lagos, capital da Nigéria e é poeta e contista. Desde seu primeiro livro,
Questions for Ada (Perguntas para Ada, ainda sem tradução por completo em língua portuguesa), publicado em 2015, Ijeoma tem sido considerada uma das maiores vozes da poesia contemporânea africana ligada
ao grupo de escritores ativistas chamado Writivism. Seus poemas têm
circulado pela Internet, Facebook, Instagram. Teve seus poemas traduzidos para várias línguas: francês, espanhol, português, turco e russo.
Seu TEDx talk foi chamado de “Dismantling The Culture of Silence”.
Algumas das principais características de sua produção literária
são: o caráter político da escrita; uma escrita inspirada pelos avós; a
influência da cultura oral africana; o uso dos versos livres; uma marcada perspectiva decolonial e um compromisso em descrever e problematizar a vivência cotidiana das mulheres negras, rompendo assim
a cultura do silêncio imposta a muitas dessas mulheres. Seus contos
e poemas foram publicados na The Stockholm Review of Literature,
The Wildness, The Rising Phoenix Review, Doll Hospital Journal, Black
Renaissance Noire - NYU Institute of African American Affairs, The Gordon Square Review, The 17th Street Review, The MacGuffin5 e na Ixquic.
Antología Internacional de Poesía Feminista, publicada pela Editorial
Verbum da Espanha em 2018, que teve como compiladora Daniela Sol.
Este artigo pretende analisar como as questões feministas e
decoloniais se articulam na sua obra Questions for Ada (2015). Umebinyuo, em seus poemas, desenvolve temas relacionados à condição
das mulheres africanas numa perspectiva decolonial: ancestralidade,
memória, violência sexual, vidas de mulheres, migração e perdas. Bus5 As informações sobre as publicações citadas constam no site da autora: https://www.theijeoma.com/info-contact. Acesso em 27 de março de 2020.

91

caremos observar como Umebinyuo pensa, através de seu ativismo
poético, as interdições e transgressões dessas mulheres num contexto
cultural que ainda silencia e coloca à margem da sociedade suas vozes e suas experiências.

S U M A R I O
O LUGAR DE FALA E A DECOLONIZAÇÃO
DO TEXTO POÉTICO
Os estudos de gênero, através da crítica feminista, encontram
na literatura uma fonte inesgotável de investigação no sentido de descortinar os meios de colonização da subjetividade dos sujeitos colonizados, levando em conta suas experiências e a consciência acerca
das suas realidades materiais. O questionamento acerca do que a
afro-americana Patricia Hill Collins denomina de “matriz de dominação”
vem sendo um dos pilares metodológicos do feminismo decolonial. A
pesquisadora afro-dominicana Ochy Curiel identifica duas fontes constituintes do feminismo decolonial:
De um lado, as críticas feministas feitas pelo Black feminism,
mulheres de cor, chicanas, mulheres pobres, o feminismo
materialista francês ao feminismo hegemônico em sua universalização do conceito mulheres e seu viés racista, classista e
heterocêntrico; de outro as propostas das chamadas Teoria Decolonial, o projeto decolonial desenvolvido por diferentes pensadorxs latino-americanxs e caribenhxs. (CURIEL, 2020, p. 125)

Ao analisarmos obras literárias de autoria feminina, a partir da
perspectiva decolonial, precisamos levar em conta o lugar de fala
dessas vozes, procurando identificar como suas realidades vividas
se definem e são produzidas pela colonialidade: “Tentar entender os
problemas das mulheres como comuns a todas, sem levar em conta
elementos como raça, classe, renda ou orientação sexual, seria silenciar sobre a multiplicidade de experiências específicas que compõem
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a condição feminina.” (MIGUEL; BIROLI, 2014, p. 89). Esse entrelaçamento de questões é chamado de interseccionalidade, ou seja, para
compreendermos as realidades que subjazem às experiências das
mulheres precisamos levar em conta o gênero, a raça e a classe às
quais pertencem. E daí inferir seus lugares de fala, reconhecendo que
essas dimensões “não são simples eixos de diferenças, são diferenciações produzidas pelas opressões de maneira imbricada, que produzem o sistema colonial moderno” (CURIEL, 2020, p. 133).
Segundo a filósofa Djamila Ribeiro, não há uma epistemologia
determinada sobre o termo “lugar de fala” – ou, ao menos, sua origem é imprecisa: “Acreditamos que este surge a partir da tradição da
discussão sobre feminist stand point – ponto de vista feminista, em
uma tradução literal – diversidade, teoria radical crítica e pensamento
decolonial”. (RIBEIRO, 2019, p. 58). Djamila apresenta, então, a sua hipótese de que “a partir da teoria do ponto de vista feminista, é possível
falar de lugar de fala”. (p. 59). Ela esclarece ainda que,
Não estamos falando de experiências de indivíduos necessariamente, mas das condições sociais que permitem ou não que
esses grupos acessem lugares de cidadania. Seria, principalmente, um debate estrutural. Não se trataria de afirmar as experiências individuais, mas de entender como o lugar social que
certos grupos ocupam restringem oportunidades. (RIBEIRO,
2019, p. 61).

Pensar assim o lugar de fala das mulheres na literatura africana
é algo que se configura como imprescindível ao analisar textos literários como os da autora aqui em estudo. O que se pode perceber é
que as histórias que moldaram/moldam as experiências das mulheres
africanas são muitas vezes estereotipadas. Daí o perigo de uma única
história, segundo a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie:
Todas essas histórias fazem de mim quem eu sou. Mas insistir
somente nessas histórias negativas é superficializar minha experiência e negligenciar as muitas outras histórias que me for-
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maram. A ‘única história cria estereótipos’. E o problema com
estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam
incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história.
(ADICHIE, 2009)

S U M A R I O

Ao observarmos a literatura produzida em África, imediatamente,
conscientizamo-nos do número reduzido de mulheres que escrevem,
têm suas obras publicadas e se tornam conhecidas fora das fronteiras
dos seus países. No texto “Vozes femininas em antologias poéticas”,
a pesquisadora Maria Nazareth Fonseca ressalta a importância das
antologias literárias para o caminho investigativo:
A investigação da produção literária africana de autoria feminina
terá, pois, de passar necessariamente pelas antologias literárias
que são, nesse sentido, um importante arquivo de textos publicados em jornais ou em publicações precárias de pequeno
alcance, que muitas vezes não chegaram a merecer uma publicação em forma de livro. (FONSECA, 2008)

Passada mais de uma década da publicação desse texto, tal
realidade continua atual, sobretudo quando se trata de obras de escritoras africanas de língua inglesa ou francesa. A falta de acesso a essas
obras é ainda mais evidente aqui no Brasil, provocando um desconhecimento acerca das especificidades culturais de cada país africano e
mais intensamente acerca dessa diversidade cultural expressa sob o
ponto de vista das mulheres escritoras.
O contato com esses textos nos permite compreender a necessidade de repensar conceitos centrais do feminismo hegemônico, como
maternidade, matrimônio, sexualidade, violência de gênero, a partir de
outra ótica, levando-se em conta a importância das experiências africanas nas construções teóricas gerais do feminismo, como propõe a
feminista nigeriana Oyèrónké Oyewùmí. Ao apresentar diferentes tipos
de organização familiar, em suas pesquisas sobre a sociedade iorubá
do sudoeste da Nigéria, a investigadora nigeriana denuncia a colonialidade do saber imposta pela hegemonia epistemológica e teórica dos
pesquisadores euro-estadunidenses:
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Em nenhuma área essa hegemonia é mais profunda que na produção de conhecimento sobre o comportamento humano, sua
história, sociedade e culturas. Como resultado, os interesses,
preocupações, predileções, neuroses, preconceitos, instituições
sociais e categorias sociais de euro-estadunidenses têm dominado a escrita da história humana. (OYEWÙMÍ, 2020, p. 85).

A multiplicidade de vivências acaba muitas vezes reduzida a
um único enredo contado como se fosse uma verdade absoluta: “Ao
ter como objetivo a diversidade de experiências, há a consequente
quebra de uma visão universal. Uma mulher negra terá experiências
distintas de uma mulher branca por conta de sua localização social, vai
experienciar gênero de uma outra forma.” (RIBEIRO, 2017, p. 61) Essa
literatura feita por autoras possui também uma potencialidade para a
revisão e o questionamento dos estereótipos e do próprio cânone literário ocidental, que tematicamente subjugou a mulher negra das mais
diversas formas e silenciou o seu discurso e sua produção literária ao
longo do tempo. A partir dessa verdade tomada como única foram
formados preconceitos e clichês que restringiram a leitura de toda uma
tradição de escritoras.
Uma das caracteríticas mais marcantes dos textos literários de
autoria femminina africanos é principalmente a presença de uma forte
ligação com a ancestralidade. Umebinyuo traz essa marca em um de
seus poemas chamado “Blood” (“Sangue”): “ Você descobriu partes
dos seus ancestrais dentro de você,/ Em sua dança, em seus poemas, em sua linguagem/ Você descobriu partes, pedaços dos seus
ancestrais/ Mesmo quando daqueles que se afogaram no oceano.”6
(UMEBINYUO, 2015, p. 106). A ancestralidade se faz presente não só
na materialidade física do eu lírico, bem como em seu fazer poético.

6 As traduções da língua inglesa para a língua portuguesa deste artigo são de autoria de
Fernanda Cardoso Nunes: “You found parts of your ancestors inside you, / In your dance,
in your poems, in your language/ You found parts, bits and pieces of your ancestors/ Even
those that drowned in the ocean.”
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É importante destacar que a ancestralidade é uma categoria
de relação, ligação e inclusão que liga o ser humano ao sagrado.
E a narrativa dessa verdadeira genealogia é fator de resistência em
contextos colonizadores. Analisemos o poema “Narratives” (“Narrativas”) (UMEBINYUO, 2015, p. 75):
Nossas mães
nossas bisavós
todas essas mulheres cujo sangue
nós carregamos.
Todas elas
e nenhuma delas
precisou ser salva
por alguém que as chamou de exóticas
ou tenta escrever suas culpas
para longe ao pesquisá-las.
Todas as nossas mães
sempre conheceream o poder
da sororidade;
você não as ensinou
a usar suas armas.7
Aqui temos o tema da ancestralidade aplicado à questão da
sororidade. Segundo bell hooks (2019, p.34), o conceito de “sororidade” vem de encontro ao “inimigo interno”, ou seja, ao sexismo
introjetado em muitas mulheres. Uma forma de combater esse sexismo seria a solidariedade política entre as mulheres proposta pelo
movimento feminista: “a sororidade feminista está fundamentada no
comprometimento compartilhado de lutar contra a injustiça patriar7 “Our mothers/ our great-grandmothers / all the women whose blood/ we carry. // All of them/
and none of them/ needed to be saved/ by someone who called them exotic/ or tries to write
their guilt/ away by researching them.// All our mothers have/ always know the power/ of
sisterhood;/ you didn’t teach them/ how to use their weapons.”
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cal, não importa a forma que a injustiça toma.” (2019, p.36). Ela lembra que essa sororidade enfraquece o sexismo e prepara o caminho
para a derrocada do patriarcado.
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É interessante notar que, no poema analisado, o eu lírico, solidário com suas ancetrais, assevera que a sororidade já era praticada
muito antes de sua apropriação pelo movimento feminista pelas mulheres negras oprimidas pelas religiões dos brancos (que traziam o
discurso salvacionista) e os discursos racistas dos antropólogos (que
as consideravam “exóticas”). A sororidade já era uma arma usada pelas ancestrais. O discurso colonizador tentou desarticular a sororidade
entre essas mulheres. Mas não conseguiu.

DECOLONIZANDO GÊNERO
O feminismo decolonial constitui uma possibilidade de superar a “colonialidade de gênero”. Conforme afirma María Lugones,
“descolonizar o gênero é necessariamente uma práxis. É decretar
uma crítica da opressão de gênero racializada, colonial e capitalista heterossexualizada visando uma transformação vivida do social.”
(LUGONES, 2014, p. 940). Além disso, “o sistema de gênero é não
só hierárquica mas racialmente diferenciado, e a diferenciação racial
nega humanidade e, portanto, gênero às colonizadas.” (LUGONES,
2014, p. 942). Na obra de Ijeoma Umebinyuo, o olhar colonizador
sobre o corpo feminino também é decolonizado: “você não está viva/
para agradar a estética/ do olhar colonizado.” 8 (UMEBINYUO, 2015,
p. 143). Neste poema curto, o eu lírico decoloniza o olhar colonizado
que tenta encaixá-lo num padrão de beleza imposto pelo sistema
capitalista e que exclui quem quer que não se encaixe no mesmo.
Vale lembrar que esse mesmo padrão é branco e europeu. O olhar
colonizado é, portanto, racista, como observa Grada Kilomba:
8 “you are not alive/to please the aesthetic/of colonized eye.”
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O racismo sempre foi parte central de toda a política europeia,
desde o início com o projeto europeu de escravatura, continuado com o projeto europeu de colonização e agora com a
imagem de uma Europa fechada em que ninguém pode entrar.
É um privilégio imenso que vem desse poder histórico.” (KILOMBA, 2016)

O racismo é uma das temáticas mais presentes na literatura de
autoria feminina africana não só em língua inglesa, mas também em
língua portuguesa e língua francesa. Os anos de escravidão, a violência sofrida por mulheres ao longo dos séculos até a atualidade, permanece deixando rastros racistas em toda a sociedade. Vale lembrar que,
no Brasil, por exemplo, mais da metade das vítimas de feminicídio são
mulheres negras e pobres. É uma dupla colonização: se os homens
foram colonizados, as mulheres foram duplamente colonizadas, visto
que, em muitas das sociedades africanas, elas já sofriam preconceito
pelo próprio fato de serem mulheres. Como observa Lélia Gonzalez:
[...] é justamente a consciência objetiva desse racismo sem disfarces e o conhecimento direto de suas práticas cruéis que despertam esse empenho, no sentido de resgate e afirmação da
humanidade e competência de todo um grupo étnico considerado ‘inferior’. A dureza dos sistemas fez com que a comunidade
negra se unisse e lutasse, em diferentes níveis, contra todas as
formas de opressão racista. (GONZALEZ, 1988, p. 74)

Assim, as relações que se estabelecem no processo colonizador, tema recorrente na obra de Umebinyuo, são destruidoras de laços,
através da violência que mata através do mesmo racismo que segrega
(UMEBINYUO, 2015, p. 112):
a colonização agora está embalada
em diferentes pacotes.
nós matamos nossos irmãos
nas fronteiras.
lá corre um rio de dor
veja nossas mãos ensanguentadas
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nós tentamos chegar
com outra música para a nossa terra
mas há jaulas
para aqueles que não
cantam a canção dos opressores.9
Esse sentimento de não reconhecimento do irmão, do outro
gera a guerra e a diáspora: “Então,/ aí está você/ estrangeiro demais
para casa/ estrangeiro demais para ficar aqui/ Nunca o suficiente para
ambos.”10 (UMEBINYUO, 2015, 175). Temos o tema do imigrante que
não se reconhece mais em sua terra natal, nem é reconhecido no local
para onde imigra ou se refugia. Em “Diaspora Blues” (“Blues da Diáspora”), título do poema, Umebinyuo escreve sobre essa experiência
de não-lugar que marca a vida de quem precisa sair do seu lar. Em um
texto de 2016, “On Womanhood and Belonging: A dialogue with Ijeoma
Umebinyuo”, ela diz que:
Eu escrevi “Blues da Diáspora” porque eu voltei a Nigéria em
2013 depois de um longo tempo. Infelizmente, eu me senti muito
deslocada. Havia um pouco da sensação de romantizar o passado, inteiramente minha falta. Eu tinha essa ideia de que eu
devia voltar e me encaixar perfeitamente no espeço que deixei.
Mas é sempre impossível para nós fazer isso. Porque há o fato
de que eu havia crescido muito enquanto pessoa. E entendido
a dinâmica de quem eu sou e estar no estrangeiro e as pessoas
perguntando “de onde você é” e ainda fazendo essa pergunta
depois de tantos anos. Eu me perguntei a qual lugar eu realmente pertencia.11 (UMEBINYUO, 2016).
9 “colonization now wrapped/ in different gifts./ we killed our brothers/ over country lines./
over country lines./ there lies a river of pain,/ look at our bloody hands/ we have tried to
come up/ with another song for our land/ but there are jails/ for those who do not/ sing the
song of the oppressors.”
10 “So, / here you are/too foreign for home/too foreign for here. / Never enough for both.”
11 “I wrote Diaspora Blues because I came back to Nigeria in 2013 after a long time. Unfortunately, I felt very much displaced. It was a little bit of romanticizing the past, entirely my
fault. I had this idea that I will come back and I will perfectly fit into the space that I left. But
it’s always impossible for us to do that. Because there is the fact that I had grown up so
much as a person. And understanding the dynamics of who I am and being abroad and
people saying ‘where are you from’ and still getting this question after so many years. I
asked myself where I really belong.”
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Esse sentimento de não-pertencimento vai estar presente em
vários de seus poemas. O deslocamento vivido pelo sujeito diaspórico
se configura aqui como um não encontrar-se em lugar nenhum; portanto, sua identidade se torna fragmentada e não-localizada. Perde-se
as raízes, dessa forma, perde-se a conexão com as ancestrais e as
experiências vividas pelas mulheres que vieram antes dela.
A perda da identidade através da humilhação sofrida pela violência racista e sexista também pode ser vista no poema “Chewing
Flowers” (“Mastigando Flores”) (UMEBINYUO, 2016, p.227):
Escrevo pelas mulheres que já foram
meninas que julgaram a si mesmas pelo olhar
daqueles que não poderiam compreender sua luz
Escrevo pelas mulheres que gaguejaram só por
falarem e que ficaram quietas quando
palavras malditas a atacaram
Escrevo pelas mulheres que permanecem ajoelhadas
gritando ao telefone quando os amores vão embora
quando os amigos partem
Escrevo por todas aquelas mulheres que ainda mostram
um sorriso
após lutar contra seus demônios na noite anterior
Também escrevo pelas mulheres que não sorriem
no dia seguinte. mulheres que precisam de um dia ou mais
para
se recuperarem das brutalidades do mundo.12
12 Tradução de Bianca Gonçalves (2018). Disponível em: https://biancanaoebranca.wordpress.com/2018/12/24/irma-sempre-escrevi-sobre-nos-tres-poemas-de-ijeoma-umebinyuo/. Acesso em 19 de março de 2020.
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As brutalidades do mundo, as dores vividas por meninas/mulheres que foram julgadas pelo “olhar colonizado” da estética branca e
racista se converte em dor sofrida e calada, mas que se pronuncia na
voz do eu lírico do poema. No curto e pungente “Poem No. 1” (“Poema
No. 1”) (UMEBINYUO, 2016, p.36), ela escreve: “I did not know/ the
bodies of women/ were meant to be/ a museum of tragedies, / as if we
were meant to carry the ocean/ without drowning”. Transcrevo aqui a
tradução de Bianca Gonçalves (2018):
Eu não sabia
que o corpo da mulher
foi feito para ser
um museu de tragédias,
como se fóssemos feitas para carregar
o oceano
sem se afogar.13
A descoberta do corpo da mulher como esse local de dor e
de prazer, esse verdadeiro “museu de tragédias” nos lembra da escrita da autora afrobrasileira Conceição Evaristo, que também tematiza
esse corpo da mulher negra como locus da exploração colonizadora
de tantos séculos, e que traz essas marcas inscritas em sua memória
como peças de um “museu da dor”. O corpo da mulher negra como
se tivesse sido feito para carregar o oceano (lugar este que guarda em
suas profundezas tantos corpos dos negros escravizados e mortos durante as travessias do continente africano para o americano), seja ele
de lágrimas ou de filhos, sem se afogar nas dores de tantas injustiças.
Seus versos se convertem em voz que brada, que grita as dores e as reivindicações de mulheres que cada vez mais vem se fazendo ouvir e transformando o contexto em que vivem. Daí também
sua ligação com o movimento feminista. Em entrevista concedida a
13 Disponível em: https://biancanaoebranca.wordpress.com/2018/12/24/irma-sempre-escrevi-sobre-nos-tres-poemas-de-ijeoma-umebinyuo/. Acesso em 19 de março de 2020.
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Lara Witt em 2017, entitulada “Decolonizing poetry an interview with
Ijeoma Umebinyuo”, Umebinyuo se identifica como feminista e ao ser
questionada sobre como o feminismo a influenciou, ela responde:
“Pois para que uma mulher escreva, fale, narre e crie histórias como
eu faço, ser feminista não é uma opção: É uma necessidade.”14 Vê-se
aí a importância do movimento feminista para a abertura de espaços
para que as mulheres negras escritoras e artistas possa desenvolver
livremente suas produções literárias e artísticas.

CONCLUSÃO
A obra da nigeriana Ijeoma Umebinyuo se apresenta como uma
escrita impactante que denuncia as injustiças sofridas pelas mulheres,
no caso aqui principalmente as mulheres negras, e se configura como
espaço de contestação e transgressão da dominação masculina até
então reinante nas diversas literaturas africanas.
Temas como ancestralidade, diáspora, maternidade, violência
contra as mulheres são desenvolvidos em versos que trazem essa carga
de denúncia das perdas decorrentes dos processos de colonização. Decolonizar a vida e a literatura de autoria feminina é algo que se faz urgente e que podemos perceber claramente no fazer poético de Umebinyuo.
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Resumo: A presente pesquisa versa sobre o romance Atonement (2001), do
escritor Ian McEwan, cuja tradução, Reparação, foi publicada no Brasil em
2002, e tem como foco a análise de elementos relacionados a definições de
gênero. Na apresentação da temática abordamos a metaficção, uma das questões centrais da obra, uma vez que esta permeia a narrativa como um todo.
Partimos então para a exposição da manifestação das nuances de gênero no
decorrer do romance. No que diz respeito ao papel materno na sociedade
inglesa, abordamos Sawyers (2018); para a discussão sobre masculinidade,
nos baseamos em Więckowska (2015); acerca da abordagem de gêneros em
Atonement, utilizamos Stolarek (2013) e Ikram (2018); quanto ao papel das
mulheres na sociedade, fizemos uso dos estudos de Abdel-Moety (2018). Em
uma leitura concentrada nas relações sociais, no papel que certos personagens em suas classes sociais e gêneros têm na sociedade inglesa retratada na
narrativa, é possível perceber questões abordadas na obra que são existentes
ainda atualmente. A título de exemplo da análise temos Cecilia, personagem
feminina que é impedida de avançar academicamente devido às imposições
da sociedade; e Robbie, que reflete a sensibilidade masculina em meio ao terror da guerra. Dessa forma, e por meio de outras manifestações, percebemos
que há variadas representações de gênero no romance.
Palavras-chave: Gênero. reparação. Ian McEwan.
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Abstract: This research deals with the novel Atonement (2001), by the writer Ian
McEwan, whose translation, Reparação, was published in Brazil in 2002, and
focuses on the analysis of elements related to gender definitions. In the presentation of the theme, we approached metafiction, one of the central issues of the
work, since it permeates the narrative as a whole. We then started to expose
the manifestation of gender nuances in the course of the novel. Regarding the
maternal role in the English society, we approached Sawyers (2018); for the
discussion on masculinity, we used Więckowska (2015); concerning the gender
approach in Atonement, we used Stolarek (2013) and Ikram (2018); regarding
the role of women in society, we dealt with studies by Abdel-Moety (2018). In a
reading focused on social relations, on the role that certain characters in their
social classes and genders have in the English society portrayed in the narrative,
it is possible to perceive issues addressed in the work that are still existing today.
As an example of the analysis we have Cecilia, a female character who is prevented from advancing academically due to the impositions of society; and Robbie,
who reflects male sensitivity amid the terror of war. Thus, and through other manifestations, we realize that there are varied gender representations in the novel.
Keywords: Gender. Atonement. Ian McEwan.
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O romance Atonement (2001), do escritor britânico, Ian McEwan, trata da história de Briony, uma menina de treze anos que gosta
de escrever histórias fictícias e fantasiosas. O enredo também conta
com o romance entre Cecilia, irmã mais velha de Briony, e Robbie, o
filho da empregada da família. O romance entre os dois começa de
forma inquietante, mas com o passar da narrativa, vai ganhando forma, pelo menos no ponto de vista de quem lê o livro, pois para Briony
em sua imaginação fértil, Robbie passa a ser um indivíduo passível
de desconfiança, o que a impele a acusá-lo de ter cometido um crime
que ele não foi responsável.
O livro é dividido em três partes e o postscript. Na primeira parte, que ocorre em um dia de verão em 1935, vemos o desenvolvimento
de Briony como escritora. A personagem é apresentada como uma
menina passando do final da infância para o início da adolescência,
período no qual ela começa a notar com mais atenção a realidade ao
seu redor, passando a conceber o caráter real dos eventos como base
para suas criações fictícias.
Briony constrói sua narrativa fundamentando-se em três eventos, que envolvem Cecilia e Robbie, narrados no livro e, principalmente,
em sua necessidade de manipular as situações que acontecem ao seu
redor. Dessa forma, a menina induz sua prima, Lola, a confirmar que
quem a estuprara havia sido Robbie, quando, na verdade, fora Marshall, amigo do irmão de Briony. Tal testemunho acaba levando Robbie
para a cadeia, de onde ele sai apenas na parte dois do livro, que retrata
o período em que ele está lutando na Segunda Guerra Mundial, cinco
anos após aquele dia que terminou de forma trágica.
Nessa parte do livro, o foco é voltado para Robbie, e vemos momentos em que ele, junto com seus companheiros, os cabos Mace e
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Nettle, caminham para encontrar o resgate. A retirada de Dunquerque
é destacada como um momento decisivo para Robbie, uma vez que
descobrimos que, justamente muito próximo ao resgate, ele morre.
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Na terceira parte do livro, que ocorre concomitantemente com
a segunda, vemos Briony já mais velha, por volta dos dezoito anos,
estudando para ser enfermeira e trabalhando em um hospital em
Londres, durante a Segunda Guerra. Cecilia também trabalha como
enfermeira, mas em outro hospital. Briony faz de sua experiência uma
espécie de punição, uma vez que, com o tempo, ela adquiriu a consciência de que sua acusação errada havia sido um crime contra sua
irmã, que fora separada cruelmente de Robbie, e mais ainda contra
este, visto que ele fora preso e estava na guerra.
Na última parte do livro, narrada em primeira pessoa, Briony, já
com setenta e sete anos, revela que é a autora do romance Atonement,
e que ela o escrevera com o propósito de mudar o destino de Cecilia
e Robbie, que morreram sem terem tido a chance de ficarem juntos
definitivamente, pois os dois haviam morrido durante a guerra. Para
ela, escrever era uma forma de dar a eles a felicidade que ela os havia
impedido de ter.
McEwan trata do enredo estabelecendo a escrita como parte intrínseca da narrativa por meio de Briony, a criadora do romance dentro
do romance. É fundamental mencionarmos a escrita sobre a escrita,
como definimos metaficção, pois esta tem relevância na narrativa, de
modo que o desenvolvimento do que ocorre com os personagens atravessa a criação fictícia de Briony.
Para Hutcheon (2013, p. 1, tradução nossa), “‘Metaficção’, como
é chamada atualmente, é ficção sobre ficção – isto é, ficção que inclui
em si mesma um comentário sobre sua própria identidade narrativa e/
ou linguística.”15. A metaficção passa, então, a ser um elemento essen15 “‘Metafiction,’ as it has now been named, is fiction about fiction - that is, fiction that includes
within itself a commentary on its own narrative and/or linguistic identity.”
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cial na narrativa, por meio de reflexões de Briony acerca da escrita em
si, os diferentes tipos de textos e a recepção que causa nos leitores.
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Em outros momentos, a menina pondera sobre ser outras pessoas em narrativas fictícias. Há ainda situações em que Briony revela
como escreveu o seu romance, indicando que utilizou elementos históricos pesquisados por ela, para tratar da Segunda Guerra Mundial
com mais precisão.
Assim como a respeito de referências à escrita, Atonement (2001)
lida com questões sociais, de classe e de gênero. A partir da análise
metaficcional, consideramos a possibilidade de que a compreensão
de gênero e suas características foi fundamental para a construção da
narrativa de Briony.
O propósito deste artigo é o de investigar de que forma os personagens são retratados levando em consideração questões de gênero. Por ser um romance que tem como cenário a Inglaterra dos anos
trinta, o gênero como tema de discussão é percebido com atenção de
modo que é perceptível a caracterização dos personagens de acordo
com o que se esperava de seu gênero naquela época e lugar.

O GÊNERO RETRATADO
EM ATONEMENT (2001)
No romance, há uma variedade importante de personagens,
com idades diferentes e de diferentes classes sociais. Iniciaremos nossa análise destacando a personagem principal, Briony.
Por ser uma menina de 13 anos, a representação que temos de
Briony é de que ela é aparentemente frágil, ainda uma criança. Ela é
descrita pela própria mãe dessa forma, “coitadinha, uma menina frágil”
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(McEwan, 2002, p. 84). Mas sua vontade de manipular vai além de
seus brinquedos, ela percebe que pode controlar destinos através da
criação ficcional, mas ao mesmo tempo, cria enredos para as pessoas
ao seu redor, transformando a vida de todos. O que demonstra que ela
é uma personagem muito além de sua aparência frágil.
Stolarek (2013), reconhecendo a importância do desenvolvimento de Briony como escritora, também aponta que:
Ao lado da dimensão social e psicológica do objeto de gênero,
não se pode deixar de notar sua faceta literária ou artística, a
saber, a relação entre os personagens, narradores e o autor do
livro. Isso é mais bem ilustrado em Atonement, o romance escrito a partir da perspectiva de uma jovem adolescente, Briony,
sendo simultaneamente a narradora da história que manipula
com destreza e sem escrúpulos outros protagonistas, particularmente o personagem principal do sexo masculino, apenas
para obter ampla experiência literária. (STOLAREK, 2013, p. 6,
tradução nossa16)

Portanto, para a autora, Briony emprega seu talento para escrever de modo que até mesmo o personagem principal do sexo masculino, Robbie, passa a ser vítima de sua manipulação literária.
Briony visualiza três situações que a fazem cometer seu crime. A
primeira delas foi quando viu, de longe, sua irmã interagindo com Robbie. Por algumas ações entre eles a menina logo imagina que Cecilia
estava se submetendo às ordens de Robbie. Ao vermos a mesma situação a partir do ponto de vista de Cecilia e Robbie, percebemos que
a tensão que houve na interação entre os dois foi sexual, por conta do
sentimento que existia entre eles havia certo tempo, mas que, a partir
daquele momento, os dois se conscientizaram disso.
16 Next to the social and psychological dimension of gender subject-matter, one cannot fail to
notice its literary or artistic facet, namely the relationship between the characters, narrators
and the author of the book. This is best illustrated in Atonement, the novel written from the
perspective of a young adolescent girl, Briony, being simultaneously the narrator of the story
who dexterously and unscrupulously manipulates other protagonists, particularly the main
male character, merely to gain broad writerly experience.
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Levando em conta que Briony, por ser jovem, não consegue
compreender a interação que sua irmã teve com Robbie, concebendo que havia sido uma situação desagradável, inferimos que por ela
considerar sua irmã uma pessoa frágil, por ser mulher, para ela a única
interpretação para o que ela via era que Robbie, por ser a figura masculina, era mais forte que Cecilia, portanto, sua irmã era passível de ser
a vítima na interação entre os dois.
O segundo momento que serviu de base para que a menina
testemunhasse contra Robbie foi quando este pediu para ela entregar
uma carta que ele havia escrito para Cecilia, no entanto, ele acabou
entregando para a menina a carta errada, que tinha teor mais íntimo
e vocabulário que deixou Briony, no auge da inocência de seus treze
anos, muito surpresa. Briony passou a considerá-lo um pervertido.
O terceiro momento veio a determinar a sua visão, pois a menina viu sua irmã e Robbie tendo relação sexual na biblioteca da casa.
Na visão da menina, Robbie estava atacando Cecilia. Contudo, há a
narração desse momento partindo do ponto de vista de Cecilia e Robbie, e percebemos a relação foi consensual e que existe entre eles
sentimento de amor.
Briony constrói sua narrativa fundamentando-se nos três momentos expostos e, principalmente, em sua necessidade de manipular
as situações que acontecem ao seu redor. Esses acontecimentos se
sobrepõem ao fato de Briony ter crescido com a presença constante
de Robbie em sua casa, e que ele, de certa forma, era para a menina
uma figura masculina familiar, a exemplo disso, ela já havia lhe declarado, uns anos antes de acusá-lo, que o amava. Portanto, a relação que
os dois tinham era amigável e de respeito.
A questão da classe social pode ter uma função significativa
na relação de Briony e Robbie, uma vez que ela, uma menina franzina
de treze anos, teve a coragem de acusar Robbie, mesmo não tendo
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certeza se ele havia cometido o crime. Por mais que consideremos que
a menina estava em um frenesi de criação literária, sugerimos que ela
se sentia segura em sua posição social. Ademais, apesar de conceber
Robbie, por ser homem, de certa forma mais forte que ela, a menina
sabia que as autoridades estariam ao lado dela na acusação.
No que concerne à Cecilia, a irmã de Briony se mostra uma
personagem verdadeiramente forte. Na narrativa, ela tem voltado da
universidade, onde terminou seu curso superior. Ao ver que Robbie
tem chance de continuar seus estudos, isso a frustra, pois ela, por
ser mulher, não pode dar sequência à sua capacitação profissional
na universidade.
Sua decisão de se tornar enfermeira aconteceu após Robbie
ter sido preso injustamente. Por essa razão, Cecilia decide se afastar completamente da família. Ela, que nunca havia trabalhado e dependia de seus pais, por decisão própria e por considerar que seus
familiares foram negligentes ao acreditar na fantasia de Briony mais
do que no caráter de Robbie, preferiu viver longe deles e passou a ter
suas responsabilidades.
Para Abdel-Moety, houve mudança na visão da sociedade no
que tange o papel feminino na sociedade. Segundo o autor, “Outras
referências aos papeis sociais das mulheres incluem a ideia de que
elas não têm direitos iguais na educação e na força de trabalho quando
comparadas aos homens. Esses papeis mudam com a declaração de
guerra e o treinamento das mulheres em enfermagem.” (Abdel-Moety,
2018, p. 178)17. Dentro do romance, ainda durante a guerra, Cecilia
adquire independência e passa a trabalhar para se sustentar. Briony
segue o mesmo destino. Na última parte do livro encontramos Briony
idosa, porém com sua carreira de escritora completamente estabelecida, sem o auxílio de marido, uma vez que ela nunca chegou a se casar.
17 Other references to women’s social roles include the idea that they do not have equal rights
in education and the workforce when compared to men. These roles change with the declaration of war and the raining of women in nursing.
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Para Emily Tallis, a mãe da família, mulher na universidade não
tinha valor para a sociedade. Em um trecho no qual Emily ponderou
sobre a inutilidade de Cecilia ter feito curso superior, Emily pensou
em Leon, seu filho mais velho, e que “Algum dia ele traria, talvez, um
amigo que se casaria com Cecília, se os três anos por ela passados
no Girton College não a tivessem tornado inviável como esposa.”
(McEwan, 2002, p. 82). Para ela, Cecilia era quase uma causa perdida
por ter feito faculdade.
Seu pensamento era completamente antifeminista e justificado
por sua própria criação em família, como é possível perceber no seguinte trecho:
Ela (Emily) estudara em casa até os dezesseis anos, sendo depois mandada à Suíça para passar dois anos, embora tivesse
ficado apenas um, por motivo de economia, e ela sabia muito
bem que toda essa papagaiada, isso de moça fazer faculdade,
era no fundo uma infantilidade, na melhor das hipóteses uma
brincadeira inocente, como o torneio de remo feminino, meninas
tentando brilhar ao lado dos irmãos em nome do sacrossanto
progresso social. As moças nem recebiam um diploma de verdade. Quando Cecília voltou para casa em julho com o resultado das provas finais — e ela ainda tivera a petulância de ficar
decepcionada! —, não tinha nenhuma habilitação profissional,
nenhum emprego, e continuava precisando encontrar um marido e enfrentar a dura tarefa de ser mãe. (MCEWAN, 2002, p. 83)

Emily considerava que o fato de Cecilia ter que se submeter ao
que a sociedade impunha, que ela mesma teve que passar, não era
motivo para procurar progresso social, e sim motivo de aceitação de
sua condição enquanto mulher. Cecilia acabou indo por outro caminho, não exatamente por querer se destacar por ser mulher, mas pela
fatalidade do que aconteceu com Robbie. No entanto, ser mulher para
Cecilia não foi motivo para que ela aceitasse sua situação, e a inquietude a respeito da impossibilidade de continuar os estudos era um traço
indicativo de sua irredutibilidade como mulher.
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No que tange ao caráter maternal de Emily, ela se mostra como
uma mãe ausente e passa boa parte dos primeiros capítulos trancada no quarto com enxaqueca. Em suas reflexões ela demonstra não
ser muito presente na vida dos filhos mesmo em momentos em que
está saudável, como Sawyers aponta no trecho: “Enquanto a mãe de
Briony, Emily Tallis, está viva e adora o talento de escrita da filha, ela
não está envolvida em seu desenvolvimento.” (SAWYERS, 2018, p. 9,
tradução nossa)18. O papel que se esperava das mulheres naquela
época, e ainda hoje, é o de que todas nascem para serem mães, e que
quando uma mulher escolhe não ser mãe, ou que é mãe e não cuida
com afinco de seus filhos, pensa-se que ela não tem caráter.
Emily pregava que era boa mãe e boa esposa, no entanto, suportava sua condição de esposa quando seu marido passava dias
fora, a trabalho, ao que ela tinha desconfianças, mas, apesar disso, se
mantinha em sua posição de esposa pois era assim que a sociedade
esperava que ela se comportasse. Ela julgava a própria irmã por ter se
separado do marido, aplicando a culpa da destruição da família nela,
que era quem precisava ser o pilar de sustentação para os filhos, de
acordo com Emily.
Tais concepções do papel materno perduram até os dias de
hoje, com menos intensidade, uma vez que há inúmeras mudanças
de consciência acerca da importância da mulher na construção da
sociedade, que vai muito além da criação dos filhos.
Mencionando Catherine Morland, do romance gótico A Abadia
de Northanger (2019), de Jane Austen, Sawyers ainda aponta que:
Enquanto o amor de Catherine pela literatura gótica e a desorientação por falta de figuras maternas substitutas, como a Sra.
Allen, alimentam os eventos de Northanger Abbey, McEwan usa
Briony Tallis e a dinâmica mimada e perturbada de sua família 18 While Briony’s mother Emily Tallis is alive and dotes on her daughter’s writing talent, she is
otherwise uninvolved in her development.
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em particular o relacionamento com sua mãe - para explorar os
temas de mal-entendidos e a necessidade de expiação pessoal.
(SAWYERS, 2018, p. 26, tradução nossa, grifo da autora)19
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Ao comparar Catherine Morland com Briony, Sawyers inclui à reflexão sobre a escrita, a análise do papel materno ausente de Emily para
Briony. Percebemos que o argumento parte de que, pela falta de orientação de Emily como mãe, Briony fez seu próprio caminho ao manipular os
eventos que ocorreram na noite em que fez com que Robbie fosse preso.
A autora incita, então, a reflexão sobre até que ponto a ausência
de Emily como mãe, de fato, influenciou nas atitudes da menina. No
entanto, permanece a questão: até que ponto as mães são responsáveis tanto pelos acertos dos filhos quanto por seus erros?
Dando continuidade à construção dos personagens, Hermione,
irmã de Emily, tem pouco espaço na narrativa, mas sua representação é
importante. Julgada por ser uma mulher separada, e por ter um amante,
Hermione também é representada no romance por meio de seus filhos
Lola, de quinze anos, e os gêmeos Jackson e Pierrot, de oito anos, que
estão na casa da tia passando uns dias, tendo que se submeter às
regras da casa e se comportar por serem visita. Lola é quem mais tem
consciência da situação dentre os filhos e, por ser menina e mais velha,
sente o peso da escolha da mãe, que havia viajado com o amante.
O marido de Hermione era visto como um homem fraco e evasivo pois tudo indicava que ela o havia traído, e ele, ao invés de
tentar manter a família unida, acabou fugindo da situação indo para
All Soul’s College, em Oxford. Dessa forma, percebemos que essa
fuga segue os preceitos do que se esperava do homem no século
XX, visto que quem era responsável por sustentar a família era o pai,
19 While Catherine’s love of Gothic literature and additional misguidance from lacking surrogate
mother figures, like Mrs. Allen, fuel the events of Northanger Abbey, McEwan uses Briony Tallis
and the coddled and disrupted dynamic of her family—in particular the relationship with her
mother—to explore both themes of misunderstanding and the need for personal atonement.
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da mãe esperava-se que cuidasse dos filhos. Nesse caso, pelo fato
de a unidade familiar ter sido quebrada, o pai não tinha responsabilidade de cuidar dos filhos, portanto, ele tinha a aceitação social de
seguir com sua vida, enquanto Hermione era julgada, inclusive, por
sua irmã, que a via como alguém irresponsável por fazer seus filhos
passarem pela separação dos pais, como podemos ver no seguinte
trecho: “Como poderia Hermione ter um colapso nervoso — o termo
geralmente usado para se referir a seu amigo que trabalhava no rádio
—, como poderia ela escolher o silêncio, o medo, o sofrimento para
seus filhos?” (MCEWAN, 2002, p. 88). A mãe, portanto, recebia toda
a culpa pelo que acontecia aos seus filhos.
Ao considerarmos os personagens masculinos do romance,
temos outras questões, principalmente no que concerne ao que se
espera dos homens: força tanto física quanto emocional. Ponderando
sobre Robbie, o personagem masculino principal, analisamos que ele
se torna o vilão aos olhos de Briony simplesmente por ser homem. A
menina considera que, pela interação com sua irmã, ele a está atacando. Em momento algum do que Briony vê entre Cecilia e Robbie, ela
cogita que o que eles têm entre si é amor, sendo expresso de diversas
formas, inclusive de modo que a menina considera imoral. Para ela,
Cecilia participar da relação sexual com Robbie de forma consensual
era inconcebível, portanto, era claro para ela que Robbie, com sua
força e perversão masculinas, estava forçando Cecilia a manter relação
com ele. Essa pode ser considerada até uma forma de Briony menosprezar a capacidade de sua irmã de se impor como mulher, sendo
ofensivo, inclusive, para Briony como personagem feminina.
Outra questão visível entre os personagens e Robbie, é o fato
de ele ser de uma camada social mais baixa que a da família Tallis.
Por ele ser filho da empregada, Robbie era tratado bem, porém sabia
qual era o seu lugar naquele meio. Nesse quesito, o gênero tem representatividade ao considerarmos que Paul Marshall, amigo de Leon,
empresário de classe social alta, foi quem estuprou Lola, mas quem foi
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acusado foi Robbie. Claramente Briony partiu de elementos voltados
para a masculinidade do personagem. Por ele ser mais forte, essa era
a indicação para a menina de que ele era mais violento. No entanto,
pelo caráter social, a família da menina, assim como as autoridades,
partiu de seu testemunho. Inferimos também que Paul, empresário
rico, estava acima de qualquer suspeita, apesar de ele ter cometido o
crime de estupro, ao passo que Robbie, por ser de classe social baixa,
foi considerado culpado mais facilmente, mesmo sendo inocente.
Quanto a Jack Tallis, o pai da família, esperava-se que ele cuidasse da família de forma que provesse apenas segurança financeira, tal qual esperava-se do ex-marido de Hermione. No entanto, como
aponta Ikram “Se ele contribuísse emocional e mentalmente, poderia
proteger sua filha de cometer um grande erro que custaria mais do
que a vida de uma pessoa.” (IKRAM, 2018, p. 20, tradução nossa)20.
Destarte, consideramos que a falta de Emily pode não ter sido a única
falta de orientação para Briony. Jack, como pai, tinha similarmente a
responsabilidade de estar presente na vida dos filhos. Evidentemente
que o romance retrata o que ocorria na sociedade inglesa do século
XX, sem estabelecer que tais diretrizes eram as certas a se seguirem,
apenas mostrando como a sociedade daquele espaço e tempo era
organizada. Entretanto, da mesma forma que se concebe a falta que a
educação materna causa nos filhos, comparamos similarmente a falta
que a presença paterna representa.
Levamos em conta que Briony era o reflexo da sociedade inglesa de seu tempo visto que considerava sua irmã como uma pessoa
frágil apenas por ser mulher, e seu irmão como alguém que precisava
de orientação para encontrar uma esposa. No seguinte trecho temos a
visão de Briony acerca de seu irmão:

20 If he contributed emotionally and mentally, he could’ve protected his daughter from making
a huge mistake that cost more than a one person’s life.
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A peça não era para os primos, era para o irmão, para comemorar sua volta, despertar sua admiração e afastá-lo daquela
sucessão descuidada de namoradas, orientá-lo em direção a
uma esposa adequada, aquela que o convenceria a voltar para
o interior, que requisitaria, com doçura, a participação de Briony
como dama de honra. (MCEWAN, 2002, p. 13)

Para Briony, seu irmão apenas encontraria um rumo na vida
quando se casasse com uma mulher digna. Esta visão era retratada
na escrita de Briony, em seus primeiros trabalhos, nos quais a menina
escrevia sobre princesas e príncipes, em universos onde tudo era fantasioso, mas perfeito. Com o passar da narrativa, a vemos desenvolver
sua visão acerca da realidade de modo que questões da vida real,
como divórcio, morte e traição, que antes para ela eram inconvenientes, passaram a ter outras nuances mais instigantes para ela.
Ao focarmos nossa análise no que diz respeito à figura masculina no período da guerra retratado no romance, além de sofrerem com
todo o pânico do conflito armado, de terem que matar para não morrer,
eles estavam longe de suas famílias.
Robbie foi para a guerra e, como ele havia estado preso pelo
crime que não cometera, não pôde continuar seu romance com Cecilia
e teve que se distanciar dela e de sua mãe, Grace Turner. A sensibilidade humana, principalmente masculina, é retratada na obra através
das experiências de Robbie na guerra, assim como de Briony como
enfermeira, assistindo os soldados que chegavam feridos da guerra.
Więckowska trata desse assunto apontando que:
As imagens de homens sofredores tornam a crise corporal e
demonstram a falência do velho ideal que vincula a masculinidade ao domínio, poder e restrição emocional. Curiosamente,
em muitos dos romances mencionados acima, o ideal de virilidade está ligado às imagens literárias da masculinidade que
descreviam a aptidão física masculina como refletindo uma sólida postura moral e espiritual. Os corpos mutilados na estrada
de Dunkirk em Atonement de McEwan mostram o vazio do ideal
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de masculinidade intelectual que foi propagado pelas escolas
públicas e universidades inglesas na primeira metade do século
20, mas que não preparou os jovens para o verdadeiro mundo
das guerras: “cultivavam os espíritos livres e rebeldes”, os poetas, que sabiam pouco sobre “sobreviver em grupo”. (WIĘCKOWSKA, 2015, p. 107, grifos da autora)21

Nesse ponto, Więckowska pondera que a força que se esperava emanar dos homens tinha limite ao viverem os horrores da guerra.
McEwan reflete sobre isso ao colocar Robbie como um homem fragilizado em consequência de sua ferida física, em seu corpo vulnerável
tanto quanto o corpo feminino, assim como emocionalmente debilitado, tentando sobreviver à barbárie causada pela guerra.
Więckowska prossegue em sua análise e aponta:
Além disso, os romances indicam que a lacuna que separa os
ideais da masculinidade da vida real dos homens não é apenas intransponível, mas também autodestrutiva, onde o teste da
masculinidade em combates ou aventuras masculinas termina
com a morte dos homens.” (WIĘCKOWSKA, 2015, p. 108)22

A autora assinala que o limite da masculinidade retratado em
romances de guerra é atingido apenas por meio da morte dos personagens em combate, de modo a apresentá-los como personagens
fortes, apenas derrotados pela última tentativa de se manterem fortes.

21 The images of suffering men make the crisis corporeal and demonstrate the bankruptcy of
the old ideal which bound manhood with dominance, power, and emotional restraint. Interestingly, in many of the novels mentioned above the ideal of virility is linked with the literary
images of manhood that depicted male physical fitness as reflecting a sound moral and spiritual stance. The mutilated bodies on the road from Dunkirk in McEwan’s Atonement show
the emptiness of the ideal of intellectual manliness which was propagated by the English
public schools and universities in the first half of the 20th century, but which did not prepare
the young men for the real world of wars: it “revered the free, unruly spirits,” the poets, who
knew little about “surviving as a body of men”
22 Additionally, the novels indicate that the gap separating the ideals of manhood from men’s
real life is not only unbridgeable but also self-destructive, where the test of manhood in
manly combat or adventure ends with the men’s death.
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No caso de Robbie, sua morte foi exibida de forma branda, ele
não estava em combate, mesmo tendo morrido pelo resultado da guerra, a narrativa de sua morte foi sensibilizada pela autoria de McEwan.
Por mais que sua ferida tenha sido resultado de alguma batalha, McEwan mostrou o personagem apenas como se estivesse se apagando,
pensando em Cecilia e em como estavam perto de ter uma vida juntos,
algo que ele esperava havia anos acontecer. Dessa forma, Robbie é
representado no romance por meio do que se espera de um homem
real, que tem sentimentos, limites e fraquezas.

CONCLUSÃO
A presente pesquisa investigou as representações de gênero
por meio dos personagens do romance Atonement (2001), do escritor
britânico Ian McEwan. Foi possível apontar diversos momentos em que
os papéis sociais são apresentados de acordo com o que a sociedade inglesa da época retratada em cada parte do livro esperava dos
personagens, em suas esferas sociais, de acordo com suas classes e
gêneros sexuais ao passo que, em outros momentos, ficou claro que
houve fugas desses ideais aceitos pela sociedade.
Consideramos que o romance aborda de forma sensível e realista como os personagens são vistos na sociedade em que vivem. Tanto
no que concerne ao que se espera deles, na sociedade conservadora
inglesa do começo do século XX, quanto à maneira realista com que
as pessoas lidam com suas limitações e capacidades humanas, independente de gênero.
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Resumo: Ernest Hemingway é um escritor moderno norte-americano famoso
por seu estilo simples, objetivo e cuidadosamente estruturado, que buscava
aproveitar ao máximo o mínimo de informação possível. Esse estilo de escrita
foi definido pelo próprio autor como a arte da omissão, traço que passou a
ser denominado de princípio do Iceberg (BAKER, 1974). Além da escrita, outro ponto que merece destaque é a construção das personagens, sobretudo
como o aspecto de gênero é trabalhado nesse processo. Para Prieto (2011),
as personagens masculinas são sempre fortes, corajosas e guiadas pelo ideal
da honra, enquanto as femininas são apresentadas como objetos ou figuras
adversas ao amor. Essa construção polarizada na caracterização de suas personagens rendeu a Hemingway o título de machista para boa parte do público.
A partir da análise dos contos “Colinas como Elefantes Brancos” (1927) e “As
Neves do Kilimanjaro” (1938), nosso objetivo foi verificar como o recurso da
omissão é explorado por Hemingway no texto literário, especificamente no que
diz respeito à construção das personagens femininas e do espaço narrativo.
Neste estudo, partimos de um olhar voltado para a condição do indivíduo,
enquanto ser humano, pois acreditamos que os textos em análise abordam
questões que transcendem a categorização simplista de homem e binária de
mulher na sociedade. Os dilemas, os sofrimentos, as angústias e os temores
que afligem as personagens de Hemingway são recorrentes na tragédia do
homem e da mulher moderna.
Palavras-chave: Literatura; conto moderno; arte da omissão; personagens
femininas.
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Abstract: Ernest Hemingway is a modern American writer famous for his simple, objective and carefully structured style that sought to make the most of
as less information as possible. This style of writing was defined by the author
himself as the art of omission, a trait that was renamed the Iceberg principle
(BAKER, 1974). Besides his writing style, another point that deserves attention
is the construction of the characters, especially how the aspect of gender is
worked in this process. According to Prieto (2011), male characters are always
strong, courageous and guided by the ideal of honor, while female characters
are presented as objects or figures adverse to love. This polarized construction
in the characterization of his characters earned Hemingway the title of chauvinist for much of the public. From the analysis of the tales “Hills Like White Elephants” (1927) and “The Snows of Kilimanjaro” (1938), our aim was to see how
the omission aspect is explored by Hemingway in the literary text, specifically
regarding the construction female characters and narrative space. In this study,
we look at the condition of the individual as a human being because we believe that the texts under analysis address issues that transcend the simplistic
categorization of men and women binary in society. The dilemmas, sufferings,
anguishes, and fears that plague Hemingway’s characters recur in the tragedy
of the modern man and woman.
Keywords: Literature; modern short story; art of omission; female characters.
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Durante o século XX, as guerras mundiais afetam a perspectiva do indivíduo em relação à realidade que, além de determinista,
torna-se pessimista. Assim como na sociedade de um modo geral,
tais sentimentos passam a exercer grande influência na produção
artística do mundo pós-guerra, tornando-se recorrentes em obras de
inúmeros escritores, especificamente, no grupo conhecido como the
lost generation ou a geração perdida, no qual Ernest Hemingway ocupa lugar de destaque.
Por essa razão, as personagens de Hemingway vivem em um
mundo marcado pela morte, sentimento de perda, desilusão, guerra
e amor frustrado. A recorrência a esses temas contribuiu para a construção de uma atmosfera marcada pelo pessimismo e determinismo,
conferindo um tom de tragicidade aos seus contos e romances. Para
Meshram (2002), grande parte das obras de Hemingway é trágica, pois
o herói de sua narrativa enfrenta uma série de infortúnios que estão fora
de seu controle e, muitas vezes, trata do dilema da vida e da morte
enfrentado pelo ser humano em geral.
A escrita peculiar de Hemingway e a forma como construía suas
personagens fizeram dele um dos autores mais influentes do século
XX: ele era acessível ao grande público, atraía a atenção dos críticos e
servia de modelo para inspirar outros artistas. Conforme Meyers (1999),
a reputação literária do autor modernista era estreitamente ligada a sua
imagem pública, ou seja, os debates suscitados em torno de sua obra
tiveram sempre a influência direta do escritor.
Não obstante às críticas severas que recebeu tanto em vida
quanto póstumas, há autores que argumentam a favor de Hemingway
e esclarecem que apenas os incapazes de perceber a enorme porção
submersa pela estrutura, escondida pela escrita aparentemente des-
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pretensiosa do autor, conseguem acusar sua obra de superficial. Os
autores ainda lembram que o princípio do Iceberg desenvolvido por
Hemingway sempre recebeu mais críticas do que análises concretas
no sentido de compreender como a estrutura concebida pelo autor
corrobora a construção de sentido no texto e a forma como sua limitação lexical influencia na construção de suas personagens, outro ponto
digno de destaque em suas narrativas.
Além de sua marcante concisão de escrita no desenvolvimento
da narrativa, outro ponto que merece destaque é a construção das
personagens. Uma questão interessante a ser observada nesse item
é o aspecto de gênero nesse processo. Para Prieto (2011), as personagens masculinas são sempre fortes, corajosas e guiadas pelo ideal
da honra, mesmo em meio a um mundo caótico. Seus heróis não demonstram emoção, pois a exposição de sentimentos ou o vínculo com
uma mulher poderia significar fraqueza. Suas personagens femininas,
por conseguinte, são apresentadas como objetos ou figuras adversas
ao amor. Essa construção polarizada na caracterização de suas personagens rendeu a Hemingway o título de machista para boa parte do
público. A polarização de suas personagens femininas hemingwaynianas é ponto recorrente em vários estudos a respeito da obra do escritor
e serviu de recurso narrativo em adaptações cinematográficas de suas
obras como, por exemplo, Os Assassinos (The Killers, 1946) e As Neves
do Kilimanjaro (The Snows of Kilimanjaro, 1952).
Contudo, pensar nesses indivíduos ficcionais sob a perspectiva de
gênero é apenas uma, dentre as possibilidades de análise em um conjunto vasto e complexo construído nas narrativas do escritor. Sem qualquer
demérito aos estudos de gênero, acreditamos que um olhar voltado para
a condição do indivíduo, enquanto ser humano, seja mais produtivo para
a nossa proposta de análise por abordar questões que transcendem a
categorização simplista de homem e binária de mulher na sociedade. Os
dilemas, os sofrimentos, as angústias e os temores que afligem os personagens de Hemingway são recorrentes na tragédia do homem moderno,
independentemente de serem homens ou mulheres.
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Com base no exposto, este artigo propõe um olhar voltado para
a construção das personagens femininas nos contos “Colinas como
Elefantes Brancos” (“Hills Like White Elephants”, 1927) e “As Neves
do Kilimanjaro” (“The Snows of Kilimanjaro”, 1936). Nossa discussão
parte dos seguintes questionamentos: como o recurso da omissão é
explorado pelo autor nos textos literários em tela? Como esse recurso
influencia na construção das personagens femininas e do espaço narrativo nos contos? A partir da análise de trechos retirados dos contos,
é possível observar que, em ambos os casos, as personagens hemingwaynianas têm muito mais a dizer do que os registros gráficos textuais
mostram e que sua construção revela mulheres dotadas da força e do
código moral típicos dos heróis e das heroínas de Hemingway.

O PRINCÍPIO DO ICEBERG E O CÓDIGO
DO HERÓI EM HEMINGWAY
Sabe-se que Hemingway iniciou sua carreira como escritor ainda jovem e os primeiros passos rumo ao seu sucesso foram dados
no The Kansas City Star, onde trabalhou antes de voluntariar-se como
motorista na Primeira Guerra Mundial. Apesar do pouco tempo que
passou no jornal, ele pôde conversar com os jornalistas mais experientes a respeito de técnicas de redação, como também acessar o departamento literário mantido pelo jornal. Além da rica coletânea de material
nacional e estrangeiro mantida pelo Star, Hemingway ainda serviu-se
da constante atenção e orientação de Pete Wellington (BAKER, 1971).
Embora se tratasse, até aquele momento, de uma educação essencialmente jornalística, Ernest não ignorou o aprendizado e soube tirar proveito desse conhecimento quando, anos mais tarde, conheceu seus
mentores literários em Paris, Gertrude Stein e Ezra Pound.
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Assim como outros escritores inseridos naquele contexto, os
integrantes da geração perdida opunham-se à estética clássica anterior, ao pedantismo do vocabulário erudito, à idealização da vida e do
ser humano de forma geral. Conforme ressalta Wilson (2005, p. 9), foi
nesse contexto que o princípio do Iceberg tomou fôlego e encontrou
guarida nas manifestações literárias da época, sobretudo, em obras
que exploravam poesia lírica, ironia e introspecção psicológica.
Hemingway dedicou-se ao princípio do Iceberg com tal afinco que
foi capaz de desenvolver um estilo próprio, sempre defendendo o lema
de Mies van der Rohe: “menos é mais”23 (WEEKS, 1962, p. 1). Na concepção de Wilson (2005), o escritor foi capaz de apropriar-se do estilo
modernista vigente naquele contexto e explorá-lo ao ponto de criar uma
rede complexa de sensações diferente das propostas apresentadas até
aquele momento. Em outras palavras, Hemingway propôs um simulacro de emoções particular ao que Wilson denomina “mal-estar”24. Esse
simulacro de sentimentos potencializado pelo escritor norte-americano
é resultado de uma destruição em massa de homens e mulheres, experiência esta vivida pelo, então, jovem autor em situações de guerra e/ou
extremo perigo. Tal vivência contribuiu para o recorrente tom de desespero sugerido em suas obras ao limitar as opções de escolha de suas
personagens a fim de que o código de honra fosse mantido até o fim.
Baker (1974) menciona que o próprio autor definiu sua escrita
como a arte da omissão segundo a qual o significado não repousa
na superfície da narrativa, mas abaixo dela, o que força o leitor a “escavar” o entendimento habilmente disfarçado. Ainda segundo Baker,
Hemingway acreditava que seus cortes fortaleciam suas narrativas e
faziam com que os leitores sentissem algo além daquilo que podiam
compreender. Por essa razão, sua obra está marcada pelo uso de orações e períodos curtos, raros adjetivos e algumas repetições, que têm
por intuito enfatizar as temáticas abordadas.
23 “Less is more”.
24 “[…] a malaise”.
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Hemingway foca sua linguagem na ação sem se preocupar
com a descrição da emoção ou pensamentos de seus personagens.
Devido a essa natureza direta e supostamente despretensiosa, suas
obras não costumam oferecer dificuldades de leitura, contudo, um leitor menos atento às particularidades do autor pode deixar de perceber
significados mais profundos, ocultos pelas incansáveis supressões do
escritor modernista.
A despeito de sua limitação lexical deliberada, resultado da
omissão de toda palavra que ele julgue desnecessária, suas obras são
marcadas pela vivacidade, clareza e simplicidade na escolha das palavras e estruturas gramaticais. Frases curtas e rítmicas oferecem uma
sucinta descrição geográfica e psicológica, concentrando-se mais na
ação do que nos pensamentos das personagens. A falta de detalhes
deixa por conta do leitor o “não-dito”, os casos omissos, a informação
implícita que representa a grande porção escondida em suas linhas.
Conforme Wilson (2005), a economia e a impiedade literárias
de Hemingway eram o ponto forte da sua escrita. Ele era inteiramente
consciente dessas escolhas e defendia que a prosa não era produto
de adornos internos, mas de uma estrutura bem arquitetada. Como
consequência, “o escritor deve preferir uma tonalidade lírica à épica,
utilizando ritmos vigorosos da prosa e imagens concretas para insinuar em vez de revelar seu significado, tal qual um poeta” (WILSON,
2005, p. 125). A esse respeito, Hemingway disse que “Meu objetivo é
colocar no papel aquilo que vejo e o que penso da melhor maneira, e
do modo mais simples” (HEMINGWAY apud HOTCHNER, 2008, p. 36).
No entanto, no caso dele, escrever de forma simples não implicava na
produção de uma obra simplória.
A construção de espaço na narrativa de Hemingway não
desempenha papel de destaque na sua narrativa. Segundo Baker
(1974), esse elemento não motiva ações ou traz implicações no rumo
da história, no entanto, é preocupação do escritor estabelecer um ce-
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Embora o espaço atue, de modo geral, como pano de fundo
em suas narrativas e não influencie diretamente a ação das personagens, ele pode oferecer pistas que auxiliam a compreensão da trama
e o preenchimento das lacunas propositalmente deixadas pelo autor
na camada superficial de seu texto. A identificação do local onde as
personagens se encontram pode colaborar na contextualização da história como, por exemplo, sugerir locais de procedência ou destino dos
protagonistas, bem como tecer considerações a respeito de sua classe social e possíveis conflitos que possam motivar determinada ação.
Uma vez organizado o espaço na figura cuidadosamente proposta pelo autor, um olhar detalhado sobre o cenário pode, ainda,
mostrar elementos intencionalmente posicionados que, se analisados
sob uma perspectiva simbólica, possuem uma carga semântica rica
e, portanto, relevante na narrativa. Esse recorte na imagem pode ser
comparado ao close-up de uma câmera realizado em um filme. A diferença essencial entre a lente da câmera e a observação realizada pelo
leitor do texto escrito é que aquela oferece um recorte proposital, ou
seja, uma estratégia utilizada pelo diretor, no intuito de dirigir a atenção
do espectador para algo importante na cena. No caso do leitor do texto
de Hemingway, é necessário o trabalho de um detetive, o qual deverá
observar atentamente todos os elementos e decidir quais serão úteis
na elucidação do caso, isto é, na construção de sentido para o texto.
Lins (1976, p. 65) discorre a respeito da importância do espaço
na construção da narrativa e menciona que, mesmo em obras onde
o espaço constitui elemento de pouca relevância, todos os componentes são estrategicamente pensados e posicionados no texto. Além
disso, ele adverte para a dificuldade em se estabelecer fronteiras defi-
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nidas entre os aspectos que são, exclusivamente, parte do espaço ou
da personagem. O autor sugere que “mesmo a personagem é espaço”
(LINS, 1976, p. 69), especialmente, nos casos em que se trata de um
espaço psicológico evocado por recordações ou visões de uma personagem onde um narrador impessoal possa sugerir a existência de
certo lugar. Mesmo quando o espaço narrativo é bem definido, Lins
(1976, p. 70) questiona: “A divisão, porém, entre espaço e personagem
é realmente nítida ou deixa margem a dúvidas?”. Veremos, a diante,
que essa linha entre os dois é tênue, quase imperceptível.
Ao tratar acerca das personagens hemingwaynianas, Weeks
(1962) esclarece que os tipos retratados pelo autor, tais como soldados, toureiros, boxeadores e caçadores, quando colocados sob pressão, tendem a comportar-se como homens comuns, diferentemente da
forma como intelectuais práticos, idealistas republicanos ou valentes
expatriados, possivelmente, reagiriam se enfrentassem situação semelhante. Estes, guiados pela razão, analisariam a realidade por critérios
teóricos, políticos ou econômicos na tentativa de encontrar uma solução mais prática antes de agir.
Essas personagens, por outro lado, são indivíduos de ação. A
maior parte da narrativa é centrada em discurso direto, por meio de
diálogos entre as personagens, e descrições do cenário que auxiliam
na construção do espaço onde se desenrola a ação. Normalmente,
não há uma narração intimista que permita ao leitor acessar o estado
psicológico da personagem. Tudo o que se dá a conhecer de cada
indivíduo é manifesto por meio de suas ações e escolhas.
Conforme ressalta Prieto (2011), não importa o lugar em que
esses homens se encontram, tampouco, se ganham ou perdem, se
vivem ou morrem. O que Hemingway ressalta por meio da ação de
suas personagens é o código da honra e do valor, é o viver ou o morrer
com coragem. Esta é a regra essencial perseguida pelos seus heróis
na vasta produção de obras deixadas pelo escritor.
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Ainda a esse respeito, Wilson (2005) aponta que, em Hemingway, “nós sofremos como também causamos sofrimento; todos perdem algo ao longo da jornada, no entanto, podemos perder sem deixar
de manter a honra”25 (WILSON, 2005, p. 10). Portanto, o ponto alto das
personagens nos contos de Hemingway não reside em seu caráter,
mas na emoção suscitada por elas no momento de sua ação.
Se pensarmos nos indivíduos ficcionais de Hemingway e na proposta que ele adotou no desenvolvimento de seus contos, podemos
considerar as personagens como o elemento central na composição
da trama narrativa. Devido à curta extensão do gênero, o tempo não
desempenha papel de destaque. O espaço, quando ultrapassa a função decorativa, ajuda a compor a personagem que é, portanto, centro
do conflito emocional e desencadeador da ação. Isto é reforçado por
Rosenfeld (2009, p. 31) ao afirmar que “Em todas as artes literárias e
nas que exprimem, narram ou representam um estado ou história, a
personagem realmente “constitui” a ficção”.
Rosenfeld (2009, p. 45) acrescenta que, na condição de indivíduos, as personagens são pessoas inseridas em um conjunto de
valores e agem motivadas por suas crenças. Não raro, elas são submetidas a infortunos e situações extremas que exigem decisões importantes. Quando essas decisões entram em confronto com a moral
defendida pelas personagens, o conflito interno pode desencadear
dilemas e desordem que muito revelam acerca do ser humano. Essa
semelhança com as situações da vida real, próprias do homem, é essencial para assegurar o aspecto de verossimilhança que dá sentido à
narrativa e permite a identificação do leitor com o texto.
As personagens de Hemingway podem ser enquadradas pelas
observações de Rosenfeld (2009), pois se constituem indivíduos que
sofrem dilemas e desventura, na tentativa de permanecerem fiéis ao
25 “We can suffer and we make suffer, and everybody loses out in the long run; but in the
meantime we can lose with honor”.
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A HEROÍNA EM “COLINAS
COMO ELEFANTES BRANCOS”
De acordo com Meyers (1999), “Colinas como Elefantes Brancos” foi publicado pela primeira vez na revista Transition em 1927. No
mesmo ano, apareceu como parte das obras de Hemingway compiladas em Men Without Women. Nesse conto, um casal aguarda pelo
trem em uma estação para viajarem a Madri. Tudo o que se sabe é
que a condução chegará em quarenta minutos e, enquanto isso, os
dois estabelecem uma conversa que é mais densamente marcada
pelo silêncio que, propriamente, pela fala das personagens. O silêncio
prolongado preenche as raras e curtas orações utilizadas pelo casal.
Sem que o assunto seja explicitamente abordado, o casal discute a
possibilidade de um aborto para que suas vidas sigam normalmente
sem as obrigações que um bebê, certamente, traria a ambos.
A respeito das personagens, podemos dizer que o homem, descrito como “americano”, é aparentemente mais velho e mais experiente
que sua companheira, a quem o narrador chama de “garota” e “moça”
(the girl). Esse pensamento é reforçado ao lembrarmos que nada nos
textos de Hemingway é por acaso, assim sendo, cada palavra é cuidadosamente escolhida para um propósito. No texto, a pessoa que
entrega as bebidas ao casal é definida como “mulher” (woman), portanto, alguém mais madura, próxima à faixa etária do americano que,
em nenhum momento, recebe o tratamento de garoto ou jovem ao longo do texto. Além disso, na descrição introdutória, a garota é definida
como “acompanhante”, dando a entender que as decisões até aquele
momento era tomadas majoritariamente pelo homem.
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O fato de o narrador referir-se ao homem como americano faz-nos crer que sua companheira é de outra nacionalidade. Apesar de
desconhecermos os nomes das personagens nesse conto, sabemos
que o homem chama sua acompanhante por “Jig”. De acordo com
Delaney (2008), jig é uma dança típica da Irlanda. Tal designação para
uma pessoa pode inferir sua nacionalidade ou sua estreita relação com
esse tipo de dança bastante vívida e alegre. Dessa forma, ele supõe
que a garota possa ser irlandesa e que ela possa, diversas vezes durante o tempo em que o casal está junto, ter dançado para o companheiro originando o apelido utilizado pelo homem durante o diálogo.
Na visão de May (1994), trata-se de um texto de curta extensão
no qual Hemingway desenvolveu com sucesso a descrição realista e
complexa de uma situação a partir da utilização de uma escrita limitada, porém vigorosa e repleta de simbolismos. Com base nessa afirmação, podemos dizer que o conto apresenta características do princípio
do Iceberg em sua estrutura. O reduzido número de personagens, a
pouca descrição e a narrativa centrada em diálogos curtos, que pouco informa o leitor a respeito do que acontece, são algumas dessas
características, as quais podem ser observadas no trecho a seguir:
— Que tal bebermos mais um pouco?
— Topo!
A brisa quente sacudiu a cortina de bambu por sobre a mesa.
— A cerveja é boa e está bem gelada — comentou o homem.
— Está ótima! — concordou a garota.
— Será realmente muito simples essa operação, Jig. Nem
chega a ser uma operação para valer — disse ele.
A moça olhou para o chão onde a mesa pousava.
— Estou certo de que não se preocupa com ela, Jig. É
mesmo uma coisa à toa apenas para que o ar possa entrar
melhor.
Ela continuou em silêncio.
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— Vou acompanhá-la e estarei o tempo todo a seu lado. Eles
apenas deixam que o ar entre, e tudo volta ao normal.
— E depois, o que faremos?
— Depois disso, tudo ficará bem. Do jeito que éramos antes
(HEMINGWAY, 2015, p. 87, tradução de J. J. Veiga)26.
A descrição inicial feita a respeito das personagens nesta seção
mostra como a escassez de detalhes é significativa na leitura do conto.
O trecho que acabamos citar é parte do diálogo entre Jig e o americano
durante o tempo em que esperam pelo trem no interior da Espanha que
os levará até Madri. Na situação descrita, a vontade de cada parceiro
pode ser percebida em função de seus olhares, uma vez que grande
parte do diálogo é formada por frases curtas, sem muito conteúdo.
Para May (1994), tanto o assunto da conversa quanto o estado
psicológico de cada personagem podem ser construídos a partir do
espaço onde se encontram e para onde dirigem seus olhos. O homem
observa a bagagem, que contém etiquetas dos locais onde estiveram,
o que indica sua intenção em continuar esse tipo de vida sem ser obrigado a estabelecer-se em local fixo a fim de constituir uma família. A
jovem, por outro lado, tem seu olhar fixado nas montanhas que se erguem nas extremidades do vale próximo à estação e que apresentam o
contraste entre a vegetação seca e a plantação fecunda em cada lado.
Isto, somado ao fato de que o formato dos morros lembra elefantes,
26 “Should we have another drink?”
“All right.”
The warm wind blew the bead curtain against the table.
“The beer’s nice and cool,” the man said.
“It’s lovely,” the girl said.
“It’s really an awfully simple operation, Jig,” the man said. “It’s not really an operation at all.”
The girl looked at the ground the table legs rested on.
“I know you wouldn’t mind it. Jig. It’s really not anything. It’s just to let the air in.”
The girl did not say anything.
“I’ll go with you and I’ll stay with you all the time. They just let the air in and then it’s all
perfectly natural.”
“Then what will we do afterward?”
“We’ll be fine afterward. Just like we were before.” (HEMINGWAY, 1987, p. 168).
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A suposta diferença de idade entre o casal e a forma como o homem tenta convencer Jig a realizar a operação sugerem que até aquele
momento as decisões eram tomadas conforme sua vontade. Aliás, na
opinião dele, aquilo “Nem chega a ser uma operação para valer”. Ainda
que ele não imponha sua opinião de forma rude ou autoritária, ele usa
de sua experiência para convencer a garota a fazer o que ele deseja.
As palavras usadas para referir-se ao procedimento, ao qual a moça
deveria submeter-se, mostra sua ignorância em relação aos sentimentos dela ou aos riscos que aquilo poderia causar à sua saúde.
Contudo, algo parece sair da rotina desse casal no episódio escolhido por Hemingway para compor o seu conto: Jig hesita. É possível
que, pela primeira vez, ela perceba que o homem não é tudo o que a
vida tem para lhe oferecer e considera a escolha de uma alternativa
diferente àquela apresentada pelo companheiro.
— Parecem elefantes brancos — sugeriu a seu companheiro.
— Jamais vi algum dessa cor — respondeu ele ao tomar um
gole de cerveja.
— Nem poderia ver.
— Eu talvez até pudesse — respondeu-lhe ele. — Sua negativa não prova coisa alguma. (HEMINGWAY, 2015, p. 86,
tradução de J. J. Veiga)27.
Quando Jig menciona os elefantes brancos pela primeira vez no
diálogo, o americano retruca, ou diminui a importância do comentário
feito pela moça, dizendo nunca ter visto um. A resposta a sua falta de
27 “They look like white elephants,” she said.
“I’ve never seen one,” the man drank his beer.
“No, you wouldn’t have.”
“I might have,” the man said. “Just because you say I wouldn’t have doesn’t prove anything.” (HEMINGWAY, 1987, p. 168).
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Para Hornby (2005), elefante branco é algo cuja serventia não
corresponde ao valor pago por ele ou pago para mantê-lo. É possível
que essa seja a imagem percebida pelo americano em relação a um
filho. Em outras palavras, ele considera um filho um peso do qual é
impossível livrar-se depois. No entanto, a jovem contempla o contorno
das colinas e pensa no elefante branco como algo raro, algo valioso
que nem todo mundo pode ter. O homem nunca conseguiria ver o lado
bom de ter um filho porque age de forma egoísta sem pensar na jovem
ou na criança que ela espera.
Embora seja mais jovem e menos experiente que seu companheiro, Jig consegue ter uma visão ampla de toda a situação e isto a
coloca em posição de vantagem em relação ao americano: ela é quem
tem o poder de decisão. O rumo da história do casal, da história da
criança, de sua própria história está em suas mãos. Por mais que o homem tente convencê-la a fazer o que ele quer, ele somente pode fazê-lo
por meio de palavras. A única pessoa com poder de ação é a garota.
Ao final, ela mostra que não é tão influenciável quanto o homem
pensa e pede que ele pare de falar: “– Então, por favor, cale, cale, cale,
cale essa boca!”. Diante da insistência do acompanhante, ela ordena:
“– Pare, ou vou gritar!”. Hemingway mantém o mistério e a tensão da
narrativa sem permitir que o leitor tome conhecimento da decisão final
de Jig. Tudo o que sabemos é que, seja qual for a sua decisão, ela
demonstra certeza em sua escolha e é ela quem tem a última palavra no texto: “Estou ótima! – exclamou ela. – Não há nada de errado
comigo, e me sinto otimamente bem!”28 (HEMINGWAY, 2015, pp.88-9,
tradução de J. J. Veiga).
28 “Would you please please please please please please please stop talking?”
“I’ll scream,” the girl said.
“I feel fine,” she said. “There’s nothing wrong with me. I feel fine.” (HEMINGWAY, 1987, pp.170-1)
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“As Neves do Kilimanjaro” (doravante, “As Neves”) foi publicado,
inicialmente, na revista Esquire em 1936. Posteriormente, o conto foi
republicado em volume com outras obras do autor como The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories, em 1938, e The Snows of Kilimanjaro and Other Stories, em 1961, além de outros exemplares (OLIVER,
1999, p. 307). Nesse conto, Harry é o protagonista ferido na perna durante um safári na África. Por conta da falta de cuidados apropriados, a
ferida gangrena e leva a personagem a enfrentar a iminência da morte
enquanto aguarda a chegada de um avião para socorro médico em
Nairóbi, Quênia. O salvamento não chega e, após várias digressões
em flashbacks, que levam Harry a relembrar fatos de sua juventude,
o ferido sucumbe à morte. Toda a narrativa se passa em um acampamento na Tanzânia e tem a duração de um único dia, especificamente
da tarde à noite.
Helen é uma personagem secundária se comparada a Harry.
Contudo, ela é figura presente durante o tempo de sofrimento do protagonista e sua posição em relação a ele auxilia a análise acerca do
homem em sofrimento. Helen é a segunda esposa de Harry, uma viúva
rica que amargara a morte do filho jovem. É ela que sustenta financeiramente o marido, que abandonara o ofício de escritor, e financia a vida
de luxo do casal, bem como suas viagens de aventura pela Europa e
África. Trata-se de uma mulher atenciosa e companheira que se desdobra em carinhos e atenção ao esposo, na tentativa de amenizar-lhe
o sofrimento enquanto esperam pelo socorro.
No que diz respeito à forma, “As Neves” possui uma extensão
textual mais longa que “Colinas como Elefantes Brancos”. Se considerarmos que cada termo utilizado por Hemingway em suas narrativas
é criteriosamente escolhido para uma finalidade específica, podemos
afirmar que “As Neves”, em outra perspectiva, é um texto rico em ter138
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mos de descrição e elementos significativos para a construção de
significado. O texto encaixa-se na estrutura do princípio do Iceberg
porque segue os padrões estilísticos de Hemingway: orações curtas,
vocabulário e estrutura sintática simplificada, descrições objetivas e
focadas nas ações e falas das personagens.
- Quero escrever.
- Acho melhor você comer alguma coisa antes, para conservar
as forças.
- Morrerei esta noite e não preciso de forças para coisa alguma...
- Ora, Harry! Não seja melodramático, por favor! – pediu ela.
- Por que você não usa o nariz? Estou apodrecido até a altura
da coxa. Por que deveria enganar a mim mesmo e comer para
conservar as forças? Molo, traga-me um uísque com soda (HEMINGWAY, 2011, p. 26, trad. de José J. Veiga e Ênio Silveira)29.

Ao contrário do conto discutido anteriormente, cujo conflito é
construído a partir de indícios exteriores às personagens, grande parte da tensão da narrativa em “As Neves” é de ordem introspectiva. A
tensão do conflito recai sobre Harry, uma personagem que tem seu
caráter dividido entre o sucesso de sua vida no passado e a frustração
de sua realidade presente. Sua juventude é marcada pela liberdade de
escolhas, dignidade e novas possibilidades enquanto escritor.
O protagonista em “As Neves” é um homem bipartido entre sua
vida antes e depois de seu casamento, entre a satisfação de ser um
escritor produtivo e de futuro promissor. Por um lado é um homem
corajoso, destemido e competente em suas memórias, de outro, é um
marido frio, frustrado e indelicado, como na passagem a seguir:
29 “I want to write,” he said.
“You ought to take some broth to keep your strength up.”
“I’m going to die tonight,” he said. “I don’t need my strength up.”
“Don’t be melodramatic, Harry, please,” she said.
“Why don’t you use your nose? I’m rotted half way up my thigh now. What the hell should I
fool with broth for? Molo bring whiskey-soda.” (HEMINGWAY, 1963, p. 599).
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podre!
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-Pare com isso, Harry! Por que precisa agir como um demônio?
- Não gosto de deixar nada para trás. Não gosto de abandonar
coisa alguma (HEMINGWAY, 2011, p. 16, trad. de José J. Veiga
e Ênio Silveira)30.

A forma como ele se dirige a ela é desrespeitosa até mesmo
para alguém com um vínculo tão próximo como cônjuge. Seu comportamento em relação a ela é justificado para Harry, pois ele tenta
culpá-la pela sua infelicidade, tornando-a responsável pela sua morte
como escritor. Contudo, mesmo assim sua consciência não descansa
e seu humor oscila ao longo da narrativa com mudanças de opinião em
relação a Helen. No trecho a seguir, ele pondera:
Atirava muito bem aquela boa putinha rica, aquela gentil curadora e destruidora do seu talento. Besteira! Ele mesmo o destruíra... Por que deveria culpá-la, se ela apenas o sustentara
bem? Ele destruíra seu talento ao deixar de utilizá-lo, ao trair a si
próprio e a todas as suas crenças, ao beber tanto que embotara sua capacidade de percepção, ao se entregar à preguiça, à
indolência, ao esnobismo, ao orgulho e ao preconceito, a mil e
uma coisas por bem e por mal (HEMINGWAY, 2011, p. 18, trad.
de José J. Veiga e Ênio Silveira)31.

30 “You’re sweet to me.”
“You bitch,” he said. “You rich bitch. That’s poetry. I’m full of poetry now. Rot and poetry.
Rotten poetry.”
“Stop it. Harry, why do you have to turn into a devil now?”
“I don’t like to leave anything,” the man said. I don’t like to leave things behind.” (HEMINGWAY, 1963, p. 591).
31 She shot very well this good, this rich bitch, this kindly caretaker and destroyer of his talent.
Nonsense. He had destroyed his talent himself. Why should he blame this woman because
she kept him well? He had destroyed his talent by not using it, by betrayals of himself and
what he believed in, by drinking so much that he blunted the edge of his perceptions, by
laziness, by sloth, and by snobbery, by pride and by prejudice, by hook and by crook. (HEMINGWAY, 1963, p. 593).

140

S U M A R I O

A leitura inicial dos trechos citados pode causar desconforto ao
leitor pela forma hostil, até cruel, com que Henry trata a esposa. Os termos pejorativos, a depreciação de sua figura enquanto mulher e companheira demonstram um comportamento machista e insensível em
relação a quem, segundo ele mesmo, “o sustentara bem”. Esse sentimento pode prevalecer ao longo da narrativa se o foco permanecer
sobre o protagonista: um homem fracassado profissionalmente, incapaz
de sustentar-se financeiramente ou garantir o sustento de outrem, frustrado pelas escolhas feitas em sua vida, incapaz de suportar o peso das
consequências dessas escolhas e, pior, sem hombridade para encarar
os fatos e julgar-se culpado pela situação que enfrenta. Toda a projeção
negativa colocada sobre a companheira é uma tentativa frustrada de
torná-la responsável pela tragédia que o prende àquela situação.
Se, no entanto, a leitura convergir para Helen na tentativa de investigar melhor essa personagem, é possível notar que sua “doçura”
em relação a Henry nada tem a ver com submissão ou falta de personalidade. A força motriz que rege toda a narrativa está centrada no
elemento “conflito”. É ele que desenvolve os elementos trágicos que
constroem a ficção. O curioso, no que se refere a Helen, é que esse
conflito não a atinge porque ela não está em crise. Como todo ser humano, ela certamente passou por crises ao longo de sua vida. Embora
o conto não nos fale muito de sua vida particular, sabemos que ela era
viúva, quando se casou com Henry, e que perdeu um filho, provavelmente, fruto do casamento que a deixara viúva. Tais eventos são difíceis
para a maioria das pessoas e podem gerar diversos conflitos angustiantes que nem sempre são superados. Independentemente de como
Helen enfrentou esses dilemas, o momento em que a encontramos na
narrativa parece não contemplá-la em crise; ao contrário, a personagem
mostrada por Hemingway é uma mulher forte e obstinada que decidiu
seguir em frente, casar-se novamente e reconstruir sua vida.
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Pelos diálogos mostrados anteriormente, nota-se que se trata
de uma mulher educada. Diante dos insultos degradantes proferidos
por Henry, ela utiliza os termos “melodramático” e “demônio” para
qualificar as atitudes do parceiro, de força semântica mais tênue se
comparados àqueles utilizados pelo esposo. Helen é rica, mas não se
encaixa no estereótipo de mulher fútil, ela é destemida e proativa. É ela
que sai para caçar e providenciar alimento para o marido moribundo,
ou seja, suas habilidades vão além do que a etiqueta social ditava para
as mulheres da época: ela não apenas sabe como sobreviver em um
ambiente inóspito, como também “Atirava muito bem”, segundo Henry.
Além de ser independente financeiramente, Helen é provedora.
Como é possível observar na descrição apresentada, Helen
encaixa-se no código de honra e moral criado por Hemingway para
os seus heróis. Essa personagem possui uma personalidade sólida,
consistente, imbatível pelos insultos do marido. Em outras palavras,
a serenidade de Helen perante Henry não está condicionada a uma
posição de inferioridade, mas pela consciência de que a projeção feita
pelo marido não é real, assim sendo, é incapaz de atingi-la.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, analisamos as personagens femininas em dois
contos de Hemingway. Nossa intenção foi verificar como o princípio do
Iceberg foi trabalhado pelo autor na construção das mulheres quem
compõem a trama. Em “Colinas como Elefantes Brancos”, observamos que Jig e seu companheiro dividem a cena, no entanto, é a jovem
quem tem o poder de decidir o conflito vivido pelo casal. Em “As Neves
do Kilimanjaro”, a análise mostrou que Helen não aparece em primeiro
plano na narrativa porque não é ela a fonte do conflito da história, mas
seu esposo Henry. Contudo, o estudo a respeito da personagem, aparentemente submissa ao esposo, revelou uma mulher de caráter forte,
decidida e livre de complexos ou remorsos.
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É importante mencionar que nosso objetivo não foi sugerir uma
inclinação feminista por parte do autor ao escrever seus textos, mas,
de certa forma, questionar a visão polarizada da mulher nas obras de
Hemingway, bem como o estereótipo de escritor machista recorrente
em boa parte de sua fortuna crítica. Nossa análise é limitada e preliminar
se considerarmos o conjunto de obras deixado por Hemingway em
décadas de seu trabalho como escritor. Entretanto, este estudo pode
ser um passo inicial no sentido de reforçar que seus textos não tratam
suas personagens sob a perspectiva de gênero e sua posição sócio-cultural, mas, sob a condição do ser humano de um modo geral,
como também seus conflitos e dilemas face ao código moral proposto
pelo autor às suas personagens homens e mulheres.
Acreditamos que os aspectos discutidos neste artigo podem
contribuir para futuras reflexões relacionadas ao estudo da literatura
em geral, e, mais especificamente da obra de Hemingway e suas características. A sugestão apresentada na análise dos contos poderia
ganhar mais consistência a partir do estudo de um corpus mais amplo,
o qual pudesse refutar ou reforçar essa ideia ora apresentada. Ademais, o trabalho pode fornecer mais insumo para as discussões mais
amplas travadas a respeito do princípio do Iceberg utilizado pelo autor
em seus textos.
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Resumo: 1984 e Swastika Night são duas distopias incríveis, uma muito famosa e icônica; a outra, nem tanto. No entanto, Swastika Night, que trata de
um mundo 700 anos depois dos alemães nazistas terem vencido a Segunda
Guerra Mundial, foi escrito em 1937, anterior não apenas à guerra em si, mas
doze anos antes de George Orwell lançar sua obra-prima. O livro foi publicado
com o nome Murray Constantine como seu autor, e só meio século depois é
que os editores revelaram que “ele” era de fato Katharine Burdekin, autora de
dez romances. Ao contrário de 1984, que não está preocupado com a questão
de gênero e que pode ser visto como misógino, Swastika Night mostra como a
masculinidade está intrinsecamente conectada ao fascismo.
Palavras-chave: masculinidade, distopia, fascismo, gênero.
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Abstract: 1984 and Swastika Night are two incredible dystopias, one very iconic
and famous; the other, not so much. However, Swastika Night, which describes
a world 700 years after the German nazis won the Second World War, was
written in 1937, not only before the war itself, but also twelve years prior to
George Orwell’s masterpiece. The novel was published under the name Murray
Constantine, and only half a century later editors revealed that “he” was in fact
Katharine Burdekin, author of ten books. In constrast to 1984, which is not concerned with gender issues and which may be read as misogynistic, Swastika
Night shows that masculinity is intrinsically connected to fascism.
Keywords: masculinity, dystopia, fascism, gender.
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1984 e Swastika Night são duas distopias que tratam de universos autoritários e cenários propícios para os piores pesadelos.
Uma é muito famosa, icônica até. A outra, muito menos conhecida,
foi publicada doze anos antes da distopia que serve como referência,
inicialmente por um homem. Só no começo dos anos 1980 é que os
primeiros editores de Swastika Night revelaram que “Murray Constantine” era na verdade Katharine Burdekin (1896-1963), que durante sua
carreira acabou publicando dez livros, entre os mais importantes Swastika Night (1937) e Proud Man (1934).
Raffaella Baccolini aponta que Swastika Night, publicado em
1937, foi ignorado pelos críticos até ser reimpresso em 1985 com Burdekin como sua autora, devido ao trabalho da pesquisadora feminista
Daphne Patai:
Neste mundo imaginário inteiramente governado por homens
para homens, mulheres foram reduzidas a sua função biológica
e foram destituídas de sua identidade: a destruição da consciência feminina -– o que Daphne Patai chamou de ‘redução de
mulheres’ –- as levou a viver na ignorância, apatia e indiferença
dentro de áreas enjauladas similares a campos de concentração, úteis apenas para reprodução. A perda de liberdade e degradação das mulheres é tão completa que elas são incapazes
de se organizarem e rebelarem-se (BACCOLINI, 2019, p. 12,
minha tradução).

Swastika Night se passa no ano 720, setecentos anos depois da
guerra dos vinte anos (provavelmente o que viria a ser a Segunda Guerra Mundial). São sete séculos de domínio nazista e japonês. Durante
esse tempo, o mundo foi dividido entre dois impérios: o nazista (Europa, África, parte da Ásia) e o japonês (Ásia, Austrália, as Américas).
Não há mais passado, nem história, literatura, artes. Todos os livros e
registros foram destruídos. Acredita-se que antes de Hitler não havia
nada, só tribos e selvagens, não países organizados. Na Alemanha
nazista não se ensina a ler e escrever, apenas a algumas pessoas que
exercerão trabalhos técnicos (como o inglês Alfred, que será um dos
protagonistas da história).
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No mundo de Swastika Night, o sistema é feudal. Há cerca de
três mil Cavaleiros (Knights), que possuem grandes fortunas e terras,
e os homens trabalham para ele. Hitler é deus, e hitlerismo é a religião
oficial. Vende-se Hitler como um gigante loiro com uma vasta barba,
que nunca foi “contaminado” por nenhuma mulher. Ele não só nunca
esteve com uma mulher, como foi o único a não nascer de uma -– ele
explodiu da cabeça de seu pai, o deus do trovão. O mantra nazista
é “Eu acredito em orgulho, coragem, violência, brutalidade, matança,
crueldade, e todas as outras virtudes heróicas e valentes. Heil Hitler”
(BURDEKIN, 1985, p. 19). Como se pode ver, Swastika Night, além de
ser uma sátira ao nazismo, é também uma sátira à masculinidade.
Na introdução de Daphne Patai de Swastika Night, ela aponta
que existia uma forte ideologia de gênero na Itália de Mussolini e na
Alemanha de Hitler. Em 1933 os nazistas destruíram todas as sedes
do movimento de mulheres. Um ano antes, um jornal comunista para
mulheres operárias na Alemanha pedia que mulheres combatessem o
fascismo e já avisava: “Os nazistas pedem pena de morte para quem
aborta. Eles querem transformar vocês em máquinas de parir. Vocês
serão serventes e empregadas dos homens. Sua dignidade humana
será esmagada” (PATAI, 1985, p. 12).
Hitler deixava claro qual papel ele reservava às mulheres já em
Minha Luta, publicado em 1924: elas tinham que gerar a raça pura, a
ariana. Num discurso dez anos depois, ele disse que a divisão “natural”
do trabalho entre homens e mulheres envolvia uma complementação
harmoniosa entre o mundo maior (masculino) e o menor (feminino), o
público e o privado. Na Alemanha Nazista, mulheres eram excluídas
da vida pública. Não havia lugar pra elas na política. A criança era vista
como muito mais importante que a mulher. Havia incentivo para que
as mulheres fossem mães e produzissem “as crias hereditariamente
valiosas da nação” (PATAI, 1985, p. 13).
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Goebbels, ministro da propaganda nazista, discursava que o
nazismo era por natureza um movimento masculino (PATAI, 1985, p.
13). E é preciso lembrar, nesses dias atuais em que feministas são
xingadas de feminazis (termo inventado pela extrema-direita dos EUA),
que nazistas puseram não só judeus em campos de concentração,
mas também feministas, comunistas, e gays (que também são chamados de gayzistas e gaystapo pela direita LGBTfóbica).
Para ilustrar como o mesmo pensamento nazista de Hitler e
Goebbels segue vivo, cito William Pierce, líder neonazista americano,
fundador do grupo supremacista branco Aliança Nacional e falecido
em 2002. Pierce, que se casou cinco vezes, fez um vídeo chamado
“Por que os matrimônios fracassam hoje em dia?” Segundo ele, “O feminismo erodiu o relacionamento tradicional de complementação entre
homens e mulheres, baseado nas suas diferenças naturais, e tentou
substitui-lo por igualdade, que não está de acordo com a realidade”.
Ainda de acordo com o neonazista, criou-se um clima de hostilidade
entre os gêneros, e muitas mulheres se tornaram menos femininas, e
muitos homens, menos masculinos. A paranoia de que estão nascendo menos bebês “puros” também é uma constante, como acontece
em Swastika Night. Para Pierce, “Se não tivermos mais bebês, morreremos. Nossa nação (os EUA) morrerá”.
O neonazismo é uma desgraça que se espalha também no
Brasil: de acordo com a antropóloga Adriana Dias, há 334 células de
grupos neozistas em atividade, a maioria no Sul e Sudeste (mas há
também células em Fortaleza e João Pessoa, entre outras cidades nordestinas). Cada grupo tem entre 3 a 40 pessoas. Os grupos se dividem
em 17 movimentos, entre eles 3 seções da Ku Klux Klan (PICHONELLI,
2019). A antropóloga cita o historiador alemão Peter Gay para analisar
a estruturação do ódio a partir de três fatores: a masculinidade, que se
constrói em cima da misoginia e homofobia, de guerras e cultura do
estupro; a meritocracia (que passa a ideia de que uns são superiores
aos outros); e o “outro” como obstáculo ao padrão dominante de atingir seus objetivos (PICHONELLI, 2019).
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O romance de Burdekin é importante para nós hoje porque sua
análise do fascismo é formulada de uma forma que vai além de
Hitler e a especificidade da época. Argumentando que fascismo
não é […] diferente da realidade rotineira do domínio masculino,
uma realidade que polariza homens e mulheres em termos de
papéis de gênero, Burdekin satiriza modelos de comportamento
‘masculino’ e ‘feminino’. A ideologia nazista, deste ponto de vista, é a culminação do que Burdekin chama de ‘culto da masculinidade’. É esta conexão, assim como o forte argumento contra o
culto da masculinidade, que destacou o livro de Burdekin entre
muitas outras distopias anti-fascistas produzidas nos anos 1930
e 40 (PATAI, 1985, p. 6, minha tradução).

Swastika Night começa com o Cavaleiro Von Hess ministrando
missa, enquanto o nazista Hermann não consegue tirar os olhos de um
menino de 14 anos do coro. O Cavaleiro sabe que as mulheres não
estão mais parindo meninas, o que pode levar à extinção do império
nazista. Dele aprendemos que a compreensão feminina não ultrapassa
a de um cão. Quase tudo é sagrado demais para que elas possam ouvir, como a bíblia de Hitler. “A coisa mais importante era fixar firmemente
nas mentes das mulheres mais jovens que elas não deveriam se importar em serem estupradas” (BURDEKIN, 1985, p. 26), pensa Von Hess,
mesmo sem usar a palavra, já que estupro não era considerado crime,
por implicar escolha e rejeição da parte das mulheres, a menos que
fosse contra menores de idade. Isso não era por causa das meninas,
mas pela raça. Meninas muito novas geravam bebês fracos. Por isso,
o regime determinou que a idade mínima para estupro era de 16 anos,
quando o corpo das meninas já estava formado.
As mulheres são estupradas apenas por uma questão de dominação e reprodução, não de desejo. Só os homens e meninos são
considerados belos. Não é só a aparência de uma mulher que é deplorável, com suas cabeças raspadas, suas roupas justas e feias, mas
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também a postura. Elas andam de cabeça baixa e barriga pra frente,
sem nenhuma graciosidade, nenhuma beleza, pois essas são qualidades masculinas. Se uma mulher ousasse ficar de pé como um homem,
ela seria espancada. O Cavaleiro se pergunta por que o sistema não
fez com que elas andassem em quatro patas o tempo todo. Ao mesmo
tempo, ele discorda que os filhos sejam tirados delas com 18 meses,
pois há coisas que mulheres devem fazer melhor que os homens.
O Cavaleiro vê mulheres como seres passivos, que são moldados por homens. Tudo o que elas desejam é agradar os homens,
então farão tudo que eles quiserem e serão o que eles quiserem.
Sua natureza é submissa. Já Alfred pensa que o erro das mulheres é
acreditar que homens são melhores que mulheres, não apenas diferentes. Se elas tivessem direito a duas características disponíveis aos
homens -– invulnerabilidade sexual e orgulho de seu gênero –- elas
teriam algum poder.
O terceiro personagem masculino mais importante, Hermann,
um nazista forte, braçal, analfabeto, odeia e tem nojo de mulheres.
Ainda não fez sexo com nenhuma. Quando Alfred conta este fato para
o Cavaleiro, ele responde que isso não é nada incomum.
Infelizmente, há poucas personagens mulheres de destaque no
livro. Apenas duas têm nome. Uma delas é Marta, uma mulher muito
velha que é desprezada por homens e mulheres. O que ela recebe de
comida mal dá pra sobreviver (é o que qualquer mulher fora da idade
de ter filhos recebe).
Pouco depois de Hermann sair da igreja, enquanto ainda está
fantasiando com o lindo menino do coral (ele pensa em puxar seu cabelo), o nazista reencontra seu amigo Alfred, que ele conheceu na Inglaterra enquanto prestava serviço militar, cinco anos antes. Hermann
ama Alfred –- é o homem que ele mais admira no mundo. Eles conversam, nadam, e Alfred conta a ele seu plano de derrubar o nazismo. De-
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pois que Alfred dorme, Hermann ouve gritos e vê um menino tentando
estuprar uma menina. O menino é aquele do coro, e a menina é uma
cristã (Hermann vê uma cruz no casaco dela). Ele espanca o menino
praticamente até a morte, e só para depois que Alfred manda parar
(mais tarde o menino não resiste e morre. A menina foge). Hermann
não mata o menino por pena da menina, mas porque não suporta ver
que o menino se interessa por meninas.
O Cavaleiro percebe a rebeldia de Alfred e mostra para Alfred
e Hermann o livro secreto com a história do império escrito por um de
seus ancestrais durante cinco anos. Von Hess perdeu seus três filhos
homens num acidente de avião e não tem descendentes. Por isso,
decide dar o livro a Alfred.
Primeiro ele mostra uma foto, com quatro pessoas, duas atrás,
mais altas. Hermann fica muito decepcionado ao ver que Hitler tinha
cabelo escuro, olhos marrons, “seu rosto tão sem pelos como o de
uma mulher exceto por um pouco de pelos escuros em cima dos
seus lábios”. Na foto, Hitler está olhando para um lindo menino loiro,
que estava fitando a câmera, sorrindo. “Ele, mesmo imaturo, tinha
mais do físico alemão sagrado que Hitler ou os dois atrás”, pensou
Hermann. “Ele parecia mais nobre, mais masculino, apesar da sua
juventude, que o pequeno, escuro e aparentemente suave Hitler”
(BURDEKIN, 1985, p. 86, minha tradução).
O Cavaleiro conta que esse menino na realidade é uma menina de 15 ou 16 anos, e eles não conseguem acreditar. Como uma
menina podia ser tão adorável quanto um menino, olhando diretamente para a câmera? Alfred pergunta se era a filha de algum cavaleiro, mas Von Hess diz que era uma menina comum, e que todas as
mulheres eram assim.
Por que elas deixaram se rebaixar tanto?, Alfred quer saber. Elas
aceitaram a Redução das Mulheres, um plano elaborado por homens
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nazistas (e copiado pelos japoneses). Diz o Cavaleiro: “O que os homens
não conseguem fazer, nunca conseguiram, é impedir essa submissão
cega e fazer com que as mulheres ignorem os homens e os desobedeçam. É a tragédia da raça humana” (BURDEKIN, 1985, p. 89). Alfred
discorda. Ele acha que é natural que as mulheres obedeçam os homens.
Alfred não entende por que os homens iriam querer que as
mulheres não se parecessem com a menina na foto. Von Hess explica: a linda menina da foto tinha o poder de escolha e de rejeição.
Ela tinha o direito de rejeitar quem ela quisesse, e isso fere a dignidade masculina. Alfred pergunta se elas não poderiam ser lindas e
ao mesmo tempo não terem o direito de recusar. O Cavaleiro diz que
parte da beleza da menina da foto vem que ela sabe que tem poder
de escolha e de rejeição, e que ela sabe que pode ser amada. Ele
explica também que, antes da Redução das Mulheres ser implantada,
os estupros estavam se tornando coisa comum, e as leis para combatê-los, mais lenientes (BURDENKIN, 1985, p. 101).
A ideologia por trás era que, durante a guerra, as mulheres não
fizeram nada, só pariram os filhos, algo que as mulheres dos inimigos
também fizeram. Não foram elas que derrotaram o mundo e construíram um império. E os guerreiros passaram a achar que eram mais dignos que elas, e que não poderiam permitir a rejeição por parte delas. A
rejeição era um insulto à masculinidade, assim como a vida em família.
Este é um pensamento muito comum entre masculinistas, que
se dizem “defensores dos direitos dos homens”, mas que na realidade são apenas misóginos. O único “direito” que masculinistas defendem é, no fundo, o de atacar mulheres, principalmente feministas.
Em sua grande maioria, masculinistas são neonazistas. Há um grande
ressentimento porque as mulheres os rejeitam.
A conversa de Alfred com o cristão Joseph no capítulo 9 é muito
reveladora. Afinal, Joseph é parte da resistência, e poderia ser um líder
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inteligente. Mas Burdekin o faz completamente ignorante e, ainda por
cima, arrogante. Ele tem certeza das barbaridades que diz. Por exemplo, nem a mãe de Jesus, Maria, vai para o céu. “Mulheres não são
nada além de ninhos de aves. Qual uso tem um velho ninho?” (p. 210).
O diálogo segue assim:
Alfred: “Você acha que as mulheres não contribuem em nada na
formação física de uma criança?”
Joseph: “Definitivamente nada. A criança inteira, seja macho ou
fêmea, está completa na semente do homem. A mulher meramente a nutre no seu corpo até que esteja grande o suficiente para nascer. […] Se a criança é menino, tem a alma do pai
desde o momento de concepção, mas se for menina não tem
alma. Nasce um nada, como todas as mulheres, até Maria. Nas
famílias cristãs chamamos nossa filha mais velha de Maria, para
recordá-la, mas nenhuma Maria tem a presunção de pensar que
ela é algo mais que qualquer outra mulher. […] Por que, se você
tem a crença fantástica que as mulheres ajudam a formar a
criança, vocês tratam suas mulheres tão mal? Vocês as mantêm
presas em jaulas e roubam seus filhos pequenos, que é a maior
crueldade que qualquer homem pode fazer a uma mulher”.
Alfred: “Eu acho que está errado, Joseph. Eu gosto do modo
que vocês tratam suas nadas melhor que o nosso modo. Vejo-as rindo e conversando com você. E não apenas as menininhas. Nossas mulheres adultas nunca riem”.
Joseph: “Nossas mulheres são tratadas como se fossem bons e
queridos cachorros. Nós gostamos delas, elas brincam conosco e são felizes conosco. Se temos comida elas nunca passam
fome, elas nos obedecem e nos amam. Nossas mãos nunca
se levantam contra elas a menos que elas transgridam. […] A
maneira cristã de tratar as mulheres é a única possível” (BURDEKIN, 1985, pg. 210-11).

Como pode ser visto, Burdekin acertou muito. Até previu que
os judeus seriam exterminados, só não imaginou que seriam cremados em campos de concentração (ela imaginou que eles seriam
espancados até a morte). Num ponto do livro, o Cavaleiro diz a Alfred
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Há várias semelhanças entre Swastika Night e 1984, como aponta Patai, embora ela ressalte que não há nenhuma evidência que Orwell
tenha lido o romance de Burdekin, publicado doze anos antes. Mas o
editor de Swastika Night também foi o primeiro editor de Orwell. E um
dos livros de Orwell foi selecionado para o Clube do Livro de Esquerda,
assim como Swastika Night foi em 1940 (PATAI, 1985, p. 9). Ambos os
livros tratam de sistemas totalitários e cruéis. Toda informação sobre o
passado e a história foram destruídos. O mundo é dividido em impérios
distintos. Nos dois livros, é uma foto que deflagra bastante da ação.
Tanto Alfred tenta ler trechos de um livro secreto para Hermann, como
Winston Smith tenta com Julia. Nos dois casos, Hermann e Julia não
querem ouvir. Nos dois livros o protagonista é abordado por um homem
em posição de poder para testar sua tendência à rebelião (PATAI, 1985,
p. 14). Nos dois livros, a resistência secreta se chama Brotherhood (Irmandade). Os pares românticos dos protagonistas acabam se juntando à rebelião, e são destruídos. Há homens para idolatrar (O Grande Irmão e Hitler), e inimigos coletivos (Goldstein em 1984 e quatro inimigos
de Hitler em Swastika Night: Lenin, Stalin, Roehm, e Karl Barth. Sobre
este último, Von Hess não sabe explicar quem é, e para nós, leitores do
século XXI, Barth certamente não é tão conhecido como os outros três
inimigos. Sabemos que existiu o teólogo suiço Karl Barth, considerado
por muitos o maior teólogo protestante do século XX, e que ele se opôs
a Hitler e ao regime nazista).
Assim como em 1984, as classes mais baixas são menos vigiadas que as outras. Os cristãos de Swastika Night, embora vilipendiados, têm bastante liberdade. Assim como os Cavaleiros, suas casas
não são revistadas. Os proletários de 1984 não são vigiados pelo Grande Irmão em suas casas (PATAI, 1985, p. 14).
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Não há nada como “Newspeak” (traduzido como Novafala, o
idioma oficial da Oceania, onde se passa 1984) em Swastika Night,
mas há um trecho interessante em que o Cavaleiro conta a Alfred que
as pessoas se casavam antigamente. Alfred diz não conhecer essa palavra, casar, e o Cavaleiro concorda que é uma palavra que não existe
mais. Socialismo também não existe mais como palavra.
Em 1984, publicado em 1949, Winston é misógino, algo que para
mim, hoje, não passa despercebido, mas passou quando li o livro na
adolescência. Ele diz claramente odiar mulheres. Só ter um personagem machista não faz um livro machista, claro. Pode ser uma crítica
aos preconceitos. Mas no caso de 1984, não me parece ser. No primeiro encontro com Julia, suas impressões iniciais sobre ela são: “Eu
sentia ódio só de olhar para você. Queria estuprá-la e depois matá-la.
Duas semanas atrás, pensei seriamente em arrebentar sua cabeça com
um paralelepípedo” (ORWELL, 2009, p. 130). Antes de conhecê-la intimamente, o protagonista tem “alucinações vívidas e belas” sobre Julia
(ORWELL, 2009, p. 28). A narração nos conta as fantasias de Winston:
Haveria de golpeá-la até a morte com um cassetete de borracha. Haveria de amarrá-la nua a uma estaca e depois alvejá-la com flechas, como São Sebastião. Haveria de violentá-la e
no momento do clímas cortaria sua garganta. De mais a mais,
agora percebia mais claramente que antes por que a odiava.
Odiava-a porque era jovem e bela e assexuada, porque queria
ir para a cama com ela e nunca o faria, porque em torno de sua
adorável cintura flexível que parecia lhe pedir que a envolvesse com o braço havia apenas a odiosa faixa escarlate, símbolo
agressivo de castidade (ORWELL, 2009, p. 28).32

Dizer que a misoginia de 1984 é um produto de seu tempo não é
um argumento válido, já que o feminismo de Swastika Night também é.
Para Noah Berlatsky, esse argumento implica que somos moralmente
32 Pode-se perceber como o ódio de Winston por Júlia é o ódio da rejeição, de supor que não
faria sexo com ela. Muito parecido com a justificativa para que as mulheres não possam
escolher seus parceiros em Swastika Night.
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muito mais iluminados hoje que antigamente, que preconceitos são
coisa do passado, e que as melhorias sociais ocorrem progressiva
e naturalmente. Berlatsky diz: “ainda devemos ler Orwell não apesar
do sexismo, mas em parte por causa dele. […] Prestar atenção no
sexismo de Orwell é uma forma de prestar atenção no nosso sexismo;
faz 1984 mais relevante, não menos” (BERLATSKY, 2014). E também,
se somos tão iluminados hoje, por que há camisetas à venda com a
estampa “Do it to Julia” (“Faça isso com Julia”, referindo-se à tortura)?
Eu pessoalmente gosto bastante de Julia. Ela é um sopro de
ar fresco quando aparece no livro, depois da perspectiva depressiva
e derrotista de Winston. Ela é sexualmente independente, é ela quem
toma a iniciativa, ela que sabe como burlar o sistema para manter seus
encontros sexuais. Imagina quantos homens ela deve ter seduzido ao
simplesmente passar um bilhetinho escrito “Eu te amo”?
Winston vê Julia como depravada, e diz a ela: “Quanto maior o
número de homens que você teve, maior é o meu amor. Compreende isso? Detesto a pureza, odeio a bondade! Não quero virtude em
lugar nenhum. Quero que todo mundo seja devasso até os ossos”
(ORWELL, 2009, p. 135). Para o protagonista, Julia precisa sempre
servir a um propósito.
Não sabemos muito sobre Julia, já que a narração, mesmo em
terceira pessoa, se centra apenas no que Winston pensa (o que pode
ser interessante num sentido: talvez Julia não esteja tendo relações
sexuais exclusivamente com Winston naquele período?). O narrador
não lê os pensamentos de Julia. Sabemos, através do protagonista,
que Julia não está interessada em derrubar o sistema, apesar de detestá-lo. Sua rebelião é só para satisfazer seus desejos sexuais. Como
Winston diz para ela, “Você só é rebelde da cintura para baixo” (ORWELL, 2009, p. 164).
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O romance a pinta como fútil e traidora (quanto tempo ela demorou para “trair” Winston durante a tortura? Só sabemos a versão de
O’Brien). Quando se encontram com a “resistência”, Winston responde
a uma série de perguntas bastante ridículas. O’Brien quer saber se eles
dariam suas vidas pela resistência, se matariam, se cometeriam atos
de sabotagem que poderiam causar a morte de dezenas de inocentes,
se encorajariam a prostituição, se disseminariam doenças venéreas,
se jogariam ácido no rosto de uma criança, se se suicidariam... E para
tudo Winston responde “Sim”, sem pestanejar. Mas quando O’Brien
pergunta se eles estariam prontos para se separarem e nunca mais
se verem de novo, Julia interrompe e grita “Não!” Winston demora pra
responder, e não sabe qual palavra sairá da sua boca. Finalmente ele
diz não. Quem ama mais nesse relacionamento?
Bem antes disso, Julia já havia conquistado o coração de Winston ao roubar cosméticos e se maquiar para ele. Ao vê-la maquiada,
ele sente que ela ficou muito mais bonita e, “sobretudo, muito mais feminina”. E ela diz a ele: “E sabe qual vai ser a próxima coisa que eu vou
fazer? Vou arrumar um vestido de verdade em algum lugar e vou usá-lo
em vez destas malditas calças. E meias de seda, e sapatos de salto
alto! Neste quarto serei uma mulher, não uma camarada do Partido”
(ORWELL, 2009, p. 152). Talvez ser feminina e vaidosa para agradar os
homens seja a maior qualidade que Winston (e Orwell) concede a Julia.
Em The Orwell Mystique: A study in male ideology, Patai foi uma
das primeiras a apontar a misoginia do escritor. Ao observar uma obsessão com a masculinidade na obra dele, Patai pergunta: se a visão
de Orwell sobre as mulheres era tão negativa, como ele podia ser um
defensor da liberdade? Simples: liberdade para quem? Entramos em
algo comum nas distopias escritas por homens: a liberdade é relativa.
Mulheres podem ser ignoradas.
Patai deixa bem claro que considera Swastika Night um romance
mais atual:
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Burdekin dá ao regime totalitário uma dimensão crítica nada
presente no livro de Orwell. Swastika Night e 1984 são ambos
sobre homens e seu comportamento. Burdekin toca nisso explicitamente ao expor o culto da masculinidade. Mas Orwell, ao
usar o homem como modelo da espécie humana, parece crer
que está mostrando características inatas dos seres humanos.
Por isso o desespero que sentimos no final de 1984 e a esperança que ainda existe no final do livro de Burdekin estão ligados ao grau de consciência que cada escritor tem dos papéis
de gênero e das políticas do poder como construções sociais.
Orwell resolutamente se recusa, em toda sua obra, a questionar
uma ideologia de gênero que ele apoia integralmente. Portanto,
ele pode apenas atribuir a busca do poder à ‘natureza humana’.
Já Burdekin pode ver a preocupação com poder no contexto de
uma polarização de gênero que pode degenerar no mundo de
Swastika Night, com sua masculinidade hiperatrofiada de um
lado e sua redução das mulheres do outro. Traçando o relacionamento entre esses dois extremos, assim como sua continuidade com os estereótipos de gênero da sociedade tradicional
‘civilizada’, Burdekin faz uma crítica retumbante dos perigos da
supremacia masculina (PATAI, 1985, p. 16, minha tradução).

Para terminar, gostaria de citar o conto de ficção especulativa
“Kay & Phil” (1994), da escritora neozelandeza Lucy Sussex, que trata
de dois escritores que se encontram sem querer: Phil, que está escrevendo um livro sobre nazistas, e Kay, a autora de Swastika Night. Phil
pergunta: “Por que fazer os nazistas tratarem as mulheres assim? É
horrível”. Kay responde:
“Não está muito distante da situação real das mulheres através
dos séculos. Ou das origens do que está presente nos escritos
nazistas. Eu achava quando escrevi meu livro, embora muitos
não concordaram comigo, que os nazistas eram capazes de
exterminar os judeus. E depois disso, viria o quê? O sistema
nazista se alimentava de ódio. Precisava de um inimigo. Por que
não o mais antigo?”
“O mais antigo?”, Phil repetiu, pensando: eu não odeio as mulheres, apesar de eu não me dar bem com Dorothy, e as coisas
com a Anne não estão tão boas agora.
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[Kay] suspirou. “Eu já fui casada. […] Depois que deixei meu
marido, me certifiquei que eu nunca mais viveria com uma pessoa do sexo oposto. É difícil demais, Phil, estar com alguém que
é humano, como você, mas ah, tão diferente! […] Nós tememos
o outro, que não é como nós, mas é necessário para a continuidade da raça. Se não fosse isso, suspeito que os homens teriam
exterminado as mulheres há muito tempo” (SUSSEX, 1999, p.
551-2, minha tradução).

Não quero crer que isso seja verdade – que, se não fosse pela
função reprodutiva das mulheres, os homens não aceitariam compartilhar a Terra com elas, conosco. Porém, ao ler distopias como Swastika Night, vemos que de fato o fascismo caminha de mãos dadas
com a misoginia.
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Abstract: In her novel The Bluest Eye (1970), Toni Morrison (1931-2019), an acclaimed American writer, bases her narrative on the maladjustment of the black
community. She carefully depicts the fragmentation of the family by highlighting
the reversal of moral values. Toni Morrison raises the issues of races, classes,
and genders and their resulting effects on the lives of African Americans. She
shows how all those issues are interwoven and fossilized in the fragmented family structure and their damaging effects upon the individuals in the community.
Toni Morrison also sheds light on the submissive position of women within a
patriarchal community. Toni Morrison weaves her narrative in a way to show that
the awareness of the concept of double consciousness of African Americans
does not necessary result in opportunities for self-improvement. By bringing
those issues to light, Toni Morrison endeavors to unveil the complexities of her
own community and to bring forth the fundamentals to its full development.
Keywords: racialized beauty; inferiority; patriarchal community; family structure.
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Resumo: No seu romance The Blues Eye (O Olho Mais Azul), Toni Morrison
(1931-2019), aclamada escritora norte-americana, baseia sua narrativa nos
desajustes da comunidade negra. Ela cuidadosamente retrata a fragmentação
da família realçando a reversão dos valores morais. Toni Morrison levanta as
questões de raças, classes e gêneros, bem como os efeitos resultantes na vida
dos afro-americanos. Ela demonstra como essas questões estão entrelaçadas
e sedimentadas numa estrutura familiar fragmentada e seus efeitos nocivos
sobre os indivíduos na comunidade. Toni Morrison também traz à tona a posição submissa das mulheres numa comunidade patriarcal. Toni Morrison tece
sua narrativa de forma a transparecer que a percepção da dupla conscientização dos afro-americanos não necessariamente resulta em oportunidades de
melhoria pessoal. Ao ressaltar esses desajustes, Toni Morrison desvenda as
complexidades da sua própria comunidade e propõe fundamentos com vista
ao seu pleno desenvolvimento.
Palavras-chave: beleza racializada; inferioridade; comunidade patriarca;
estrutura familiar.
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The Bluest Eye is a fictional narrative that recreates a believable
reality which has been part of our daily life for decades, if not for centuries. In her book, Toni Morrison (1931-2019) scrutinizes the uneasy existing rapport between races, classes, and genders. For Toni Morrison,
those central tenets of society, when imbalanced or just not properly arranged, can have a devastating effect on the unprivileged masses. And
such a negative impact may still worsen when it lays bare the virulent
infection which corrodes the moral fabric of an African American family.
The question that is to be posed then is why does Toni Morrison, an African descent herself, address an issue that is a revealing
account of the inconsistencies of her own racial group? As a talented
writer, she could have produced a more sympathetic and compassionate narrative of an already disfigured and dismembered racial group,
but her work rather abounds with evidence of the incongruities and
misconduct of her own race. Toni Morrison’s purpose of depicting the
African American community, in all its nuances, is also challenging
in that it denounces the pervading presence of black masculinity in
the American society. She meant to speak to her people, in their own
voice, to make it clear that however unfair society might be, black
individuals are partly responsible for their own sort.
Marc C. Conner on Extreme Community (2010, p.71) points out
that “the great truism of Morrison scholarship is that her primary theme
is community”. Toni Morrison writes what she distinctly calls “village
literature”, purposely created for the black community. For Marc C.
Conner, Toni Morrison’s work basically involves the community, its prime constituency, and its more or less invigorating inner mechanisms.
Marc C. Conner states that “the relationship between the individual
and the community is indeed the central concern of Morrison’s rich
narratives; yet the complexity of this relationship has in many respects
gone largely unnoticed.”
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The individual and the community relate in different ways, though.
In effect, individuals get in close relation with their community from birth.
As children, individuals can only survive with the protection of their families. Children are also tied to their community through other institutions
as schools, churches, and social clubs, among others. As adults, individuals are constantly challenged by the coercive forces of the workplace.
Sandra Lee Bartky (1997)33 puts it in term of the domination and occupation of the other’s body. She writes about the modernization of patriarchal power based on Michel Foucault’s theory of imprisoned body.34 She
restates Foucault’s principle of disciplinary practices, as follows:
What was then being formed was a policy of coercions that act
upon the body, a calculated manipulation of its elements, its gestures, its behaviour. The human body was entering a machinery
of power that explores it, breaks it down and rearranges it. “a
political anatomy,” which was also “a mechanics of power,” was
being born; it defined how one may have a hold over others’ bodies, not only so that they may do what one wishes, but so that
they may operate as one wishes, with the techniques, the speed
and the efficiency that one determines. Thus, discipline produces subjected bodies and practiced bodies, “docile” bodies.

As it is the case, the community functions under a strict set of controls, which are, in principle, absorbed by all individuals. Once applied,
the disciplinary rules do not need to be visible to become effective. To
explain the functioning of the disciplinary rules, Michel Foucault (p. 201)
brings the example of the Panopticon. According to Michel Foucault, the
Panopticon induces in the observed body “a state of conscious and permanent visibility that assures the automatic functioning of power.” This
state of conscious is so effective that even when it is removed, its effects
remain. Children, for instance, are expected to behave the way they were
33 BARTKY, Sandra Lee. Foucault, Femininity and the Modernization of Patriarchal Power. In
CONBOY, K. et al (eds). Writing on the body: Female embodiment and feminist theory. New
York: Columbia University Press, p.129-154, 1997.
34 FOUCAUL, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Random House, 1995.
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taught by their parents. Once their attitudes have been molded, they no
longer need the presence of their parents to behave accordingly. Children
are also put under a strict set of disciplinary rules at school, and those
may further vary in conformity with their location, be it the playground
or the classroom. As Michel Foucault puts it, once the power relation
is established, its exercise becomes unnecessary; in order words, the
controlled body becomes his or her own guardian. In a way, power is
made visible, on account of the automatic functioning of the mechanized
institutions, and invisible, owing to the uncertainty of its verification.
The automatic functioning of power has been a secular concern
throughout the history of the United States of America. Since colonial
time, whiteness has been universalized and with its own normative and
legitimate power. At it is the case of the inmate in the Panopticon, the
black body was object to a set of rules specifically designed to structure
life within the community. In that view, Toni Morrison claims that “the Enlightenment easily made a place for slavery by developing a hierarchy of
race at the same time that it developed its theory of natural rights, thus
in effect excluding black people from the rights of man.” (2004, p. 8).35
In Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination
(1992), Tony Morrison describes the devastating effects of class sedimentation in the United States of America. Class sedimentation also
means class segregation where power is only white. She recalls the
pervasive presence of Blacks in America, one chiefly dependent on
White’s subjectivity. To describe the presence of Blacks in America, Toni
Morrison uses the term Africanist persona. She observes that the “Africanist persona is a term for the denotative and connotative blackness
that African peoples have come to signify, as well as the entire range of
views, assumptions, readings and misreadings that accompany Eurocentric learning about these people.” She regrets that “Africanism has
35 MORRISON, Toni. Playing in the Dark: Whiteness and the literary imagination. Camgridge:
Havard University Press, 1992

169

become, in the Eurocentric tradition that American educations favors,
both a way of talking about and a way of policing matters of class, sexual license, and repression, formations and exercises of power, and
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Toni Morrison’s writing brings to light the issue of class segregation and inequalities in the American society. By doing so, she also
pinpoints the double meaning of the legacy of slavery from the point of
view of both African Americans and White Americans. For African Americans, slavery represents the widespread destitution of their African
identity. And the decision to free all enslaved African Americans was
the coup de grace to their ignominious fate. The newly freed African
Americans were secluded, far away from the burgeoning social and
economic life servicing most Whites.
It can always be worse when infamy and hostile intents are added to the package. For White Americans, the legacy of slavery made it
possible to institutionalize segregation without the burden of immorality.
Toni Morrison speaks of the demonization of the race. She understands
that for most Whites, African Americans represented the dregs of society, the invisible ones that must be at all cost eliminated from America’s social life. Toni Morrison’s intent is then to render the African American community visible, no matter how upgrading or downgrading its
essence might seem. She wants African Americans to have an identity
of their own, not one biased according to a white prism. Ralph Ellison
corroborates such position when he notes that:
Since the beginning of the nation, white Americans have suffered
from a deep inner uncertainty as to who they really are. One of
the ways that has been used to simplify the answer has been to
seize upon the presence of black Americans and use them as a
marker, a symbol of the limits, a metaphor for the outsider. Many
whites could look at the social position of blacks and feel that
color formed an easy and reliable gauge for determining to what
extent one was or was not American.36 (1986, p. 52).
36 ELLISON, Ralph. Going to Territory. New York: Vintage international, 1986.
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Tony Morrison portrays in her work the Black community as it is
seen by African Americans rather than that depicted by Whites. In her
first novel, The Bluest Eye (1970), Toni Morrison writes about the Black
community and how individuals contrive a way to escape their social
seclusion. In the novel, Toni Morrison speaks out defiantly against a
secular stigmatized depiction of African Americans by Whites. But many
of the deplorable reminiscences associated with the black community
had, in fact, already been absorbed by African Americans. Whites’ impressions of African Americans had already been incorporated so as to
form an indistinguishable whole with their impressions of themselves.
As African Americans, for instance, are considered dishonest by Whites, they end up believing that they really are by nature. Such belief has
posited a real problem, one of the inexistence of trust so necessary to
foment business in a community. Trust inside any community is meant
to be a powerful derivative of a prolific environment, and vice versa.
Physical appearances also play a dominant role in the making of
an African American identity. History and old habits have infringed the
community’s concept of beauty. It was not before the end of the sixties
that both the “Black Power movement of Malcom X” and the “Black is
beautiful” movement, which in its turn was preconized by the “Negritude
movement” of the thirties, gained strength and emotional appeal within
the community. This crucial awakening is central to the development of
a Black identity and represents a major theme of Toni Morrison’s The
Bluest Eye. As Morrison puts it in the book:
The Breedloves did not live in a storefront because they were
having temporary difficulty adjusting to the cutbacks at the plant.
They lived there because they were poor and black, and they stayed there because they believed they were ugly. Although their
poverty was traditional and stultifying, it was not unique. But their
ugliness was unique. No one could have convinced them that
they were not relentlessly and aggressively ugly. Except for the
father, Cholly, whose ugliness (the result of despair, dissipation,
and violence directed toward petty things and weak people) was
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The division between individuals and their communities is made
clear in the book. It also highlights the disruptive effect of absorbing
what is considered part of the intrinsic values and imagination of a prevailing white community within the concept of culture mastering.
Justine Tally, in her introduction to The Cambridge Companion
to Toni Morrison (2007, p. 31) recalls the worrisome influence brought
about the duality of identity exerted on the community. In this way, she
alludes to the concept of “double consciousness” coined by W.E.B
Du Bois, with regard to the duality of identity by which individuals
are represented, being the first the reflection of their own images as
seen by their own eyes, and the second the reflection of their images
projected by the eyes of the white intruder. Du Bois describes “double
consciousness” as follows:
It is a peculiar sensation, this double-consciousness, this sense of always looking at one’s self through the eyes of others,
of measuring one’s soul by the tape of a world that looks on
in amused contempt and pity. One ever feels his two-ness, an
American, a Negro; two souls, two thoughts, two unreconciled
strivings; two warring ideals in one dark body, whose dogged
strength alone keeps it from being torn asunder. The history of
the American Negro is the history o9f this strife- this longing to
attain self-conscious manhood, to merge his double self into
a better and truer self. In this merging he wishes neither of the
older selves to be lost. He does not wish to Africanize America,
for America has too much to teach the world and Africa. He
wouldn’t bleach his Negro blood in a flood of white Americanism, for he knows that Negro blood has a message for the
world. He simply wishes to make it possible for a man to be both
a Negro and an American without being cursed and spit upon
by his fellows, without having the doors of opportunity closed
roughly in his face” (1903 p. 2-3).37
37 DU BOIS, W. E. B. The Souls of Black Folk. New York: Dover Publications, 1903
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As it is stated in the introductory paragraph of this study, Toni
Morrison endeavors to shed light on the fragmentation of the community by itself. Her writing meant to reveal what had become inappropriate customs within the community. The unspeakable truth of the illegitimate practices, of any nature whatsoever, was kept in silence within the
community’s boundaries. For Toni Morrison, those unsilenced voices
have to be heard, no matter how deep the permanent scars are in the
very heart of the community. Trudier Harris (2010, p 66-67) also remarks
in the novel the passive acceptance of such practices by the community, “an acquiescence to destructive myths.”38 For Trudier Harris, Morrison “creates an environment and a landscape …where values with
the potential to sustain have been reversed or perverted, and where
few individuals have the key for transcending their inertia.” She also observes the duality of the continuing oppression of the underclass, with
the “superimposition of the external values upon it”, and the patriarchal
system within the community, with its unfortunate degenerative rules.
Marc C. Conner (2010, p. 72) also notes the disruptive effect of the
community on itself. As he puts it, the community depicted throughout
The Bluest Eye is “predatory, vampiric, sterile, cowardly, threatening.”
It is predatory for both its violation and rejection by the outer world,
and its self-defeating complexities. It is not surprising that this state of
social lethargy constitutes a ruinous price for all individuals, as Marc
C. Conner puts it “a struggle that is often a losing one, resulting in the
fragmentation and destruction of these desperate selves.”
In The Bluest Eye, African Americans make the scene within their
own community. The narrative is dislocating because of the reversal of
the family relationship. When the young protagonist character Pecola
reaches puberty, the development of her sex characteristics is made
apparent before the eyes of her father. And her home which was suppo38 HARRIS, Trudier. Lorain, Ohio: A Wasteland: In BLOOM, Harold (ed). Bloom’s Guides: The
Bluest Eye. New York: Infobase Publishing, p. 67-68, 2010.
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sed to be her protective shelter has become a den of debauchery and
perdition. Pecola lives in a Black patriarchal community where women
hold a submissive position. But economic constraints, which are external factors affecting the Black community in general, are also to generate structural maladjustments within the family, with damaging effects
on Pecola’s development and her progressive insertion into social life.
Although such malpractices can be traced back to slavery, modern time institutions have established a set of mechanisms ruling over
the behavior of individuals within any community. If those malpractices
or any other of the genre otherwise persevere within a community, they
constitute regrettable fissures within the moral fabric of such community. Marc C. Conner (p. 78) argues that this social structure is “internalized in the lives of the black community” and Toni Morrison masterfully
dismantles and exposes it by cleverly setting the tone of her narrative.
Evelyn Jaffe Schreiber39 (2010, p. 83) observes how Toni Morrison uses double-consciousness in The Bluest Eye to show the destructive impact of the other into the self. Evelyn Jaffe Schreiber explains
how the lack of social mobility represents an imminent disaster within
a community when individuals, belonging to that community, deliberately act upon its dismantling. For Evelyn Jaffe Schreiber, the original
gaze inflicted upon the black community by a more dominant white
community serves as a straight jacket which binds the black body in
restraining natural development. Evelyn Jaffe Schreiber is assertive by
stating that The Bluest Eye:
“reenacts the white constructions of beauty, order, and family to
illustrate how the imposition of these standards on blacks prevents the development of a black identity based on African American cultural ritual. As a result, white constructions confine black
consciousness. The text reenacts white values, only to deconstruct them and shatter their viability. The balancing of the ‘normal’
39 SCHREIBER, Evelyn J. Double Consciousness: In BLOOM, Harold (ed). Bloom’s Guides:
The Bluest Eye. New York: Infobase Publishing, p.83, 2010.
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(American cultural standards) with the abnormal (negative actions attributed to others) pervades the novel, mirroring the web
of double-consciousness inherent in black identity.” (2010, p. 83)
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Toni Morrison’s portrayal of black identity was too costly to be
literally accepted by a black patriarchal community. By challenging
Western standards of beauty, Toni Morrison puts the spotlight on the
Achilles’ heel of the black community, that is, by apprehending the
concept of white beauty, African American individuals subvert the notion of black beauty and the set of values within the community. The
concept of dominion both within and outside the community forces its
way downward to oppress the female constituents of its hierarchized
layers. Toni Morrison depicts in The Bluest Eye the corrosive effect
of the community upon its own individuals. For Pecola, there is no
flight from that social confinement; there is no way to evade such an
undesirable fate, being her only opening that of remaining cloistered
behind the cells of insanity. As Bell Hooks notes “And many of us are
daily entering the realm of the insane. Like Pecola, in Toni Morrison’s
The Bluest Eye, black folks turn away from reality because the pain of
awareness is so great. Yet it is only by becoming more fully aware that
we begin to see clearly” (1992, page 6)40
Unsparing as the concept of dominion might seem for black
women, it is even worse when it victimizes an innocent child. Pecola’s self-image is annihilated under the subversion of a white racialized
beauty. Such irrational devastation becomes even more pervasive when
it occurs within the community itself. Pecola is the subject of ridicule to
a party of black boys who use improper and racial language to harass
her. Morrison writes in the novel:
A group of boys was circling and holding at bay a victim, Pecola Breedlove. Bay Boy, Woodrow Cain, Buddy Wilson, Junie
Bug— like a necklace of semiprecious stones they surrounded
40 hooks, bell. Black Looks: Race and Representation. Boston: South End Press, 1st edition, 1992.
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her. Heady with the smell of their own musk, thrilled by the easy
power of a majority, they gaily harassed her. “Black e mo. Black
e mo. Yadaddsleepsnekked. Black e mo black e mo ya dadd
sleeps nekked. Black e mo . . . ” They had extemporized a verse made up of two insults about matters over which the victim
had no control: the color of her skin and speculations on the
sleeping habits of an adult, wildly fitting in its incoherence. That
they themselves were black, or that their own father had similarly
relaxed habits was irrelevant. It was their contempt for their own
blackness that gave the first insult its teeth. They seemed to have
taken all of their smoothly cultivated ignorance, their exquisitely
learned self-hatred, their elaborately designed hopelessness
and sucked it all up into a fiery cone of scorn that had burned for
ages in the hollows of their minds—cooled—and spilled over lips
of outrage, consuming whatever was in its path. They danced a
macabre ballet around the victim, whom, for their own sake, they
were prepared to sacrifice to the flaming pit. (p. 65)

The excerpt above demonstrates that Pecola has been in bondage within her own community, which signals a lack of alignment of
the constituents. That is when the moral fabric within the community
comes apart at the seams. Pecola finds herself too ugly to be loved by
anyone. Toni Morrison writes in the novel “Long hours she sat looking
in the mirror, trying to discover the secret of the ugliness, the ugliness
that made her ignored or despised at school, by teachers and classmates alike.” (p. 45)
Pecola was gradually led to her self-destruction. Her ugliness
was disdainfully reflected by her own eyes. She believes that her beauty
would unveil if she could see life and herself through a new pair of
blue lenses. She prayed each night for blue eyes. Toni Morrison writes
“Thrown in this way, into the binding conviction that only a miracle could
relieve her, she would never know her beauty. She would see only what
there was to see: the eyes of other people.” (p. 46)
Pecola has known a life of continuous rejection since racialized
beauty and white skin superiority became the norms within her own
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community. She wants to have blue eyes because she wants to change
her ugliness into white conceptualized beauty. Toni Morrison summarizes it in the narrative as follows:
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A little black girl yearns for the blue eyes of a little white girl, and
the horror at the heart of her yeaning is exceeded only the evil
of fulfillment.
We saw her sometimes. Frieda and I—after the baby came too
soon and died. After the gossip and the slow wagging of heads.
She was so sad to see. Grown people looked away; children,
those who were not frightened by her, laughed outright.
The damage done was total. She spent her days, her tendril,
sap-green days, walking up and down, up and down, her head
jerking to the beat of a drummer so distant only she could hear.
Elbows bent, hands on shoulders, she flailed her arms like a
bird in an eternal, grotesquely futile effort to fly. Beating the air,
a winged but grounded bird, intent on the blue void it could not
reach—could not even see—but which filled the valleys of the
mind. (p. 204)

By decrying the black community in the novel The Bluest Eye,
Toni Morrison raises the issue of race, classes, and genders. This epidemiological triad, in a way or another, affects the American society as
a whole. Firstly, it represents an economic downturn in the sense that
unequal distribution of wealth may result in drawbacks for the entire
population. Poor employment and low income do not only impact tax
collection, but also affect the quality of life of individuals.
Secondly, it is devastating in its unfairness because it does not
allow the liberation of the imprisoned body. The community operates
under a strict set of disciplinary rules which refrains it from going forward. Those rules are dictated by the dominating white class so as
to maintain the black community under their strict control. Beauty is
also referenced by Whites, which means that Blacks are co-opted by a
system they both inevitably abide, because of its coercive forces, and
reject, on account of their awareness of their double consciousness.
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The notion of racialized beauty has also imbibed the flawed assumption of Western superiority with its spectrum of adjacencies. Toni
Morrison exemplifies it by portraying light skin people with better economic standards, which also means that higher self-esteem will ensue.
Better educated light skin people, as it is the case of Geraldine, draw
the color line between themselves and the darker ones. Geraldine tells
her son that “Coloured people were neat and quiet; niggers were dirty
and loud.” (1970, p. 67)41 Maureen, another light-skinned girl enjoys
all the attention of her teachers and classmates. She is respected by
Whites and Blacks alike.
Lastly, the black community endorses the proposition of a fragmented family. Black women are submissive and are also susceptible
to domestic violence and sexual harassment. Trudier Harris on Lorain,
Ohio: A Wasteland notes the breakdown of the family structure in The
Bluest Eye. She adds that “the very notion of family is predicated upon
the assumption that the members in the unit accept its raison d’être.
And, presumably, if parents set out to have children, there would be a
modicum of acceptance for those children.” Trudier Harris signals that
the collapse of the family structure initiates with Pauline’s rejections of
her children, based solely on their appearance. She already despised
Pecola at birth. She heartlessly described her daughter in a dehumanizing tone. She says of her: “Eyes all soft and wet. A cross between a
puppy and a dying man. But I knowed she was ugly. Head full of pretty
hair, but Lord she was ugly.” (p. 126)42
In general terms, the imagery of the crucifixion of a black child
may at first seem repulsive, and it is repulsive indeed. But it also stands
to make amends for the community’s self-inflicted offences. By depicting the black community’s deepest wounds, Toni Morrison refuses to
remain in compliance with the malpractices of the black patriarchal
41 MORRISON, Toni. The Bluest Eye. New York: Pocket books, 1970
42 MORRISON, Toni. The Bluest Eye. New York: Pocket books, 1970.
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community. In this angle, the crucifixion of Pecola undeniably serves
its purpose in that it denounces the truism of family fragmentation by
exposing its horrendous scars and their resulting healing proposition.
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Resumo: A partir da perspectiva de que a criatura criada por Victor Frankenstein não tem nome, não tem nacionalidade, não tem laços afetivos construídos, não compartilha de padrões estéticos e de beleza da sociedade em que
inicialmente se encontra, não atende aos anseios de seu criador, este breve
estudo se propõe a discutir primordialmente a caracterização e interações desse indivíduo socialmente marginalizado, rotulado, perseguido, caçado. Adicionalmente, serão descritas e discutidas interações sociais na obra Frankenstein,
ou o Prometeu Moderno de Mary Shelley (1818) nas quais injustiças sociais
são centrais. O padrão narrativo adotado pela autora permite a observação
da multivocalidade, ou seja, a presença de diferentes vozes à disposição do
leitor. A criatura pode ser considerada uma personificação de grupos que são
mantidos nas franjas ou afastados das cidades ou de centros de poder, desprovidos de espaços de bem-estar e de oportunidades de acesso à informação e ao progresso científico, à renda e ao trabalho em condições justas e
favoráveis. Esses grupos são privados de proteção social e adequado padrão
de vida, além de terem que enfrentar maiores barreiras para o desenvolvimento
de competências e para seu crescimento pessoal, intelectual, social, cultural,
político e econômico.
Palavras-Chave: Frankenstein; Injustiça social; Multivocalidade
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Abstract: From the perspective that the creature created by Victor Frankenstein
has no name, no nationality, no affective bonds, does not have the aesthetic
and beauty standards of the society he is in and does not meet the wishes of
his creator, this brief study aims to discuss the characterization and interactions
of this socially marginalized, labeled, persecuted, hunted individual. Social interactions in Mary Shelley´s Frankenstein, or The Modern Prometheus (1818) in
which social injustices are central issues will be discussed as well. The narrative
pattern used by the author shows multivocality; that is, the presence of different
voices available to the reader. The creature can be considered an embodiment
of social groups which are kept on the fringes or away from cities or centers
of power, lacking spaces of well-being and opportunities to access information and scientific progress, income and work under fair, just and favourable
conditions. These groups are deprived of social protection and an adequate
standard of living; besides, they must overcome greater barriers for the development of skills and for their personal, intellectual, social, cultural, political and
economic growth.
Keywords: Frankenstein; Social injustice; Multivocality
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Este trabalho foi inicialmente apresentado e debatido no III Seminário de Estudos em Literaturas de Língua Inglesa: as Margens e
suas Representações nas Literaturas de Língua Inglesa, realizado na
Universidade Federal do Ceará em cinco de dezembro de 2019 e coordenado pelo Professor Carlos Augusto Vianna. Os objetivos principais
deste texto podem ser enquadrados nas esferas de discussão acerca
de questões sobre exclusão social e seu impacto no cidadão e em
grupos sociais, baseado na obra Frankenstein – ou o Prometeu Moderno (1818) de Mary Shelley. Para tal, será conduzida a apresentação e
discussão do padrão narrativo adotado por Mary Shelley em Frankenstein, o qual oferece a oportunidade de acesso à multivocalidade, e a
apresentação e discussão de instâncias no texto em que personagens
da obra, em particular - mas não apenas a criatura, podem ser representações de pessoas e grupos sociais que são mantidos à margem
de direitos na sociedade contemporânea.
Antes da análise propriamente dita do padrão narrativo, ressalto
que Frankenstein – ou o Moderno Prometeu (1818) de Mary Shelley
(doravante Frankenstein) tende a ser uma obra muita mais conhecida
nacional e internacionalmente pelo público em geral do que é efetivamente lida e/ou estudada. Como ponto de motivação para este estudo,
esta é uma obra clássica que não pode ser indiferente ao leitor e que
serve para definir o próprio leitor em relação e talvez em contraste a ele
próprio, parafraseando Calvino (1989). Nesse sentido, Frankenstein faz
parte de minha vida há muitos anos, de diversas formas em variadas
instâncias. Por exemplo, as relações parentais discutidas na obra dialogam tanto com minha consciência individual quanto com questões
político-econômico-sociais no Brasil de forma evidente no que concerne ao abandono de crianças e adolescentes por seus pais e pelo
Estado, o qual tem obrigação de salvaguardar direitos constitucionais
fundamentais de crianças e adolescentes, conforme Constituição do
Brasil promulgada em 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Como explica Fontes (2018, p.2), as garantias expressas no artigo 227
da Constituição Federal, que:
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É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.

O primeiro momento de vida da criatura e o imediato abandono
é apenas o primeiro de vários pontos que serão discutidos neste trabalho com base em Frankenstein e nas descrições de Victor e da criatura
de determinados eventos. A ação iniciadora central desse processo de
exclusão se dá quando Victor rechaça a criatura recém-criada, o que
poderia representar o abandono de uma criança recém-nascida. Antes
de avançar nessa análise, contudo, vale ressaltar o padrão narrativo
adotado por Mary Shelley, por meio do qual se pode buscar compreender como as pessoas usam a narrações para dar sentido ao mundo, um
ponto de encontro do indivíduo e a sociedade, sendo a narração entendida como uma atividade social relacional dinâmica. Múltiplas práticas
narrativas proporcionam múltiplas perspectivas dos diferentes agentes
sociais, conforme explica Jovic (2019) em um estudo que descreve
como circunstâncias socioeconômicas moldam a percepção e as narrativas de adolescentes sobre justiça e sua capacidade de se relacionar
com diferentes atores em uma situação social, inclusive de injustiça.
A estratégia utilizada por Mary Shelley em Frankenstein permite
que a voz e a perspectiva da criatura – mesmo que relatada por outro –
sejam ouvidas e percebidas pelo leitor. Portanto, um breve resumo do
padrão narrativo da obra faz-se necessário. Por se tratar de um romance
epistolar, cartas são escritas, enviadas e lidas. A abertura da obra apresenta cartas iniciais escritas por Robert Walton para sua irmã descrevendo angústias, dificuldades e barreiras para sua inédita empreitada.
Carta 1 São Petesburgo, 11 de dezembro de 17... À Sra. Saville,
Inglaterra.
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Gostará de saber que nenhum desastre acompanhou o início do
empreendimento que encarou com tão maus pressentimentos.
Cheguei aqui ontem, e a minha primeira preocupação foi garantir à minha irmã que estou bem e cada vez mais confiante no
bom êxito do meu projeto. (SHELLEY, 2016, p.19).
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Note-se que Walton, que pode ser interpretado como um doppelganger de Victor, uma vez que compartilha de diversos traços daquela personagem. Assim como o nobre genebrino, Walton descreve
sua luta para obter sucesso durante seis anos de preparação, impõe-se privações, e parte em um grande empreendimento em busca do
sucesso, do extraordinário, do ineditismo, em viagens de descobertas,
de algo nunca alcançado antes pela humanidade.
Em seguida, Victor Frankenstein, que fora encontrado e resgatado por Walton, assume a narrativa, solicitando que Walton registre seus
relatos sobre tudo o que ocorrera desde a criação da criatura. As suas
palavras iniciais já posicionam Victor como uma figura representante da
aristocracia oriunda de uma família tradicional e abastada: “Sou genebrino de nascimento, e a minha família é uma das mais distintas daquela república. Meus antepassados foram durante longos anos conselheiros e magistrados.” (SHELLEY, 2016, p.31). Todavia, do capítulo 11 ao
capítulo 16, Mary Shelley oportuniza ao leitor um diálogo com a narrativa
da criatura, mesmo que mediada pelo relato de Victor a Walton. Victor,
em um determinado momento, admite ouvir o pleito da criatura,
Meu coração estava aflito e não lhe respondi, mas, ao seguir em
frente, ponderei os diversos argumentos de que ele se valera e
resolvi pelo menos ouvir a sua história. (...) concordei em escutar, e, sentando-me junto ao fogo que meu odioso companheiro
acendera, ele começou assim a sua narrativa.
Capítulo 11
É com grande dificuldade que me lembro da época original de
meu ser; todos os acontecimentos daquele período que me pareceram confusos e indistintos. Uma estranha multiplicidade de
sensações tomava conta de mim, e eu via, sentia, ouvia e cheirava ao mesmo tempo. (SHELLEY, 2016, p.81-82).
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Em sua narrativa, a criatura explicita uma série de eventos pelos quais passou, injustiças que sofreu sem motivo justificado algum
senão sua aparência horrenda aos olhos dos seres humanos com
quem interagia. No capítulo 13, a criatura esclarece que se apressa a
“chegar à parte mais emocionante da minha história. Vou narrar acontecimentos que marcaram com sentimentos que, do que eu fora, me
transformaram no que eu sou.” (SHELLEY, 2016, p. 91). Esse trecho já
indica o impacto que o conjunto de experiências e vivências da criatura
junto à sociedade tem sobre seu comportamento e modus vivendi.
A narrativa retorna a Victor entre os capítulos 17 e 24 (2016,
p.110-156), após o pedido da criatura, a qual demanda que sua
companheira deve ter a mesma espécie e os mesmos defeitos.
Terás de criar esse ser.”
Capítulo 17
O ser parou de falar e cravou os olhos em mim, na expectativa
de uma resposta. Mas eu estava desnorteado, perplexo e incapaz de coordenar as ideias para entender todo o alcance de sua
proposta. (SHELLEY, 2016, p. 110).

Victor tem acesso às dificuldades por que passou a criatura
desde seu nascimento, assim como aos sofrimentos causados por
prejulgamentos a que fora submetida por membros da sociedade
com base meramente em sua aparência. Ainda assim, Victor, em seu
relato final a Walton, pede-lhe que não dê ouvidos à criatura sob a
alegação de que essa
é eloquente e persuasivo, e certa vez as palavras dele até comoveram o meu coração; mas não confie nele. Sua lama é tão
infernal quanto sua figura, cheia de astúcia e diabólica malícia.
Não lhe dê ouvidos; lembre-se dos nomes de William, Justine,
Clerval, Elizabeth, meu pai e do miserável Victor, e crave a espada no coração dele. Eu estarei por perto e dirigirei o aço no
caminho certo. (SHELLEY, 2016, p. 155).
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Em um movimento cíclico a obra fecha com a perspectiva de
Walton em sua narrativa final.
26 de agosto de 17...
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Leu esta estranha e terrível história, Margaret; Não sente o sangue congelar-se de horror, como eu? (...) Frankenstein descobriu que fiz anotações acerca de sua história; pediu-me que as
mostrasse e então ele próprio as corrigiu e aumentou em diversos pontos, mas, sobretudo, ao dar vida e espírito às conversas
que teve com o inimigo. (SHELLEY, 2016, p.156-157).

Para fins deste trabalho, destacarei que a narrativa da criatura
apresenta ao leitor a ótica do oprimido, do exilado, do maltratado, do
violentado, do ser excluído socialmente e do ser que reage. Essa narrativa é um oportuno contraponto à narrativa de Victor. Em sua narrativa,
o causador das injustiças, muitas vezes, não assume a responsabilidade nesse processo de exclusão e busca explicá-lo como uma exclusão
não intencional. A contraposição de perspectivas enriquece as potencialidades de interpretação da obra e, por conseguinte, da realidade
contemporânea para o leitor de hoje.
Mary Shelley – por meio da estrutura narrativa adotada – apresenta as interações sociais e as injustiças sob as óticas de quem as
causa, mas também de quem as sofre, nesse caso no primeiro momento a criatura, mais propensa a perceber e sentir a exclusão e as
injustiças sociais. A jovem autora impressionou um dos maiores romancistas de língua inglesa, o escocês Walter Scott (1818, p.620), que
afirmara ter ficado impressionado com o gênio original da autora e
seu feliz poder de expressão. Em sua narrativa, Mary Shelley oferece
agências à criatura e à sua consciência, o que permite a criação de
empatia com a realidade vivenciada pela criatura, uma realidade repleta de preconceitos, prejulgamentos, violência descabida e injustificada
senão pela aparência da criatura, aspecto social que desde o primeiro
momento de sua existência gerou sua exclusão social. A seguir, discutirei, como primeiro ponto de análise, de que formas o mesmo evento
– o nascimento da criatura - é narrado por Victor e pela própria criatura.
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O trecho abaixo da obra, por um lado, descreve as sensações
de Victor no momento em que a criatura tem seu primeiro instante em
vida, o qual coincide com o primeiro evento de abandono da criatura.
Victor descreve que viu
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abrirem-se os fundos olhos amarelados da criatura; ele respirou fundo e um movimento convulsivo agitou-lhe os membros.
Como posso descrever a minha comoção ante essa catástrofe, ou como desenhar o desgraçado (...) Ah , nenhum mortal
poderia suportar o horror daquele rosto. (SHELLEY, 2016, p.
79, grifo meu).

A aparência da criatura, não seus valores morais ou comportamento – até aquele instante obviamente ilibado – faz com que seu criador (figura de pai e cuidador) o abandone no ato de seu nascimento.
Por outro lado, a descrição do nascimento – agora na voz da
própria criatura – ilustra um ser abandonado, perdido, sem sentido,
sem apoio, sem cuidado, sem entendimento dos enquadres e referências sociais. A criatura afirma que é
com grande dificuldade que me lembro da época original de
meu ser; todos os acontecimentos daquele período que me
pareceram confusos e indistintos. Uma estranha multiplicidade
de sensações tomava conta de mim, e eu via, sentia, ouvia e
cheirava ao mesmo tempo. (SHELLEY, 2016, p. 82).

O nascimento da criatura é descrito de forma absolutamente
distinta daquela de Victor quando observado e narrado pela ótica da
criatura. Com a sensação de total abandono e desconcerto em um
ambiente inicialmente desconhecido - logo se tornara hostil, violento e
exclusivo - a criatura descreve o quão difícil e árduo teria sido passar
pelos momentos angustiantes do início da sua existência.
A narração em primeira pessoa apresenta uma mediação que
cria a ilusão de veracidade e realidade (STANZEL, 1978). Shelley adota
um mosaico da história dentro da história (REUTER, 1996), gerando
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uma oportunidade para os leitores ouvirem e lerem diferentes e distintas impressões de um mesmo evento ou interação social, muitas vezes
carregando vozes conflitantes entre si.
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A escolha da autora por múltiplos narradores nos traz ao conceito contemporâneo de multivocalidade. Conforme explicado por Andrade (2016), no modelo apresentado por Engeström (1999), a teoria da
atividade que é muito aplicada, inclusive em diversos estudos fora do
ambiente literário, apresenta o
princípio da multivocalidade: compreendida neste contexto
como a presença concomitante de múltiplas perspectivas, tradições, vozes e interesses dos inúmeros distintos sujeitos da
comunidade do sistema de atividade. Essa multiplicidade se
concretiza a partir da presença de diferentes sujeitos sócio-históricos com seus arcabouços e experiências e visões de mundo
distintas, da existência de diversas camadas e estratos no próprio sistema de atividade, da própria divisão do trabalho entre
os participantes, a qual atribui posições e pontos de vista diferentes aos participantes da atividade. Além destes fatores, os
artefatos, as regras e as convenções – percebidos como construtos sócio-históricos – também apresentam variadas perspectivas que têm sido modificadas ao longo do tempo. (ANDRADE,
2016, p.98-99, grifo meu).

No caso da obra Frankenstein, serão discutidas descrições de
eventos e relatos sob visões e perspectivas de personagens diferentes,
em particular, mas não somente, Victor Frankenstein e a criatura.
No primeiro evento analisado, percebem-se aspectos frequentemente presentes na sociedade contemporânea, dentre eles: o abandono de seu filho pelo pai. Conforme estudo do Instituto de Pesquisa
Econômicas Aplicada, 40,5% de famílias brasileiras são lideradas por
mulheres – em sua maioria sem apoio psicológico, emocional, afetivo ou financeiro dos pais das crianças. Outro fator que o excerto sob
a ótica de Victor apresenta é a rejeição, repugnância e consequente
exclusão daquele ser que não compartilha de padrões esperados de
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beleza e aparência física consagrados por uma sociedade, o que pode
gerar um preconceito estrutural enraizado na sociedade. Destaque-se
que todo o sofrimento causado à criatura é oriundo de sua aparência
física e não de seus atos ou de suas ações. Observe-se que, no Brasil
e no mundo, a indústria de cosméticos e beleza vem crescendo independente de algumas crises econômicas pelas quais a essa indústria
passou (EXAME, 2019). Além dos aspectos acima, Frankenstein retrata com evidência o descaso, a desassistência e a violência a que
é submetida a criatura a partir dos primeiros momentos de sua vida.
Um paralelo com nossa sociedade pode ser feito em relação a bebês
e crianças de classes menos favorecidas economicamente que são
submetidas a atendimento médico-hospitalar deficiente e claudicante
em maioria de ocasiões desde o seu nascimento.
À criatura não é concedida a oportunidade de entender a realidade que a cerca; ela não adquire a noção básica de seus direitos
que deveria buscar e reivindicar em sua interação social como sujeito
e ser sócio-histórico. Não podendo compreender a realidade em que
está inserida, a criatura não tem mecanismo de intervenção nem de
transformação dessa realidade e dessa mesma sociedade. Algumas
instâncias em que personagens da obra podem ser representações de
pessoas e grupos sociais que são mantidos à margem de direitos na
sociedade contemporânea serão abordadas a seguir.
Além do primeiro evento analisado, apresentarei uma série de
interações sociais e eventos descritos por Mary Shelley que, mesmo
para um leitor mais atento do século XIX, indicam representações sociais de desigualdade, injustiça, desequilíbrio de forças na sociedade
daquela época. Por meio da narrativa de Victor (a partir de uma carta escrita por Elizabeth e entregue por Clerval), o leitor é apresentado imediatamente aos primeiros atos vis da criatura: assassinato de
William – até que ponto premeditado - e à armadilha para incriminar
Justine. Em seguida, Justine, uma serva que fazia parte de uma clas-
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se econômica desfavorecida - seria condenada à morte pela justiça.
De certa forma essa fato pode ser um indicativo de que a criatura já
sabia, por meio do aprendizado adquirido por meio de suas leituras,
da corrupção, e de desvios na justiça humana. Vale registrar que o
julgamento de Justine é – no mínimo – tendencioso, além de apresentar um evidente contraponto à forma como o nobre Victor (nascido de
família tradicional em Genebra) fora tratado gentil e cordialmente pelo
magistrado na Irlanda onde fora acusado de assassinato de Clerval.
Victor, representante da aristocracia e membro de uma família rica,
influente e distinta, nem vai julgamento em tribunal.
Outra questão que pode ser discutida em relação à condenação sabidamente injusta de Justine é o fato de que mulheres não
tinham voz na corte durante julgamento. A despeito desse fato, Elizabeth, e não Victor, faz um pronunciamento em favor de Justine. A
explicação que Justine compartilha com Elizabeth por sua suposta
confissão deixa clara uma referência à utilização de tortura de acusados em busca de confissões falsas para que acusações, muitas
vezes infundadas contra pessoas economicamente desprovidas, sejam ratificadas. Em uma reflexão sobre o contexto contemporâneo
no Brasil, pode-se afirmar que os dados sobre a comunidade detida
no sistema penitenciário e carcerário apontam, em termos proporcionais, um percentual altíssimo da população encarcerada de pobres
e negros. Como ilustração, um estudo de Monteiro e Cardoso (2013)
indica que 78% dos encarcerados no Brasil são analfabetos ou cursam apenas o ensino fundamental e que, por cor de pele/etnia 60%
são negros e 37%, brancos. Por todo o Brasil, muitos desses presos
não tiveram sequer um julgamento e quando foram julgados – assim
como Justine – nem sempre dispunham de estrutura jurídica quando
contrastados com réus de classe econômica mais favorecida, como
foi o caso do próprio Victor Frankenstein.
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Em mais uma instância envolvendo a criatura, nota-se pela narrativa de Victor que a aparência física da criatura é o único fator que
o define e o identifica. O trecho a seguir ilustra como o criador enquadra sua criatura: “Aproximou-se; seu rosto demonstrava uma angústia
amarga, combinada com desprezo e maldade, enquanto a feiura fantasmagórica o tornava quase medonho demais para os olhos humanos.” (SHELLEY, 2016, p.79). Tanto Victor, quanto os moradores da Vila
que a criatura percorre em seus primeiros momentos e a família De
Laceys o prejulgam com base exclusivamente em sua aparência. Essa
evidência se torna mais clara quando, em sua narrativa, a criatura, descreve a excepcionalidade do encontro com o pai dos De Laceys, um
homem cego, que o recebe de forma gentil, cordial e até carinhosa.
Por meio da narrativa da criatura o leitor é informado que esses interagentes (com exceção do ser humano que não vê sua aparência)
não dão oportunidade à criatura de demonstrar suas qualidades, seus
sentimentos carinhosos, amorosos e afetuosos.
Ademais, a sequência de interações sociais de abandono, violência e exclusão indicam o quanto o tratamento duro, intolerante e
injusto que recebeu da sociedade influenciou seu comportamento e
também apontam para a relevância dos fatores socioeconômicos e
culturais na formação da personalidade e no impacto na interpretação
de eventos interacionais que influenciam as reações adotadas por seres desprovidos de direitos e excluídos da possibilidade de pertencimento social. Em um dado instante, a criatura reitera seu pedido para
ter sua história ouvida por seu criador. O excerto abaixo ilustra o estado
de espírito da criatura que redargui
Ah, Frankenstein, (...) a quem mais deves justiça e até clemência
e afeto. Lembra-se de que sou sua criatura; devo ser teu Adão,
mas sou antes o anjo caído, de quem tiraste a alegria sem que
tivesse cometido nenhum crime. Em toda parte vejo comportamento, do qual só eu estou irrevogavelmente excluído. Eu era
benevolente e bom. (SHELLEY, 2016, p. 80).
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Na sociedade contemporânea brasileira, são relatados diariamente, em diversas mídias, atos de preconceito baseados exclusivamente na aparência, sejam traços físicos, cor de pele, vestimenta,
entre outros fatores. Como ilustração, vale mencionar que houve recentemente uma grande discussão devido a um anúncio que contratava cuidadoras de idosos em Belo Horizonte-MG, mas o mesmo explicitamente indicava que as candidatas “não podem ser negras, gordas e
precisam de pelo menos 3 meses de experiência”, como relata matéria
publicada no jornal local “O Tempo” em 13 de novembro de 2019. Esse
tipo de discussão pode ampliar a análise das atitudes e efeitos que
advêm de autoconsciência sobre como a sociedade pode prejulgar
um cidadão meramente por sua aparência física. A obra nos apresenta possibilidades de contextos afins, como aqueles em que ocorrem
com a criatura minutos após seu nascimento. Em outras diversas ocasiões, a criatura foi evidentemente prejulgada, maltratada, atacada e
agredida devido exclusivamente à sua aparência independentemente
de suas intenções benevolentes, seus atos altruístas e suas emoções
afetuosas. Dois exemplos dessas ações gentis, cordiais e afetuosas
são descritas nas ocasiões em que ajuda anonimamente a família De
Laceys e salva uma jovem que se afogava e m um rio.
O discurso da criatura evidencia e ilumina diversas instâncias de
interações sociais desse tipo, ou seja, a despeito de suas boas ações
a criatura é atacada e rechaçada por diversos membros da sociedade.
Abandonada, a criatura refugia-se na floresta. Passa frio, fome, sede e
sente grande confusão. Ao passar por uma vila, “um velho (...) ao me
perceber soltou um berro e, deixando a cabana, saiu correndo pelos
campos” (SHELLEY, 2016, p.84). Maltratada por moradores da aldeia
ao ser identificada – comunidade repele a criatura meramente por sua
aparência, como demonstra o excerto abaixo:
mas mal tinha colocado o pé dentro da casa, e as crianças
começaram a berrar, e uma das mulheres desmaiou. A aldeia
inteira alvoroçou-se; alguns fugiram, outros me atacaram, até
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que, cruelmente machucado por pedras e muitos outros tipos
de projéteis, fugi para o descampado e, amedrontado, refugiei-me num galpão baixo (...) contra a inclemência da estação e
mais ainda contra a barbárie do homem. (SHELLEY, 2016, p.85).
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Nesse novo refúgio a criatura permanece por meses ajudando
anônima e secretamente a família, pois nunca se arriscava a sair à luz
do dia por temer receber o mesmo tratamento anterior. Nesse local
ocorre o encontro face a face com os De Laceys, precedido pelo encontro com o pai (cego). A criatura relutara bastante e refletira antes de
decidir expor-se ao senhor cego em uma demonstração de autoconsciência e receio de que poderia se tornar um pária no mundo. A criatura
demonstrava – nesse momento – estar ciente de que seria prejulgada
por sua aparência. Essa interpretação pode levar o leitor a considerar
o potencial impacto psicológico que essa constante sensação pode
exercer sobre uma pessoa em sua vida quotidiana.
Após longa reflexão sobre riscos e possibilidades de se apresentar ao senhor cego e, eventualmente à família, a pior previsão da
criatura se concretiza quando descreve como os De Laceys reagiram
ao vê-la conversando junto ao pai cego “Quem poderia descrever
seu horror e consternação ao me verem? Agatha desmaiou; e Safie
correu para fora da casa. Felix(...) num ataque de fúria atirou-me ao
chão e golpeou-me violentamente com uma vara.” (SHELLEY, 2016,
p.96). Em seguida a esse tratamento violento e injusto que recebera,
a criatura tem atitude violenta e queima o chalé dos De Laceys. Em
sofrimento e solidão reflete sobre a mudança por que passara e que
a doçura da sua natureza já se fora, e tudo se transformara em rancor
e amargura após aquela interação.
Ainda que tivesse sido mal interpretada, prejulgada por sua aparência nas ocasiões anteriores, a criatura não se furta a ajudar mais
uma vez. Resgata uma jovem que era carregada pela forte corrente
do rio e se afogava. Levou-a até a margem e, ao tentar reanima-la, em
vez de agradecimento, recebe uma reação grosseira por parte de um
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homem e um tiro. Sua subsequente reação demonstra que a criatura passara por uma transformação em sua perspectiva de como lidar
com eventos de injustiça, ao afirmar que então era esse o prêmio de
sua benevolência. Nesse instante cabe ressaltar que, além das privações citadas, a criatura é, de certa forma, impedida de exercer qualquer trabalho, pois é um ser execrado, expulso, perseguido e relegado
a mais um excluído socialmente. Sendo o trabalho – sob uma ótica
vygotskiana – responsável pela formação da sociedade humana vide a
ação transformadora do ser humano sobre a natureza, a criatura, como
mais um ser excluído da e pela sociedade, torna-se alguém privado de
uma participação mais ativa na criação da cultura e da história social.
Ainda pela narrativa da criatura, outras instâncias de interações
sociais são apresentadas, as quais podem ser interpretadas como representações de grupos – em geral as minorias – que têm seus direitos
desrespeitados e ignorados. Outro grupo retratado na obra por meio
da narrativa da criatura é Safie (esposa de Felix De Lacey) e sua família.
O pai de Safie é perseguido por suas crenças religiosas (ele não era
cristão) e visões políticas. A mãe de Safie rejeitava a servidão e ensinou à filha os dogmas de sua religião (cristã árabe) e como aspirar às
mais altas capacidades intelectuais e a uma independência de espírito
proibida às seguidoras femininas de Maomé. Safie deixa claro que não
pretende retornar àquela cultura que oprime e exclui mulheres.
Uma das instâncias de interações sociais da criatura tende a
ser uma das mais traumáticas: a morte de William. Esse evento pode
ser descrito como um ato vil, maléfico, desumano, mas passa a ter
uma complexidade maior quando inserida em um contexto que só é
apresentado ao leitor a partir da ótica e do relato da criatura. Não se
pretende justificar ou eximir cidadãos que alegadamente possam ter
cometido crimes hediondos, como o assassinato de uma criança indefesa. Contudo, ouvir igualitariamente as partes na busca pela compreensão de um contexto mais amplo de possíveis causas ou razões
motivadoras de crimes desse tipo pode auxiliar no entendimento ho195

S U M A R I O

lístico dos enquadramentos sociais contemporâneos e seus efeitos
nessa sociedade. Por meio da narrativa da criatura, percebe-se que
ela aborda a criança sem intenção de machucá-la e sim de torná-la
seu companheiro e amigo. Imagina que a criança, por ter vivido pouco tempo, talvez não tivesse adquirido o horror pela deformidade física que a criatura portava, em outras palavras, o preconceito. Porém,
a reação de William afeta o comportamento da criatura. William reage
de forma arrogante, o que poderia ser entendido como uma chamada “carteirada”, informando que é da família Frankenstein, ofende e
ameaça a criatura, ao dizer: “Monstro. Feio desgraçado. Você é um
ogro. Deixe-me ir embora, ou vou falar com meu pai. (...) Monstro horroroso! Meu pai é síndico – ele é o Sr. Frankenstein – ele vai castigar
você.” (SHELLEY, 2016, p. 106). A narrativa da criatura indica que ela
agarrou a criança para fazer calar-se, mas logo William jazia morto
como resultado dessa (re)ação. Esse relato, no mínimo, torna todo
o contexto de interação mais complexo ao qual o leitor tem acesso
apenas por meio da narrativa da criatura.
Inúmeros exemplos são trazidos à tona por Mary Shelley em
uma costura de narrativas que se complementem e se contrapõem.
As percepções do leitor se constroem a partir de múltiplas narrativas
e perspectivas. Diferentemente do que ocorre em Frankenstein, em
obras literárias nem sempre são apresentadas ou ouvidas as narrativas das personagens periféricas ou excluídas, as quais podem ser
interpretados como representações de grupos sociais excluídos e/ou
privados de direitos. Na vida real que se vive na sociedade brasileira
contemporânea, esses grupos são privados de proteção social e adequado padrão de vida, além de terem que enfrentar maiores barreiras para o desenvolvimento de competências e para seu crescimento
pessoal, intelectual, social, cultural, político e econômico. Esta é certamente mais uma razão para a (re)leitura de Frankenstein de Mary
Shelley, publicado em 1818, mas que ainda hoje dialoga com questões
da sociedade contemporânea fundamentais de serem abordadas, (re)
visitadas e discutidas.
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