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Para meu filho, Heitor.
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“Darkness descended on him, and when it lifted, he knew that he would never see
Kainene again and that his life would always be like a candlelit room;
he would see things only in shadow, only in half glimpses.”
(ADICHIE, 2009, p. 430)
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RESUMO
O objetivo desta tese é propor um paradigma teórico para se refletir sobre as
narrativas femininas do trauma de guerra, tendo como referências as obras literárias
Ventos do Apocalipse, de Paulina Chiziane, A costa dos murmúrios, de Lídia Jorge e
A casa das sete mulheres, de Leticia Wierzchowski. Sugere-se aqui um modelo
teórico que contempla três momentos cruciais dessa escrita, que se expressa
através do uso da repetição, da presença de um ouvinte compassivo e da busca de
identidades. Os resultados apresentados foram formulados a partir de estudos
integrados em literatura, psicanálise, teoria do trauma e escrita de vida.
Palavras-chave: Teoria do Trauma. Escrita de vida. Autoficção. Escrita de diário.
Literatura e Psicanálise.
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ABSTRACT
This work aims at suggesting a theoretical paradigm that reflects upon women writing
of war trauma, having as references the literary works Ventos do Apocalipse, by
Paulina Chiziane, as well as Lídia Jorge’s A costa dos murmúrios and Leticia
Wierzchowski’s A casa das sete mulheres. The theoretical framework comprises
three key instances of women writing of war trauma, regarding the use of repetition,
the search for the compassionate listener and the pursue of identity. The final results
were formulated by integrating studies of literature, psychoanalysis, trauma theory,
and life writing.
Keywords: Trauma Theory. Life Writing. Autobiographical Fiction. Diary Writing.
Literature and Psychoanalysis.
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1 INTRODUÇÃO
Parece impressionante, mas eu nunca antes tinha pensado na guerra como
uma coisa palpável, como uma coisa real. Era como se vivêssemos numa
redoma, apartadas do mundo, e nada mais. Nem quando vi meu tio morrer
em sua cama, tomado pela gangrena, nem quando me avisaram da
emboscada que levou a vida do meu pai, eu jamais pensei na guerra como
uma coisa de sangue e de músculos, como um bicho cruel e faminto.
(WIERZCHOWSKI, 2003, p. 265)

A escrita feminina de guerra, bem como a representação dos efeitos das
guerras sobre as mulheres, certamente se reflete nos estudos de gênero,
especialmente, naqueles voltados para o que se convencionou chamar “teorias
feministas”. Precursora da primeira fase do feminismo, Virginia Woolf (1998) advoga,
em “A Room of One’s Own”1, em favor de uma escrita feminina que explore a
experiência feminina em si, e não de forma comparativa com a experiência
vivenciada pelos homens. Embora não estivesse referindo-se, nesse artigo,
especificamente à guerra, Woolf ressalta a legitimidade do ponto de vista da mulher
ao escrever sobre aquilo que ela vivencia, da forma como ela vê os acontecimentos.
A guerra, no caso, a Primeira Guerra Mundial, vivenciada pela autora, seria
um dos pontos sobre o qual Woolf (1998) se pronunciaria. Mais tarde, em seu artigo
“Three Guineas”2, a mesma autora responde à pergunta de um advogado sobre o
que “nós” (mulheres e homens) podemos fazer para evitar a guerra. Primeiramente,
Woolf esclarece o uso do pronome no plural, explicando sua visão feminista
(enfatizando serem diversas as duas visões – a feminina e a masculina). Não é do
agrado da autora que o interlocutor que lhe fez a pergunta banalize a experiência
das mulheres, usando o “nós” que, de certa forma, dissolve, no plural, a
singularidade da visão feminina da guerra. Em seguida, ela expõe sua visão
pacifista, convergente com a de seu inquisidor:
You, Sir, call them ‘horror and disgust.’ We also can them horror and disgust
War, you say, is an abomination; a barbarity; war must, be stopped at
whatever cost. And we echo your words. War is an abomination; a barbarity;
3
war must be stopped. (WOOLF, 1998, p.165).

1

Original publicado em 1929.
Original publicado em 1938.
3
“O senhor a chama de ‘horror e desgosto’. Nós também a chamamos de horror e desgosto... A
guerra, você diz, é uma abominação; uma barbaridade; a guerra deve ser impedida a todo custo. E
2
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O comentário de Woolf assinala não só a importância de uma mulher ter o
direito de expressar-se, criticamente, contra uma guerra, como também pondera que
mulheres e homens estão unidos em esforço humanitário contra a guerra, mas que é
preciso incluir o olhar feminino, aceitar que existe um “nós” que agrega identidade ao
se ver, relembrar e escrever sobre uma guerra. É aceitar que existe uma escrita
feminina, que, de acordo com Ruth Silviano Brandão e Lúcia Castello Branco,
excede as fronteiras e se estende para além de si mesma, visando “atingir o além do
signo” (BRANDÃO; CASTELLO BRANCO, 1989, p. 112).
A segunda fase feminista, representada pelo gynocriticism de Elaine
Showalter (1998), propõe, entre outras agendas, um debate acerca da onipresença
do patriarcado, termo utilizado pela autora. Tal premissa já havia sido esboçada por
Woolf em “Three Guineas” e é válida para o estudo da expressão feminina sobre a
guerra, se levarmos em consideração a predominância de um cânone quase
exclusivamente masculino nas narrativas de guerra, em que prevalece a “voz do
soldado”, ou seja, o testemunho daquele que foi aos campos de batalha. O fato de
as mulheres não estarem diretamente nas ‘linhas de fogo”, em guerras menos
recentes, parece ter, erroneamente, descartado a importância da visão feminina
sobre a guerra. Acerca da escrita feminina, Julia Kristeva (1969) a considera como
“a recuperação do corpo materno nos termos de linguagem, um resgate que tem o
potencial de romper, subverter e deslocar a lei paterna.” Talvez, por isso, a escrita
feminina de guerra veio salientar a ruptura com a opressão exercida pela hegemonia
patriarcal, conforme mostram, a seguir, as narrativas literárias contempladas nesta
tese: A casa das sete mulheres, da escritora brasileira Leticia Wierzchowski, A costa
dos murmúrios, da escritora portuguesa Lídia Jorge, e Ventos do Apocalipse, da
escritora moçambicana Paulina Chiziane.
O romance A casa das sete mulheres, de Letícia Wierzchowski, descreve o
drama vivenciado pelas sete mulheres da família de Bento Gonçalves, depois de
terem sido confinadas por este numa estância dos pampas gaúchos, com o intuito
de estarem “protegidas” da violência advinda da Guerra dos Farrapos (1835-1845).
A decisão arbitrária do general do exército farroupilha e os efeitos de tal decisão,
juntamente com a Guerra dos Farrapos em si, afetariam, para sempre, as vidas
dessas sete mulheres e quatro crianças. Em seus cadernos, Manuela, a narradora
nós ecoamos suas palavras. A guerra é uma abominação; uma barbaridade; a guerra deve ser
impedida.” (WOOLF, 1998, p. 165 - tradução minha).
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do romance, descreve parte do drama vivido pelas sete mulheres ao chegarem à
Estância da Barra:
Teriam pela frente muitos dias de angústia, à espera de uma notícia, de boa
sorte ou de malogro, e então, só então, se fosse o caso, viria a tristeza estar
com elas. A tristeza serena que era companheira constante das mulheres
do pampa. Sim, pois não havia uma mulher que não tivesse passado pela
espera de uma guerra, que não tivesse rezado uma novena pelo marido,
acendido uma vela pelo filho ou pelo pai. Sua mãe conhecera a angústia de
espera, e antes dela sua avó e sua bisavó... (WIERZCHOWSKI, 2003, p.
28)

A passagem descreve apenas uma pequena parte dos sofrimentos que essas
mulheres enfrentariam, isoladas na estância, e que são explorados, com mais
detalhes, ao longo da narrativa. O tema do isolamento imposto às mulheres pela
hegemonia patriarcal foi analisado por Sandra Gilbert e Susan Gubar (1979) no
artigo “The Madwoman in the Attic”. O artigo refere-se à prática comum que se dava,
na sociedade inglesa vitoriana, de atribuir doenças mentais às mulheres e de seu
consequente isolamento, geralmente no sótão da casa4. Ainda hoje, o tema do
confinamento das mulheres, que reflete uma atitude de segregação, é recorrente na
literatura de autoria feminina e, no caso da literatura feminina de guerra, não seria
diferente. Em A casa das sete mulheres é possível acompanhar as alucinações de
Rosário com seu amado, Steban, pertencente ao exército inimigo, e sua reclusão
num convento, que juntos culminariam em seu suicídio. As mulheres foram, por
muito tempo, mantidas afastadas das linhas de fogo e, por esse motivo, construiu-se
um conceito equivocado, respaldado pela hegemonia patriarcal, segundo o qual
estas não eram afetadas pelas guerras. Portanto, assim, pouco importaria a visão
feminina sobre os acontecimentos de uma guerra. Mas Judith Butler (2010a), em
Problemas de gênero, lembra que, como repudiado/excluído dentro do sistema, o
feminino constitui uma possibilidade de crítica e de ruptura com esse esquema
conceitual hegemônico, o que assinala a importância de se resgatar a escrita
feminina de guerra.

4

Chama a atenção, no romance de Letícia Wierzchowski, o enfoque especial dado à casa, ao espaço
doméstico ocupado pelas mulheres. Esse espaço é contemplado, na narrativa, em igual proporção ao
espaço da guerra, onde se dão os acontecimentos da Revolução Farroupilha. A importância dada ao
espaço doméstico (e à reivindicação de um espaço para a mulher) tem sido abordada pela escrita
desde seus primórdios. Podem-se citar os artigos “A Room of One’s Own”, de Virginia Woolf, e o já
aludido, “Madwoman in the Attic”, de Gubar e Gilbert, como exemplos mais conhecidos.
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Esta tese destina-se a investigar o impacto causado pela guerra nas vidas
das mulheres, tal qual demonstrado pela escrita de autoria feminina em narrativas
literárias de guerra, como A casa das sete mulheres, de Letícia Wierzchowski, A
costa dos murmúrios, de Lídia Jorge e Ventos do Apocalipse, de Paulina Chiziane,
aqui estudadas. Isso porque tais narrativas mostram o olhar da mulher sobre a
guerra, olhar sempre negligenciado pela existência de um cânone literário de guerra
quase que exclusivamente masculino, contribuindo para melhor compreensão das
implicações de uma guerra na vida de mulheres e homens.
Assim como os escritos literários sobre guerras, a escrita crítica de autoria
feminina resgata a importância do ponto de vista feminino. O artigo de Gilbert e
Gubar (1979), por exemplo, apresenta reflexão crítica sobre a imposição, durante
séculos, do cânone literário masculino e defende a legitimidade e a valorização da
escrita literária produzida por mulheres. Segundo as autoras, a tradição literária
feminina é matrilinear e remonta a escritoras precursoras dos séculos XVIII e XIX.
Cumpre lembrar que, na citação acima, a inspiração para que a narradora Manuela
supere a experiência desastrosa vivida pela guerra, registrada em seus Cadernos, é
resgatada a partir do que suas ancestrais (mãe, avó e bisavó) vivenciaram.
A ideia de histórias que se perpetuam através de gerações, bem como o ato
de recontá-las, é retratada, mais especificamente, em Ventos do Apocalipse, da
escritora moçambicana Paulina Chiziane (1999). Embora seja um costume africano
primordialmente patrilinear, o ato de contar histórias ao redor da fogueira,
envolvendo diferentes gerações, ganha roupagem mais universal na obra de
Chiziane, focalizando-o em mulheres e crianças. O que pode ser aprendido sobre
uma guerra é uma sabedoria transmitida oralmente pelos ancestrais, que
reproduzem os acontecimentos desde as guerras tribais e veem estes se repetirem
na guerra de independência de Moçambique, como um padrão inevitavelmente
cíclico.
A narrativa inicia evocando a expressão “Karingana Wa Karingana”, que
significa “Era uma vez”, na língua bantu: “Eu sou o destino. A vida germinou, floriu e
chegamos ao fim do ciclo. Os cajueiros estão carregados de fruta madura, é época
de vindima, escutai os lamentos que me saem da alma, KARINGANA WA
KARINGANA.” (CHIZIANE, 1999, p. 15). A passagem refere-se ao presságio da
chegada da guerra, sentido de forma analógica à observação da natureza, que se
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propaga em ciclos. É com sede de partilhar dessa sabedoria baseada na oralidade
que a criança se dirige a sua mãe:
A xipalapala soou, mamã, eu vou ouvir as histórias, eu vou, O culunguana
ouviu-se do lado de lá, chegou a hora, mãe, conta-me aquela história do
coelho e da rã. O búzio enfureceu os meus tímpanos, quero ouvir coisas de
terror, da guerra e da fome. Esta noite faremos uma grande fogueira, meu
irmão, vamos à floresta buscar lenha. Ao anoitecer, enquanto os mais
velhos se requebram na chingombela, deliciar-nos-emos com o contador de
histórias, dando tempo para que os papás se amem e nos brindem com um
novo irmãozinho na próxima estação. (CHIZIANE, 1999, p. 15)

Cumpre ressaltar, no trecho acima, a união de vários membros da família em
torno do ato de ouvir histórias, não reservado apenas aos homens ou combatentes.
Igualmente interessante é observar a capacidade da criança em partilhar
conhecimentos. A mulher e a criança são vistos como portadores de uma sabedoria
tão grande quanto aquela dos homens ancestrais que lutaram em guerras tribais. O
legado aprendido com a guerra é transmitido a todos de forma igual e,
supostamente, todos deverão transmiti-lo.
Ênfase maior é dada à metanarrativa feminina quando, ao final do livro, de
forma cíclica, a expressão “Era uma vez” é novamente invocada. Dessa vez o leitor
se depara com o relato de uma mãe, Emelina, que, atingida pela guerra, procura a
enfermeira Danila para tratar-se, de forma nem um pouco ortodoxa, de um mal que
lhe fazia padecer: a enfermeira estrangeira estimula Emelina para que conte sua
história, sua versão sobre a guerra. Danila diz: “Mãe da menina, não deixa o cancro
da dor roer o teu peito. Vomita toda a angústia sobre a terra para que o vento a
sepulte. Vamos, chora, desabafa, que eu te escuto.” (CHIZIANE, 1999, p. 240). A
fala de Danila manifesta o desejo que uma mulher tem de aprender com outra sobre
a guerra, conhecimento que seria escutado pela filha no colo da mãe. Ambientada
no coração da selva moçambicana, mas que poderia acontecer em qualquer área
ocidental ou oriental atingida pela guerra, dá-se uma tradição matrilinear de
transmitir os conhecimentos sobre a guerra, dentro do ritmo e do tempo cíclicos
peculiares à escrita feminina:
A história que vou ouvir é igual a de todos os tempos, karingana wa
karingana. Mas a tradição está quebrada, os tempos mudaram, os contos já
não se fazem ao calor da fogueira. As histórias de hoje não começam com
sorrisos nem aplausos mas com suspiros e lágrimas. São tímidas e não
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ousadas. São tristes e não alegres. Era uma vez... (CHIZIANE, 1999, p.
241)

Em seguida Emelina relata seu caso trágico de amor e desilusão durante a
guerra. A enfermeira, da forma mais respeitosa possível, ouve a versão da mulher,
desprezada por muitos em sua aldeia. O leitor depara com um pedaço da história da
guerra, compartilhado pelas três mulheres, que não foi relatado pelos jornais,
televisão ou historiadores tradicionais, mas é igualmente válido para compor a
memória cultural daquela guerra e é compartilhado pelas três mulheres.
Pode-se afirmar que as narrativas femininas de guerra também acrescentam
a visão histórica das mulheres sobre os acontecimentos. Esse é o caso da
metaficção historiográfica, utilizando a terminologia de Linda Hutcheon (1988),
intitulada A costa dos murmúrios, da autora portuguesa Lídia Jorge (2004). Trata-se
de uma narrativa sobre a guerra de independência de Moçambique, em cujas
primeiras quarenta páginas se encontra um breve relato chamado “Os Gafanhotos”,
em que prevalece a “verdade histórica”, tal qual vista pela narradora:
Esse é um relato encantador. Li-o com cuidado e concluí que nele tudo é
exacto e verdadeiro, sobretudo em matéria de cheiro e de som – disse Eva
Lopo. Para o escrever desse modo, deve ter feito uma viagem trabalhosa a
um tempo onde qualquer outro teria dificuldade em regressar. (JORGE,
2004, p. 41)

A “verdade” da guerra, testemunhada por Evita em “Os Gafanhotos”, alude ao
inseto que prevalece no Oceano Índico, na costa moçambicana e que, assim como a
guerra, simboliza a praga, o apocalipse e a destruição. A narradora relata, entre
outras recordações, o trágico fim de seu casamento com o alferes do exército
português, a esterilização em massa da população de Moçambique, realizada pelas
tropas portuguesas, e o sofrimento das esposas dos oficiais portugueses ao serem
espancadas por seus maridos.
A esse relato seguem-se nove capítulos, narrados por Eva Lopo, através de
suas recordações da guerra – ora ampliadas, ora compactadas – mas igualmente
válidas para a reconstituição de sua memória da guerra de independência de
Moçambique. Sobre suas memórias, a narradora adverte o leitor:
Aconselho-o, porém, a que não se preocupe com a verdade que não se
reconstitui, nem com a verossimilhança que é uma ilusão dos sentidos.
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Preocupe-se com a correspondência. Ou acredita noutra verdade que não
seja a que se consegue a partir da correspondência? (JORGE, 2004, p. 43)

Note-se que o termo utilizado, “correspondência”, cuja etimologia aponta para
o efeito de estabelecer reciprocidade, coloca em xeque a existência de uma única
verdade histórica e passa a integrar diversos relatos a partir de um acontecimento.
Interessa, aqui, o que o relato, do ponto de vista da mulher de um militar,
acrescenta para maior compreensão da guerra de independência, ou guerra de
libertação de Moçambique (à qual os portugueses geralmente aludem como “guerra
colonial”) e os efeitos que esse acontecimento teve em sua vida, como seu
engajamento em delatar, para a imprensa moçambicana, as técnicas de
esterilização em massa, seu sofrimento ao descobrir que o marido era não um herói
e, sim, um mercenário de guerra e, por último, sua viuvez, tudo isso resgatado por
uma narrativa que se realiza vinte anos após a guerra. Uma vez estabelecido o
ponto de vista feminino, em toda a sua peculiaridade, parte-se para a construção do
“Nós”, ou o entendimento de mulheres e homens sobre a nocividade da guerra. Eva
Lopo, a narradora, afirma:
Para que você saiba – sempre que falar de guerra, estes dois sons,
carregados de pedradas germânicas, têm vários sentidos – um deles
encapotado na sua desvalorização intermédia e depois absoluta. Um outro
tem a ver com a compreensão do capitão pela sua bonita mulher que nunca
ninguém soube onde fora achada. Um terceiro liga-se a momentos
genuínos, em que ninguém pronunciava a palavra guerra, embora uma leve
alusão pudesse suscitar um significado superior de sacrifício definitivo que
as criancinhas, mesmo elas, se não compreendiam suspeitavam – disse
Eva Lopo. Lembro-me da preparação e uso a palavra nos vários sentidos. O
sentido da guerra colonial não é pois de ninguém, é só nosso. (JORGE,
2004, p. 81)

A passagem é marcada pelo cuidado da narradora em usar a palavra
“guerra”, assim como a busca de significados para esta – só aqui são apresentados
três, o que demonstra a pluralidade de visões que pode existir de uma guerra, a
partir de sua percepção por diferentes grupos - homens, mulheres e crianças, e,
além disso, por nações/espaços diferentes; veja-se a questão etimológica aventada
pela palavra “germânica”. Destaque-se a presença feminina na elaboração do
segundo significado (a mulher do capitão, conhecida também como “Helena de
Tróia”, em alusão à narrativa inaugural de guerra de Homero) e à ênfase na
experiência individual, “momentos genuínos”, para construir um terceiro sentido,
ainda mais amplo, pois inclui um “nós” (pronome).
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Acrescente-se, ainda, mais um sentido e se verá, ao longo desta tese, que os
“nós” (substantivo) da tessitura textual feminina do trauma de guerra muito se
assemelham ao nó borromeano de Lacan, ou banda de Moebius,5 e dão a essa
escrita a qualidade peculiar de transitar entre os três registros essenciais lacanianos:
do real, do simbólico e do imaginário. O modelo proposto por Lacan serve, aqui,
meramente como fonte de inspiração para uma posterior proposta de um paradigma
tridimensional da escrita feminina de guerra, segundo o qual essa escrita entrelaça
os aspectos da repetição, da enunciação (através da busca do ouvinte compassivo)
e da identidade.
Embora o Real lacaniano não possa ser captado, a escrita feminina é capaz
de laçar pontos que desvendem fragmentos do Real. Isso se dá por meio do point de
capiton, num processo muito semelhante ao ato de costurar, dar pontos e tecer nós.
Tal realização remete ao registro lacaniano do Simbólico. Se pensadas em analogia
ao Simbólico lacaniano, pode-se observar que as narrativas femininas de guerra
remontam a uma narrativa clássica de guerra, a Odisseia, de Homero (2014): a
personagem Penélope encontrava, na tessitura da tela, não apenas um recurso
lúdico, mas uma estratégia para se defender das circunstâncias impostas a uma
mulher pela guerra.
Finalmente, a escrita feminina de guerra também pode ser enxergada em
comparação com o registro lacaniano do Imaginário, pois, na escrita feminina do
trauma de guerra, dá-se um processo, similar ao domínio imaginário, de construção
de imagens e identidades femininas, no diálogo entre uma mulher que narra sua
experiência traumática na guerra e uma interlocutora que a escuta com atenção.
5

De acordo com Elisabeth Roudinesco, o nó boromeano, ou banda de Moebius, pode ser entendido
da seguinte maneira: “Expressão introduzida por Jacques Lacan, em 1972, para designar as figuras
topológicas (ou nós trançados) destinadas a traduzir a trilogia do simbólico, do imaginário e do real,
repensada em termos de real/simbólico/imaginário (R.S.I.) e, portanto, em função da primazia do real
(isto é, da psicose) em relação aos outros dois elementos. Foi no âmbito de sua última retomada
lógica, apoiada numa leitura da obra de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) e voltada para a análise da
essência da loucura humana, que Lacan inventou simultaneamente o matema e o nó borromeano: de
um lado, um modelo de linguagem articulado com uma lógica da ordem simbólica; de outro, um
modelo estrutural, fundamentado na topologia e efetuando um deslocamento radical do simbólico
para o real. Desde 1950, juntamente com seu amigo Georges T. Guilbault, Lacan vinha-se
entregando a exercícios topológicos que se assemelhavam aos jogos com números e às
periodicidades que Sigmund Freud e Wilhelm Fliess faziam no chamado período da autoanálise. Essa
atividade lúdica consistia em atar pedaços de barbante indefinidamente, em encher boias de criança,
trançar e recortar, em suma, em transcrever uma doutrina em figuras topológicas. Assim, a banda de
Moebius, sem avesso nem direito, forneceu a imagem do sujeito do inconsciente, assim como o toro
ou a câmara de ar designavam um furo ou uma hiância, isto é, um ‘lugar constitutivo que, no entanto,
não existe’.” (ROUDINESCO, 1998, p. 541)
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Esse mecanismo de enunciação ficcional, próprio do domínio discursivo literário,
ocorre de maneira catártica. Assim como o efeito da catarse nas tragédias, esse
diálogo pode gerar resultados terapêuticos para a mulher que narra sua história
trágica.
Escrever sobre o trágico na guerra parece apontar, para a mulher que narra,
um possível caminho para a elaboração do trauma vivenciado na guerra. Pode-se
afirmar que a literatura surge, em serviço da mulher que experimentou um trauma de
guerra, como um alívio para uma ferida, uma possibilidade de diálogo e uma direção
para a elaboração do trauma de guerra.

28

2 DA “RE-SISTÊNCIA” DO TRAUMA E DA REPETIÇÃO NAS NARRATIVAS
FEMININAS DE GUERRA

29

There it was before her – life. Life: she thought but she did not finish her
thought. She took a look at life, for she had a clear sense of it there,
something real, something private, which she shared neither with her
children nor with her husband. A sort of transaction went on between them,
in which she was on one side, and life was on another, and she was always
trying to get the better of it, as it was of her; and sometimes they parleyed
(when she sat alone); there were, she remembered, great reconciliation
scenes; but for the most part, oddly enough, she must admit that she felt this
thing that she called life terrible, hostile, and quick to pounce on you if you
gave it a chance.
(WOOLF, 1927, p. 72).
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2.1 A escrita feminina do trauma de guerra e a “re-sistência” do trauma
Falar de narrativas de trauma de guerra consiste, inicialmente, em abordar a
experiência de guerra tal qual é vivenciada ou vista por um sujeito. Desse conjunto
de experiências, uma guerra trata, sobretudo, de como um mesmo incidente
traumático é experimentado de maneiras diferentes. Assim como seria inexato
presumir que as experiências de homens, mulheres e crianças numa guerra são
vivenciadas ou vistas da mesma maneira, seria igualmente equivocado afirmar que
suas experiências são descritas de forma semelhante. Interessa-me, aqui, falar da
singularidade de como as mulheres vivem e veem a experiência do trauma gerado
por uma guerra e, sobretudo, das particularidades das múltiplas vozes que emergem
da escrita feminina do trauma de guerra. E, para tal feito, um possível diálogo entre
estudos literários e psicanalíticos parece ser de grande valia.
O trauma pode ser definido, a priori, como uma experiência tão intensa do
Real (fazendo uso da definição do real no sentido lacaniano) que parece impossível
de ser simbolizada, ao menos num primeiro momento. Em seu Dicionário de
Psicanálise, Elisabeth Roudinesco (1998) dedica uma entrada específica para o
termo “trauma de guerra”. Ela o intitula “neurose de guerra”, em respeito a Freud e
sua valiosa contribuição para maior entendimento desse distúrbio que atormentava
soldados e civis, direta ou indiretamente, envolvidos em uma guerra. Embora tal
neurose tenha sido experimentada em outras guerras, desde o início dos tempos, foi
durante a Primeira Guerra Mundial que os estudos sobre a origem traumática da
neurose foram retomados. Nesse contexto, Freud trouxe, pelo menos, duas
contribuições importantes: a primeira, de alertar as autoridades governamentais para
uma abordagem ética a serviço do indivíduo afetado por tal neurose (e da
supremacia do serviço ao doente em relação ao serviço estatal ou bélico), e a
segunda, de ser o precursor da implantação progressiva da psicanálise e de refletir
como essa afetaria a visão psiquiátrica dos estudos da neurose de guerra.6

6

Destaque-se aqui, também, a menção que Roudinesco faz ao profissionalismo destemido de Freud
ao contestar a noção tradicional de neurose de guerra das autoridades governamentais. Estas,
muitas vezes, associavam a neurose à covardia e à simulação por parte dos soldados. Freud, que
insistia na importância de um estudo mais aprofundado da neurose de guerra, considerava a questão
da simulação como a menos relevante possível e sua resposta às autoridades foi incisiva: “Todos os
neuróticos são simuladores”, disse Freud, “simulam sem saber, e essa é sua doença.” A questão da
simulação do trauma será retomada e abordada de maneira mais detalhada no quarto capítulo desta
tese.
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Em sua ciência e inventividade, Freud também ajudou a destacar a dimensão
individual da vivência do trauma de guerra. Na verdade, os estudos freudianos sobre
o trauma advêm dos esforços de Freud (1976a) em entender a histeria traumática,
desde Estudos sobre a histeria (1893-1895), a obra de que ele é coautor com
Breuer, inspirado pelos ensinamentos de seu mestre Charcot. Embora não tivesse
falado, especificamente, da diferença entre homens, mulheres e crianças, esta
passagem do dicionário de Roudinesco convida à reflexão sobre os efeitos do
trauma em indivíduos diferentes, em respeito à riqueza da diversidade humana:
Todos os trabalhos do século XX sobre os traumas ligados à guerra, à
tortura, à prisão ou às situações extremas confirmam a formulação
freudiana: esses traumas são, a um só tempo, específicos de uma dada
situação e reveladores, em cada indivíduo, de uma história que lhe é
peculiar. (ROUDINESCO, 1998, p. 538)

A formulação freudiana pressupõe, tal como é afirmado por Roudinesco, que as
pessoas vivenciem os acontecimentos de formas diferentes, o que torna possível
pensar que as mulheres experimentam o trauma de uma maneira diferente da dos
homens e crianças, por exemplo. Sendo assim, o modo como elas dão voz ao
trauma vivido e o narram também pode ser visto como único.
Para escrever sobre uma guerra, é preciso também falar do que é estranho a
um dado sujeito - no sentido freudiano de unheimlich – e pode-se afirmar que a
escrita feminina do trauma de guerra acessa aquilo que é, ao mesmo tempo
inquietante, familiar e desconhecido das mulheres. Escrever sobre trauma de guerra
é falar da experiência individual da existência, muitas vezes aterrorizante, da
proximidade com a morte, ou do que Freud nomeou como “pulsão de morte”. Mais
uma vez, o conhecimento e a experiência individuais ganham destaque, e a
literatura exerce um papel fundamental na transmissão desse legado individual.
Walter Benjamin lembra-nos: “Ora, é no momento da morte que o saber e a
sabedoria do homem e sobretudo sua existência vivida – e é dessa substância que
são feitas as histórias – assumem pela primeira vez uma forma transmissível.”
(BENJAMIN, 1987, p. 207).
Igualmente rica é a conceituação de trauma oferecida por Jean Laplanche em
seu Vocabulário da Psicanálise:
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Acontecimento da vida do sujeito que se define pela sua intensidade, pela
incapacidade em que se encontra o sujeito de reagir a ele de forma
adequada, pelo transtorno e pelos efeitos patogênicos duradouros que
provoca na organização psíquica. Em termos econômicos, o traumatismo
caracteriza-se por um afluxo de excitações que é excessivo em relação à
tolerância do sujeito e à sua capacidade de dominar e de elaborar
psiquicamente estas excitações. (LAPLANCHE, 2001, p. 522)

A passagem prima pelo cuidado em abordar tanto a individualidade do sujeito que
experimenta o trauma (em concordância com a formulação freudiana) quanto a
singularidade da voz que narra um dado acontecimento traumático. Laplanche
ressalta também a vasta gama de excitações que perpassam o sujeito traumatizado,
muitas vezes desconsiderada ou tratada de modo homogeneizante. Como
expressão artística, a literatura pode ser, aqui, uma ferramenta útil para dar conta da
intensidade e da variedade de um sentimento humano tão complexo.
Aproximação maior entre literatura e psicanálise se dá quando, por fim,
Laplanche dá destaque à etimologia da palavra trauma. Em grego, a palavra trauma
designa, ao mesmo tempo, uma ferida e uma perfuração. A mesma ideia foi
abordada por Virginia Woolf no início do século XX, como se pode ver a seguir.
A atenção de Virginia Woolf à guerra, principalmente à Primeira Guerra
Mundial, pode ser vista de maneira especial em dois de seus romances: Mrs.
Dalloway7 (WOOLF, 1996) e To the Lighthouse8 (WOOLF, 1989), assim como em
seu livro intitulado Three Guineas9 (WOOLF, 1998). Em Mrs. Dalloway, a
complexidade do trauma de guerra, vivido, simultaneamente, por uma dona de casa
(Clarissa Dalloway) e um ex-combatente com distúrbios de estresse pós-traumático
(Septimus Warren-Smith), levam-nos a pensar na Primeira Guerra como uma
experiência humana que afetou homens, mulheres e crianças de maneiras
diferentes. Como ativista feminista, Woolf via, na guerra, uma série de valores
patriarcais através dos quais as mulheres sofriam opressão e, como pacifista, ela se
opunha radicalmente à guerra e dedicou-se a escrever sobre as feridas que afligiam
as mulheres durante a guerra. A crítica norte-americana Susan Sontag (2003)
explora a visão que Woolf tinha da guerra como um domínio masculino ou, em suas
próprias palavras, como “a man’s game”, ou “um jogo de homens”, em seu livro

7

Original publicado em 1925.
Original publicado em 1927.
9
Original publicado em 1938.
8
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Regarding the Pain of Others.10
Toda vítima de guerra é marcada pelas feridas que carrega, e Virginia Woolf
foi perspicaz ao explorar esse detalhe da maneira mais completa possível em sua
escrita. Embora não fossem afetadas, necessariamente, por feridas físicas, tal como
ex-soldados que se vangloriam de suas “feridas de honra”, as mulheres, durante a
guerra, traziam feridas silenciosas dentro do peito. As feridas, assim como a
opressão e o luto, foram elementos-chave para a escrita de Woolf sobre a guerra, e
sua ressonância pode revelar também o desejo da escritora de aventar tais
sentimentos em sua vida pessoal.
No artigo “Woolf’s Keen Sensitivity to War: Its Roots and Its Impact on Her
Novels”, Bazin e Lauter (1991) associam o tema da ferida tanto à vida pessoal da
escritora quanto às personagens de seus romances. Woolf vivenciou, tanto na
Primeira Guerra quanto na Guerra Civil Espanhola, o trauma de uma série de
mortes, primeiro de familiares diretos e depois de amigos. Soma-se a isso o horror
do presságio de uma segunda guerra e de uma possível perseguição nazista ao
casal Woolf. A técnica de Woolf de fazer convergir as vidas de suas personagens é
descrita por ela mesma em uma entrada de seu diário, The Diary of Virginia Woolf
Vol. II, 1920-1924”: “Idig out beautiful caves behind my characters: I think that gives
exactly what I want; humanity, humour, depth. The idea is that the caves shall
connect, and each comes to daylight at the present moment.” (WOOLF, 1980a, p.
213)11. Ressalta-se, nessa passagem, a ideia de cavernas, túneis (ou trincheiras, em
alusão à Primeira Guerra Mundial): a escritora inglesa não somente concebia o
trauma como ferida e perfuração, como também conciliava essas noções ao
construir suas personagens, que eram unidas pelos “furos” (buracos, túneis) que o
próprio trauma havia provocado. Com esse modo peculiar de ver e narrar o trauma
10

Cito a seguinte passagem, na qual Susan Sontag refere-se, especificamente, ao artigo “Three
Guineas”, escrito por Virginia Woolf: “Woolf’s Three Guineas, appearing toward the close of nearly two
decades of plangent denunciations of war, offered the originality (which made this the least well
received of all her books) of focusing on what was regarded as too obvious or inapposite to be
mentioned, much less brooded over: that war is a man’s game – that the killing machine has a gender,
and it is male.” (SONTAG, 2003, p. 5), que traduzo como: “Three Guineas, de Woolf, que surgiu perto
do fim de quase duas décadas de denúncias alarmantes contra a guerra, ofereceu a originalidade
(que o tornou o livro menos acolhido da autora) de se concentrar no que até então era considerado
demasiadamente óbvio ou inapropriado de ser mencionado, tampouco lamentável: que a guerra é um
jogo de homens – que a máquina de matar tem um gênero e que é masculino.” (SONTAG, 2003, p. 5
– tradução minha).
11
“Eu construo cavernas bonitas por trás das minhas personagens. Penso que isso gera exatamente
o que eu quero: humanidade, humor e profundidade. A ideia é que as cavernas devem unir e cada
uma surge à luz do dia no momento presente.” (WOOLF, 1980, p. 213 – tradução minha).
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de guerra, pode-se pensar na hipótese de ter sido Virginia Woolf uma possível
precursora de narrativas femininas de guerra, inspirada, por sua vez, na “narradora
costureira” Penélope, da Odisseia.
Mas se, por um lado, as sucessoras contemporâneas do legado de escrita de
Woolf buscam nela uma inspiração, elas parecem também buscar expor, de forma
ainda mais veemente, a ferida e a perfuração. O crítico Slavoj Žižek associa a pósmodernidade à superaproximação com o real - no sentido lacaniano do termo, ou
seja, como aquilo que é impossível de ser imaginado ou integrado na ordem
simbólica. Ainda de acordo com o autor, é a impossibilidade de resistência à
simbolização que dá ao real sua qualidade traumática. Por ter escrito em meados do
século XX e, mais enfaticamente, no período entre as duas guerras, Woolf se insere,
de forma pioneira, em contexto que, de acordo com Žižek, tem como principal
característica a paixão pelo Real (la passion du réel), citando a expressão cunhada
por Alain Badiou. Žižek afirma:
O momento último e definidor do século XX foi a experiência direta do Real
como oposição à realidade social diária – o Real em sua violência extrema
como o preço a ser pago pela retirada das camadas enganadoras da
realidade. (ŽIŽEK, 2003, p. 19)

Ao passo que a modernidade se aproxima, diretamente, do Real, para Žižek,
a pós-modernidade tende a criar uma superaproximação a ele. Daí a veiculação
massiva de imagens de violência explícita e os programas televisivos do tipo reality
show, por exemplo. O real passa a ser cada vez mais valorizado em um mundo que
se tornou quase que exclusivamente virtual, por conta de avanços tecnológicos. Da
mesma forma, as escritoras pós-modernas de narrativas do trauma expõem a ferida
e a perfuração de maneira mais pungente. O corte, a carne exposta e a mutilação,
por exemplo, trazem à tona o sangue, que funciona como um mensagem
instantânea do Real de que o corpo está vivo.
2.2 A escrita feminina de guerra tocando a ferida aberta do trauma
Exemplos da exposição da ferida do trauma proliferam na narrativa brasileira
da Guerra dos Farrapos, em A casa das sete mulheres, de Leticia Wierzchowski. A
narradora Manuela descreve o que parece ser uma “coincidência” no momento em
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que deixa a agulha, com que bordava, espetar seu dedo e fazê-lo sangrar. De
maneira semelhante à Penélope, Manuela costurava enquanto esperava seu amado
retornar da guerra. A ausência de notícias sobre Giuseppe Garibaldi, bem como sua
distância, culminam num ato desesperado, motivado pelo desejo de reencontrá-lo. A
narradora Manuela afirma:
No dia em que foi ferido por soldados uruguaios que iam em sua perseguição, em
águas de Jesús-Maria, já perto de Montevidéu, descuidada, perfurei meu dedo com a
agulha de bordar, e o sangue que jorrou da minha carne ferida tingiu de vermelho o
linho de meus lavoros como deveria ter-se tingido a fronte de meu Garibaldi. Nessa
batalha, uma bala vinda dos navios inimigos atingiu Giuseppe Garibaldi entre a
orelha e a carótida, deixando-o inconsciente. (WIERZCHOWSKI, 2003, p. 189)

Note-se que o que poderia ser interpretado, ingenuamente, como uma “sintonia fina”
entre os dois amantes mais parece ser uma tentativa autoprovocada de Manuela de
reestabelecer um contato com uma realidade que agora lhe parece distante. O
sangue que lhe vem à pele, no entanto, lhe faz lembrar que é possível, de certa
forma, recuperar a totalidade de seu amor por Garibaldi.
Talvez, por ser impossível de ser compreendido, em sua totalidade, pela
mente humana, muitas vezes busca-se apreender o Real através do corpo. Mais
expressivo que o incidente do dedo perfurado pela agulha12 é quando Manuela,
tomada de ciúmes de Anita, a mulher que estava guerreando ao lado de Garibaldi e
tendo toda a atenção deste, decide pegar a tesoura de sua avó. A cena é descrita
com exagero de detalhes, e o leitor é tomado pelo suspense que o leva a crer que a
protagonista, num ato extremo de desilusão amorosa, está decidida a tirar sua vida.
Com as mãos, ela acaricia a tesoura e depois leva o objeto escuro, afiado e frio de
encontro a seu rosto. A melancolia toma conta de Manuela: “A tesoura pesa entre os
seus dedos. A tesoura pede uma solução. Mas, e se morrer antes da hora?”
(WIERZCHOWSKI, 2003, p. 297). A carta que José lhe enviara era clara em relação
ao envolvimento de Anita e Giuseppe Garibaldi, além de enaltecer as habilidades da
mulher-guerreira, o que aumenta o sentimento de inferioridade e covardia em
Manuela. A surpresa maior é quando ela começa a retomar sua coragem e aproxima
a tesoura de sua cabeça:

12

Entre os muitos simbolismos possíveis para a agulha, destacam-se, no episódio vivido por
Manuela, a ligação com atividades repetitivas (costurar, bordar) e a alusão ao falo – a uma ordem
belicosa falocêntrica hegemônica que oprime, fere as mulheres.
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Ela já não vê seu reflexo no espelho. Assim é melhor. Aperta bem a tesoura
com a mão direita. Com a esquerda, num gesto ágil, enrodilha os cabelos. A
tesoura faz pouco esforço para cortar os fios. É como se partisse ao meio o
corpo de um animal. Sente as mechas se derramando pelo chão, libertas,
mortas, perdidas de si. Joga a tesoura sobre a cama. Seu coração bate
forte, mas ela não tem medo. – Sou corajosa como Anita. Não é a falta de
coragem que vai decidir nossa vida. Leva as mãos ao pescoço. A pele nua
arrepia-se. Manuela sente uma liberdade estranha, masculina, quase
animal. (WIERZCHOWSKI, 2003, p. 298)

Observe que são os cachos do cabelo cortado caindo no chão, o coração batendo
forte e o arrepio, todos eles manifestações corporais, que aproximam Manuela do
Real. O espelho já não reflete mais sua antiga imagem. Após essa experiência com
o Real, Manuela recupera sua força e sua coragem.
A imagem de uma mulher cortando seus cabelos remete a um outro mito,
muito revisitado em narrativas femininas de guerra: o da donzela guerreira, vivido,
de forma exemplar, por Joana d’Arc, a mulher que liderou uma luta contra os
britânicos. Sua motivação para lutar contra a dominação inglesa, no cerco de
Orléans e extensivo a toda a França, lhe teria vindo através de vozes de santos
católicos. Joana, que não matou um soldado sequer em combate, foi julgada e
queimada na fogueira pela Inquisição, em 1431.
Embora Manuela corte seus cabelos à maneira de Joana d’Arc, a figura de
Anita Garibaldi também se aproxima desse mito, por ela lutar como um homem no
campo de batalha, algo que foi por muito tempo inacessível a uma mulher e
inconcebível pela sociedade. A leitura do sacrifício dos cabelos, tal qual é feita por
Walnice Galvão, pressupõe, paradoxalmente, uma tentativa de adquirir forças: a
mulher guerreira, ao livrar-se de suas madeixas, ao contrário do que poderia supor,
ganha forças para a batalha. Galvão esclarece:
Tal estereótipo não serve para a donzela-guerreira, que perde o cabelo para
ganhar a guerra: nela, o corte de cabelo tem sobretudo o caráter de uma
investidura, qual Sansão às avessas. Neste ponto, estamos diante de uma
articulação primária de oposição sexual. Para o homem, aquilo que cresce
em seu corpo é a sua força; donde, para um homem, cortar aquilo que
cresce em seu corpo é uma castração, é perda, é fraqueza. Para uma
mulher, cortar aquilo que cresce em seu corpo não é castração, é ganho, é
aquisição de força. (GALVÃO, 1997, p. 175)

Note-se como Galvão frisa os termos “perder” e “ganhar” e constrói um jogo
baseado na inversão: “castração”, “perda” e “fraqueza” contrapõem-se a “não
castração”, “ganho”, “força”. Acrescente-se também que Manuela não quer ser como
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um homem; ela deseja apenas ser aquilo que Anita representa: forte, corajosa,
companheira de Giuseppe.
Ao perder os cabelos, Manuela vislumbra, ainda, um outro tipo de ganho:
romper com uma convenção de gênero. Há um traço forte de transgressão na
atitude de Manuela, que pode ser estendido à sua escrita e à escrita feminina em
geral, segundo Sandra Gilbert e Susan Gubar (1979, p. 50), no sentido de “legitimize
her own rebellious endeavors.”13 O caráter de transgressão, que as duas autoras
conferem à escrita feminina, reflete-se na atitude da Manuela como mulher e
enquanto escritora. Sobre esse aspecto peculiar da escrita feminina, Elaine
Showalter, em concordância com Gilbert e Gubar, acrescenta que a escrita feminina
pode ser compreendida como uma “subcultura”, com características distintas do
cânone literário patriarcal: “women writers participate in a quite different literary
subculture from that inhabited by male writers, a subculture which has its own
distinctive literary traditions.”14 (SHOWALTER, 1998, p. 127).
O que contribui para realçar ainda mais o ganho de Manuela é o episódio em
que sua tia Antônia decide fazer uma trança com os cabelos cortados da sobrinha.
Ela lembra à “jovem Penélope” que é preciso retomar com bravura a tarefa de
esperar por seu herói: “̶ É preciso ter coragem para esperar com dignidade,
Manuela. E vosmecê é corajosa, eu sei.” (WIERZCHOWSKI, 2003, p. 300). Longe
de ser uma atitude meramente passiva, as sete mulheres que habitavam a casa de
Bento Gonçalves, na Estância da Barra, demonstravam esperança e otimismo em
sua sobrevivência e na dos homens da família que estavam lutando. Como a
personagem feminina da Odisseia, de Homero (2014), a espera do amado, que luta
como um herói na guerra, é um ato de respeito, determinação e afeto. E é de
maneira aparentemente afetuosa que a tia prende o aplique de cabelos à cabeça da
sobrinha, acaricia seu rosto e transmite a ela o legado do conhecimento adquirido
com a longa espera, nos pampas gaúchos, pelos homens que estavam a guerrear:
O que eu quero que fique bom como antes é esse coração, vosmecê não
me descuide dele. Quanto aos cabelos, vou ajudá-la a prendê-los como
deve ser. Com o tempo você pega o jeito. – Suspira. – Isso vai ser um
segredo nosso, Manuela. (WIERZCHOWSKI, 2003, p. 301)
13

“legitimizar seus próprios esforços rebeldes.” (GILBERT; GUBAR, 1979, p. 50 - tradução minha).
“as mulheres que escrevem participam de uma subcultura literária bem diferente daquela habitada
por homens que escrevem, uma subcultura com suas próprias tradições literárias distintas.”
(SHOWALTER, 1998, p. 127).
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O gesto de tia Antônia, ou seja, o de fazer uma trança com os cabelos que a
sobrinha cortara, também pode ser interpretado como uma tentativa de restabelecer
uma ordem patriarcal e falocêntrica para o gênero feminino, com a qual Manuela
deseja romper. Mas, apesar de Manuela entender a atitude de sua tia, isso não a
torna menos transgressora. Das sete mulheres da casa, ela é a que mais rompe
com esse modelo de feminino ao longo da narrativa: ela sai de casa e enfrenta a
guerra para encontrar-se com Giuseppe; ela permanece solteira; ela se apossa do
“pênis/pena”, arma masculina, para contar a história de seu amor e da guerra. Sua
atitude de escrever um diário contando sua versão da guerra já é suficientemente
subversiva. Sendo assim, é importante esclarecer e acrescentar que Manuela é uma
“jovem Penélope”, mas, diferentemente da esposa de Odisseu, ela subverte quando
ousa contar sua versão da história.
A narrativa aborda um exemplo ainda mais dramático de vivência do Real,
que é o caso da personagem Rosário. Apaixonada por Steban, um soldado uruguaio
pertencente ao exército inimigo de Bento Gonçalves, ela perde a razão quando
recebe a notícia da morte deste. O choque pela notícia da morte de seu amado faz
que Rosário fique alheia às pessoas e aos acontecimentos, seja perturbada por
pesadelos e tenha alucinações com ele ̶ ela diz ver e conversar com o fantasma de
Steban. O trauma de Rosário é de natureza ainda mais intensa que o de sua prima
Manuela, pois essa ainda consegue verbalizar suas emoções no diário.
Rosário não consegue falar sobre sua perda, ou mesmo lembrar-se dos
acontecimentos, para então narrá-los. Mesmo sem recordar o que aconteceu, ela
persiste em chamar o nome de Steban, a procurá-lo com seu corpo em meio a
alucinações. Este encontro mais traumático com o real é descrito por Žižek como:
Os traumas que não estamos dispostos a ou não somos capazes de
relembrar assombram-nos com mais força. É necessário então aceitar o
paradoxo de que, para realmente esquecer um acontecimento, precisamos
primeiramente criar a força para lembrá-lo. Para responder a este paradoxo,
devemos ter em mente que o contrário de existência não é inexistência,
mas insistência: o que não existe continua a insistir, lutando para passar a
existir. (ŽIŽEK, 2003, p. 37)

Pode-se notar, conforme observou o autor, que uma das características do trauma é
não cessar de existir: ele persiste. Podemos dizer que o real, onde se manifesta o
trauma, precede a linguagem. Ele “ex-siste”, isto é, ele existe fora ou separado de
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nossa realidade. E é talvez sua resiliência, sua capacidade de insistir, que leva o
sujeito a querer expressá-lo em narrativas literárias em que as experiências
traumáticas narradas irão persistir, figurando na narrativa de maneira cíclica,
repetitiva.
A família parece encontrar uma solução para o sofrimento de Rosário ao
resolver enviá-la para um convento. Até o século XIX, esse era um destino comum a
muitas mulheres cujas emoções intensas eram incompreendidas pela sociedade.
Mas isso de nada adianta no caso de Rosário, se pensarmos que seu confinamento
na casa foi simplesmente procrastinado, redestinado à clausura no convento. A
decisão de enviá-la para longe da sociedade que não a compreende parece
categórica:
É bom que Rosário vá viver num lugar apartado da revolução e perto de
Deus Nosso Senhor, um lugar onde possa a sua alma respirar em paz e
recuperar o bom raciocínio, onde seus olhos não vejam fantasmas, nem seu
sono seja tumultuado por pesadelos e medos. Se a senhora tem em mente
já um convento digno de cuidá-la como ela merece, peço-lhe que o faça
sem tardança. (WIERZCHOWSKI, 2003, p. 323)

É importante notar que a decisão de enviar Rosário a um convento não parte das
mulheres da família. Ela é imposta arbitrariamente pelo irmão de Rosário, Antônio,
que está no campo de batalha, numa carta a sua mãe. Isso evidencia a opressão da
hegemonia patriarcal sofrida por Rosário, se já não bastasse seu trauma com a
perda de Steban.
De fato, o isolamento das mulheres de sua família faz que a condição de
Rosário se agrave. Certa noite, ela decide tirar sua vida no convento. O suicídio de
Rosário já havia sido, de certa forma, prenunciado por seu ato descontrolado ao
degolar o cachorro da família, Regente15. Mas agora ela inflige o castigo a si mesma;
numa tentativa de aproximar-se de seu objeto de desejo, de ter o prazer de
reencontrá-lo, ela comete uma transgressão, cuja notícia é dada à família da
seguinte forma:
O convento fica fechado a cadeado. Ninguém entra nem sai de lá a não ser
pela porta principal. E os muros são altos, mais de quatro metros...
Ademais, nenhuma das noviças viu nem ouviu nada. Rosário não gritou. E a
15

Interessante notar, na escolha do nome do cão, a referência política a um modelo opressor
patriarcal. Igualmente curioso é observar como uma mulher, representada pela transgressora
Rosário, opõe-se veementemente a tal modelo.
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espada... A espada é antiga, não se lavram espadas como aquela hoje em
dia. Mandei chamar o padre Vado, ele entende dessas cosas. Padre Vado
disse que a espada não é daqui, uruguaia talvez. (WIERCHOWSKI, 2003, p.
508)

A passagem ilustra, com tons fantásticos, o mistério e o estranhamento que rondam
o suicídio de Rosário. Mas é importante observar nela também o abandono, o
desamparo a que Rosário, já traumatizada, foi submetida: ninguém a viu ou ouviu.
Ela morre num silêncio que não foi somente autoimposto, ou determinado apenas
pela sua condição traumática.
A insistência, a ciclicidade e a repetição dos traumas que mais assombram e
a tentativa de criar forças para lembrá-los, conforme nos adverte Žižek (2003),
podem ser vistas, talvez, como um dos motivos que levam a protagonista Manuela a
escrever sobre os acontecimentos da guerra em seu diário, os Cadernos de
Manuela. A narrativa em primeira pessoa, feita por Manuela, intercala-se com uma
outra narrativa em terceira pessoa. Os Cadernos de Manuela ajudam-na a lembrar e
a conviver melhor com seu sofrimento. Tanto é assim que, mesmo se sentindo
impelida a atear fogo ao diário após receber a notícia de que Giuseppe teria um filho
com Anita, ela volta atrás em sua decisão e registra:
A mágoa ressecou meu peito, mas, por fim, serenou sem alvoroços. Algum
tempo depois, recomecei a escrever, porque não sabia mais levar os dias
sem derramar meus pensamentos no papel, e as silenciosas tardes na
estância pediam a companhia das palavras. Quando a guerra findou,
Mariana me entregou uma caixa de madeira. Lá dentro estavam meus
velhos cadernos. Foi lendo-os que cheguei até aqui. (WIERZCHOWSKI,
2003, p. 330)

Essa passagem ressalta a importância quase terapêutica que o diário exerce
sobre Manuela. É nos cadernos que sua história de dor (e também de prazer, devese dizer) insiste. O trecho também demonstra a ajuda que outra mulher, no caso sua
irmã Mariana, ofereceu a Manuela: ao impedir que os cadernos pegassem fogo e ao
guardá-los para sua irmã, Mariana ajuda a protagonista a recuperar aquilo que lhe é
tão caro, as memórias que Manuela guardava dos acontecimentos da guerra. Ainda
que sejam memórias traumáticas, o ato de registrá-las, em seus Cadernos, pode ser
visto como uma esperança de Manuela superar seu trauma. A escrita representa
para a “jovem Penélope” uma tentativa de sobrevivência no deserto real da guerra. E
sua escrita, tal qual a de Virginia Woolf, abre trincheiras que a ligam a outras
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mulheres contemporâneas que ousam escrever sobre o trauma persistente imposto
pela guerra. Se, por um lado, o trauma é uma perda, uma ferida, por outro lado, em
alusão ao pressuposto de Walnice Galvão sobre o sacrifício dos cabelos, pode-se
concluir que a cisão da ferida do trauma faz que a mulher ganhe, adquira forças.
Sabe-se que uma guerra geralmente acarreta muitas perdas para homens, mulheres
e crianças, mas escrever sobre o trauma de guerra, para uma mulher, pode
representar uma possibilidade de vencer.
Um exemplo similar da importância de lembrar o trauma e registrá-lo se dá
com a protagonista do romance português A costa dos murmúrios, de Lídia Jorge
(2004). Na verdade, nessa narrativa, de forma mais enfática que nas outras obras
estudadas nesta tese, observa-se a relevância da visão do sujeito que sofreu o
trauma. A “verdade histórica” da guerra, ou de uma narrativa historiográfica de uma
guerra, fica em segundo plano, para que prevaleça a visão subjetiva e transgressora
de uma mulher que experimentou a guerra de Moçambique de maneira traumática,
depois de perder, bruscamente, seu marido recente – o marido de Evita, um alferes
do exército português, comete suicídio na praia de Beira, onde ela encontra seu
corpo. Logo após presenciar essa cena traumática, ela decide escrever um caderno
chamado “Os Gafanhotos”, em primeira pessoa, que se intercala a outra narrativa
em terceira pessoa – de forma muito similar à estrutura narrativa de A casa das sete
mulheres. Evita explica sua intenção em registrar suas memórias em “Os
Gafanhotos” assim:
Misterioso como o pêssego – uma memória fluida é tudo o que fica de
qualquer tempo, por mais intenso que tenha sido o sentimento, e só fica
enquanto não se dispersa no ar. Embora, ao contrário do que pensa, não
ignore a História. Acho até interessante a pretensão da História, ela é um
jogo muito mais útil e complexo do que as cartas de jogar. Mas neste caso,
porque insiste em História e em memória, e ideias dessas que tanto
inquietam? Ah, se conta, conte por contar, e é tudo o que vale e fica dessa
canseira! (JORGE, 2004, p. 42)

A passagem destaca dois aspectos interessantes e inconciliáveis do ato de lembrar:
primeiro, que a memória é fluida, perene, repetitiva e é o que resta de um
acontecimento. Ao mesmo tempo, ressalta que uma memória é também algo que se
dispersa, volátil, e talvez daí a importância do ato de registrá-la. Esse trecho
demonstra algo ainda mais relevante para os estudos literários, que é a atitude
despretensiosa de admitir que história e ficção podem coexistir harmoniosamente
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numa narrativa literária, nesse caso, numa metaficção historiográfica, na qual o
relato literário da experiência individual com a guerra tem igual valor ao registro que
a convenção historiográfica associou, por muitos anos e de maneira hegemônica, à
única forma de se entender uma guerra.
A resiliência da memória do indivíduo que vivenciou um trauma de guerra
muitas vezes não é contemplada por livros de história, mas constitui um poderoso
elemento para a literatura. Pode-se dizer que a literatura permite que um indivíduo
registre e resgate memórias de um acontecimento, e esse registro, em si, já constitui
uma tentativa de lidar com o trauma sofrido. Evita sabe da importância de registrar
suas memórias em “Os Gafanhotos”, ao afirmar: “Como lhe disse, maravilha-me
esse relato sobretudo pela verdade do cheiro e do som. Não, não é pouco o cheiro e
o som.” (JORGE, 2004, p. 42). Feitas de forma individual e amparadas sobre os
sentidos (olfato e audição), as memórias de Evita são tão únicas quanto plenas de
significado para ela. No caderno em que elas são registradas, existe uma tentativa,
uma esperança de lidar com o incidente traumático que ela testemunhou.
De fato, Evita relata não apenas seus traumas, mas aqueles vivenciados por
outras mulheres. Suas amigas são também esposas de oficiais do exército
português enviados para combater na luta pela independência de Moçambique.
Evita registra não apenas a cena traumática do suicídio de seu marido, como
também a de uma esposa de um piloto, morto num acidente aéreo. Impressionam
Evita a rapidez com que o acidente ocorre e a “prontidão” dos altos oficiais em
entregarem as cinzas do piloto Fernandes para sua viúva (apelidada de “Mosca
Morta”, devido à sua pouca habilidade de expressão) e providenciarem a saída dela
e dos dois filhos do hotel Stella Maris. Evita registra:
A viúva, para já, podia contar com essas cinzas. Breve? Mais do que breve
– simultâneo. Tinha acontecido enquanto os sabonetes deslizavam nas
tinas sobre as criancinhas, e a manteiga se estendia pelas torradas. Como
sempre acontece. Enquanto os pilotos e os co-pilotos se despenham e os
aviões explodem com o fogo, os sabonetes deslizam e a manteiga escorre.
A indiferença dos actos uns pelos outros, na simultaneidade, não é a melhor
prova do bondoso caos? – disse Eva Lopo. (JORGE, 2004, p. 125)

A maneira como Evita descreve o trauma vivenciado pela viúva destaca dois
aspectos recorrentes ao se experimentar um trauma: a impossibilidade de parar o
tempo (para, então, começar a elaborar o trauma) e a ausência de uma explicação
racional, que justifique as mudanças que irão se instaurar, talvez permanentemente,
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na vida daquele que testemunhou um incidente traumático. É importante notar as
analogias estabelecidas com cenas do cotidiano doméstico das mulheres, nesse
caso, as tarefas de dar banho nos filhos e cozinhar para eles, todas elas atividades
rotineiras e repetitivas.
Não há explicações para um trauma de guerra, assim como não há
justificativas para se fazer uma guerra. Evita ainda tenta, embora em vão, refugiar-se
numa possível razão para o suicídio de seu marido, por ocasião da guerra de
Moçambique. Ela explica que aquela (e todas as demais guerras) provavelmente
aparecem como uma tentativa de controlar o caos dos sentimentos daqueles que a
vivenciam e afirma
Todos, incluindo Evita, compreendiam que o excesso de harmonia,
felicidade e beleza provoca o suicídio mais do que qualquer estado.
Infelizmente, muito infelizmente, as guerras eram necessárias para
equilibrar o excesso de energia que transbordava da alma. Grave seria
proporcionar demasiada felicidade. Então o terraço foi fechado para que
não se voltasse a sentir idêntica chamada de esplendor. Evita sentiu-se
vítima duma lição tão subtil que intransmissível, sobretudo quando do
cortejo, posto em semicírculo, e onde as ondas chegavam sem espuma, o
major surgiu, deu um passo em frente e se curvou até os joelhos –
“Madame, os meus respeitos!” (JORGE, 2004, p. 40)

Cumpre notar que a fala de Evita, logo após encontrar seu marido morto na praia em
frente ao hotel, é carregada de ironia: sob uma perspectiva crítica, pode-se constatar
que as guerras parecem mais ser uma tentativa hegemônica de impedir o bem-estar
das pessoas. Igualmente protocolar ou, talvez, irônica é a postura de um major se
curvar perante uma mulher, fato que só se daria em virtude de um gesto de
condolências. Mais do que encontrar uma explicação para o trauma que vivenciou,
Evita parece, com sua atitude irônica, descrever a dificuldade em aceitar um evento
traumático, para o qual não há uma justificativa plausível.
Devido a sua intensidade, a resposta de um indivíduo a um trauma parece ser
demorada e, em alguns casos, até impossível de ser dada. Freud (2010) contribuiu
para maior entendimento desse aspecto do trauma em “Além do princípio de prazer”,
publicado em 1920, após ele ter estudado casos de distúrbios pós-traumáticos da
Primeira Guerra. Ele observou que os soldados sonhavam constantemente com o
front de guerra, com as feridas e com as mortes, ou seja, que as vítimas de um
trauma tendem, consciente ou inconscientemente, a recriar as condições e cenas de
um trauma. A esse comportamento recorrente Freud deu o nome de “compulsão à
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repetição”. Isso ocorre uma vez que a experiência do trauma do real não pode ser
explicada, integrada, simbolizada. Assim, por mais que a vítima do trauma esteja
tomada de horror e queira reprimir esses aspectos traumáticos, ela vai sempre
querer retornar à cena do trauma para tentar entender e dominar a experiência
vivenciada e responder a ela. Daí a ausência de uma resposta imediata ao trauma,
ou mesmo o silêncio – silêncio agonizante de uma vítima que não é capaz de
processar o trauma do real.
Em Ventos do Apocalipse, de Paulina Chiziane, a protagonista Minosse não
consegue verbalizar ou explicar a dor que sente ao perder o marido na guerra. Sua
reação é descrita a seguir:
Ninguém se lembra de amparar a viúva recente. Minosse, que assistiu a
tudo de olhos bem abertos, luta contra o desfalecimento que a abate. Grita,
mas a sua voz não se escuta, faz coro com as vozes desvairadas das
gentes. Rebola. Pede ao chão que a sepulte mas este recusa-a. Levantase. Cai. Grita. Chora. Torna a levantar-se e sofre nova recaída. Estende-se
no regaço da terra-mãe com os braços em cruz contemplando o céu, única
alternativa ao seu alcance. (CHIZIANE, 1999, p. 127)

Cabe ressaltar a força imagética dessa passagem, apesar da ausência de palavras
da protagonista, e também o uso do recurso da linguagem (pontuação), sinalizando
as pausas da reação de choque. Note-se também que, com a ausência de
verbalização, contrastam o grito e a reação corporal intensa (rebolar, cair, levantar e
estender o corpo).
Assim como a narradora e protagonista Manuela, de A casa das sete
mulheres, a dor do trauma não processado parece ser “absorvida” pelo corpo. A
reação corporal, de certa forma, vem para compensar a falta de elaboração verbal,
mas também funciona como uma mensagem do Real que o corpo, apesar de toda
destruição causada pela guerra, está vivo. Por isso ele pulsa, movimenta-se, arde,
delira. Surgem lágrimas, grita-se: é como se a experiência do real bastasse em si,
dispensando palavras e argumentos. Não é por ser uma reação “silenciosa” que ela
é menos significativa ou intensa.
Entre as protagonistas afetadas pela guerra estudadas nesta tese, a reação
da moçambicana Minosse parece ganhar destaque por sua pungência. Isso pode
ser atribuído a uma tentativa da autora, Paulina Chiziane, em deixar que a voz da
mulher, vitimizada pela guerra, seja ouvida com mais liberdade e expressividade. Na
passagem seguinte, vemos outro exemplo de reação traumática de Minosse:
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Minosse sente uma solidão absoluta. Cheia de desespero recobra a força
interior e grita, a dor ultrapassa os limites toleráveis: - Deus do Céu e da
Terra, espíritos dos Mathe e dos Mausse, por que me abandonaram? Rasga
as vestes, fere o corpo, esgaravata a terra e cai inconsciente. (CHIZIANE,
1999, p. 140)

É curioso notar a semelhança com o intertexto bíblico – neste caso, com a paixão de
Jesus, que, no momento de sua crucificação, interpela seu pai querendo saber por
que ele o abandonou num momento de sofrimento tão grande. No caso de Minosse,
entretanto, podemos ver que ela se dirige a mais de um interlocutor, o que nos
lembra da diversidade e da riqueza da tradição religiosa africana a que pertence.
Ainda, na passagem acima, o ato de rasgar as vestes e ferir-se nos remete
novamente à ideia da ferida do Real, manifestada de maneira mais sutil (mas não
menos significativa) por Manuela ao ferir-se com a agulha. Pode-se afirmar que a
ausência de palavras no momento da reação pós-traumática, de certa forma, faz que
a reação corporal seja marcada por maior agressividade, por vezes tão violenta
quanto a própria guerra.
Existe, entretanto, outro tipo de ausência de palavras, ainda mais agressivo: é
quando a guerra impõe o silêncio às vítimas, geralmente por razões hegemônicas. A
narrativa de Ventos do Apocalipse, antes de descrever a guerra de Moçambique,
começa por evocar guerras mais antigas no continente africano, dos tempos do
velho Império de Gaza, no século XIX. Desde então, a população civil via-se tomada
pelo medo em Moçambique, tendo muitas vezes que se calar e esconder para
afugentar-se da violência da guerra. A seguinte passagem revela uma parte do
horror que tomou conta da população que se via perseguida:
As vozinhas dos meninos ouviram-se no espaço, em direcção aos tímpanos
atentos dos heroicos guerreiros, que seguiram as ondas do som até
descobrir o esconderijo. A vingança foi implacável, e até os fetos foram
estripados dos ventres das mães. Deste modo estabeleceram-se novas
normas de segurança: é preciso silenciar o choro dos meninos. (CHIZIANE,
1999, p.19)

Aqui o silêncio e a reclusão aparecem como a única alternativa de vida para as
crianças e para as mulheres (mães), que as escondiam. Mais adiante, na mesma
página, revela-se que alguns pais se viam sem escolha e culminavam por matar os
próprios filhos. Cumpre observar também que a passagem destaca a violência
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sofrida por mulheres e crianças, o que, muitas vezes, passa desapercebido em
narrativas históricas mais tradicionais.
Esse episódio, chamado “Mata, que amanhã faremos outro”, logo no início da
narrativa, também é válido para estabelecer uma analogia entre o padrão cíclico da
ocorrência de guerras e a persistência do silêncio do trauma no continente africano.
Os padrões de guerras e traumas se repetem de forma cíclica, assim como as
estórias que os descrevem, iniciadas pela expressão “Karingana Wa Karingana”,
que pode ser traduzida da língua bantu como “Era uma vez”. Talvez, um dos muitos
méritos da escritora Paulina Chiziane, nessa obra, além de propor um cânone de
escrita feminina negra, seja o de enfatizar a transmissão de estórias sobre mulheres
entre as mulheres, sem negar o trauma e o silêncio. Embora as narrativas femininas
de guerra, de forma geral, não precisem negar o trauma, a ferida e o silêncio – ao
contrário de muitas narrativas, de autoria implícita ou explícita masculina, em que
admitir esses sentimentos é visto como covardia ou afronta à virilidade – a narrativa
da autora moçambicana se destaca por associar o costume africano de contar
estórias às mulheres (extensivo às crianças) e ao sofrimento destas durante a
guerra. Cumpre lembrar que o ato de contar estórias, baseia-se, por sua vez, numa
tradição oral de repetição, cujo processo enunciativo faz uso da circularidade.
Outro exemplo de dominação através do silêncio se dá de uma forma mais
sutil, ao final da narrativa, quando é descrito que a população civil moçambicana,
traumatizada pela violência excessiva da guerra, não mais se tocava pelos gritos
daqueles que sofriam. A seguinte passagem se refere a uma senhora idosa que,
atormentada pelo trauma de guerra, passa a ter insônias e pesadelos, durante os
quais era comum ouvir seus gritos:
A princípio acudiam ao mais pequeno grito, mas depressa concluíram que
se tratava de mais um caso de comportamentos provocados pela guerra. E
na aldeia há tantos. Agora só despertam quando os gritos da velhota se
tornam insuportáveis a ponto de lhes expulsar o sono, escutam
desinteressadamente, puxam de novo as mantas e exclamam: lá está ela
aos gritos, outra vez. E adormecem. (CHIZIANE, 1999, p. 206)

O trecho é bastante revelador no que diz respeito à reação geral da população civil
naquela guerra: vários casos de transtorno de estresse pós-traumático que, por
serem acudidos pela população, acabam por revelar que havia atendimento médico
precário. A vizinhança, no entanto, que antes ajudava, agora está tomada pelo
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cinismo e pela indiferença, respondendo de maneira silenciosa, quase autômata, à
violência excessiva exposta pela guerra.
Ainda que fique sem resposta, a senhora não se cala. Seu grito atravessa a
noite, seu incômodo pode não fazer que os vizinhos se levantem para ajudá-la, mas
ele certamente os acorda. A mulher idosa, em nenhum momento, esconde sua voz,
seu grito, sua dor, seu trauma. Mesmo sem proferir palavras, ela fala com seu corpo
que, delirante, não nega e não deixa de manifestar seu mal-estar. Aqui, mais uma
vez, a confluência entre estudos literários e psicanalíticos se mostra pertinente, seja
através da “leitura flutuante” de André Green (1994), que propõe uma leitura
profunda do texto literário pelo analista que, em vez de ler, escuta o texto, sempre
atento aos “fantasmas” textuais, aos aspectos do texto que supõem iludir o leitor;
seja pela textanálise, de Jean Bellemin-Nöel (1983), que visa, apoiada em
operações psicanalíticas, a ouvir o que está inscrito no texto para atribuir sentidos
aos enunciados. A literatura feminina de guerra vozeia o mal-estar causado pela
guerra e a necessidade que a vítima de um trauma tem de ser escutada. Também a
psicanálise, desde seus primórdios, ocupou-se de entender o mal-estar e pregou a
importância da escuta do discurso.
Pode-se concluir que, talvez, a escrita feminina de guerra se apodere do
discurso verbal escrito para dizer o que ela nunca negou: a dor, o trauma, a ferida.
Seu “grito de guerra” aparece como uma alternativa ao silêncio, muitas vezes
imposto de forma hegemônica durante uma guerra. A singularidade como se dá
essa linguagem será abordada no capítulo seguinte.
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3 DA ENUNCIAÇÃO NAS NARRATIVAS FEMININAS DE GUERRA: O OUVINTE
COMPASSIVO
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At first, I looked along the road
hoping to see him saunter home
among the olive trees,
a whistle for the dog
who mourned him with his warm head on my knees.
Six months of this
and then I noticed that whole days had passed
without my noticing.
I sorted cloth and scissors, needle, thread
thinking to amuse myself,
but found a lifetime's industry instead.
I sewed a girl
under a single star - cross-stitch, silver silk running after childhood's bouncing ball.
I chose between three greens for the grass;
a smoky pink, a shadow's grey
to show a snapdragon gargling a bee
I threaded walnut brown for a tree,
my thimble like an acorn
pushing up through umber soil.
Beneath the shade
I wrapped a maiden in a deep embrace
with heroism's boy
and lost myself completely
in a wild embroidery of love, lust, lessons learnt;
then watched him sail away
into the loose gold stitching of the sun.
And when the others came to take his place,
disturb my peace,
I played for time.
I wore a widow's face, kept my head down,
did my work by day, at night unpicked it.
I knew which hour of the dark the moon
would start to fray,
I stitched it.
Grey threads and brown
pursued my needle's leaping fish
to form a river that would never reach the sea.
I tricked it. I was picking out
the smile of a woman at the centre
of this world, self-contained, absorbed, content,
most certainly not waiting,
when I heard a far-too-late familiar tread outside the door.
I licked my scarlet thread and aimed it surely at the middle of the needle's eye once more.
(DUFFY, 2001, p. 93)
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3.1 Alinhavando “nós”: a escrita feminina de guerra e a tessitura do trauma
A escrita feminina de guerra costuma abordar, frequentemente, o tema da
sobrevivência. Isso porque, ao buscar expressar-se sobre a morte, o indizível, o
silêncio ̶ através de palavras, a escrita feminina de guerra pode representar uma
possibilidade de sobrevivência à morte e a todo tipo de destruição que a guerra
gera. Mas ela também é capaz de ir além da esfera da “sobrevivência”: colocar o
trauma em palavras pode ser entendido como uma tentativa de aliviar a dor que ele
causou; de buscar unir os estilhaços da dor, os fragmentos do trauma para, a partir
daí, recriar uma história de vida.
Considerada, aqui nesta tese, como uma das precursoras da escrita feminina
de guerra, Virginia Woolf definia a escrita como uma experiência das mais
prazerosas a seu alcance, em meio à violência que ela vivenciou na Primeira
Guerra, na Guerra Civil Espanhola e no limiar da Segunda Guerra.16 Embora Woolf
represente uma pioneira da escrita de guerra, outras mulheres predecessoras dela,
não necessariamente escritoras, podem ser associadas à resposta feminina de
sobrevivência de uma guerra. Para Scherazade, a protagonista feminina de As mil e
uma noites (2001), o ato de contar estórias era a única forma de se manter viva, ou
mesmo de adiar seu destino trágico. A mitologia grega, por sua vez, chama a
atenção para o ato de tecer das Moiras, entidades femininas que teciam os destinos
dos mortais. Adélia Meneses lembra que o próprio Freud chegou a estudar a
característica fundamentalmente feminina do ato de tecer: “Em seu estudo sobre a
feminilidade, Freud tece uma engenhosa explicação: a técnica de trançar e tecer –
apanágio das invenções femininas – teria como ‘motivo inconsciente’ o pudor.”
(MENESES, 1995, p. 45). Enquanto o pudor, para Freud, dissimula os órgãos
16

Em um de seus muitos escritos bibliográficos, Virginia Woolf registra o seguinte: “I feel that I have
had a blow; but it is not, as I thought as a child, simply a blow from an enemy hidden behind the cotton
wool of daily life; it is or will become a revelation of some order; it is a token of some real thing behind
appearances; and I make it real by putting it into words. It is only by putting it into words that I make it
whole; this wholeness means that it has lost its power to hurt me; it gives me, perhaps because by
doing so I take away the pain, a great delight to put the severed parts together. Perhaps this is the
strongest pleasure known to me.”, que eu traduzo como: “Sinto-me como se tivesse levado um golpe;
mas não se trata, como eu julgava quando era criança, simplesmente de um golpe oculto, preservado
pelos acontecimentos cotidianos; ele é ou virá a ser algum tipo de revelação; um sinal de algo real
por trás das aparências; e eu o torno real ao colocá-lo em palavras. É somente ao colocá-lo em
palavras que eu o torno inteiro; e essa inteireza significa que ele perdeu o poder de me ferir; isso
gera, talvez porque ao fazê-lo eu afasto a dor, um grande deleite ao juntar as partes desconexas.
Talvez esse seja o maior prazer que conheço.” (WOOLF, Virginia. Moments of Being: A Collection of
Autobiographical Writing. London: Harvest Books, 1985, p.72 – tradução minha)
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genitais, nesse caso a fenda do sexo feminino, o ato de tecer aparece como
tentativa de abrir a fenda, desfazer a trama, desatar os nós. Ainda por trás desse
pudor, estaria o desejo feminino, que é, ainda segundo a autora, “de um lado, a
necessária percepção da falta; de outro lado, a insaciabilidade: o anelo pela
completude, o ‘mais ainda’” (MENESES, 2000, p. 153). Sendo assim, o ato feminino
de tecer, análogo ao ato da escrita, pode ser visto como uma forma de dar vazão ao
desejo feminino, como uma espécie de interlúdio prazeroso, talvez escapista, em
meio às duras circunstâncias impostas por uma guerra.
De acordo com a Teogonia de Hesíodo (2001), as três irmãs tecelãs, filhas de
Nyx, a Noite, chamavam-se Cloto, Laquesis e Átropos. A ideia de uma Moira
interferindo no destino dos mortais evoluiu de diversas maneiras. De acordo com a
Teogonia, o ato de tecer está associado à vida humana. Não era raro que entidades
relacionadas ao destino fossem representadas por imagens femininas, uma vez que
o trabalho de tecer e fiar era delegado às mulheres.
A influência helênica permitiu, ainda, o surgimento de outras representações
femininas associadas à ideia de tecer como uma forma de sobrevivência. No cânone
da autoria masculina de escrita de guerra, a narrativa de guerra a Odisseia, de
Homero (2014), ressalta o exemplo da figura de Penélope que, ao esperar seu
marido heroico retornar da guerra, encontra, no ato de tecer (atividade semelhante
ao ato de narrar), mais que uma distração em meio à espera angustiante pelo
retorno do marido, mas também uma maneira sagaz de lidar com seus
pretendentes. O caso de Penélope é digno de estudo para as narrativas femininas
de guerra, dada a semelhança da confecção da tela com o processo da escrita
textual em meio a um trágico evento. O gesto básico de costurar, dar pontos e tecer
nós pode ser associado à maneira como a escrita feminina simboliza o trauma.
Para adentrar nas complexidades da trama da escrita de trauma, parece
válido explorar um pouco mais as implicações da personagem feminina da Odisseia
para a escrita feminina contemporânea de guerra. A esposa de Odisseu certamente
não era uma entidade divina, mas o tipo de poder que ela exerce sobre os
pretendentes, durante a ausência de seu marido, guerreiro, faz dela uma
personagem ainda mais intrigante. Ela é a rainha de Ítaca, capaz de desviar-se das
expectativas impostas por sua família ao desenvolver uma estratégia inteligente para
enganar seus pretendentes. Embora Penélope fosse uma aristocrata, era comum,
nas sociedades micênicas, ver rainhas executando tarefas domésticas, tais como
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lavar roupas, fazer pão e azeite, cuidar das crianças e tecer. Sabe-se, entretanto,
que havia várias servas no Megaron.17 Em The World of Odysseus, o crítico M.I.
Finley esclarece:
Denied the right to a heroic way of life, to feats of prowess, competitive
games, and leadership in organized activity of any kind, women worked,
regardless of class. With her maids, Nausicaa, daughter of the Phaeacian
king, did the household laundry. Queen Penelope found in her weaving the
trick with which to hold off the suitors. Her stratagem, however, of undoing at
night what she had woven in the day, repeated without detection for three
full years until one of her maids revealed the secret, suggests that her labor
was not exactly indispensable. The women of the aristocracy, like their men,
possessed all the necessary work skills, and they used them more often.
Nevertheless, their real role was managerial. The house was their domain,
the cooking and washing, the cleaning and the clothes-making. (FINLEY,
18
1982, p. 70)

Do ponto de vista histórico, Penélope teria que ceder à ideia de regressar à
casa de seu pai, enquanto seu marido não estivesse por perto. Ao invés disso, ela
escolhe permanecer em sua própria casa a todo custo. Em Women in Ancient
Greece, Sue Blundell confirma a nobreza do feito de Penélope, mas faz, igualmente,

17

A respeito da moradia de Odisseu e Penélope, Christian Werner esclarece: “Não é possível
reconstruir com exatidão um modelo de moradia a partir do vocabulário utilizado na Odisseia; o que
chamamos de “casa” ou “moradia” tem como equivalentes diversos termos gregos. Por um lado, o
palácio de Menelau e o de Alcínoo claramente evocam estruturas mais majestosas que o período
histórico em que o poema tomou forma; por outro, não se trata de uma reprodução dos palácios
micênicos. De qualquer forma, o palácio de Odisseu, a cabana de Eumeu ou a gruta de Calipso
refletem uma mesma estrutura básica cujo centro é uma construção quadrangular (megaron) que no
singular traduziu-se por “salão” e, no plural, por “salões” ou “palácio”, pois sua estrutura básica é um
salão junto ao qual há um ou mais quartos. Nele aconteciam todas as atividades sociais masculinas.
Esse termo aparece também no plural, podendo apenas indicar que se trata de uma casa majestosa
ou sugerir que, ao contrário do normal, uma casa muito rica poderia ter mais de um salão. (…) No
caso da morada de Odisseu, Penélope passa a maior parte do tempo nas dependências exclusivas
das mulheres no segundo andar, ou seja, ela não é obrigada a frequentar o salão onde se reúnem os
pretendentes, mas há certo contato, pois ela ouve o que lá se passa e vice-versa.” (Christian
WERNER, tradutor e autor da Introdução de: HOMERO. Odisseia. São Paulo: Cosac Naify, 2014. P
99-100). É curioso, para o objeto de estudo desta tese, observar como o espaço doméstico, ocupado
pelas mulheres gregas, também conhecido como gineceu, tem grande destaque na narrativa d’A
Odisseia.
18
“Mesmo não tendo direito a um modo de vida heroico, aos feitos de proeza, jogos competitivos e
liderança em quaisquer tipos de atividades organizadas, as mulheres trabalhavam,
independentemente de classe. Ao lado de suas servas, Nausicaa, filha do rei da Feácia, cuidava de
lavar as roupas. A rainha Penélope encontrou no ato de tecer o truque para deter seus pretendentes.
Seu estratagema, entretanto, de desfazer à noite o que fizera durante o dia, repetido sem cessar por
três anos inteiros até uma das servas revelar o segredo, sugere que o trabalho dela não era
exatamente dispensável. As mulheres da aristocracia, assim como os homens, possuíam todas as
habilidades necessárias ao trabalho, e usavam-nas mais frequentemente. Entretanto, o verdadeiro
papel delas era gerencial. A casa era o domínio delas, assim como cozinhar, lavar, limpar e fazer
roupas.” (FINLEY, 1982, p. 70, tradução minha).
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um questionamento válido no que diz respeito ao significado ambíguo da atitude da
rainha de Ítaca. Blundell diz:

Penelope certainly emerges as a clever and determined woman, who is
quite capable of evading the pressures placed on her both by the suitors and
by her own family. But in order to achieve this she employs the weapons
traditionally associated with females; the deceptive use of weaving and of
words is typical of the behaviour ascribed to women in the Odyssey, and it
lends Penelope a shady and ambiguous character not unlike the one
19
accorded to Helen. (BLUNDELL, 1995, p. 55)

A passagem salienta o plano duvidoso de Penélope, que consistia em desfazer à
noite a tessitura, a fim de manter os pretendentes afastados dela por
aproximadamente três anos. Segundo Blundell, a obscuridade de seu plano é
comparada, aqui, ao adultério de Helena, o que mais parece ser um exagero. É
importante notar que, antes de partir para a guerra, Odisseu havia dado a sua
esposa plenos poderes sobre o palácio em Ítaca. Cuidar da casa é uma tarefa que
sua esposa faz de forma legítima e com orgulho, e que revela seu senso de dever
pessoal. Além disso, guardar a casa lhe dá controle sobre a propriedade e as
servas.
A negociação de papeis de poder entre Odisseu e Penélope é uma questão
que merece atenção, muito mais que o questionamento acerca de uma ambígua
falta de habilidade em lidar satisfatoriamente com seus pretendentes. Mais uma vez,
Sue Blundell esclarece:
This model of gender relations is in some ways quite different from anything
which can be derived from the later literature of the Classical Age, in which
the spheres of activity of male and female are seen as fundamentally
distinct. In the Homeric world, where political power is rooted in the royal
household, the boundary between the domestic and the political, between
the private and the public, is not nearly so rigid. The roles of men and
women overlap, and it is for this reason that a woman can come close – in
the absence of her husband – to the exercise of political power.
20
(BLUNDELL, 1995, p. 57)
19

“Penélope certamente emerge como uma mulher inteligente e determinada, capaz de se esquivar
das pressões exercidas tanto por seus pretendentes como por sua própria família. Mas, para
conseguir isso, ela emprega armas tradicionalmente associadas às mulheres; o uso enganador do
tecer e das palavras é típico do comportamento atribuído às mulheres na Odisseia, e faz que o
caráter de Penélope pareça sombrio e ambíguo, similar ao que é conferido a Helena.” (BLUNDELL,
1995, p. 55, tradução minha).
20
“Este modelo de relações de gênero é, em muitos aspectos, bem diferente de tudo originado na
literatura do final da Era Clássica, na qual as esferas de atividade de homens e mulheres eram
fundamentalmente distintas. No mundo homérico, onde o poder político estava enraizado na
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Pode-se afirmar que o papel exercido por Penélope na narrativa ultrapassa o âmbito
doméstico; ao insistir em permanecer no palácio e ao cuidar dele da melhor maneira
possível, a rainha de Ítaca exerce papel principal como provedora de seu próprio lar,
algo até então sem precedentes em termos históricos, possibilitado, em grande
parte, pelo cenário da Guerra de Troia.
É possível dizer que a personagem Penélope apresenta pelo menos duas
grandes contribuições para as narrativas femininas de guerra: sua tessitura, além de
ser usada como uma arma para se defender das circunstâncias que lhe foram
impostas pela guerra, serve igualmente para lhe garantir poder político. É possível ir
um pouco além e admitir a possibilidade de que o ato de tecer represente, para
Penélope, um jogo, uma distração, algo que a aproxima do lúdico, da jouissance, em
face às limitações impostas pela guerra – a longa ausência de Odisseu, as pressões
de sua família, a responsabilidade de cuidar sozinha do filho, para citar alguns
exemplos. Há algo de libertador no tecer de Penélope. Mesmo sem compreender
quais seriam os desdobramentos da Guerra de Troia – se Odisseu retornaria vivo ou
não, por quanto tempo os pretendentes continuariam a importuná-la, se o filho veria
o pai novamente, entre outros afãs -, mesmo sem conseguir perceber
completamente a situação real, Penélope põe-se a tecer, o que lhe permite
vislumbrar outras possibilidades e até mesmo encontrar certo deleite. É possível,
como Adélia Meneses propõe, pensar no ponto comum que une Penélope e
Scherazade. A autora afirma:
Penélope, Scherazade. Uma tece infindavelmente o manto, dia após dia, no
meio dos príncipes, e sua fidelidade é condição para o reencontro; outra
tece infindavelmente, noite após noite, a teia de sua narrativa: sempre em
suspense, sempre não terminada. Terminá-la, seria a morte. Penélope: a
fidelidade por um fio. Scherazade: a vida por um fio. A falta de término, em
ambas, é uma metáfora do infinito. (MENESES, 1995, p. 46)

Em ambos os casos, de Penélope e Scherazade, a autora vê o fiar como estratégia
e fidelidade, não só em relação aos maridos, mas à própria vida da mulher que tece.
Outra característica comum a ambas as personagens é o aspecto “interminável” do
propriedade real, a fronteira entre o doméstico e o político, entre o privado e o público, não era tão
rígida. Os papeis de homens e mulheres se intercalavam, e é por essa razão que uma mulher podia
chegar perto – durante a ausência do marido – do exercício do poder político.” (BLUNDELL, 1995, p.
57, tradução minha).
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tecer. Esses dois denominadores comuns (os aspectos da fidelidade e da
inconclusão, associados ao ato de tecer) parecem revelar algo sobre a escrita
feminina de guerra: ela gira em torno da sobrevivência, ou seja, do escapar à
destruição provocada pela guerra, e se estende para além, o que é figurado por
Meneses (1995) como “metáfora do infinito”.
Nisso consiste o processo simbólico da escrita feminina: faz pequenas
punções no Real, de maneira semelhante a uma costura de estofamento, de forma
fracionada. Cumpre ressaltar que não estamos mais diante da realidade bruta do
trauma do real mas, de acordo com Ruth Silviano Brandão e Lúcia Castello-Branco,
“de uma elaboração escrita (simbólica, portanto) do real” (BRANDÃO; CASTELLO
BRANCO, 1989, p. 150). Isso é feito através do point de capiton, ou ponto-de-estofo,
que, para Lacan, serve para unir um significante a um significado. Embora busque
atingir fração do real, esse ponto faz parte de um processo que se insere na ordem
simbólica lacaniana. Nessa ordem, assim como para a psicanálise lacaniana em
geral, observa-se, nas palavras de Julia Kristeva (1969), o “princípio da primazia do
significante” em relação ao significado. A importância do significante, como força
inscrita no inconsciente que determina a história e a relação do sujeito, leva Cleusa
Passos a afirmar que o estudo da ordem simbólica não se aplica somente à
literatura e à psicanálise, mas “ao domínio da palavra, da cultura como um todo, nas
elaborações dos artefatos verbais” (PASSOS, 2009, p. 202).
Para entendermos melhor o conceito de simbólico, julgamos ser necessária a
observação de algumas considerações oferecidas por dicionários de psicanálise. Em
Roudinesco, conforme abaixo, encontramos:
Simbólico - Termo extraído da antropologia e empregado como substantivo
masculino por Jacques Lacan, a partir de 1936, para designar um sistema
de representação baseado na linguagem, isto é, em signos e significações
que determinam o sujeito à sua revelia, permitindo-lhe referir-se a ele,
consciente e inconscientemente, ao exercer sua faculdade de simbolização.
Utilizado em 1953 no quadro de uma tópica, o conceito de simbólico é
inseparável dos de imaginário e real, formando os três uma estrutura.
Assim, designa tanto a ordem (ou função simbólica) a que o sujeito está
ligado quanto a própria psicanálise, na medida em que ela se fundamenta
na eficácia de um tratamento que se apoia na fala. (ROUDINESCO, 1998,
p. 728)
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A conceituação de simbólico oferecida por Roudinesco, além de situá-lo na tríade
lacaniana, parece privilegiar a dimensão linguística e sua importância para a
psicanálise, uma vez que ambas se valem do discurso humano.
Laplanche e Pontalis, por sua vez, reiteram mais que a importância – a
condição sine qua non - da linguagem para o simbólico: “Este termo refere-se
também à ideia de que a eficácia do tratamento tem o seu elemento propulsor real
no caráter fundador da palavra” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 480). Nessa
óptica, esses autores adentram o estruturalismo de Claude Lévi-Strauss, bebido na
Linguística de Saussure:
A ideia de uma ordem simbólica que estrutura a realidade inter-humana foi
salientada nas ciências sociais particularmente por Claude Lévi-Strauss a
partir do modelo da linguística estrutural saída do ensino de Ferdinand de
Saussure. A tese do Cours de linguistique générale (Curso de linguística
geral, 1955) é que o significante linguístico tomado isoladamente não possui
qualquer ligação interna com o significado; só remete para uma significação
por estar integrado num sistema significante caracterizado por oposições
diferenciais.” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 481)

A referência a Lévi-Strauss é digna de destaque, uma vez que esta tese
buscará aproximar estudos literários e antropológicos para melhor entendimento do
trauma de guerra. A antropologia estrutural de Lévi-Strauss pressupõe que toda
cultura é formada por um conjunto de sistemas simbólicos. A linguagem é onde
esses sistemas se situam primeiramente, seguida pelas regras matrimoniais, as
relações econômicas, a arte, a ciência, a religião (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001,
p. 481). Ao conferir à linguagem uma posição privilegiada entre os sistemas
simbólicos, é possível afirmar que ela se configura igualmente como um instrumento
primordial para a compreensão dos demais membros que formam uma cultura. A
literatura, enquanto expressão artística do discurso escrito, aparece como
possibilidade legítima de buscar representar e entender o que afeta uma sociedade.
Não seria diferente no caso de uma guerra, de uma ação hegemônica que mobiliza
a sociedade como um todo, afetando, em igual escala, homens, mulheres e
crianças. Portanto, o estudo da linguagem feminina, em sua particularidade, faz-se
necessário para entender como as mulheres se expressam sobre os efeitos do
trauma de uma guerra.
As contemporâneas de Penélope encontram, no tecer da rainha de Ítaca, uma
inspiração valiosa: os silêncios, as lacunas, o buraco deixado pelo trauma do real
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são furos que a escrita feminina, semelhante a um bordado, tenta unir e preencher.
Os possíveis significados do trauma experimentado na guerra ora deslizam
livremente pelas malhas do texto feminino, ora são enlaçados pelo ponto de estofo,
que os une a um significante. Ruth Silviano Brandão e Lúcia Castello Branco, após
recordarem a definição de feminino para Lacan “como um furo no discurso, como
uma lacuna no tecido significante” (BRANDÃO; CASTELLO BRANCO, 1989, p. 141),
afirmam:
É, portanto, através de uma estrutura paradoxalmente prolixa e elíptica que
o texto feminino se desenvolve. Afinal, o furo é sempre bordejado por uma
margem, por um desenho, que por sua vez contornará outros furos,
bordejados por outras margens. Como um bordado. (BRANDÃO;
CASTELLO BRANCO, 1989, p. 141)

Das três obras literárias contempladas nesta tese, aquela cuja protagonista
mais se aproxima do ofício de Penélope está em A casa das sete mulheres,
representada pela protagonista Manuela. A comparação pode ser estabelecida
desde o início da narrativa, antes mesmo de ela conhecer Giuseppe Garibaldi,
aquele que seria “seu” herói. Ao narrar a partida dos homens para a batalha,
Manuela registra em seu diário:
Sim, sempre os homens se vão, para as suas guerras, para as suas lides,
para conquistar novas terras, para abrir os túmulos e enterrar os mortos. As
mulheres é que ficam, é que aguardam. Nove meses, uma vida inteira.
Arrastando os dias feito móveis velhos, as mulheres aguardam... Como um
muro, é assim que uma mulher do pampa espera pelo seu homem. Que
nenhuma tempestade a derrube, que nenhum vento a vergue, o seu homem
haverá de necessitar de uma sombra quando voltar para a casa, se voltar
para a casa... Minha avó Perpétua dizia isso, disse-nos isso muitas vezes
ao contar das guerras que meu avô lutara. É a voz dela agora que ecoa nos
meus ouvidos. (WIERZCHOWSKI, 2003, p. 72)

É importante observar, nessa passagem, a visão cíclica que a protagonista feminina
tem da guerra: a ida dos homens para o campo de batalha, a espera das mulheres,
o sofrimento atravessando diferentes gerações; para Manuela as guerras fazem
parte de um padrão inexoravelmente repetitivo. Mais uma vez isso nos permite
aproximar a Penélope da Guerra de Troia às mulheres que narram guerras
contemporâneas: embora pertencentes a épocas distintas, essas mulheres têm em
comum a atitude de espera e a angústia que isso pode acarretar.
Outro detalhe que aproxima Manuela de Penélope e é digno de atenção se dá
quando a protagonista de A casa das sete mulheres, em meio à espera angustiante,
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parece usar seu diário como uma espécie de defesa contra o sofrimento que a
guerra lhe provocava. De maneira semelhante ao ato de tecer de Penélope, que
servia, ao mesmo tempo, para preencher o tempo e esquivar-se dos pretendentes, o
gesto de registrar os acontecimentos da guerra em seus Cadernos parece dar certo
alento à dor de Manuela. Tanto é que ela toma para si o ofício de relatar os eventos
da Guerra dos Farrapos, mesmo depois de seu fim. Após a desilusão amorosa com
Garibaldi, ela atesta:
Passou-se muito tempo, depois daquilo tudo, e tanta gente morreu, quase
todos morreram... Restei eu, como um fantasma, para narrar uma história
de heróis, de morte e de amor, numa terra que sempre vivera de heróis,
morte e amor. Numa terra de silêncios, onde o brilho das adagas cintilava
nas noites de fogueiras. Onde as mulheres teciam seus panos como quem
tecia a própria vida. (WIERZCHOWSKI, 2003, p. 326).

Ao afirmar que todos morreram e apenas ela restou, Manuela pode estar se
referindo muito mais que à mera sobrevivência, mas à elaboração da dor da qual
padecia. Pode-se inferir que o diário lhe serviu como um instrumento que lhe
permitiu transpor os males trazidos pela guerra e, além disso, garantir sua
integridade e, por que não dizer, certo contentamento, certo prazer em ser a mulher
que restou, entre tantos que se foram por causa da guerra. O leitor depara aqui com
uma mulher madura, que aceitou traçar o próprio destino, fazendo alusão tanto às
moiras quanto à Penélope.
3.2 Linguagem e subjetividade femininas: mulheres que escrevem em busca
de identidades
De fato, o ofício de manter um diário, comparado ao tecer, prevalece em duas
das três narrativas aqui estudadas. A incidência dos Cadernos de Manuela e d’Os
Gafanhotos, de Eva Lopo, em A costa dos murmúrios, desperta a curiosidade para
uma possível aproximação entre a escrita feminina e o ato de lembrar. A esse
respeito, Ruth Silviano Brandão e Lúcia Castello Branco atestam a preferência da
escrita feminina pelos “gêneros do impossível: os diários, as cartas, as memórias, as
autobiografias” (BRANDÃO; CASTELLO BRANCO, 1989, p. 142) e afirmam:
Nada mais utópico que a captura de um sujeito, nada mais intangível que a
configuração, o retrato desse sujeito no texto. E nisso reside o projeto
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alucinado da autobiografia: fazer falar o sujeito, constituí-lo, apresentá-lo
como ser uno, íntegro, sem fissuras, sem brechas. Aí, e no pacto de
fidedignidade que ela pretende estabelecer com o leitor, desenha-se, subrepticiamente, essa trajetória absurda da captação do real – entendido
como a “vida real”, como a “verdade dos fatos”, ou como a “verdade dos
sentimentos”. E sobretudo aí, nessa tentativa de captação do real, e ainda
por seu caráter de discurso que se funda a partir de uma falta, de um vazio,
as escritas feminina e memorialística se encontram. (BRANDÃO;
CASTELLO BRANCO, 1989, p. 142)

Cumpre ressaltar que a afirmativa se refere a um projeto utópico da escrita feminina,
uma vez que ela busca captar o real, que jamais pode ser apreendido em sua
totalidade. Daí a importância do simbólico: é através dele que surge a possibilidade
de preencher vazios e faltas, temas tão importantes e recorrentes na escrita
feminina. As escritas memorialística e feminina se aproximam, de maneira ainda
mais enfática, na medida em que as duas apresentam a pretensão de captar o Real,
ou uma parte da unidade que possa acrescentar algo à ausência que caracteriza
ambas as linguagens. De forma mais enfática, as autoras apontam dois pilares para
maior compreensão da dicção feminina: primeiro, ao fazer falar o sujeito (nesse
caso, a mulher), ela lhe confere identidade e, em segundo lugar, a escrita feminina
se dá através da falta e por causa dela.
Para entendermos melhor o primeiro ponto, isso é, sobre a identidade no
discurso, é proveitoso revisitar a teoria de enunciação de Émile Benveniste. O
linguista começa advertindo que todas as línguas fazem uso de pronomes pessoais,
uma vez que não se pode conceber uma língua sem expressão da pessoa. A partir
desse pressuposto, ele elabora sua teoria sobre a enunciação, segundo a qual o
discurso será sempre marcado por um eu, projetando ou buscando um tu, para
estabelecer mais que diálogos, identidades. Ele explica:
A consciência de si mesmo só é possível se experimentada por contraste.
Eu não emprego eu a não ser dirigindo-me a alguém, que será na minha
alocução um tu. Essa condição de diálogo é que é constitutiva da pessoa,
pois implica em reciprocidade – que eu me torne tu na alocução daquele
que por sua vez se designa por eu. (BENVENISTE, 2005,p. 286)

A citação vincula a subjetividade daquele que fala à linguagem. Tendo em mente a
supremacia da linguagem no conjunto de sistemas simbólicos que caracterizam uma
sociedade, de acordo com Lévi-Strauss, é possível pensar também na aplicabilidade
desse fundamento linguístico para o sujeito das narrativas literárias, bem como para
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um fundamento da psicanálise, uma vez que aquele que faz uso da linguagem para
expressar seus pensamentos parece buscar, através disso, identidade(s).
É também a linguagem que diferencia o humano dos animais: o humano se
identifica na linguagem; através dela, é um “eu” intencional. Em verdade, se
levarmos em consideração que, sob um ponto de vista da ciência convencional,
apenas os seres falantes são susceptíveis a experimentar um trauma, poderemos
constatar que o ato de se expressar verbalmente sobre o trauma parece vir
diretamente ao encontro do processo de elaboração da experiência traumática
vivenciada. Embora seja difícil, ou até mesmo impossível, elucubrar sobre o trauma
vivido num primeiro momento (devido à impossibilidade de apreender essa
experiência intensa com o real), podemos observar que, depois de se estabelecer
um discurso entre o eu que fala do trauma e um dado interlocutor (tu) que o escuta,
ocorre um processo simbólico em que o eu ganha subjetividade e, aos poucos,
torna-se capaz de elaborar sua experiência traumática. Assim acontece no fazer
psicanalítico e este se dá, nas narrativas literárias, quando um dado narrador expõe
seu diário a um leitor. Na escrita feminina, isso ocorre, de forma ainda mais enfática,
sobretudo na escrita memorialística, pois há nela uma dicção que não nega a
ausência, o buraco da ferida do trauma, a lacuna da memória.
O processo de subjetividade é ganho através da linguagem e ajuda aquele
que fala a ganhar consciência do que viveu. Novamente Benveniste esclarece:
É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito;
porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade que é a
do ser, o conceito de “ego”. A “subjetividade” de que tratamos aqui é a
capacidade do locutor para se propor como “sujeito”. Define-se não pelo
sentimento que cada um experimenta de ser ele mesmo (esse sentimento,
na medida em que podemos considerá-lo, não é mais que um reflexo) mas
como a unidade psíquica que transcende a totalidade das experiências
vividas que reúne, e que assegura a permanência da consciência.
(BENVENISTE, 2005, p. 286)

Em acréscimo ao pressuposto de Benveniste, que tão bem ilustra a possibilidade de
se construir como sujeito através da linguagem, é possível afirmar que também a
mulher se constitui como sujeito, também ela é uma locutora que se propõe como
“sujeito”. É importante, para esta tese, reforçar a existência de um eu feminino, que
vai ganhar identidades através da linguagem escrita. Um eu que, a todo custo,
projeta um tu, a fim de afirmar sua identidade.
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Quando desdobrada às narrativas femininas de trauma de guerra, a teoria de
Benveniste (2005) permite refletir sobre a mulher que busca um(a) interlocutor(a)
para afirmar sua identidade, através de sua escrita e, mais que isso, que busca um
caminho para tentar processar o evento traumático causado pela guerra. De fato, se
comparada a outras escritas subjetivas, a escrita feminina surge como uma
expressão ainda mais legítima quando se refere à expressão de um trauma. E mais
do que isso, falar do trauma, do real, é, muitas vezes, uma tarefa impossível, mas a
linguagem feminina – e, em especial, a que aqui se toma como feminina - afirma-se
como o discurso do impossível, do vácuo, da ausência. É o sentimento de vazio que
leva Manuela a querer manter um diário:
É isso que sou: um cofre, uma urna daqueles sonhos perdidos, do sonho de uma
república e do sonho de um amor que se gastou no tempo e nas estradas desta vida,
mas que ainda arde em mim, sob essa minha pele agora tão baça, com a mesma
pulsação inquieta daqueles anos. (WIERZCHOWSKI, 2003, p. 203)

Estamos novamente diante de uma escrita tão ambígua quanto a tessitura de
Penélope: a mulher falante, o sujeito que fala através dessa escrita é despretensioso
ao se identificar como um ser constituído de vazios. Ao mesmo tempo, esse eu
feminino é ambicioso a ponto de querer alcançar o inatingível, falar sobre o que não
pode ser verbalizado. A linguagem feminina surge como uma possibilidade em meio
a um universo impossível.
O segundo ponto levantado por Lúcia Castello Branco, em sua afirmativa
sobre a dicção feminina, remete ao processo simbólico da escrita feminina, que se
dá através e por causa da falta. É preciso lembrar que é o buraco, o desejo de
preencher e unir furos que motiva o ato de costurar, tão análogo à escrita feminina.
De acordo com Castello Branco, a escrita feminina é dotada de uma lógica peculiar,
é uma linguagem que trata de:
uma lógica outra, de uma lógica não-fálica, do excesso e do deslocamento,
do que é demasiadamente pouco, do que é prolixo e também lacunar. A
lógica não-toda do feminino, a lógica não-toda do impossível, também ele
contido nos limites de uma possibilidade. (CASTELLO BRANCO, 1991, p.
79)

A repetição do termo “não-toda” pode se referir ao desejo da mulher que tece (e
escreve), que é infindável, e à tentativa de simbolizar o Real, aquilo que é impossível
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de se atingir. É exatamente essa incompletude, esse não-todo, que leva a mulher a
tecer repetidamente, em busca de identidade(s) que preencha(m) o vazio.
É necessário nos debruçarmos um pouco mais sobre as subjetividades dessa
linguagem. Quando Lacan afirmou que não existe “a mulher”, ele criticava, na
verdade, o uso do artigo definido, que induz a generalizações. Ele foi respaldado por
Derrida, que insistia na ausência de uma “essência feminina”. Avessa a
generalizações ou a um suposto sentimento de completude, a linguagem feminina
não nega a ausência, pelo contrário, ela parece evidenciar a falta, o vácuo, a lacuna.
A mulher é um ser de falta, pois, diferentemente do homem, ela não possui o falo.
Uma das tentativas de lidar com essa falta, esse vazio, sem querer decididamente
preenchê-lo em sua totalidade, dá-se na linguagem feminina. Aqui deparamos com
um paradoxo: a mesma linguagem que assume a ausência busca se afirmar como
presença. Uterina, a dicção feminina se afirma como vazio, mas é esse vácuo que
também acolhe e que é capaz de gerar significados preciosos.
A preferência por preencher vazios na escrita, por dar pontos que unem furos,
confere certo caráter “marginal” à escrita feminina: ela é a costura da borda, escrita
que simplesmente margeia, sem arrematar o todo de uma vez. No que se refere às
narrativas femininas de trauma de guerra, vê-se que há, nessa escrita, ao mesmo
tempo despretensiosa e ambiciosa, uma tentativa de unir o que foi apartado pela
guerra. Por ser uma escrita também voltada para o âmbito doméstico, pode-se
constatar, como um de seus temas recorrentes, a necessidade de agregar a família
ou, em alguns casos, de reconfigurar famílias que foram desmembradas pela guerra.
Reunir a família é um processo de resgatar identidades, ainda que coletivas.
Em A casa das sete mulheres, por exemplo, isso ocorre com as tias de
Manuela, após o fim da guerra e da morte de seu tio Bento Gonçalves. Dona Ana,
desiludida com as mortes do irmão, do marido e do filho caçula, quer agora morar
com José, o único filho que lhe restou. Dona Antônia resolve acolher a sobrinha
Mariana, que chocara a família engravidando antes de se casar com João, e recebe
essa família recém-formada como sua família direta, dentro de sua casa. O filho de
Mariana, Matias, faz que Dona Antônia recupere a esperança de viver os dias que
ainda lhe restavam. Sobre a tia, Manuela constata: “A longa guerra deixara-a
sentimental. Não sobreviveria mais à solidão das salas vazias, das noites de
minuano.

Matias

trouxera-lhe

um

novo

gosto

pelas

coisas

da

vida.”

(WIERZCHOWSKI, 2003, p. 477). A criança que nasce ao final da guerra parece
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trazer consigo o dom de preencher um longo vácuo, ocasionado pela mesma guerra.
O nascimento de Matias devolve o prazer e a alegria àquela família de mulheres
confinadas numa estância durante a Guerra dos Farrapos. O trauma da perda
mescla-se agora com um sentimento otimista em relação aos dias vindouros e é o
que caracteriza a “bonança” do período pós-guerra. Mais que isso, a presença do
recém-nascido ressignifica, reidentifica aquela família.
Junto com o prazer, entretanto, vem outra dor, além da dor do trauma que
Manuela sofrera durante a guerra: a alegria que se restabelecera na família de
Manuela, sobretudo com o nascimento de Matias, parece causar estranho incômodo
nela. O amor possível entre a prima Mariana e João Gutierrez causa dor e certa
inveja em Manuela, que afirma: “Mas, de tudo isso, o que mais me dói é esse amor
de Mariana. Porque retribuído e intenso. Porque fazedor de uma nova vida. Estamos
carentes de vida, e essa que nos chega encontrou poucos braços abertos, rostos
tristes, silêncios pesados.” (WIERZCHOWSKI, 203, p. 424). Há um certo ciúme de
Manuela em relação à prima, que viveu um amor possível e teve um filho com seu
amado, que foi à guerra e voltou para Mariana. Mas chama a atenção, na
passagem, como a alegria da vida chega mesmo a doer, depois de viver um
sentimento radicalmente oposto devido à guerra, que é a proximidade com a morte.
Trata-se de sentimentos essencialmente divergentes, quase mutuamente exclusivos.
Isso é agravado, em parte, pelo estado de letargia que, com a guerra, tomou conta
daquela família de mulheres. Mulheres que, como Manuela, tornaram-se “cofres”,
“urnas de sonhos perdidos” (WIERCHOWSKI, 2003, p. 203) ou, ainda, caixas de
pandora.
A história de amor entre Mariana e João angustia Manuela que, mais uma
vez, afirma o sentimento de vazio e o desejo de ter um destino amoroso com
Giuseppe semelhante ao da prima. Ela pondera em seu diário:
E eu, o que tenho pela frente, além desta solidão de muitos anos? Talvez o
conforto de uma casa bela, de peças vazias, o calor de um abraço
ocasional, a chama de uma lembrança cheia de saudade e nada mais. Mas
tudo isso é muito pouco para preencher uma vida. Tudo isso é como esse
sol que brilha lá fora, na espera derradeira de mais um inverno. Tudo isso é
tão passageiro que até dói. (WIERZCHOWSKI, 2003, p. 425)

Note-se ainda, na passagem, a coexistência de sentimentos contraditórios em
Manuela: “conforto”, “calor”, “chama” contrastam com “solidão”, “peças vazias”,
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“inverno”. Essas emoções, tão díspares, causam uma dor crônica em Manuela,
cíclica como as estações. Em sua escrita, as divergências, as discrepâncias não são
negadas: até o padrão como elas afligem (em ciclos) é especificado.
Em Ventos do Apocalipse, da moçambicana Paulina Chiziane, o tema da
reunião e da ressignificação da família também é recorrente. Entretanto, a narrativa
africana dá um destaque ainda maior às crianças. O romance prima por exaltar dois
grupos excluídos pela guerra, as mulheres e as crianças, e lhes confere igual valor.
Depois de perder seus dois filhos durante a guerra, num momento de extrema
dor, Minosse avista um menino perdido, sem família, e contempla, imediatamente, a
ideia de adotá-lo. Minosse se regozija com a possibilidade de preencher o vazio
deixado pela morte de seus dois filhos. O curioso, aqui, é a ênfase igual no
sentimento de completude do menino em relação à Minosse:
Minosse lança-lhe um olhar terno. Os raios do Sol incidem sobre o rostinho
negro do seu menino dando-lhe tonalidades azuladas. Reina felicidade e luz
nos olhos ressuscitados daquela criatura. O menino, já cansado de cabriolar
nas ondas, abandona a água porque sente frio. Aproxima-se da sua
protectora. Os olhos velhos sorriem para os olhos novos. As mãos novas
acariciam o rosto velho na segurança de um amor correspondido. Uma
nuvem negra desce do monte e ensombra a alegria do órfão. A mãe era boa
do mesmo jeito e perdeu-a. O pai era doce e meigo como aquela avó e
perdeu-o. Talvez hei-de perder esta doçura como o rebuçado que se desfaz
suavemente na boca, pensa ele. Abraça a velha com toda a sua força
porque teme que a morte a leve. No dia que ela morrer morrerei com ela,
quero acompanhá-la até ao fim do mundo. (CHIZIANE, 1999, p. 203)

Essa passagem, uma das mais simbólicas da narrativa de Chiziane, é mais que um
exemplo da escrita feminina em busca de identidade, ela também ilustra que, no
exercício de definir e redefinir identidades, a escrita feminina cede lugar à voz da
criança, tão marginalizada como a da mulher, e também lhe confere um espaço de
ressignificação. Não é só Minosse que ganha uma nova vida (e, portanto, uma nova
identidade), a vida do menino também é redefinida, até que esta venha a se
extinguir. Observe também que o menino enxerga na Minosse anciã mais que uma
mãe: ela é mãe e pai para ele. Não são apenas duas vidas unidas pela guerra, eles
são agora uma família.
Nessa narrativa, a ideia de preencher um vazio deixado pela guerra com uma
família não se dá em escala pequena. A estratégia aqui parece desafiar a lógica
matemática e contrastar a dizimação da guerra à amplidão e abundância do
humano. A esperança de reconstrução de tudo aquilo que a guerra destruiu recai
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sobre as mulheres e as crianças. Esses marginalizados representam a criação, a
proliferação e o restabelecimento da harmonia.
Logo após o encontro com o menino, Minosse depara com uma família de
três irmãos órfãos e os toma também para si, tomada por um sentimento tão intenso
quanto contraditório: “Convida os pequenos a viverem na sua proteção e estes
aceitam. Minosse chora de alegria e dor. Sente em si a mulher mais feliz do
universo.” (CHIZIANE, 1999, p. 227). Mais uma vez deparamos com um exemplo da
coexistência da dor e do prazer na simbolização feminina do trauma. Porém, no
caso específico da narrativa de Ventos do Apocalipse, esses sentimentos adquirem
uma proporção sempre aumentada, deliberadamente exagerada. A cena em que
Minosse avista Sara, a menina mais velha do grupo dos irmãos, é descrita da
seguinte maneira:
Abraça a menina com ternura e deixa que ela chore até à exaustão.
Oferece-lhe mil carícias. A sua cabeça trabalha no sentido de encontrar
uma solução para os problemas da menina. É pequena ainda e parece ter
dez anos apenas. Os irmãos aparentam seis e quatro anos, são demasiado
pequenos para enfrentar a vida e os seus tormentos. Toma uma decisão.
Cuidará deles. Ela será a mãe, o pai e a esperança que eles perderam.
(CHIZIANE, 1999, p. 227)

A passagem reforça a proporção exagerada do sentimento humano em face das
inúmeras restrições impostas pela guerra: “até à exaustão”, “mil carícias”,
“demasiado pequenos”. Minosse assume para si múltiplas identidades: ela passará a
ser a mãe, o pai e a esperança perdida daquelas crianças.
Nota-se também, na narrativa de Ventos do Apocalipse, uma fala desmedida,
excessiva, alternada por momentos de profunda alegria e dor, e marcada por
sentenças muito curtas, o que sugere hesitações, interrupções. Essa fala, ao mesmo
tempo resfolegada e profusa, aliada à abundância de morte e prazer, remete à ideia
do gozo. Para Ruth Silviano Brandão e Lúcia Castello Branco, o discurso feminino é
marcado pela tentativa de dizer o impossível, o inominável, difícil como escrever o
gozo. Elas definem a escrita feminina, ou melhor, o feminino da escrita, assim como
a seguir:
Porque é exatamente em torno desse indizível que se constrói grande parte
da tagarelice do texto, do delírio “linguajeiro”, da falácia literária. É aí neste
lugar atópico do elíptico e do prolixo, da lacuna e do excesso, do falar
demais justamente por não se ter muito o que dizer, ou por não se saber o
que dizer, aí quem sabe se construa o feminino da escrita, ou o que
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precariamente se possa denominar de escrita feminina. (BRANDÃO;
CASTELLO BRANCO, 1989, p. 138)

É importante notar, nessa consideração extremamente pertinente acerca do
feminino na escrita, a engenhosidade de um discurso que, semelhante ao gozo, é,
ao mesmo tempo, uma “pequena morte” e êxtase, que transborda para além de si
mesmo e fecunda novos terrenos. A escrita feminina, se pensada em referência ao
simbólico lacaniano, revela-se como uma busca infindável de satisfação. Linguagem
de plenitude, cujas possibilidades nunca se esgotam.
Por fim, pode-se concluir que a escrita feminina de guerra parece trazer em si
uma pulsão que a direciona ao excesso, à plenitude do gozo. Ao tentar simbolizar o
trauma, essa linguagem assume uma função quase terapêutica, catártica, atentando
para “purgar” o trauma vivenciado. Nesse sentido, é possível pensar que as
narrativas femininas de guerra se aproximam do trágico, em que predominam o
excesso (hybris) e a catarse. Embora não sejam necessariamente representações
teatrais, segundo uma definição tradicional de tragédia, essas narrativas descrevem
acontecimentos trágicos (o trauma e a guerra em si) e buscam simbolizar aquilo que,
em princípio, escapa à simbolização.
O elemento catártico sempre foi de grande valia para a psicanálise.
Roudinesco nos lembra que o próprio Freud, depois de deixar de utilizar o
hipnotismo, “passou pela catarse, para inventar o método psicanalítico propriamente
dito, baseado na associação livre, ou seja, na fala e na linguagem.” (ROUDINESCO,
1998, p. 122). Ao valer-se da linguagem como forma de simbolizar, a escrita
feminina de guerra adquire certo caráter libertador. A mulher que tece narrativas de
guerra busca costurar as feridas abertas do trauma e, de maneira semelhante a
Penélope, encontrar, no ofício importante da tessitura, algo lúdico, que lhe devolva a
jouissance. A linguagem feminina que narra o trágico trauma de uma guerra o faz
por meio de um discurso marcado por excessos, por vezes levemente performático,
como veremos no capítulo seguinte. Reviver os acontecimentos traumáticos de uma
guerra, através de catarse, é um processo que pode se revelar como terapêutico
para uma mulher que vivenciou a guerra, a maior das tragédias humanas.
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4 DA IDENTIDADE NAS NARRATIVAS FEMININAS DE GUERRA
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And yet, the only exciting life is the imaginary one.
(WOOLF, 1980b, p.181)
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4.1 Uma guerra imaginada: a escrita feminina de guerra (re)inventando
tragédias
As narrativas femininas de guerra, ao fazerem uso de uma linguagem, muitas
vezes com gestos performáticos e exagerados, podem se aproximar bastante do
elemento trágico. Porém, estamos diante de um tipo específico de tragédia, que
rompe com a definição clássica do termo por não se tratar de uma representação
teatral: são “tragédias imaginadas”, conforme será explicado a seguir. Isso se dá
porque as narrativas femininas de guerra são tridimensionais, dotadas de uma
plasticidade que permite uma analogia relativa com o que Lacan denominou como o
registro do Imaginário.
O imaginário é definido por Roudinesco, em seu Dicionário de Psicanálise
(1998), como:
Termo derivado do latim imago (imagem) e empregado como substantivo na
filosofia e na psicologia para designar aquilo que se relaciona com a
imaginação, isto é, com a faculdade de representar coisas em pensamento,
independentemente da realidade. Utilizado por Jacques Lacan a partir de
1936, o termo é correlato da expressão estádio do espelho e designa uma
relação dual com a imagem do semelhante. Associado ao real e ao
simbólico no âmbito de uma tópica, a partir de 1953, o imaginário se define,
no sentido lacaniano, como o lugar do eu por excelência, com seus
fenômenos de ilusão, captação e engodo. (ROUDINESCO, 1998, p. 371)

A citação de Roudinesco é bastante elucidativa e didática, uma vez que explica
como ocorre o processo de construção da imagem, isto é, da passagem do estado
especular para o imaginário, que Lacan passou mais tarde a ver simplesmente como
o engodo da experiência de clivagem entre o eu (moi) e o eu sujeito (je).
Da definição oferecida pela autora, merecem maior destaque os termos
imago, “estádio do espelho” e “fenômenos de ilusão, captação e engodo”, para a
análise que se pretende desenvolver das narrativas femininas de guerra como
“tragédias imaginadas”. É preciso ter em mente que o elemento imaginário sempre
foi, por assim dizer, a matéria-prima da literatura, enquanto afirmação de um
discurso ficcional. Entretanto, pode ser observado que o imaginário predomina em
outros discursos, talvez com menos incidência, mas de forma igualmente
significativa. No âmbito linguístico da teoria da enunciação de Émile Benveniste
(2005), já é possível observar os desdobramentos dos vários eus e tus do discurso.
Em seu artigo “Leitura literária: enunciação e encenação”, as autoras Ivete Walty e
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Graça Paulino (2005) advertem, em primeiro plano, para a (co) existência de vários
tipos de discurso. Elas explicam:
Um desses discursos é o que se chama literário. A enunciação, nesse caso,
desdobra-se em uma pluralidade de eus e tus, que se relacionam numa
cadeia enunciativa assumidamente representada. Nesse sentido,
poderíamos afirmar que a enunciação na literatura encena o próprio jogo da
linguagem. Estabelece-se não apenas uma relação entre interlocutores
reais como também entre interlocutores ficcionais, mesmo que se trate de
um poema lírico em que parece haver apenas um sujeito poético. (WALTY;
PAULINO, 2005, p. 140)

Vale ressaltar como as autoras aproximam os discursos linguísticos e literários,
privilegiando o segundo, que prima por ser uma linguagem tipicamente performática,
encenada. É igualmente interessante observar como o discurso literário ganha
amplitude ao assumir a existência de interlocutores ficcionais, somada a
interlocutores reais.
Ainda, segundo as mesmas autoras, a enunciação ficcional, própria do
domínio discursivo ficcional literário, não só é capaz de se relacionar com outros
domínios discursivos mas também de assimilá-los (WALTY; PAULINO, 2005, p.
142). Uma contribuição ainda maior de Walty e Paulino está em afirmarem a
existência de uma “fala feminina”, em um de seus estudos sobre a enunciação de
uma personagem feminina num miniconto de Oswaldo França Júnior. Walty e
Paulino afirmam que, na encenação ficcional, “contrapõem-se, pois, uma visão
masculina com lógica racional e uma fala feminina com força fundadora de outros
reais.” (WALTY; PAULINO, 2005, p. 146). Pode-se observar que as narrativas
femininas de guerra trazem uma mulher que busca, a partir do trauma vivenciado na
guerra, construir uma ou mais identidades, independentemente de essas serem
reais ou ficcionais. Por isso esse discurso feminino é fundador de outros reais, de
acordo com Walty e Paulino. Está-se diante de um discurso construído numa trama
flexível, elástica, capaz de desdobrar-se rumo ao infinito. Linguagem uterina (do
grego hystera = matriz), capaz de fundar e recriar realidades.21
21

A etimologia da palavra útero é bastante curiosa e sua associação à histeria é ainda mais
instigante. De origem grega, hyster refere-se a útero e matriz. Na Antiguidade Clássica, Hipócrates
havia nomeado a doença hoje conhecida como histeria não só porque a associava exclusivamente às
mulheres (sentido de útero), mas também porque lhe chamava a atenção, na particularidade dessa
patologia, como ela possuía a propriedade de afetar o corpo todo de quem dela padecia, em sua
totalidade (sentido de matriz, geradora e propagadora de sintomas). Quando Freud começou a
estudar os sintomas da histeria com Charcot, em Paris, e iniciou com Breuer os Estudos sobre a
histeria (1893-1895), obra que viria a ser a grande referência para seus estudos sobre o trauma,
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Mas, afinal, como o elemento trágico estaria inserido dentro da trama elástica
das narrativas femininas do trauma de guerra? Ao analisar os elementos
fundamentais para a análise de uma tragédia, Johnny José Mafra ressalta que um
traço comum entre os diversos teorizadores da tragédia é que esta trata de “uma
representação teatral em que figuram pessoas ilustres, excita o terror e a piedade e
termina com acontecimento funesto.” (MAFRA, 2010, p. 85). O autor, no entanto,
pondera, em seguida: “Confrontando essas ideias com a definição de Aristóteles,
descobre-se que falta nelas, exatamente, aquela qualidade em que o filósofo parece
assentar o fim principal da tragédia: a catarse.” (MAFRA, 2010, p. 85). O elemento
catártico, que figura como a finalidade principal do que se conceitua uma tragédia,
parece estar também presente nas narrativas femininas de guerra. Falou-se, no
capítulo anterior, sobre como a escrita feminina de guerra adquire caráter libertador
ao apropriar-se da linguagem para simbolizar o trauma.
A etimologia do termo “catarse” é esclarecida por Mafra como:
Para a medicina, kathairo quer dizer purificar, lavar, limpar, curar. Da
medicina do corpo chega-se à medicina do espírito e se pode dizer que,
assim como se cura um mal do corpo, cura-se também um mal da alma.
Assim como há uma doença física, há uma doença moral. Há remédios para
curar o corpo e os há para curar a alma. (MAFRA, 2010, p. 87)

A explicação de Mafra não apenas ressalta o aspecto terapêutico do termo catarse,
como também assinala o aspecto didático da tragédia, enquanto manifestação
literária, de proporcionar um benefício maior a determinada sociedade.
Entre os males a serem purificados pela catarse, pode-se incluir o trauma da
guerra. Torna-se possível pensar, também, que tanto escrever quanto ler uma
narrativa de trauma de guerra pode(m) ajudar a cicatrizar feridas e trazer ganhos
para uma comunidade de mulheres. A ficção literária ressurge a esse grupo de
mulheres como uma possibilidade de apaziguamento em tempos de guerra, como
um remédio que pode ajudar a aliviar a ferida do trauma de guerra.
A referência clássica mais contundente, no caso das narrativas femininas de
trauma, pode ser vista em Antígona, de Sófocles (1990). Nela, o insepultamento
figura como objeto de tragédia. O clamor da filha de Édipo surge como a voz
tornou-se evidente para Freud que o distúrbio não afetava somente as mulheres, hipótese que o
próprio Charcot já havia descartado. Freud, então, passou a entender que “a originalidade da histeria
reside no fato de que os conflitos psíquicos inconscientes se exprimem de maneira teatral e sob a
forma de simbolizações, através de sintomas corporais.” (ROUDINESCO, 1998, p. 337).
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feminina que desafia os valores hegemônicos de sua época e reivindica o direito
humano à elaboração do luto.
Adélia Meneses insiste em retomar o conceito aristotélico de tragédia, isso é,
de que a tragédia trata de uma representação do real, uma mimese. A partir desse
pressuposto, ela constrói o conceito de “dor mimetizada”. A autora explica:
A dor humana expressa na tragédia, assim mimetizada, representada, atua
sobre a nossa dor – e recuperamos o equilíbrio. A poesia não cura a dor –
ela administra a dor desorganizada pela dor mimetizada. Formata-se a dor,
em primeiro lugar nomeando-a, como vimos: depois, construindo uma
situação existencial, uma situação humana, mimetizada, isto é,
representada, com a qual, projetivamente, nos identificamos – e isso atua
sobre nós, provoca um efeito. (MENESES, 2011, p. 28)

Nessa citação, cumpre observar como a autora, ao definir uma “dor mimetizada”, se
utiliza dos termos “representação” e “identificação”, que, por sua vez, remetem ao
estádio do espelho (relação dual, de acordo com a definição lacaniana do
Imaginário). Existe na tragédia uma necessidade humana de identificação, de gerar
compaixão, e isso se dá através da construção de representações, que, por sua vez,
podem ser vistas como fenômenos de ilusão.
Ainda segundo a autora, é a partir da identificação construída com uma
personagem que se vivem as emoções de terror e de piedade, componentes
aristotélicos do processo de catarse. Sobre esses dois elementos, Meneses
esclarece:
O terror é tudo aquilo que provoca em mim um movimento de repulsa: a
piedade é tudo aquilo que provoca um movimento de acolhida. Pois bem,
entre a repulsa e a acolhida, está toda a gama de emoções humanas.
Reitero: não é dor em estado bruto, a dor in natura que provocará a catarse;
mas a dor mimetizada – a dor “formatada” como arte, aquilo que adquire,
para usarmos os termos de Antonio Candido, uma “eficácia formal”. Porque
Aristóteles diz: a mimese é uma forma de conhecimento, e causa-nos
prazer a mimese daquilo que em estado natural provocaria repugnância.
(MENESES, 2011, p. 29)

É essa “dor mimetizada”, conforme nomeia Adélia Meneses, que interessa para
fazermos uma aproximação entre as tragédias e as narrativas femininas de guerra:
ambas são caracterizadas pela dualidade e pelo engodo, que provocam uma
catarse. Ambas são tragédias imaginadas, (re)inventadas.
Na narrativa de A casa das sete mulheres, de Leticia Wierzchowski, a
imaginação parece ser o refúgio que Manuela escolhe para curar-se da ferida da
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ausência de seu amado, Giuseppe Garibaldi, enquanto ele está nos campos de
batalha. De fato, devido ao estado de guerra, poucos são os contatos pessoais que
Manuela mantém com Giuseppe. O longo afastamento do homem que ama e a
necessidade de testemunhar essas e outras agruras impostas pela guerra em seus
Cadernos já parecem, por si só, sugerir a profundidade do exercício imaginativo de
Manuela. Seu diário registra que os efeitos da Guerra dos Farrapos sobre a vida
dela intercalam acontecimentos fatuais e imaginários.
Por ser a literatura um registro elástico, que permite a coexistência de res
facta e res ficta nas tramas de seu discurso, é preciso que o leitor atente para as
armadilhas de um exercício de relembramento que atesta o compromisso de ser “a
expressão autêntica do real”. Nesse aspecto, a trama de Manuela pode ser
considerada tão “enganadora” quanto a de Penélope: é necessário que o leitor tenha
cuidado ao adentrar as areias movediças do terreno deslizante da memória, por ser
esta frequentemente lacunar, fragmentada e manipuladora do que se conhece como
“o real”, alçando voo livre em direção ao imaginário. Isso se dá porque, muitas
vezes, o imaginário aparece como o único recurso terapêutico a uma memória
traumática persistente.
O exercício de apelo ao imaginário, nos Cadernos de Manuela, é constante,
mas o exemplo a seguir talvez seja um dos mais contundentes. A passagem retrata
uma visita que Garibaldi faz a Manuela na Estância da Barra, durante um intervalo
entre batalhas. Após o jantar, ele entrega um bilhete para ela e se despede dela
conforme se lê:
Era quase meia-noite quando Giuseppe Garibaldi vestiu seu capote de lã e
se preparou para enfrentar a noite ventosa até o estaleiro. Despediu-se de
mim com o mais doce olhar que um homem já deitou a uma mulher, depois
sumiu na noite como se nunca tivesse existido, como se fosse um sonho
que sonhei numa das muitas madrugadas desta guerra, como se fosse um
anjo ou um demônio, qualquer ser, do céu ou do inferno, que tivesse vindo a
mim para me roubar a alma. Depois sumiu, como um sopro. Uma onda.
Como uma lenda. (WIERZCHOWSKI, p. 2003, 271)

Cumpre observar a descrição imaginada, quase em tons míticos, de Giuseppe como
um herói, um ser misterioso, até mesmo uma lenda. Não se está, aqui, diante do
homem desejado em carne e osso por Manuela, mas do Garibaldi guerreiro, do
bravo herói de guerra, que é igualmente amado por ela. Curiosa, também, é a
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repetição da símile “como se”, que inevitavelmente nos faz aludir à teoria
fenomenológica de Wolfgang Iser22.
O tom exagerado, pomposo e de glorificação do “herói de guerra” não
aparece aqui sem motivo: o trecho acima descreve o que viria a ser o último
encontro físico de Manuela e Giuseppe. A narrativa de Manuela é sagaz em atribuir
“o mais doce olhar que um homem já deitou a uma mulher” a este que seria um
ponto culminante em seu romance com Garibaldi. Aqui se podem observar
imaginação e manipulação (com efeito de malogro), lado a lado, na trama ficcional
da escritora-protagonista.
Em seguida, Manuela lê o bilhete deixado por Giuseppe. Chamam a atenção
a brevidade (não se trata de uma carta de amor, mas de um bilhete) e a linguagem
simplista que nele prevalecem. Segue a transcrição da mensagem:
Carina Manuela mia,
Logo, io parto para Santa Catarina, onde dobbiamo fare la República. Vou
por amor à liberdade dos povos, Manuela. E somente per questo. Ma io juro
que ritorno per voi, que pensarei em voi a cada note, e que sonharei com
vostro rosto a cada sonho. Não peço que me espere, mas io juro que um dia
voltarei, quando questa guerra acabar, e que ficaremos juntos, para sempre
então.
Saiba, Manuela mia, que questo amor é verdadeiro e imenso como il mare,
e que io sono vostro per sempre. Giuseppe Garibaldi. (WIERZCHOWSKI,
2003, p. 271)

A passagem revela o escasso conhecimento que Giuseppe tinha da língua
portuguesa que, mesclada com seu idioma materno, o italiano, culmina por figurar
uma espécie de interlíngua. Predominam, na mensagem, sentenças curtas e de
vocabulário por demais simples, além de uso de bordões, tal como “Vou por amor à
liberdade, e somente per questo (sic)” e de clichês, como em “imenso como il mare
(sic)”. É possível que o contraste da escrita minimalista de Garibaldi com a escrita
sagaz de Manuela apareça aqui propositadamente, por dois motivos: primeiro, para
conferir maior status ao relato da escritora-protagonista e, em segundo lugar, para
destruir deliberadamente a imagem mítica do herói guerreiro Garibaldi.
Não obstante a singeleza das palavras de seu amado, Manuela dá sequência
a seu exercício imaginativo: ela guarda o bilhete, recordação de um momento
precioso de encontro físico com Giuseppe, e o choque deixado por sua ausência
22

A referência, aqui, é à estrutura do “como se”, de autoria de Wolfgang Iser, usada para destacar as
diferenças e as semelhanças entre ficções literárias e não-literárias. Ver ISER, Wolfgang. O Fictício e
o Imaginário – Perspectivas de uma antropologia literária. Rio de Janeiro: Eduerj, 1996.
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repentina faz que ela lance mão de recursos imaginativos. A passagem seguinte
descreve a reação de Manuela:
Guardei aquela carta no abrigo dos meus seios por dias, e era como se um
pouco de meu Giuseppe andasse sempre comigo. Depois, com medo de
perder papel tão precioso, acomodei-o em meio às páginas do meu diário.
Melhor lugar para o nosso amor. Onde eu espero por ele, e com ele sonho.
Nestas linhas em que o relembro. (WIERZCHOWSKI, 2003, p. 271)

É curioso observar, na passagem, como Manuela junta o bilhete a seu diário: a
fusão entre o bilhete de Giuseppe (a recordação) e o testemunho da memória de
Manuela (imaginação) revelam algo surpreendente sobre seus Cadernos, pois essa
passagem pode ser vista como um exercício metalinguístico, que admite o uso
simultâneo de estratégias de verossimilhança e imaginação nas narrativas femininas
de guerra.
É provável que o imaginário seja exaltado nos Cadernos de Manuela em
detrimento à série de memórias traumáticas que a protagonista-escritora
experimenta durante a Guerra dos Farrapos. Além disso, o confinamento na
Estância da Barra parece catalisar a ação de imaginar: a reclusão e o isolamento
chamam à imaginação; no “holocausto” de Manuela, o diário surge como uma
espécie de testemunho de sobrevivência.
Sobre o imaginário na escrita de catástrofes, Márcio Seligmann-Silva afirma o
seguinte:
A imaginação apresenta-se a ele (a testemunha) como o meio para
enfrentar a crise do testemunho. Crise que, como vimos, tem inúmeras
origens: a incapacidade de se testemunhar, a própria incapacidade de se
imaginar o Lager, o elemento inverossímil daquela realidade ao lado da
imperativa e vital necessidade de se testemunhar, como meio de
sobrevivência. A imaginação é chamada como arma que deve vir em auxílio
do simbólico para enfrentar o buraco negro do real do trauma. O trauma
encontra na imaginação um meio para sua narração. A literatura é chamada
diante do trauma para prestar-lhe serviço. (SELIGMANN-SILVA, 2008, p.
106)

A afirmativa de Seligmann-Silva, embora esteja referindo-se a testemunhos
masculinos de sobrevivência de catástrofes, é de grande relevância para maior
entendimento das narrativas femininas de guerra. Embora a “política da memória”
seja aplicável, de forma geral, à experiência humana de sobrevivência, é nas tramas
elásticas da tessitura feminina de guerra que o imaginário parece revelar mais
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assumidamente seu caráter de simulação e malogro. Pode-se pensar ainda que, se
a literatura é capaz de prestar serviço universal ao trauma, ela também pode ajudar
a compreender melhor, através da escrita feminina, a singularidade e a
complexidade de como uma mulher vivencia o trauma.
De fato, não parece acurado pressupor a existência de um único discurso
feminino. Talvez, ao descrever a relação dual com o semelhante que se dá no
registro imaginário, sejam mais proveitosas as premissas de Ivete Walty e Paulino
acerca da pluralidade de eus e tus do discurso e da escrita feminina como força
fundadora de outros reais. Escrita elástica, pluralista, que traz uma mulher em busca
de identidades. Espelhos, espelhos meus.
4.2 Os vários tons de uma guerra imaginada
Duas mulheres que testemunham a mesma guerra parecem ter muitos pontos
comuns e, ao mesmo tempo, diferentes ao narrarem o trauma da guerra, como é o
caso das duas narrativas, contempladas por esta tese, que descrevem a guerra de
independência de Moçambique. O exercício imaginativo em recontar a tragédia
dessa mesma guerra aparece, sob perspectivas diferentes, em A costa dos
murmúrios, de Lídia Jorge, e Ventos do Apocalipse, de Paulina Chiziane.
Para se falar sobre essa guerra é importante ter em mente, antes de tudo,
que a própria história, em si, é mimetizada. Dentre vários teóricos, foi talvez Erich
Auerbach (1971) que atentou, com apuro, para o aspecto mimético da história, em
sua obra Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental. De acordo
com Auerbach, as diferentes épocas e sociedades devem ser estudadas de acordo
com seus próprios pressupostos, e os acontecimentos históricos não devem ser
apreendidos apenas através de fatos abstratos e gerais. Entre as várias referências
que ele oferece para se chegar a um entendimento maior da história, estão a cultura
e a arte, em que é possível pensar o papel importante da literatura enquanto fonte
de conhecimento histórico. Essas fontes atuam como fragmentos da história, como
pequenas representações (daí o nome mimesis) do que se pretende entender em
um determinado acontecimento histórico. Auerbach afirma:
O material para tanto não deve ser procurado somente nas partes elevadas
da sociedade e nas ações capitais ou públicas, mas também na arte, na
economia, na cultura material e espiritual, nas profundezas do dia-a-dia e do
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povo, porque só lá pode ser apreendido o verdadeiramente peculiar, o que é
intimamente móvel. (...) Então é de se esperar que tais noções sejam
também aplicadas à atualidade, de tal forma que também ela apareça como
incomparavelmente peculiar, movimentada por forças internas e em
constante desenvolvimento; quer dizer, como um pedaço de história, cujas
profundezas quotidianas e cuja estrutura interna de conjunto se tornam
interessantes, tanto no seu surgimento, quanto na sua direção evolutiva.
(AUERBACH, 1971, p. 395)

Observe-se que, para Auerbach, é preciso ir além do material tradicionalmente
utilizado (nas partes elevadas da sociedade) para melhor compreensão dos
acontecimentos históricos. Ele ressalta, mais precisamente, a importância de moverse nas direções culturais de uma sociedade, entre as quais podemos inserir a
literatura, enquanto representação artística e cultural. Só assim o conhecimento
histórico poderá ganhar mobilidade e evoluir, como a própria história, vista por ele
como uma força necessariamente dinâmica.
Entre as obras literárias estudadas nesta tese, aquela que traz consciência
maior da literatura enquanto possível representação dos acontecimentos históricos
de uma guerra é A costa dos murmúrios, de Lídia Jorge. Assim que se dispõe a
registrar seu relato sobre a guerra de Moçambique, intitulado Os Gafanhotos, Eva
Lopo esclarece ao leitor:
Acho até interessante a pretensão da História, ela é um jogo muito mais útil
e complexo do que as cartas de jogar. Mas neste caso, por que insiste em
História e em memória, e ideias dessas que tanto inquietam? Ah, se conta,
conte por contar, e é tudo o que vale e fica dessa canseira! Como lhe disse,
maravilha-me esse relato sobretudo pela verdade do cheiro e do som. Não,
não é pouco o cheiro e o som. (JORGE, 2004, p. 42)

O que poderia ser entendido superficialmente como um “descaso” de Eva Lopo pela
história revela-se, na verdade, como crítica à análise historiográfica tradicional e
preocupação em agregar elementos não convencionais à compreensão dos
acontecimentos históricos. O “cheiro” e o “som” do relato de Eva Lopo são
representações da ordem do imaginário e a autora os defende como representações
autênticas da guerra.
Além dessa passagem, que pode ser considerada tanto metahistórica quanto
metalinguística, há, na narrativa, uma recorrência muito intensa de elementos
imaginários associados à guerra, a começar pelo nome do diário de Eva Lopo, Os
Gafanhotos, que faz alusão ao inseto que representa, assim como a guerra, a praga
e a destruição. Uma outra passagem significativa associa a guerra à noite de
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núpcias de Evita e seu noivo - que culminaria num casamento breve, interrompido
pela tragédia do suicídio de Luís Alex. Durante a festa de casamento, os noivos
dançam e, junto com a espera pela noite de núpcias, a tragédia que aconteceria com
Luís Alex durante a guerra é prenunciada, de acordo com a passagem abaixo:
E a noite iria cair em breve, cair vermelha e negra como um tapete que cai
duma janela sideral e encobre os Astros mais brilhantes. Não, não iria haver
lua, embora a maré estivesse ampla e batesse mesmo rente como se fosse
cheia. Iria cair como uma colcha que se desprende, imensa e abissal.
Demoravam a acender as luzes da cidade. E para quê acendê-las? Deviase deixar as sombras ocultarem as árvores pelas suas próprias sombras,
deixar que a Terra com o seu contraste natural entre o claro e o escuro
devolvesse às pessoas a noção das rotações planetárias – a noite com o
escuro, o dia com a luz, depois o escuro definitivo quando chegasse a
nossa noite. (JORGE, 2004, p. 31-32)

Cumpre observar, na passagem, o uso constante de símiles, que reforçam a
descrição imaginária dos elementos, sendo esses associados à ideia de trama,
tessitura - “como um tapete”, “como uma colcha”. O fim trágico, tanto de Luís Alex
quanto do amor entre ele e Evita, “a nossa noite”, é ensaiado, encenado e
representado por elementos da natureza. É possível ver aqui, também, uma alegoria
com o ato de fiar e tecer destinos trágicos das Moiras. Juntamente com a noite de
núpcias de Evita, estava sendo alinhavado o fim trágico de seu noivo, em função da
guerra. A ideia de destino é reforçada pelas menções aos Astros, que funcionam
aqui como “oráculos” imaginários da tragédia que sucederia, na guerra e no amor.
Ainda nessa passagem, dotada de um imaginário pungente, podem ser
observados elementos-chave que a inserem na cultura histórica lusitana, como o
conhecimento de astronomia, que os portugueses adquiriram dos invasores mouros,
que ocuparam a Península Ibérica por cinco séculos. Mais tarde, após a
“Reconquista” e a expulsão dos mouros, o conhecimento astronômico viria a auxiliar
os navegantes portugueses em suas expedições d’além-mar. A história mostra que
os navegantes portugueses se destacaram mundialmente por possuírem tais
conhecimentos, que lhes possibilitaram, entre outras conquistas, a invenção do
astrolábio e a expansão do império ultramarino. A ideia de um “destino” trágico,
associado às estrelas e a outras fontes, viria a repercutir na música tradicional
portuguesa, o fado, que, como o próprio nome diz, traz consigo a ideia de um fim
trágico e inevitável. Outro elemento da cultura histórica lusitana, desta vez
relacionado ao imaginário da mulher, pode ser encontrado nas cantigas de amigo da
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literatura medieval portuguesa, caracterizadas por terem como enunciadora uma
mulher. O trovador, um homem que fazia uso de máscaras, tinha de ser capaz de
interpretar o sentimento feminino, o que pode sugerir uma valorização da voz da
mulher. Entretanto, cumpre lembrar que a figura da mulher, sobretudo nas cantigas
de amor, era extremamente idealizada. A busca por essa mulher dá-se mais como
uma necessidade de contemplar o belo que, por natureza, é simétrico, harmonioso e
dessexualizado. Trata-se, em outras palavras, de uma mulher amplamente
imaginada. Pode-se evocar aqui, também, o conceito lacaniano da mulher
mascarada, conforme é explicado por Ruth Silviano Brandão:
É para o Outro – para além do olhar de cada sujeito que faz o papel de
espectador – que a mulher cintila, que ela brilha com os atributos daquilo
que Lacan chama de mascarada. Essa mascarada são os recursos cênicos
da fantasia que recobrem a vacuidade, a ausência de significante do
feminino. Esses recursos são vários, e sobre eles incide o olhar.
(BRANDÃO, 1996, p. 111)

Observe-se que a figuração de mascarada, de acordo com Brandão, representa uma
mulher em busca de identidade, que intenta preencher esse vazio através da
encenação e da construção de uma imagem em relação ao outro, ou seja, de forma
especular. Está-se, sem dúvida, diante de uma representação feminina amplamente
imaginada.
Essa mulher imaginada, cuja voz se busca entender, desde os primórdios da
literatura portuguesa, figura na narrativa da moçambicana Paulina Chiziane como
uma mulher extremamente performatizada. De fato, quando se fala de gênero, essa
engrenagem complexa em que o feminino figura como uma entre várias peças, já se
está falando, necessariamente, de performance. Isso se dá porque, de acordo com
Judith Butler (2010a), todo gênero é composto de “atos performativos” - atos, gestos,
palavras e desejo, construídos socialmente e carregados pelo indivíduo, e que
acabam por funcionar como um princípio regulador de identidade de gênero.
A respeito desses atos performativos, Butler postula
Esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais, são
performativos, no sentido de que a essência ou identidade que por outro
lado pretendem expressar são fabricações manufaturadas e sustentadas
por signos corpóreos e outros meios discursivos. O fato de o corpo gênero
ser marcado pelo performativo sugere que ele não tem status ontológico
separado dos vários atos que constituem sua realidade. (BUTLER, 2010a,
p. 194)
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É curioso observar, na passagem acima, a recorrência de termos que remetem ao
imaginário (gestos, atuações, fabricações) e como esses elementos criam uma
noção ilusória de realidade. Para Butler (2010a), todo gênero é uma identidade
socialmente construída e, sendo assim, pode-se pensar em gênero como um
fenômeno do imaginário, como representação e como atribuição de uma identidade
formada em relação dual com a imagem do semelhante.
A representação e a encenação são recursos dos quais a autora
moçambicana se vale para construir a passagem mais marcante do elemento
imaginário na obra Ventos do Apocalipse. Trata-se do trecho em que uma mulher,
chamada Emelina, procura a enfermeira Danila para desabafar sobre algo que lhe
fere a alma. A mulher era desprezada pelos outros moradores de sua aldeia porque,
sendo casada e mãe de três filhos, apaixonou-se por outro homem casado e
polígamo. Emelina separou-se do marido e, num ato desesperado de paixão e
loucura, valeu-se de um ataque à aldeia para trancar os três filhos numa palhoça e
incendiá-los. Esse último ato dá a Emelina uma sensação de liberdade para viver e
entregar-se a seu amado que, não obstante, decide abandoná-la e desaparece para
sempre. Emelina agora tem que conviver com uma dupla humilhação: do remorso
por ter assassinado os próprios filhos e da perda de seu grande amor. Conseguir
verbalizar essa dor imensa sem ser julgada por aquele que a ouve é uma tarefa
extremamente difícil. A passagem em que se encontra o diálogo entre Emelina e
Danila é cercada de elementos do imaginário, semelhante ao relato de Evita, que faz
uso desses elementos por não achar pouco o cheiro e o som. Esse diálogo assinala
um ponto marcante da narrativa de Ventos do Apocalipse. O trecho é iniciado como
se Emelina estivesse ensaiando, preparando-se para atuar na cena do diálogo em
que abre a ferida de sua alma à enfermeira:
A infeliz baixa os olhos e trava uma guerra com o seu íntimo. A vida ao sol,
os movimentos do mundo fazem remoinhos na sua mente e procura o
repouso nas trevas. No simples gesto de cerrar as pálpebras abraça a noite.
Sem estrelas. Sem a lua incómoda. Segue em retrospectiva outros sóis já
sepultados. Revive o vendaval que a arrancou da terra que a viu nascer,
aquelas ribombadas de fogo que transformaram num só pó o sangue dos
homens, os gritos do povo, os ramos das árvores, o ladrar dos cães, poeira
e terra. A mulher rememora de olhos cerrados bocados doces, salgados, a
fonte de lágrimas tem um fluxo constante. A respiração torna-se fraca e o
coração desfalece. Tem sede de afecto, de consolo, de uma voz amiga,
uma voz irmã. Precisa de um Deus confessor para desabafar. A pessoa na
sua presença é uma simples mulher, mas que importância tem? Luta,
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resiste, o silêncio quebra-se e a voz cansada vem das profundezas da alma
num suave delírio. (CHIZIANE, 1999, p. 241)

A passagem mostra como Emelina recorre a imagens da natureza (dia e noite, sol e
lua), para descrever o doloroso ato de relembrar, de ter que voltar a um lugar
traumático de seu passado a fim de conseguir chegar ao ato de narrar, num
processo catártico que culmina como um “suave delírio”. É igualmente interessante
ver como ela se espelha nas imagens da guerra para descrever a batalha interior
que precisa travar para iniciar seu relato. Essa “batalha” é comparada à guerra e
descrita como uma encenação, como uma teatralização necessária para deparar
com a ferida que consome Emelina.
Em suma, pode-se ver, no episódio do relato traumático de Emelina, uma
pequena, mas não menos importante, metáfora das narrativas femininas de guerra:
tem-se uma protagonista mulher que vivencia um encontro traumático com o real da
guerra, que, em seguida, irá simbolizar esse relato e travar um diálogo com uma
interlocutora. A tragédia de Emelina é recontada através de um diálogo, que fará uso
de elementos imaginários e culminará com uma catarse que terá efeitos terapêuticos
(de purgação, de “curar a alma”) para a mulher que narra o trauma, servindo para
lhe (re)construir a identidade perdida.
Outro aspecto que deve ser destacado, no relato de Emelina, é como o fato
de ser sua interlocutora uma mulher parece facilitar que ela tome coragem para falar
sobre sua ferida: “Mas aquela enfermeira tem um magnetismo extraordinário, quase
lhe arranca do peito a verdade que nem ela própria quer recordar.” (CHIZIANE,
1999, p. 242). Embora Danila se sinta desiludida ao final do relato, por saber que
“não se trata de um trauma de guerra mas de recordação dos amores perdidos”
(CHIZIANE, 1999, p. 242), ela se dispõe a ouvir Emelina com atenção e sem
julgamentos. Emelina certamente não é a mulher que Danila imaginava ser, e o
testemunho de sua experiência traumática durante a guerra parece surpreender sua
interlocutora. Mas, além de a enfermeira ganhar conhecimento da guerra interior que
Emelina trava com seus sentimentos de culpa, ela também aprende sobre a
experiência de Emelina na guerra de Moçambique, quando foi capturada durante um
ataque a sua aldeia. De forma mais enfática, prevalece, no diálogo entre as duas
mulheres, o que Walty e Paulino postulam sobre a fala feminina, enquanto
contraponto à visão masculina e fundadora de outros reais. Ou, no dizer de Ruth

82

Silviano Brandão e Lúcia Castello Branco, interpõe-se um tipo de linguagem,
feminina, que excede as fronteiras e se estende para além de si mesma, visando a
“atingir o além do signo” (BRANDÃO; CASTELLO BRANCO, 1989, p.112).
Sobre o acontecimento trágico na vida de Emelina, tão traumático quanto a
experiência da guerra em si, a narradora constata:
Pouco depois houve um ataque à minha aldeia, fui capturada e tive que
fazer aquela marcha de tortura com este bebé dentro da minha barriga. Ver
com os nossos olhos a cor da morte é qualquer coisa especial, difícil de
escrever, senhora enfermeira. É como voar sem sentir o peso do corpo. É
como sentir a alma a desprender-se da gente como nos sonhos. Eu sentiame como uma morta viva baloiçando no vácuo. Todos nós parecíamos
folhas do Outono na ceifa do vento. (CHIZIANE, 1999, p. 243)

Observam-se, nessa passagem, semelhanças marcantes com o relato da noite de
núpcias de Evita, a começar pelo uso abundante de símiles para narrar a
experiência com a guerra. Outro ponto em comum é a encenação de um final trágico
prenunciado e representado pelos elementos da natureza, pois todos que haviam
sido capturados com ela estavam fadados à “ceifa do vento” do Apocalipse, da
guerra. Mais uma semelhança é como ambas as narrativas femininas da mesma
guerra, uma portuguesa e a outra moçambicana, aproximam o drama da guerra à
tragédia do amor: há a dor de um amor perdido e a dor da experiência traumática na
guerra. Tragédia que se desdobra no amor e na guerra.
Uma última aproximação entre as duas obras ocorre ao narrar, em vários
tons, o conceito da nação moçambicana, conforme vista pela protagonista
moçambicana Minosse e pela portuguesa Eva Lopo, respectivamente. A experiência
que essas mulheres têm com a guerra de independência pode modificar o modo de
ver essa "nação" e a própria guerra. A hipótese é de que a guerra pode afetar, tanto
para colonizadores quanto para colonizados, o conceito de nação construído no
período pré-guerra e abrir campo para uma redefinição dessa noção no momento do
pós-guerra.
O conceito de nação como uma comunidade imaginada, amplamente
abordado por Benedict Anderson (1989) em sua obra Nação e consciência nacional,
traz em si uma contradição aparentemente inconciliável: a visão daquele que busca
alcançar uma comunidade e falar em nome dela contrapõe-se à ideia de
coletividade, uma vez que se trata de um olhar individual e imaginado. Anderson
explica:
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A nação é imaginada como limitada, porque até mesmo a maior delas, que
abarca talvez um bilhão de seres humanos, possui fronteiras finitas, ainda
que elásticas, para além das quais encontram-se outras nações. Nenhuma
nação se imagina coexistiva com a humanidade. (ANDERSON, 1989, p. 15)

Embora o autor reconheça os limites da imaginação do indivíduo que tenta
estabelecer um conceito que se estende a outros cidadãos, ele reconhece que, ao
imaginar-se uma nação, prevalece um tom comunitário e pluralista. É esse
sentimento de “companheirismo profundo e horizontal” (ANDERSON, 1989, p.16)
que possibilita congregar indivíduos distintos como pertencentes a uma mesma
nação.
Em casos extremos de conflitos envolvendo nações, como numa guerra,
pode-se afirmar que o sentimento de nação é mais que imaginado: ele é fabricado,
manipulado para fins hegemônicos. A meu ver, Anderson parece abordar,
especificamente, uma comunidade em estado de guerra quando afirma que: “Em
última análise, essa fraternidade é que torna possível, no correr dos últimos dois
séculos, que tantos milhões de pessoas, não só matem, mas morram
voluntariamente por imaginações tão limitadas.” (ANDERSON, 1989, p.16).
Uma guerra é imaginada porque, dentre outros exemplos, é preciso instilar
nos soldados a ideia de que é nobre morrer pela pátria (do latim dulce et decorum
est pro patria mori)23; e até a mãe de um soldado morto precisa consolar-se ao
acreditar que seu filho morreu num ato de heroísmo. Erguem-se monumentos, como
o túmulo de um Soldado Desconhecido, porque se acredita que esse indivíduo seja
capaz de representar o ato de bravura e grandeza de toda uma nação. O paradoxo é
que, ao mesmo tempo em que se exalta a ideia do coletivo, uma guerra pode gerar a
completa exterminação dos indivíduos pertencentes a uma e até mais de uma
nação. Não é difícil imaginar que o aparato bélico nuclear de algumas nações
hegemônicas permite até mesmo aniquilar a humanidade.
23

O referido verso é de autoria do poeta Horácio (65 – 8 a.C.) e contém uma exortação ideológica
para que os soldados do exército romano seguissem o exemplo, supostamente “nobre” (doce e
decoroso), de seus antepassados, que outrora deram suas vidas lutando pelo império. O poeta inglês
Wilfred Owen (1965), morto em combate durante a Primeira Guerra poucas semanas antes do
armistício, escreveu um poema em que subverte a ideia horaciana, intitulado ironicamente “Dulce et
Decorum Est”. Nele, Owen clama para que não mais se conte essa velha mentira (“the old lie”), pois,
ao longo da história, tal lema só tem servido para abater a vida de tantos jovens. Infelizmente, o
destino trágico de Owen na guerra veio assinalar a veracidade de seu poema. Pode-se pensar que,
ao contrário de seus antepassados, a morte precoce do poeta inglês na guerra veio para provar um
ensinamento oposto, isto é, de que morrer pela pátria é amargo e indecoroso.

84

Em livro que se tornou uma referência indispensável para o entendimento da
memória cultural da Primeira Guerra, chamado A War Imagined: The First World
War and English Culture, o autor Samuel Hynes (1991) mostra como se formaram,
gradualmente, os estereótipos de guerra na Inglaterra do pós-guerra e como eles
afetaram o pensamento e a imaginação do país profunda e irremediavelmente24. A
premissa de Hynes possibilita afirmar que uma guerra é capaz de alterar o conceito
de nação construído no período pré-guerra e abrir campo para uma redefinição
dessa noção no momento do pós-guerra.25
O exemplo da guerra de independência de Moçambique não seria uma
exceção. Nas obras Ventos do Apocalipse, da escritora moçambicana Paulina
Chiziane, e em A costa dos murmúrios, da escritora portuguesa Lídia Jorge,
podemos ver que as imagens da nação moçambicana são diferentes nos períodos
pré e pós-guerra, e que esses conceitos são igualmente imaginados.
Na obra de Paulina Chiziane pode-se observar, claramente, a distinção entre
a descrição da nação antes e depois da Guerra de Moçambique, diferença que é
moldada pelos ciclos da natureza. Os elementos naturais se alternam em etapas
diferentes, tendo como referência a Guerra, aludida aqui como “colheita do diabo”
(CHIZIANE, 1999, p. 47). Isso pode se dar porque, assim como as colheitas, as
guerras acontecem de forma cíclica, como um padrão que se repete de tempos em
tempos. A chegada da Guerra, da desgraça, já havia sido adivinhada pelo régulo
Mungoni: “Olhai o Céu e a Terra. Há uma mancha de sangue à volta do Sol no parto
de cada manhã. A direcção dos ventos tem um segredo. Há nova cor nas asas das
cigarras. (…) As maiores desgraças estão a caminho.” (CHIZIANE, 1999, p. 89).
24

A obra é aberta com uma citação bastante conhecida entre os ingleses, supostamente atribuída ao
estadista britânico Sir Edward Grey, às vésperas de eclodir a Primeira Guerra: “The lights are going
out all over Europe and I doubt we will see them go on again in our lifetime”, que eu traduziria como
“As luzes estão se apagando em toda a Europa e eu duvido que nós viveremos para vê-las acesas
novamente” (HYNES, 1991 – tradução minha). Note-se, aqui, como um cidadão inglês busca falar por
toda a Europa e, também, como os estados de guerra e de paz relacionam-se, de forma imaginada, à
ausência e presença de luz.
25
O conceito de “guerra imaginada” tem estado cada vez mais presente nos debates sobre guerras.
Esse conceito moderno possibilita que uma guerra seja pensada também através das perspectivas
dos estudos culturais e da crítica literária, em vez de ser estudada exclusivamente pelo cânone
historiográfico tradicional. O termo começou a vir à tona a partir da Primeira Guerra e contempla,
sobretudo, as experiências individuais de soldados e civis (homens, mulheres e crianças) com a
guerra. Pode referir-se, também, a como uma guerra é representada, (re)lembrada e testemunhada.
Entre os teóricos que se dedicam a esse estudo, destacam-se Samuel Hynes (1991), Jay Winter
(2014), Paul Fussell (1975) e John Keegan (1998). Em última análise, é possível afirmar que a escrita
feminina de guerra, em seu caráter de transgressão e de contraponto à visão patriarcal e falocêntrica
da guerra, também fará uso desse conceito para demonstrar como as mulheres imaginam a guerra.
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Cumpre observar, na fala de Mungoni, como a natureza, em toda sua diversidade (o
céu, a Terra, o Sol, os ventos, a fauna) parece ter se mobilizado para definir a nação
no período que antecede a guerra. A ideia de nação funde com a representação dos
fenômenos da natureza e de como esses se orquestram para alternar os
movimentos anteriores e posteriores à colheita do diabo.
De fato, a narrativa de Chiziane é estruturada em duas partes, que dividem
Moçambique em antes e depois das guerras: a primeira parte recebe o nome de um
provérbio tsonga: “Maxwela ku hanya! U ta sala u psi vona. (Nasceste tarde! Verás o
que eu não vi.)”. Podemos observar aqui a tensão que alarma toda uma geração
moçambicana fadada a vivenciar uma guerra em seu país. Já a segunda parte, que
descreve a eclosão da guerra e seus efeitos, é nomeada de acordo com uma
canção popular changane: “A siku ni siko li ni psa lona. (Cada dia tem a sua
história.)” Note-se que a expressão “cada dia” enfatiza como a rotina e a passagem
do tempo viriam a ser radicalmente alteradas, nas várias guerras que devastaram
Moçambique e mudaram a história do país. Também é digno de nota como a
escritora Paulina Chiziane, ao abrir a narrativa de Ventos do Apocalipse com
provérbios, resgata os valores da tradição oral.
A nação moçambicana, na obra Ventos do Apocalipse, é vista pela
protagonista Minosse, de modo geral, como rural, agrária e arraigada à natureza e
seus fenômenos. Pode-se notar que, antes da guerra, da “colheita do diabo”, havia
uma colheita diferente, abundante e que essa mesma safra viria a se extinguir com a
chegada da guerra:
Há muitos e muitos sóis, as mulheres cantavam estes versos velhos como a
idade da terra, com vozes de fartura nas festas das colheitas. Os tempos
mudaram. Hoje, outras mulheres cantam os mesmos versos com vozes de
amargura na época de tortura. (CHIZIANE, 1999, p. 145)

A citação assinala duas instâncias que merecem ser mencionadas: a primeira se
refere à colheita generosa do período anterior à guerra e à extinção desta após a
guerra, vindo a ser substituída pela tortura. A segunda ressalta, especificamente,
como as vidas das mulheres moçambicanas foram afetadas pela guerra e como
suas vozes, que antes cantavam alegres, depois viriam a ser marcadas pela
amargura. Minosse, após perder seus dois filhos durante a guerra, “Vive solitária
recolhida no seu mundo de guerra e paz. (…) As turbulências da guerra
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emprestaram-lhe novas formas de vida e nova visão de mundo.” (CHIZIANE, 1999,
p. 203). O estado de guerra faz que Minosse reimagine e redefina sua vida, a visão
de seu país, e esta se estende para uma nova visão do mundo, o que nos remete à
noção de Benedict Anderson sobre o imaginário individual nacional, que atravessa
as fronteiras da comunidade e se estende para o coletivo, para o mundo.
Outra visão igualmente imaginada sobre a nação e a guerra de Moçambique
é apresentada pela escritora portuguesa Lídia Jorge (2004) em A costa dos
murmúrios. Embora a protagonista Evita seja portuguesa, representando, portanto, o
outro lado da guerra que assolou Moçambique, seu modo de ver o país onde vai se
casar e morar com um alferes do exército português se assemelha muito à visão
imaginada da protagonista moçambicana Minosse, que associa a nação e a guerra
aos fenômenos da natureza.
No caso específico de Evita, que vê a cidade da Beira do alto de sua suíte no
Hotel “Stella Maris”, de frente para a praia, observa-se a predominância de um olhar
que associa Moçambique às cores da natureza. Primeiramente, no período da
guerra, a cor amarela salta aos olhos de Evita. É o comandante das tropas
portuguesas que adverte Evita, em sua chegada ao país:
“África é amarela, minha senhora” – disse o Comandante, apertando pelo
carpo a mão de Evita. “As pessoas têm de África ideias loucas. As pessoas
pensam, minha senhora, que África é uma floresta virgem, impenetrável,
onde um leão come um preto, um preto come um rato assado, o rato come
as colheitas verdes, e tudo é verde e preto. Mas é falso, minha senhora,
África, como terá oportunidade de ver, é amarela. Amarela-clara, da cor do
whisky!” (JORGE, 2004, p. 9-10).

Pode-se observar, na fala do comandante, a profusão de estereótipos sobre
Moçambique, que, por sua vez, se estendem a todo o continente africano, na
tentativa ilusória de entender a coletividade. É curioso notar, entretanto, como as
imagens descritas por ele se associam à natureza. Evita vem a partilhar incialmente
dessa ideia, porém seu leque de cores e percepções aumenta à medida em que ela
adentra a vida e a história do país.
É durante um passeio com seu noivo que Evita descobre uma nova
tonalidade de Moçambique, mais uma vez ligada à natureza. Ela narra:
Quando apareceu um bando de aves voando rente ao lodo do mangal – e
foi assim que se sentaram – o noivo quis que ela ficasse quieta, mas ele
descalçou-se e entrou pelo bando de aves que eram cor de fogo, pernaltas,
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e pareciam deslocar-se ainda sob o instinto formidável do Génesis. Evita
ficou a ver como de facto tudo era laranja e amarelo, mesmo o noivo.
(JORGE, 2004, p. 13)

Para Evita, entender o país em que moraria coincide com a visão edênica da
natureza e com o conhecimento do homem com quem ela se casaria. Com a guerra,
Evita percebe que o amarelo passa a ganhar um tom de fogo, aproximando-se do
laranja. A cor amarela, quando usada para descrever os acontecimentos de uma
guerra, pode estar associada às armas de fogo, ao gás, ao calor das explosões e
ainda à urina, representando a covardia26.
No período de tempo que sucede à guerra de Moçambique, mudam as
impressões de Evita. Ela passa a perceber o país através dos gafanhotos, fazendo
alusão ao inseto que infesta a região do Oceano Índico, na costa moçambicana, e
que, assim como a guerra, simboliza a praga, o apocalipse e a destruição. Aqui, o
amarelo cor de fogo se mescla com a cor do inseto, culminando no tom verde. Essa
cor, talvez a mais comumente associada à natureza, pode estar ligada à restauração
da ordem natural, no pós-guerra. No momento em que encontra o recém-marido
morto na praia da Beira, muda também o tom da visão de Evita:
Evita pode abeirar-se dele, lavar-lhe o buraco da testa por onde a bala havia
entrado pelo próprio punho do alferes, e beijá-lo na boca até ser manhã.
Verde toda a noite. O Comandante da Região Aérea desceu à praia e disse
a Evita – “Por vezes, África deixa de ser amarela da cor do scotch para ser
de variegadas cores... Sorry, sorry...” (JORGE, 2004, p. 40)

O impacto que o suicídio do marido e a tentativa de querer entender mais
sobre o país e a guerra têm sobre a vida de Evita levam-na a escrever “Os
Gafanhotos”. Nele, ela busca reconstruir os acontecimentos da guerra, de forma
individual e imaginada. Mas a visão de Evita não para no tom verde: ela se expande,
ao ver o sofrimento das esposas dos oficiais portugueses sendo espancadas por
seus maridos e culmina em seu relacionamento com Álvaro Sabino, jornalista
moçambicano do jornal Hinterland, e sua consequente decisão de delatar as
técnicas de esterilização em massa para a imprensa moçambicana. Também
entristece Evita constatar a maneira preconceituosa através da qual oficiais do

26

Na língua inglesa a expressão “yellow bastard”, de cunho pejorativo, semelhante ao vernáculo
coloquial em língua portuguesa “amarelar”, é usada entre soldados para acusar aqueles que se
deixam abater pelos sentimentos de medo e covardia, normalmente acompanhados do ato de urinar
involuntariamente.
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exército português abordavam os moçambicanos como “blacks”, até mesmo
apelidando-os com nomes de vinhos portugueses tradicionais (Mateus Rosé, Camilo
Alves, Adão Terras Altas).
É interessante observar que tanto a protagonista moçambicana quanto a
portuguesa têm visões imaginadas de Moçambique e da guerra, por sua vez ligadas
à ordem da natureza. A maneira como essas mulheres descrevem a nação antes e
depois da guerra, bem como o jeito com que narram o trauma vivenciado na guerra,
ocorre de forma imaginada.
Por fim, pode-se dizer que uma guerra é imaginada porque não se pode
processar facilmente o impacto do trauma da guerra. Escrever sobre o trauma da
guerra parece trazer algum tipo de conforto, pois aí o trauma pode ser simbolizado.
Não obstante, a simbolização é insuficiente para tamponar o buraco deixado pelo
trauma. Para o evento traumático vivenciado não há explicação, mas ele lateja
dentro daquele que o viveu, pedindo incessantemente, insaciavelmente, um tipo
maior de alívio. É aí que surge a ferramenta da imaginação que, apesar de estar
longe de ser uma solução definitiva, parece trazer um refúgio para aquele que se vê
obrigado a conviver com memórias traumáticas que se repetem. A imaginação se
apresenta como uma possibilidade de distanciamento temporário pelo tempo em que
durar o processo de entendimento e elaboração do evento traumático. A literatura é
uma linguagem que tem como elemento primordial a ficção e, por isso, escrever
sobre uma guerra parece ser, muitas vezes, um recurso dos mais apropriados para
se lidar com um trauma de guerra. Uma guerra é imaginada para poder se conviver
com o trauma que ela causou. Em seu caráter fundamentalmente imaginário, a
literatura permite vislumbrar um espaço onde as memórias do trauma da guerra
cessam temporariamente, com o intuito de contemplar um terreno ficcional mais
vasto e, por que não dizer, mais agradável e prazeroso de se conviver. Terreno nãoholocáustico, onde conviver é mais que meramente sobreviver e menos que viver
plenamente. Terreno do impossível que faz construir possibilidades. Terreno fértil,
vasto, ilimitado, convidativo e escapista - como a imaginação.

89

5 O TRAUMA NA TEORIA: TRAUMA THEORY, LIFE WRITING E O PARADIGMA
TRIDIMENSIONAL DAS NARRATIVAS FEMININAS DO TRAUMA DE GUERRA
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There is a pain — so utter —
It swallows substance up —
Then covers the Abyss with Trance —
So Memory can step
Around — across — upon it —
As One within a Swoon —
Goes safely — where an open eye —
Would drop Him — Bone by Bone.
(DICKINSON, 1976, p. 292.
“Escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o
sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Escrever é também abençoar uma vida que
não foi abençoada.”
(LISPECTOR, 1984, p. 191)
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Introdução
Neste capítulo será feita uma revisão bibliográfica, no estilo de fortuna crítica,
dos principais teóricos de trauma theory e life writing, assim como articulações com
o paradigma tridimensional das narrativas femininas do trauma de guerra, tendo
sempre como ponto de referência as três obras analisadas ao longo desta tese27.
Assim como o paradigma é composto de três dimensões, dividi este último
capítulo em três partes: “Narrativas que se repetem”; “Narrativas à procura de
um ouvinte compassivo” e “Narrativas em busca de identidade”.

Considerações
Pensar em como narrar um trauma é, em primeira instância, lidar com uma
impossibilidade. Considerando-se que o impacto do Real é tão forte sobre o
indivíduo que o impede de simbolizar o trauma vivenciado, os teóricos de trauma
theory deparam, num primeiro momento, mais com o silêncio do que propriamente
com as palavras. Não obstante essa prévia ausência de palavras, os vários tipos de
trauma parecem proliferar-se e marcar, cada vez mais, o homem e a mulher
contemporâneos. É o que tem em mente Shoshana Felman (2002), ao afirmar, em
The Juridical Unconscious: Trials and Traumas in the Twentieth Century, que a
história contemporânea “is crystalized around these two poles: the trial (law and
justice) on the one hand and trauma, [...] on the other hand.” (FELMAN, 2002, p. 3).28
O pensamento de Felman é ainda mais coerente se observarmos, no mundo
contemporâneo, o fenômeno crescente da manifestação dos mais diversos tipos de
violência que tomam conta dos indivíduos. A crítica inglesa Anne Whitehead (2004)
inicia sua obra Trauma Fiction com uma indagação semelhante, que parece pairar
27

Após um período de estágio de doutorado-sanduíche na Kingston University London, onde tive a
oportunidade de aprofundar o contato com as teorias mais recentes de trauma theory e life writing,
considerei que seria um acréscimo interessante para o leitor brasileiro, e para esta tese, apresentar
essas duas linhas teóricas, com citações traduzidas livremente por mim para o português, mas,
mostrando, ao mesmo tempo, como tais estudos contemporâneos sempre estiveram em
convergência com o paradigma tridimensional que desenvolvi pouco antes da experiência no exterior,
nos capítulos anteriores, e que se aplicam às três obras contempladas pela presente tese.
28
“a história contemporânea se cristaliza em torno destes dois polos: de um lado, o do julgamento (lei
e justiça) e, de outro, o do trauma, […]” (FELMAN, 2002, p. 3 – tradução minha).
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sobre aqueles que se iniciam nos estudos sobre o trauma. De fato, devido a seu
caráter enigmático, essa teoria pode acabar tornando-se objeto de fascínio. Com o
intuito de melhor definir o termo trauma fiction (que traduzo aqui como ficção de
trauma), gênero que amarra as possíveis ficções e realidades que envolvem a
matéria complexa do relato traumático, Whitehead introduz seu estudo com a
constatação de uma situação aparentemente contraditória: “The term ‘trauma fiction’
represents a paradox or contradiction: if trauma comprises an event or experience
which overwhelms the individual and resists language or representation, how then
can it be narrativised in fiction?” (WHITEHEAD, 2004, p. 03).29 É necessário, porém,
atentar para o fato de que esse paradoxo se encontra apenas num primeiro
momento podendo vir a ser, posteriormente, simbolizado através da linguagem.
Com efeito, o ato de narrar um trauma parece ser tão complexo quanto a
própria natureza do trauma em si. Acerca da patologia do trauma, a teórica
estadunidense Cathy Caruth (1995), autora de Trauma: Explorations in Memory,
esclarece:
In the years since Vietnam, the fields of psychiatry, psychoanalysis, and
sociology have taken a renewed interest in the problem of trauma. In 1980,
the American Psychiatric Association finally officially acknowledged the longrecognized but frequently ignored phenomenon under the title “PostTraumatic Stress Disorder” (PTSD), which included the symptoms of what
had previously been called shell shock, combat stress, delayed stress
syndrome, and traumatic neuroses, and referred to responses to both
human and natural catastrophes. On the one hand, this classification and its
attendant official acknowledgement of a pathology has provided a category
of diagnosis so powerful that it has seemed to engulf everything around it:
suddenly responses not only to combat and to natural catastrophes but also
to rape, child abuse, and a number of other violent occurrences have been
understood in terms of PTSD, and diagnoses of some dissociative disorders
30
have also been switched to that of trauma. (CARUTH, 1995, p. iii).

29

“O termo ficção de trauma representa um paradoxo ou uma contradição: se o trauma inclui um
evento ou uma experiência que domina o indivíduo e resiste à linguagem ou à representação, como é
possível, então, que ele seja narrado na ficção?” (WHITEHEAD, 2004, p. 3 – tradução minha).
30
“Desde a Guerra do Vietnã, os campos da psiquiatria, psicanálise e sociologia têm um interesse
renovado na questão do trauma. Em 1980, a Associação Americana de Psiquiatria finalmente
reconheceu em caráter oficial o fenômeno - bem conhecido, mas frequentemente ignorado –
intitulado “transtorno de estresse pós-traumático” (TEPT), o qual incluía os sintomas que tinham sido
chamados previamente de shell shock, estresse de combate, síndrome do estresse com resposta
retardada e neurose traumática, e se referia às respostas às catástrofes humanas e naturais. Por um
lado, essa classificação e o esperado reconhecimento oficial da patologia forneceram uma categoria
de diagnóstico tão forte, que parece engolfar tudo que a cerca: de repente, respostas não apenas ao
combate e catástrofes naturais mas também ao estupro, abuso infantil e uma série de outras
manifestações violentas, têm sido entendidas como TEPT e até os diagnósticos de alguns distúrbios
dissociativos foram alterados para trauma.” (CARUTH, 1995, p. iii – tradução minha).
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Com base nessa definição moderna de trauma, que transpõe a violência da guerra e
abarca as respostas às suas diversas manifestações de violência, é possível cogitar
os mais variados tipos de trauma que assolam o sujeito contemporâneo. Além dos
mencionados por Caruth, como estupro e abuso infantil, pode-se pensar também em
acidentes de trânsito e industriais, doenças graves, mortes, roubos e assaltos a mão
armada, tortura, sequestro, encarceramento, separações amorosas, bullying,
terrorismo, crises econômicas e outros fenômenos de violência contra o indivíduo,
sem mencionar as catástrofes naturais – incêndios, terremotos, maremotos, pestes e
contaminações, entre outros.
A partir do momento que se entende o trauma como resposta a
manifestações violentas, sejam elas de causa humana ou natural, aumenta-se o
escopo dos incidentes que podem vir a causar transtorno de estresse póstraumático. E, novamente de acordo com Felman, um número crescente de diversos
tipos de trauma (alguns de fácil nomeação e outros nem tanto) parece emergir ao
levarmos em consideração os níveis alarmantes de violência na história
contemporânea.
É, talvez, com o desejo de se entender como sujeito histórico que o sujeito
contemporâneo se vê compelido a narrar sua história de trauma. Narrar o trauma,
seja ele de forma oral ou escrita – e esta tese contempla narrativas escritas de
trauma – parece ser o que insere o indivíduo na historicidade, o que parece conferir
valor histórico à experiência humana. Assim como proliferam manifestações de
violência, cada vez mais se tem escrito, na história contemporânea, sobre a vida, o
self, o sujeito. Igualmente abundantes são as biografias, autobiografias, memórias,
diários, cartas e todo tipo de escrita de si. A esse tipo de escrita, cada vez mais
atual, convencionou-se chamar de life writing, que traduzo como escrita de vida.
A obra de referência The Encyclopedia of Life Writing, editada pela teórica
inglesa Margaretta Jolly (2001), traz uma passagem de autoria de Leigh Gilmore,
que traça uma convergência entre trauma e escrita de vida. A autora afirma:
Slavery, colonization, genocide, hysteria, shell shock, the Holocaust, AIDS,
sexual abuse. As this partial and horrific list of phenomena demonstrates,
one of the most compelling reasons trauma has become important to life
writing is its sheer scale and pervasiveness. Life writing about trauma moves
personal experience onto the historical stage, it provides a way to
reconceive the relation between private and public, and it produces a
counter-discourse to the historical muting or erasure of the kinds of violence
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that have been regarded as violating dominant cultural norms and
31
narratives. (GILMORE, apud JOLLY, 2001, p. 827).

É interessante notar na passagem que, para Gilmore, o encontro entre a teoria do
trauma e a escrita de vida tem também como objetivo situar o sujeito historicamente
e opor-se à hegemonia. Aqui já se pode avistar parte do caráter identitário que a
escrita de vida confere ao sujeito, o que será aprofundado na Parte III desta tese.
Em acréscimo à premissa de Gilmore, eu diria que o trauma impõe uma dupla
dominação do sujeito que o experimenta: além de ser dominado pelo trauma, o
silenciamento e a rasura históricos que resultam do primeiro momento da
experiência traumática podem ser utilizados pelos governos para fins hegemônicos.
A ausência de palavras pode ser conveniente para manter governos ditatoriais no
poder, por exemplo.
Cathy Caruth utiliza um termo pungente para definir a maneira como o trauma
pode dominar o sujeito, que é a metáfora da possessão. Ela afirma que “To be
traumatized is precisely to be possessed by an image or event.” (CARUTH, 1995, p.
iv)32. Uma vez “possuído” por um acontecimento, o sujeito não consegue assimilar o
evento completamente no momento em que ele acontece, “but only belatedly, in its
repeated possession of the one who experiences it.” (CARUTH, 1995, p. v).33 É
interessante quando essa autora afirma a possibilidade de que o sujeito esteja
possuído por uma história: “The traumatized, we might say, carry an impossible
history within them, or they become themselves the symptom of a history, that they
cannot entirely possess.” (CARUTH, 1995, p. v).34 Ainda mais interessante, para
esta pesquisa, é pensar na escrita feminina, valendo-se das palavras de Cathy
Caruth e Ruth Silviano Brandão e Lúcia Castello Branco, quando estas atestam a
31

“A escravidão, a colonização, o genocídio, os tipos de histeria, shell shock, o Holocausto, a AIDS,
o abuso sexual… Como demonstra essa listagem parcial e terrível de fenômenos, uma das razões
mais fortes pelas quais o trauma ganhou importância na escrita de vida é devido a sua própria escala
e abrangência. A escrita de vida sobre o trauma desloca a experiência pessoal para o cenário
histórico, ela fornece uma maneira de reconceber a relação entre o privado e o público e produz um
contradiscurso para o silenciamento e a rasura históricos dos tipos de violência considerados como
normas e narrativas culturais dominantes e violadoras.” (GILMORE, apud JOLLY, 2001, p. 827 –
tradução minha).
32
“Estar traumatizado é precisamente estar possuído por uma imagem ou um acontecimento.”
(CARUTH, 1995, p. iv – tradução minha).
33
“mas, de maneira atrasada, numa possessão repetida daquele que o experimenta.” (CARUTH,
1995, p. v – tradução minha).
34
“Os traumatizados, poderíamos dizer, carregam uma história impossível dentro de si, ou tornam-se
eles mesmos o sintoma de uma história que não conseguem possuir completamente.” (CARUTH,
1995, p. v – tradução minha).
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preferência da escrita feminina pelos “gêneros do impossível: os diários, as cartas,
as memórias, as autobiografias” (BRANDÃO; CASTELLO BRANCO, 1989, p. 142).
Para concluir o pensamento de Caruth, a experiência vivenciada pelo sujeito,
de estar possuído por um evento ou por uma história, desencadeará dois aspectos
imprescindíveis para a compreensão do trauma: a repetição e a crise da verdade.
Ela explica, primeiramente, como os sintomas traumáticos parecem estar revestidos
de certa literalidade:
Indeed, modern analysts as well have remarked on the surprising literality
and nonsymbolic nature of traumatic dreams and flashbacks, which resist
cure to the extent that they remain, precisely, literal. It is this literality and its
insistent return which thus constitutes trauma and points toward its
enigmatic core: the delay or incompletion in knowing, or even in seeing, an
overwhelming occurrence that then remains, in its insistent return, absolutely
35
true to the event. (CARUTH, 1995, p. v).

Cumpre explicar que, por literalidade, entende-se a reconstituição literal do que
realmente aconteceu. O grande desafio, para os traumatizados e para os analistas,
parece ser entender a suposta “verdade” que as repetições traumáticas querem
comunicar. Daí advém a “crise da verdade”, nas palavras da teórica, imposta pelo
trauma.
Devido à crise da verdade, o trauma parece “trair” a historicidade e impor um
desafio grande tanto para a psicanálise quanto para os estudiosos da teoria do
trauma. Surge, aqui, mais um enigma, mais um paradoxo para a escrita de vida do
trauma: ao mesmo tempo em que ela pode ajudar a situar o sujeito traumatizado
historicamente, ela sofrerá sempre de uma “crise da verdade”. Por isso, pode-se
concluir que o termo mais adequado para esse tipo de escrita seja aquele proposto
por Anne Whitehead, ou seja, “ficção de trauma”, assumindo a condição de que o
relato biográfico é imbuído de verdades e ficções. A nomenclatura “ficção de trauma”
será empregada aqui para o estudo das obras ficcionais que constituem o “corpora”
desta pesquisa.

35

“De fato, os analistas modernos também notaram a surpreendente literalidade e a natureza nãosimbólica dos sonhos e flashbacks traumáticos, que resistem à cura na medida em que permanecem,
precisamente, literais. É essa literalidade e seu retorno insistente que constituem o trauma e apontam
para seu núcleo enigmático: o atraso ou incompletude em saber, ou mesmo em ver, uma ocorrência
opressiva que então permanece, em seu retorno insistente, absolutamente fiel ao acontecimento.”
(CARUTH, 1995 p. v – tradução minha).
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5.1 Narrativas que se repetem
Ao fazer uma análise geral das teorias mais recentes dos estudos do trauma,
pode-se observar que seus principais teóricos recorreram a uma única e mesma
referência: a obra de Sigmund Freud. É digno de admiração constatar que os
escritos de Freud, realizados na primeira metade do século passado, continuam a
iluminar as questões do sujeito contemporâneo. Mas é preciso reconhecer também o
grande papel de Lacan na releitura e na divulgação da obra freudiana.
Ao apontar o que já foi mencionado como um dos principais aspectos para a
compreensão do trauma, o da repetição, Cathy Caruth (1991) vale-se do termo
cunhado por Freud como “compulsão à repetição”, para escrever seu célebre artigo
intitulado “Unclaimed Experience: Trauma and the Possibility of History”, e afirma:
The indirect referentiality of history is also, I would argue, at the core of
Freud’s understanding of the political shape of Jewish culture, in its repeated
confrontation with antisemitism. For the murder of Moses, as Freud argues,
is in fact a repetition of an earlier murder in the history of mankind, the
murder of the primal father by his rebellious sons, which occurred in
primeval history; and it is the unconscious repetition and acknowledgement
of this fact that explains both Judaism and its Christian antagonists.
36
(CARUTH, 1991, p. 187).

Nesse ensaio, a autora traça o panorama histórico da repetição, que remonta
à obra de Freud (1976b) chamada Moisés e o monoteísmo37, parcialmente
autobiográfica e ficcional, uma vez que ficcionaliza o passado judeu e tenta explicar
a perseguição nazista que Freud, sua família e a própria psicanálise viriam a
vivenciar durante a Segunda Guerra. É possível afirmar que essa obra freudiana
seja uma importante referência de autoficção de trauma. É a partir da história de
Moisés, e também de sua própria história, que Freud elabora o conceito de “neurose
traumática”, acrescentando um ponto de convergência entre esse tipo de neurose e
o monoteísmo judeu: é o termo que ele denomina de “latência”, ou “período de

36

“A referenciação indireta da história também está, eu diria, no cerne do entendimento freudiano do
modelo político da cultura judaica, em sua confrontação repetida com o antissemitismo. Pois o
assassinato de Moisés, como argumenta Freud, é de fato uma repetição de um assassinato antigo na
história da humanidade, o assassinato do primeiro pai por seus filhos rebeldes, que ocorreu na
história primitiva; a repetição e o reconhecimento desse fato é o que explica o antagonismo entre o
judaísmo e o cristianismo.” (CARUTH, 1991, p. 187- tradução minha). Cumpre lembrar que o relato
do assassinato do pai da horda primeva foi primeiramente mencionado por Freud em Totem e tabu –
e outros trabalhos (1913), para, então, ser retomado à discussão em Moisés e o monoteísmo (1939).
37
Original publicado em 1939.
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incubação” entre o evento traumático (do “ato de partida” do incidente) e a
manifestação dos primeiros sintomas. A partir desse ponto, terá início uma repetição
dolorosa da cena do incidente, geralmente através de sonhos traumáticos,
retornando sempre ao “local” onde se originou o trauma, dada a incapacidade da
mente em assimilar o evento traumático de imediato. A esse aspecto reiterativo
Freud (2010) dá o nome de “compulsão à repetição”, termo que ele já havia
estudado e explorado com detalhes em Além do princípio do prazer38.
Nessa obra, o que talvez seja o exemplo mais curioso de compulsão à
repetição é estudado por Freud, a partir da observação de seu próprio neto. Freud
constatou que, após as idas e vindas frequentes de sua mãe, a criança brincava de
um jogo de fort e da, com um carretel de madeira contendo um cordão amarrado em
volta dele. O avô Freud prestava atenção em como o menino atirava repetidamente
o carretel contra seu berço, emitindo o som “o-o-o-o” e depois o puxava de volta,
pronunciando “a-a-a-a”. A interpretação que Freud fez desses sons foi que fort
significava “ir embora” e da aludia a “aqui”. Em seguida ele sugere que o menino
estava representando a partida e o retorno de sua mãe, com os quais ele se via
forçado a confrontar constantemente. Ao elaborar o conceito de Freud sobre trauma,
Lacan define a repetição traumática como a forma em que o Real se apresenta, de
maneira inassimilável.
Outro teórico que, assim como Caruth, utiliza-se da referência freudiana é o
estadunidense Dominick LaCapra. Em geral, pode-se dizer que ele tenta situar os
estudos do trauma através de conceitos estruturados que, por sua vez, também
remontam a Freud. Talvez a principal contribuição de LaCapra seja fornecer um
alicerce teórico um pouco mais tangível, ainda que passível de argumentação, para
a teoria do trauma. Ele insiste em conceitualizar e distinguir, por exemplo, ausência
e perda, histórico (ou trauma histórico) e trans-histórico (ou trauma estrutural), luto e
melancolia, encenação e elaboração, que, embora sejam noções binárias, chegam
para agregar valor à compreensão do trauma, com algumas concessões e
exceções.
A primeira distinção opera nos pares ausência X perda e histórico (ou trauma
histórico) X trans-histórico (ou trauma estrutural). Em seu artigo “Trauma, Absence,
Loss”, LaCapra (1999) esclarece:
38

Original publicado em 1920.
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In an obvious and restricted sense losses may entail absences, but the
converse need not be the case. Moreover, I would situate the type of
absence in which I am especially (but not exclusively) interested on a
transhistorical level, while situating loss on a historical level. In this
transhistorical sense absence is not an event and does not imply tenses
(past, presente, or future). By contrast, the historical past is the scene of
losses that may be narrated as well as of specific possibilities that may
conceivably be reactivated, reconfigured, and transformed in the present or
future. The past is misperceived in terms of sheer absence or utter
annihilation. Something of the past always remains, if only as a haunting
presence or symptomatic revenant. Moreover, losses are specific and
involve particular events, such as the death of loved ones on a personal
level or, on a broader scale, the losses brought about by apartheid or by the
Holocaust in its effects on Jews and other victims of the Nazi genocide,
including both the lives and the cultures of affected groups. (LACAPRA,
39
1999, p. 700-701)

Em linhas gerais, pode-se constatar que LaCapra situa ausência e perda em termos
de historicidade: a experiência traumática da perda envolve acontecimentos e é
específica, particular, podendo ser narrada em termos temporais (passado, presente
e futuro). Portanto, a perda situa-se no nível histórico, que, para o autor, pode
chamar-se também de trauma histórico. A ausência não se constitui como
acontecimento e rompe com a temporalidade. Sendo assim, ela é trans-histórica, o
que se conhece como trauma estrutural.
Em seguida, LaCapra fornece exemplos literários para clarear tal distinção: À
espera de Godot, de Samuel Beckett, está relacionado à ausência traumática,
enquanto Paraíso Perdido, de John Milton, representa a narrativa do trauma da
perda. Ele esclarece que as narrativas de ausência, “for example, those of Samuel
Beckett or Maurice Blanchot, tend not to include events in any significant way and
seem to be abstract, evacuated, or disembodied.”40 (LACAPRA, 1999, p. 701). Esse
39

“Num sentido óbvio e restrito, as perdas podem implicar ausências, mas o contrário pode não vir
ao caso. Além disso, eu situaria o tipo de ausência que me interessa em especial (mas não de
maneira exclusiva) em um nível trans-histórico, ao passo que situaria a perda num nível histórico. No
sentido trans-histórico, a ausência não é um acontecimento e não implica tempos (passado, presente
ou futuro). Em contraste, o passado histórico é o cenário de perdas que podem ser narradas, bem
como de possibilidades específicas que podem ser, de maneira concebível, reativadas,
reconfiguradas e transformadas no presente ou no futuro. O passado é mal interpretado em termos
de pura ausência ou de total aniquilação. Algo do passado sempre permanece, ainda que seja uma
presença assombrada ou um retorno sintomático. Além disso, as perdas são específicas e envolvem
acontecimentos particulares, como a morte de um ente querido, na esfera pessoal ou, numa escala
mais ampla, as perdas causadas pelo apartheid ou pelo Holocausto e seus efeitos sobre os judeus e
outras vítimas do genocídio nazista, incluindo tanto as vidas quanto as culturas dos grupos afetados.”
(LACAPRA, 1999, p. 700-701 – tradução minha).
40
“por exemplo as de Samuel Beckett ou de Maurice Blanchot, tendem a não incluir os
acontecimentos de forma significativa e parecem ser abstratas, vazias ou desconexas.” (LACAPRA,
1999, p. 701 – tradução minha).
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comentário reforça que as narrativas de ausência rompem o compromisso com a
temporalidade, daí serem consideradas trans-históricas. E conclui que “In terms of
absence, one may recognize that one cannot lose what one never had.”41
(LACAPRA, 1999, p. 701).
A influência freudiana na teoria de LaCapra aparece mais nitidamente quando
ele distingue luto de melancolia, recorrendo a conceitos do próprio Freud (2010c).
Ele lembra:
Freud compared and contrasted melancholia with mourning. He saw
melancholia as characteristic of an arrested process in which the depressed,
self-berating, and traumatized self, locked in compulsive repetition, is
possessed by the past, faces a future of impasses, and remains
narcissistically identified with the lost object. Mourning brings the possibility
of engaging trauma and achieving a reinvestment in, or recathexis of, life
42
that allows one to begin again. (LACAPRA, 1999, p. 713).

Vê-se aqui que os conceitos que LaCapra lança de luto e melancolia são os mesmos
que Freud havia utilizado, mas a distinção é válida para discernir os tipos de
narrativa de trauma e, principalmente, como as narrativas abordam (ou não) uma
possibilidade de elaboração do trauma vivenciado.
Talvez o maior exemplo de narrativa de melancolia, na literatura ocidental,
esteja na obra centenária À procura do tempo perdido, de Proust (2004), na qual
predomina o sentimento de nostalgia melancólica do menino que se encontra
narcisicamente identificado com a figura da mãe e preso a lembrar-se - ou melhor
dizendo, retornar à cena traumática da ausência do beijo da mãe - todas as vezes
que ele come a madeleine e toma o chá de tília. O retorno é evocado pelos sentidos,
sobretudo o olfato e o paladar. É interessante notar também, nessa mesma obra,
que o fluxo de andamento da narrativa acompanha os retornos das memórias
traumáticas, memórias que se repetem sem cessar e rompem com a temporalidade.
Uma vez que o menino está preso ao passado, o presente se torna incerto e o futuro

41

“Em termos de ausência, deve-se reconhecer que não se pode perder aquilo que nunca se teve.”
(LACAPRA, 1999, p. 701 – tradução minha).
42
“Freud comparou e distinguiu melancolia de luto. Ele via a melancolia como característica de um
processo trancado no qual o eu deprimido, autocensurador e traumatizado, preso na compulsão
repetitiva, se vê possuído pelo passado, tendo que enfrentar um futuro de impasses e permanece
identificado narcisicamente com o objeto perdido. Já o luto traz a possibilidade de se lidar com o
trauma e realizar uma reinvestida - ou catexia - da vida, que permite ao sujeito começar de novo.”
(LACAPRA, 1999, p. 713 – tradução minha).
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não é contemplado. Talvez, daí, a razão do título escolhido para a obra, o que
reforça sua característica trans-histórica.
Uma vez feito esse discernimento entre luto e melancolia – e tendo em mente
que não se está diante de um juízo ou escala de valores em que um conceito
adquire maior ou menor importância que o outro – pode-se observar que o principal
critério que os distingue esteja na maneira como essas duas manifestações lidam
com o trauma. Na visão de LaCapra, “mourning might be seen as a form of workingthorugh, and melancholia as a form of acting-out.”43 (LACAPRA, 1999, p.713). Aqui o
teórico introduz um último par de conceitos que serão de grande utilidade para se
entender a operacionalização do trauma. E, principalmente, se o trauma vivenciado
ficará fadado a repetir-se continuamente ou se poderá se dar uma cessação da
repetição. Essas possibilidades se desdobram dentro de dois caminhos, chamados
de acting-out (“encenação”) e working-through (“elaboração”). O autor afirma o
seguinte:
In acting-out, the past is performatively regenerated or relived as if it were
fully present rather than represented in memory and inscription, and it
hauntingly returns as the repressed. Mourning involves a different inflection
of performativity: a relation to the past that involves recognizing its difference
from the present-simultaneously remembering and taking leave of or actively
forgetting it, thereby allowing for critical judgment and a reinvestment in life,
notably social and civic life with its demands, responsibilities, and norms
requiring respectful recognition and consideration for others. By contrast, to
the extent someone is possessed by the past and acting out a repetition
44
compulsion, he or she may be incapable of ethically responsible behavior.
(LACAPRA, 1999, p. 716).

Note-se que os conceitos apresentados de encenação e elaboração estão atrelados
a duas outras instâncias: primeira, a possibilidade de a repetição vir a estender-se

43

“o luto pode ser visto como uma forma de elaboração e a melancolia como uma forma de
encenação.” (LACAPRA, 1999, p. 713 – tradução minha).
44
“Na encenação, o passado é regenerado de maneira performativa (ou revivido como se estivesse
totalmente presente ao invés de representado pelas memórias e inscrições) e ele retorna de maneira
assombrada sob a forma de repressão. O luto envolve uma inflexão diferente da performatividade:
uma relação com o passado que inclui reconhecer sua diferença do presente – relembrando e, ao
mesmo tempo, ausentando-se ou esquecendo-se ativamente dele – o que permite um pensamento
crítico uma reinvestida na vida, sobretudo a vida social e cívica com suas exigências,
responsabilidades e normas que requerem reconhecimento respeitoso e consideração pelos outros.
Em contraste, à medida em que o sujeito se encontra possuído pelo passado e encenando uma
compulsão repetitiva, ele ou ela podem se encontrar incapacitados de ter um comportamento
eticamente responsável.” (LACAPRA, 1999, p. 716 – tradução minha).
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reconfiguração do quadro traumático (elaboração) ou não.
Numa perspectiva comparativista, pode-se pensar, com referência à obra
clássica de Sófocles, que o clamor (a voz) de Antígona que se ergue para que seu
irmão, Polinices, tenha direito a um enterro digno, é também uma reivindicação de
uma mulher por uma tentativa de elaboração do luto pela morte do ente amado.
Não é o objetivo desta primeira parte aprofundar-se nas implicações da
encenação e da elaboração, o que será feito na Parte III, quando serão trabalhados
mais especificamente os conceitos de performatividade e identidade. O objetivo,
neste primeiro momento, é fazer uma apresentação resumida dos principais
conceitos levantados por LaCapra, que constituem uma contribuição importante para
uma sistematização maior no entendimento do trauma.
Dentro de uma perspectiva crítica, o maior ganho para a teoria do trauma,
advindo dos estudos de LaCapra, está em situar a questão da historicidade (níveis
histórico e trans-histórico) e das implicações que estes apresentam para as
narrativas do trauma (presença e ausência de temporalidade, respectivamente).
Porém, parece complexo delimitar, com precisão, uma distinção clara entre ausência
e perda e, até mesmo, entre luto e melancolia. O próprio autor adverte o leitor para
que não entenda os conceitos dentro de uma lógica binária, dualista.
No caso das três obras literárias estudadas nesta tese, pode-se afirmar que
esses termos, às vezes, intercalam-se. Por exemplo, em A casa das sete mulheres,
Manuela perde seu amado (para a guerra e para Anita) e se vê obrigada a enfrentar
a ausência dele até o fim de seus dias. A protagonista Evita, de A costa dos
murmúrios, após perder seu marido, passa por um período de luto e consegue, de
certa forma, elaborar seu trauma, principalmente quando ela decide participar
ativamente da denúncia dos absurdos cometidos pelo exército português ao jornal
moçambicano Hinterland. Porém, paralelamente a isso, há momentos de ausência
melancólica relatados em seu diário. Minosse perde seus filhos e sua aldeia para a
guerra, mas, mesmo com o fim da guerra e após a adoção do casal de crianças, ela
não esconde a ausência e a melancolia que ainda a assombram. A própria escrita
feminina, conforme analisado no segundo capítulo desta tese, é fundada na falta e
no vazio (BRANDÃO; CASTELLO BRANCO, 1989, p. 142).
O que as três narrativas apresentam em comum, e que é apontado por Cathy
Caruth, Dominick LaCapra, Anne Whitehead (conforme aparecerá em seguida) e
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outros teóricos do trauma, é o aspecto da repetição, ou do retorno do trauma, o que
as torna, necessariamente, narrativas reiterativas. A estrutura narrativa dessas obras
parece ser toda ela baseada na repetição – Paulina Chiziane evoca frequentemente
a expressão Karingana wa karingana (“Era uma vez”) ao relatar alguns
acontecimentos das várias guerras que assolaram seu país, associando sua
narrativa à tradição africana do ato de contar histórias; Leticia Wierzchowski e Lídia
Jorge fazem uso da estratégia de narrar, intercalando, repetidamente, um capítulo
em primeira pessoa e o seguinte em terceira pessoa. São narrativas reiterativas e
cíclicas, tendo em mente que é cíclico o tempo da mulher e, portanto, da escrita
feminina.
Igualmente repetitivas são as metáforas que povoam essas narrativas: a
guerra como “colheita do diabo” em Ventos do Apocalipse e os gafanhotos, como
símbolo dos efeitos devastadores da guerra, em A costa dos murmúrios. Acerca das
metáforas recorrentes na narrativa A casa das sete mulheres, Élcio Cornelsen
(2008) destaca a brisa (ou vento) e o relógio, que podem ser vistos como
representações dos vários sons e vozes numa guerra. Em seu artigo “Releituras
contemporâneas da Guerra dos Farrapos na literatura sul-rio-grandense”, ele afirma:
No apontamento de Manuela por ocasião da cena da ceia de Ano Novo, um
aspecto genuinamente literário atribui-lhe um caráter que diferencia a
narrativa ficcional da narrativa histórica: o emprego recorrente de figuras de
linguagem: o ano de 1835 “em seu rastro luminoso de cometa”
(Wierzchowski, 2002, p. 11); o soar das badaladas do relógio “cortando a
noite fresca e estrelada como uma faca que penetra na carne tenra e macia
de um animalzinho indefeso” (p. 11), “Quando o relógio cessou de soar o
seu grito” (p. 11), “quando do relógio não mais se ouvia um suspiro ou
lamento” (p. 11), “o ano de 1835 veio pousar entre nós” (p. 12), “a voz de
minha irmã Rosário levou embora de meus ouvidos o sopro cruel do vento
de inverno” (p. 13), “donde podia ver a noite calma, o céu estrelado e
límpido que se abria sobre tudo, campo e casa, derramando no mundo uma
luz mortiça e lunar (p. 13-14).” (CORNELSEN, 2011, p. 102)

O comentário de Élcio Cornelsen, ao atentar para as metáforas de brisa,
sopro e vento, por exemplo, parece remeter àquilo que é essencial ao entendimento
do trauma: as várias vozes que o narram. O trauma, assim como a voz, é singular, é
único. Duas pessoas que vivenciam um mesmo evento traumático sentem e narramno de maneiras distintas. As diversas vozes que narram o trauma precisam ser
ouvidas com atenção, em sua singularidade, pois só assim se pode compreender
melhor o impacto traumático, que nunca será igual para os sujeitos que o
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simultaneamente, o que mais acrescenta ganhos a uma compreensão maior do
trauma. Não é por acaso que todas as obras aqui estudadas trazem, em seus títulos,
termos que evocam sons, vozes: ventos (em Ventos do Apocalipse); murmúrios (em
A costa dos murmúrios) – todos eles no plural. Ao levar em consideração, de acordo
com Freud, que a histeria traumática é feita de reminiscências (FREUD, 1976a, p.
160), pode-se chegar a um conceito de trauma como aquilo que é composto por
vozes, traços, particularidades. E assim acontece nas três narrativas aqui
analisadas.
Considerada uma precursora da escrita feminina do trauma, Virginia Woolf
(1985), em seu livro de memórias intitulado A Sketch of the Past45, faz soar sua voz
após vivenciar um evento traumático e relembra a vergonha que sentia ao se olhar
no espelho da entrada da casa onde vivera quando era criança. Foi nesse lugar que
Woolf havia sido molestada por seu meio-irmão. Na obra de Woolf em geral, como
muitos estudiosos já notaram, predominam as metáforas do mar e do espelho.
Essas figuras de discurso pungentes e repetitivas assumem um significado esquivo,
fragmentado e contraditório na escrita de vida de Woolf, que pode ser entendida
como uma tentativa de a autora confrontar seu passado traumático. O espelho,
assim como o trauma, é a imagem que se repete contra a vontade do sujeito
traumatizado. E, por sua vez, a escrita de Woolf sobre o trauma que ela viveu é o
espelho de sua voz.
Para Anne Whitehead, a repetição é o que parece melhor definir a ficção de
trauma. Ela afirma:
One of the key literary strategies in trauma fiction is the device of repetition,
which can act at the levels of language, imagery or plot. Repetition mimics
the effects of trauma, for it suggests the insistent return of the event and the
46
disruption of narrative chronology or progression. (WHITEHEAD, 2004, p.
86)

45

Original publicado em 1939.
“Uma das principais estratégias literárias na ficção de trauma é o instrumento da repetição, que
pode atuar em níveis de linguagem, imagem ou enredo. A repetição mimetiza os efeitos do trauma,
pois ela sugere o retorno insistente do acontecimento e a ruptura da cronologia ou progressão
narrativa.” (WHITEHEAD, 2004, p. 86 – tradução minha).
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A autora parece associar, de forma mais enfática que outros teóricos, trauma e
narrativa, dentro da característica que ela vê como inerente ao trauma, que é o
retorno, a repetição, a ciclicidade.
Em acréscimo ao comentário acima, é possível dizer que essa característica
cíclica está relacionada também à mulher, principalmente nas manifestações
corporais da menstruação, ovulação e flutuações hormonais. O enredo da ficção do
trauma de autoria feminina figura, nas três narrativas aqui estudadas, como
necessariamente reiterativo.
Para concluir o aspecto repetitivo do trauma, Anne Whitehead alinhava o
histórico da repetição dentro da teoria do trauma aqui exposta e propõe uma forma
de resistência ao trauma possibilitada pela ficção literária. Ela afirma:
Repetition is inherently ambivalente, suspended between trauma and
catharsis. In its negative aspect, repetition replays the past as if it was fully
presente and remains caught within trauma’s paralysing influence. It
corresponds to LaCapra’s notion of acting-out and Freud’s conception of
melancholia, pathological responses to loss which seek to incorporate the
other into the self as an act of preservation. Repetition can also work
towards memory and catharsis, however. In this aspect it relates to
LaCapra’s concept of ‘working-through’ and Freud’s notion of mourning. It
represents the discharging of emotion cathected to loss and the subsequent
reformulation of the past. LaCapra draws on the concept of ‘working-through’
to describe the role of literary texts in representing trauma, arguing that
writing necessarily implies some distance fom trauma and is an inherently
curative process. La Capra’s emphasis on narrative as cure echoes Freud’s
claim in Studies in Hysteria (1895) that ‘each individual hysterical symptom
immediately and permanently disappeared [...] when the patient had
described that event in the greatest possible detail and had put the affect
into words’ (Freud and Breuer, 1991, III: 57; italics in original). In the light of
these expressions of caution, I argue that literary fiction offers the flexibility
and the freedom to be able to articulate the resistance and impact of
47
trauma. (WHITEHEAD, 2004, p. 86-87).
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“A repetição é inerentemente ambivalente, suspensa entre o trauma e a catarse. Em seu aspecto
negativo, a repetição revive o passado como se ele estivesse totalmente presente e permanece presa
na influência paralisante do trauma. Ela corresponde à noção de atuação de LaCapra e à concepção
freudiana de melancolia, respostas patológicas à perda que buscam incorporar o outro no eu como
um ato de preservação. Mas a repetição também pode trabalhar na direção da memória e da catarse.
Nesse aspecto, ela está relacionada ao conceito de “elaboração”, de LaCapra, e à noção freudiana
de luto. Ela representa a descarga emocional catexizada à perda e uma subsequente reformulação
do passado. LaCapra emprega o conceito de “elaboração” para descrever o papel dos textos literários
na representação do trauma, afirmando que a escrita necessariamente implica um distanciamento do
trauma e é um processo inerentemente curativo. A ênfase de LaCapra na narrativa como cura ecoa a
afirmação de Freud em Estudos sobre a histeria, segundo a qual ‘todo sintoma histérico individual
desapareceu imediata e permanentemente quando o paciente descreveu o acontecimento com o
máximo possível de detalhes e colocou a emoção em palavras’ (FREUD; BREUER, 1991, III, p. 57;
original em itálico). À luz dessas expressões de cautela, eu afirmo que a ficção literária oferece a
flexibilidade e a liberdade para articular a resistência e o impacto do trauma.” (WHITEHEAD, 2004, p.
86-87 – tradução minha).
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Apesar de ser relativamente longa, essa citação se faz necessária por encapsular os
principais pressupostos teóricos sobre a repetição para a teoria do trauma, traçando
o percurso de Freud48 a LaCapra, num trajeto que se vem estendendo há quase um
século de tentativas de entender esse aspecto traumático que incomodava o homem
moderno de Freud e continua a afligir o sujeito contemporâneo de LaCapra.
Em ambas as épocas, entretanto, os estudiosos reconhecem que a
linguagem, as palavras, vêm em auxílio do sujeito traumatizado. Assim como a
descoberta do “método catártico” fez que Freud voltasse sua atenção para a fala e
para a escuta dos pacientes com histeria traumática a fim de obter resultados
terapêuticos mais satisfatórios, a literatura parece apontar uma direção para a
elaboração do trauma, através das múltiplas possibilidades da escrita de ficção do
trauma.
5.2 Narrativas à procura de um ouvinte compassivo
De fato, quando se pensa no suporte da linguagem para a elaboração do
trauma, está-se adentrando o domínio lacaniano do Simbólico. Para Lacan, a
linguagem pode auxiliar na simbolização do trauma, uma vez que ela permite atribuir
um significante a uma “história impossível” de trauma que não pôde ser processada
num primeiro momento.
Em um livro intitulado Testimony: Crises of Witnessing in Literature,
Psychoanalysis and History, os teóricos do trauma Shoshana Felman e Dori Laub
(1992) ressaltam o papel marcante do ouvinte compassivo no jogo da linguagem que
pode conduzir à elaboração do trauma, atestando: “Bearing witness to a trauma is, in
fact, a process that includes the listener. For the testimonial process to take place,
there needs to be a bonding, the intimate and total presence of an other in the
position of one who hears.”49 (FELMAN; LAUB, 1992, p. 70).
Na introdução a seu livro Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and
History, a estudiosa do trauma Cathy Caruth (1996) dedica a obra a escutar e

48

Freud expandiu o tema dessa discussão em seu artigo “Recordar, repetir, elaborar”, escrito em
1914. Ele observou como os pacientes tendem a repetir e a encenar - através de ações e sem saber
que estão repetindo - as memórias que ficaram esquecidas ou reprimidas.
49
“Testemunhar um trauma é, de fato, um processo que inclui o ouvinte. Para o processo de
testemunho acontecer, precisa haver uma ligação, a presença íntima e total de um outro na posição
de quem ouve.” (FELMAN; LAUB, 1992, p. 70 – tradução minha).
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entender a linguagem do trauma, bem como seus silêncios repetitivos, nos textos
por ela analisados. Ela adverte o leitor:
It is this plea by an other who is asking to be seen and heard, this call by
which the other commands us to awaken [...] that resonates in different ways
throughout the texts this book attempts to read, and which, in this book’s
understanding, constitutes the new mode of reading and of listening that
both the language of trauma, and the silence of its mute repetition of
50
suffering, profoundly and imperatively demand. (CARUTH, 1996, p. ix).

Merece destaque, nessa passagem, a maneira profunda como Caruth trata a
linguagem do trauma, composta não apenas do elemento verbal, como também de
pausas, silêncios e hesitações, característicos do momento em que se instaura o
trauma.
Em seu livro mais recente, Writing History, Writing Trauma, Dominick LaCapra
(2014) postula acerca da importância da linguagem para que o sujeito traumatizado
não apenas compreenda melhor o trauma vivenciado, mas também redescubra,
dentro de si, possibilidades ou capacidades de agência. Ele explica:
Traumatic Dasein haunts or possesses the self, is acted out or compulsively
repeated, and may not be adequately symbolized or accessible in language,
at least in any critically mediated, controlled, self-reflexive manner. Words
may be uttered but seem to repeat what was said then and function as
speech acts wherein speech itself is possessed or haunted by the past and
acts as a reenactment or an acting-out. When the past becomes accessible
to recall in memory, and when language funtions to provide some measure
of conscious control, critical distance, and perspective, one has begun the
arduous process of working over and through the trauma in a fashion that
may never bring full transcendence of acting-out (or being haunted by
revenants and reliving the past in its shattering intensity) but which may
enable process of judgment and at least limited liability and ethically
responsible agency. These processes are crucial for laying ghosts to rest,
distancing oneself from haunting revenants, renewing an interest in life, and
51
being able to engage memory in more critically tested senses. (LACAPRA,
2014, p. 77).
50

“É esta súplica de um outro que está pedindo para ser visto e ouvido, este chamado pelo qual o
outro nos ordena a despertar (...) que ressoa de diferentes maneiras através dos textos que este livro
se destina a ler e que, no entendimento desta obra, constitui um modo novo de ler e escutar aquilo
que tanto a linguagem quanto o silêncio da repetição muda do sofrer exigem de maneira profunda e
imperativa.” (CARUTH, 1996, p. ix – tradução minha).
51
“O Dasein traumático assombra ou possui o eu, é encenado ou repetido de maneira compulsiva e
pode não ser adequadamente simbolizado ou acessível através da linguagem, pelo menos de
maneira mediada, controlada e reflexiva do ponto de vista crítico. As palavras podem ser proferidas,
mas parecem repetir o que foi dito antes e funcionam como atos de discurso, nos quais o discurso em
si está possuído ou assombrado pelo passado e age como uma encenação ou reencenação. Quando
o passado se torna acessível pela memória e quando a linguagem funciona para fornecer uma
medida de controle consciente, distância e perspectiva críticas, o sujeito adentra o árduo processo de
elaboração do trauma, de maneira tal que pode até não trazer transcendência completa da atuação
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Cumpre destacar, nessa passagem, a cautela utilizada por LaCapra para entender o
papel da linguagem que, num primeiro momento, carece de refinamento e pode não
ser totalmente confiável, assim como a memória, por exemplo; mas, uma vez
trabalhada, ela, a linguagem, pode devolver ao sujeito aquilo de mais valor que o
trauma lhe roubou: seu senso de agência.
Com efeito, dentre os teóricos do trauma, LaCapra parece ser aquele que
trata, de maneira mais prudente, a questão da escuta. O excesso de zelo talvez se
explique pelo risco de que o falante possa ser mal-interpretado ou mesmo se sentir
revitimizado ao dar seu testemunho traumático, o que é suscetível de acontecer com
a comunidade de ouvintes como um todo, não só acadêmicos ou historiadores, mas
também terapeutas. Ele adverte: “Here it is important to recognize that a historian or
other academic, however attentive and empathetic a listener he or she may be, may
not assume the voice of the victim.”52 (LACAPRA, 2014, p. 75). O cuidado que o
ouvinte deve ter, aqui, é o de deixar que a voz do sujeito fale mais alto e, sobretudo,
o cuidado de não julgá-lo. A posição de imparcialidade é a mais desejada para que
um ouvinte seja considerado compassivo. E ele se faz importante à medida em que
deixa que a voz do falante traumatizado prevaleça. O próprio LaCapra se isenta um
pouco de suas ressalvas quando vê no ouvinte compassivo a possibilidade maior de
devolver à vítima um sentido de agência. Ele conclui:
It is important to note that the person being interviewed was not simply a
victim in the past but that victimage may well have been an especially
difficult, disempowering, and incapacitating aspect of the past which may at
times be relived or acted out in the present. Testifying itself, in its dialogic
relation to attentive, empathic listeners, is a way of effecting, at least in part,
a passage from the position of victim compulsively reliving the past to that of
53
survivor and agent in the present. (LACAPRA, 2014, p. 199).

(ou mesmo sentir-se assombrado e reviver o passado em sua intensidade devastadora), mas que
pode capacitar o processo de julgamento, responsabilidade (ainda que limitada) e agência eticamente
responsáveis. Esses processos são cruciais para o sujeito fazer descansar seus fantasmas, criar
distância daquilo que o assombra, renovar um interesse na vida e ser capaz de usar sua memória
para sentidos considerados mais críticos.” (LACAPRA, 2014, p. 77 – tradução minha).
52
“Aqui é importante reconhecer que um historiador ou outro acadêmico, embora seja um ouvinte
atento e compassivo, não pode assumir a voz da vítima.” (LACAPRA, 2014, p. 75 – tradução minha).
53
“É importante dizer que a pessoa sendo entrevistada não foi simplesmente uma vítima no
passado, mas a vitimização pode vir a ter sido um aspecto especialmente difícil e incapacitante do
passado, o que pode às vezes ser revivido ou encenado no presente. O testemunho em si, em sua
relação dialógica com ouvintes atentos e compassivos, é uma maneira de efetivar, ao menos em
parte, a passagem da posição de vítima que revive o passado compulsivamente para a de
sobrevivente e agente no presente.” (LACAPRA, 2014, p. 199 – tradução minha).
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Note-se que, não obstante sua prudência com o traumatizado que testemunha,
LaCapra reconhece o destaque da participação do ouvinte compassivo na relação
dialógica que pode, por sua vez, levar o sujeito que vivenciou um trauma a atribuir
um significante para sua experiência e restituir-lhe o senso de agência (evoluir do
papel de vítima para o de agente) e identidade.
Foi visto também, no capítulo 3 desta tese, que a teoria linguística da
enunciação de Benveniste (2005) pressupõe que o discurso é sempre marcado por
um eu projetando um tu, para estabelecer não apenas diálogos mas identidades.
Ora, uma vez que a atribuição de uma nova identidade ao sujeito (eu) será estudada
em mais detalhes na parte seguinte, parece ser imprescindível, aqui, voltar a
atenção ao ouvinte (tu), porque, sem o ouvinte, sem o outro, esgotam-se as
possibilidades de interação através da linguagem. Que papel importante, então, vem
a ser esse, exercido pelo ouvinte?
Os estudiosos de teoria do trauma reconhecem que o ouvinte ocupa um lugar
de grande destaque no que diz respeito à elaboração do trauma. Não se trata
entretanto, aqui, de um ouvinte qualquer, mas do que se entende como ouvinte
compassivo. É exatamente essa última palavra que Anne Whitehead utiliza para
descrever esse “outro” que desempenha uma função de testemunha. Ela afirma:
“The multiplicity of testimonial voices suggests that recovery is based on a
community of witnesses. Through the compassionate sharing of the story, trauma
resolves itself into new forms and constellations.”54 (WHITEHEAD, 2004, p. 88).
Testemunhar é um comportamento que pode ser entendido como escuta
compassiva e que deveria ser mais encorajado, tanto pelas autoridades públicas
quanto pelas de iniciativa privada, com o intuito de gerar bem-estar aos
traumatizados. O psicanalista húngaro Sándor Ferenczi (2011), ao formular seu
conceito de trauma social, tinha em mente a “desautorização” que advém do nãoreconhecimento (partindo do outro) em relação à narrativa, ou testemunho, do
sujeito traumatizado55.

54

“A multiplicidade de vozes testemunhais sugere que a recuperação se baseia em uma comunidade
de testemunhas. Através do compartilhamento compassivo (grifo meu) da história, o trauma se
decifra em novas formas e constelações.” (WHITEHEAD, 2004, p. 88 – tradução minha).
55
Recentemente, no Brasil, outro exemplo de reconhecimento do testemunho pôde ser visto, através
dos depoimentos de vítimas da ditadura militar, durante a atuação da Comissão Nacional da Verdade,
instituída pelo governo de Dilma Rousseff em 2012. Os relatórios da comissão podem ser acessados
livremente na página eletrônica http://www.cnv.gov.br. Em âmbito internacional, merece destaque o
trabalho da jornalista bielorussa Svetlana Alexievich, premiada com o Nobel de Literatura de 2015.
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A autora Leigh Gilmore defende a hipótese de se trabalhar com “projetos
testemunhais”. Ela explica:
Testimonial projects that involve narrating that which breaks the frame
require for some theories a listener no less than a speaking subject [...]
Trauma lacks an other who will return the story without violence to the
speaker by listening to it carefully [...] Experience is an insufficient category
for the description of trauma: narrative, with the requirement of what I would
56
call here a good-enough listener, is necessary. (GILMORE, 2001: 31).

O comentário de Gilmore não apenas defende a legitimidade das iniciativas de
testemunho, como também situa, com propriedade, a importância e o papel
pacificador do ouvinte como aquele que é capaz de “devolver ao falante a história
sem violência”. Talvez se encontre, aqui, o atributo que torna a função do ouvinte
compassivo ainda mais dotada de singularidade: ela é o reverso da condição de
violência que o trauma necessariamente prescreve.
À luz do que foi visto neste capítulo, e nos anteriores, é possível afirmar que a
segunda dimensão do paradigma teórico situa a escrita feminina do trauma dentro
do diálogo entre o falante traumatizado e o ouvinte compassivo, frequentemente
representado por outra mulher. A presença do ouvinte compassivo pode ser vista
nas três obras literárias contempladas nesta tese, mas uma menção mais
evidenciada dele aparece em Ventos do Apocalipse, durante o episódio em que
Emelina relata sua história traumática à enfermeira Danila. Uma distinção ainda
maior é dada ao fato de que a ouvinte é uma mulher; na verdade, duas mulheres,
pois a filha de Emelina também está presente. Embora haja episódios de igual
ênfase em A costa dos murmúrios (como, por exemplo, quando Evita escuta o
testemunho de Helena, esposa do capitão do exército português) e em A casa das
sete mulheres (Mariana e a tia Antônia protagonizam episódios como ouvintes de
Manuela), nessas duas últimas obras o “chamado” para o ouvinte compassivo se dá
na peculiaridade dos diários de Manuela e de “Os Gafanhotos”, de Evita, conforme
visto no capítulo 3. Pode-se dizer que quem escreve um diário não o faz só para si,
Em seu primeiro livro, War’s Unwomanly Face (1985), por exemplo, a escritora reuniu entrevistas com
mais de duzentas mulheres soviéticas que, durante a Segunda Guerra, lutaram contra o regime
nazista.
56
“Os projetos de testemunho que envolvem narrar aquilo que rompe com a conformação demanda
em sua teoria, e em igual escala, um ouvinte e um sujeito falante (...) O trauma carece de um outro
que irá devolver a história sem violência ao falante, ao escutá-lo com atenção (...) A experiência é
uma categoria insuficiente para a descrição do trauma: a narrativa, sob a condição do que eu
chamaria aqui de um bom ouvinte, se faz necessária.” (GILMORE, 2001, p. 31 – tradução minha).
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mas com o intuito de ser ouvido por outro. Ou ainda, que o diário é um tipo de
legado, de testamento que se deixa para alguém, mesmo que esse outro não seja
nomeado. Mas há, nos diários, uma voz que quer se fazer ouvida, que quer libertar o
que a aprisiona em detalhes tão íntimos que deixariam um ouvinte designado
constrangido.
Além dos estudos da teoria do trauma, a escrita de vida (life writing) se ocupa
de entender como situar a escrita do self entre as realidades e ficções que habitam
as diferentes formas de relato escrito do “eu” que busca um ouvinte (“tu”). Um dos
estudiosos de mais prestígio dessa corrente é o inglês Max Saunders (2010), autor
de Self Impression: Life-Writing, Autobiografiction, and the Forms of Modern
Literature. Saunders se vale de uma citação da maior biógrafa britânica da
atualidade, Hermione Lee (2005), para definir a escrita de vida. Ele diz:
Life-writing has been an area of major development in literary studies since
the 1970’s, and many of its key theorists are discussed here. Yet it remains
a contentious term, covering a wide range of texts and forms. Indeed, its
contentiousness arises at least partly because it seems, to some, to cover
too many. As one leading British biographer, Hermione Lee, writes, it is
sometimes used ‘when different ways of telling a life-story – memoir,
autobiography, biography, diary, letters, autobiographical fiction – are being
discussed together.’ Though, as Lee notes, another main usage is ‘when the
distinction between biography and autobiography is being deliberately
57
blurred.’’’ (LEE, 2005, apud SAUNDERS, 2010, p. iii)

Essa citação, mesmo sendo indireta, é válida por utilizar dois autores de grande
renome da linha de escrita de vida e por apresentar uma conceituação que, talvez,
consiga situar, razoavelmente, um termo tão abrangente quanto controverso.
Saunders, de uma maneira tão original quanto lúdica, funde os termos
autobiographical

(autobiográfico)

e

fiction

(ficção)

no

que

ele

denomina

autobiografiction, que pode ser traduzido, neste momento de crítica literária, como
autoficção. Ele explica:

57

“A escrita de vida tem sido uma área de grande desenvolvimento nos estudos literários desde os
anos setenta (...) Ainda assim, esse termo continua a ser controverso, cobrindo uma gama vasta de
textos e formas. Com efeito, sua controvérsia advém parcialmente porque, para alguns, ele parece
cobrir demais. Como escreve uma biógrafa britânica de destaque, Hermione Lee, ele é às vezes
usado ‘quando maneiras diferentes de se contar uma história de vida – memorial, autobiografia,
biografia, diário, carta, autoficção – estão sendo discutidos juntos.’ Embora, como observa Lee, outro
uso importante é ‘quando a distinção entre biografia e autobiografia é propositadamente turva.’” (LEE,
apud SAUNDERS, 2010, p. iii – tradução minha).
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Just as ‘autobiografiction’, in its broadest signification, represents a variety of
interactions between autobiography and fiction, we need a term that covers
the variety of intercations between biography and fiction. I propose
biografiction here, which at least provides symmetry if not elegance; and
58
which has anyway been implied by the umbrella term ‘auto/biografiction’.
(SAUNDERS, 2010, p. 215).

Em seguida, o autor propõe três tipos diferentes de autoficção, dentre as
quais interessa para esta pesquisa o que ele denomina de framed pseudoautobiographical works, que traduzo livremente como “obras pseudo-autobiográficas
moldadas”, por ser a categoria que melhor enquadra os diários de Manuela
(Cadernos de Manuela) e os de Eva Lopo (“Os Gafanhotos”). Trata-se de obras
literárias “which incorporate fictional firstperson material (diary entries, journals,
letters, travelogues, etc.) within another narrative.”59 (SAUNDERS, 2010, p. 218219). A categoria proposta por Saunders iluminou o entendimento dos “pseudodiários” de Manuela e Eva Lopo, narrados por um self, um eu que se intitula como
sendo a voz da protagonista e narra sua história à parte, num capítulo em primeira
pessoa, intercalado a uma narrativa em terceira pessoa. As duas estratégias
narrativas se revezam de maneira pendular, o que reforça o primeiro aspecto da
ciclicidade do paradigma teórico. A escolha pelo gênero do diário pode ser pensada,
também, como uma maneira propositada de projetar uma voz feminina, outrora
silenciada pelo cânone histórico patriarcal que predomina nas narrativas de guerra.
Ou, mesmo, que os diários sejam motivados pela falta de escuta. De toda forma, a
opção pela “narrativa pseudo-autográfica moldada”, no dizer de Saunders, parece
salientar uma resistência ao silêncio opressor e à vitimização que afligem a mulher
traumatizada pela guerra.
Outra

contribuição

elucidativa

da

teoria

de

Saunders

para

melhor

entendimento da complexidade dos diários de Manuela e Eva Lopo é quando ele
associa a escrita de vida com a tessitura, o ato de tecer. Ele sugere que a escrita de
vida é a escrita de “the perpetual weaving and unweaving of the self.”60
(SAUNDERS, 2010, p. 32). Viu-se, no capítulo 3 desta tese, a aproximação entre a
58

“Assim como a autobiograficção (autoficção), em seu significado mais amplo, representa uma
variedade de interações entre autobiografia e ficção, é preciso um termo que cubra a variedade de
interações entre biografia e ficção. Eu proponho biograficção aqui, que ao menos provê simetria, se
não elegância; o qual já estava implícito no termo guarda-chuva ‘auto/biograficção’.” (SAUNDERS,
2010, p. 215 – tradução minha).
59
“que incorporam material ficcional em primeira pessoa (entradas de diário, relatos pessoais, cartas,
relatos de viagem) com outra narrativa.” (SAUNDERS, 2010, p. 218-219 – tradução minha).
60
“do eterno tecer e destecer de si.” (SAUNDERS, 2010, p. 32 – tradução minha).
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escrita dos diários de Manuela e Eva Lopo com a tessitura de Penélope. À maneira
da rainha de Ítaca, que tecia e bordava, esse tipo de escrita feminina tenta unir e
preencher silêncios, lacunas e os buracos deixados pelo trauma do real. E
novamente cito Ruth Silviano Brandão e Lúcia Castello Branco para relembrar:
É, portanto, através de uma estrutura paradoxalmente prolixa e elíptica que
o texto feminino se desenvolve. Afinal, o furo é sempre bordejado por uma
margem, por um desenho, que por sua vez contornará outros furos,
bordejados por outras margens. Como um bordado. (BRANDÃO;
CASTELLO BRANCO, 1989, p. 141)

E as mesmas autoras, para concluir, confirmam a preferência da escrita feminina
pela escrita de vida, pelo que elas denominam “gêneros do impossível: os diários, as
cartas, as memórias, as autobiografias” (BRANDÃO; CASTELLO BRANCO, 1989, p.
142).
Seria possível escrever outro capítulo apenas sobre a analogia entre o ato de
costurar e as narrativas femininas do trauma. Porém, cumpre sintetizar que a mulher
que costura, semelhante à mulher que escreve ficção de trauma, busca unir
pedaços, fragmentos que foram desconjuntados pela experiência traumática. É
importante lembrar também que a atividade de costurar é repetitiva: assim como o
trauma, ela procura sempre retornar à casa onde se iniciou o bordado. Todo
bordado é feito através de gestos manuais repetitivos. Mas, através da repetição dos
movimentos da mão e da agulha, aquela que tece descobre que é possível
reagregar partes desconexas, juntar margens que o trauma apartou como uma
rachadura no espelho, uma trinca num muro, uma cicatriz na pele perfurada. No
arremate está a possibilidade de unir as bordas, de reedificar uma estrutura, de
reatar um tecido rasgado. O arremate traz um sentido para aquilo que ficou
desprovido de significação, ele provê uma solução desejável para uma história que
ficou sem desfecho. A costura possibilita uma reconfiguração do que havia sido
danificado e dado por perdido. Ela é ao mesmo tempo recreação e recriação.
Por enquanto cumpre concluir que, quando se pensa na semelhança entre o
ato de costurar e a escrita do trauma, é possível sugerir que esse tipo de escrita,
primeiramente feito de maneira repetitiva, tem por objetivo gerar identidade, mesmo
que temporária e imaginada, para uma vida que foi acometida, cindida e
descaracterizada pelo trauma. E que o ato de tecer representa, além de uma
metáfora do trabalho de luto, a sabedoria daquela que tece. Na parte seguinte, se
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tratará como se dá esse processo de restituição da identidade através da escrita de
vida.
5.3 Narrativas em busca de identidade(s)
Esta última parte deste capítulo retoma o ponto em que foi encerrada a
anterior, ou seja, as contribuições do estudo de escrita de vida de Saunders e como
essa escrita possibilita restituir a identidade desfigurada pela experiência traumática.
Ao definir como se dá o processo identitário da escrita de auto/biograficção,
Saunders concebe a escrita como um tipo de performance. Ele afirma: “writers are
consciously and deliberately shifting into the shapes of other subjectivities, and thus
revealing the performance involved in the achievement of any subjectivity.”61
(SAUNDERS, 2010, p. 528). Aqui, Saunders parece tocar o cerne da questão que
envolve a formação de identidades, que é performance, reconhecendo a influência
de Judith Butler, que tratou desse assunto de forma mais pormenorizada. No
capítulo 4 desta tese foi tratado como a teoria de “atos performativos” de Butler
(2010a) se insere no processo de formação de identidades nas narrativas femininas.
Conforme foi dito, para a autora, todo gênero é uma identidade socialmente
construída e, sendo assim, pode-se pensar em gênero como um fenômeno do
imaginário, como representação e como atribuição de uma identidade formada em
relação dual com a imagem do semelhante.
LaCapra aborda a questão da performance à sua maneira, ao estabelecer os
conceitos de ausência e perda e ao falar de seus correlatos: melancolia X luto e
encenação X elaboração. Entretanto, como o próprio autor adverte que esses
conceitos não devem ser entendidos em termos cartesianos, é possível enxergar, na
encenação, o termo que mais se aproxima da noção de performance, uma
possibilidade de elaboração do trauma.
O autor explica: “Still, with respect to traumatic losses, acting-out may well be
a necessary condition of working-through, at least for victims.”62 (LACAPRA, 1999, p.
717). É com base na ideia de atuação como elaboração que LaCapra concebe o
61

“Os escritores de auto/biograficção assumem, de maneira consciente e proposital, os formatos de
outras subjetividades e, com isso, revelam a performance necessária para se atingir qualquer
subjetividade.” (SAUNDERS, 2010, p. 528 – tradução minha).
62
“Entretanto, em respeito às perdas traumáticas, a encenação pode ser também uma condição
necessária de elaboração, ao menos para as vítimas.” (LACAPRA, 1999, p. 717 – tradução minha).
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“jogo fort/da”, descrito por Freud após observar como seu neto lidava com o trauma
da ausência da mãe, como uma encenação (LACAPRA, 1999, p. 701). Embora não
esteja claro se a separação da criança e da mãe vem a ser uma ausência ou perda
(LACAPRA, 1999, p. 701), pode-se pensar na atividade lúdica desenvolvida pela
criança, feita de modo encenado, como uma maneira de elaborar seu trauma. Por
fim, LaCapra relembra que, para Lacan, a união pré-edípica com a mãe é situada
explicitamente como imaginária (LACAPRA, 1999, p. 703 – grifo meu). Sendo assim,
o jogo que o menino encena pode ser entendido como uma forma de recuperar o
“sentimento oceânico” e, dessa forma, a criança estaria elaborando a vivência
traumática que a distância da mãe lhe impusera63. Aqui se pode ver, mais uma vez,
a relação entre o performático e o imaginário e como essa ligação pode conduzir a
uma elaboração do trauma. A partir dessa elaboração, a relação entre o menino e a
mãe passa a ganhar uma nova identidade, ainda que seja transitória e imaginada.
A questão da escrita como identidade é algo que inquieta e fascina,
simultaneamente, tanto os teóricos da teoria do trauma quanto os de escrita de vida.
Autora de crítica literária e ficção biográfica, Meg Jensen (2014), que co-editou com
Margaretta Jolly o livro We Shall Bear Witness: Life Narratives and Human Rights,
parte da confrontação pessoal com a experiência do trauma para advogar, de modo
enfático, em favor da escrita de autoficção como maneira de restituir a identidade
aos traumatizados. Essa ideia remonta aos estudos que Freud (2010b) fez acerca
da escrita criativa64 e da autobiografia de um paciente paranoico, relatada no volume
XIII de sua obra e intitulada O Caso Schreber65. Por vezes, ela se refere a esse tipo
peculiar de escrita como “narrativas de identidade”. Em seu artigo “Why Write Sad
63

Note-se que, antes de LaCapra, Hélio Pellegrino (1986) aborda esse mesmo tema em seu célebre
texto “Édipo e Paixão”, do livro Os sentidos da paixão.
64
Freud (1908) dedica-se a estudar, em seu artigo “Escritores criativos e devaneios”, a matéria da
escrita criativa. Ele traça um paralelo entre os escritores criativos e as brincadeiras infantis e conclui
que ambos (adultos que escrevem e crianças que brincam) associam a imaginação a objetos
tangíveis do mundo. O adulto, entretanto, diferentemente da criança, parece substituir o prazer de
brincar pela satisfação advinda da fantasia e do devaneio.
65
FREUD, Sigmund. “Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em
autobiografia – O Caso Schreber.” Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras,
2010. Obras Completas, v. 13. Trata-se do relato autobiográfico de um juiz-presidente, Daniel Paul
Schreber, que vinha de uma família tradicional da Saxônia. Intitulado Memórias de um doente dos
nervos, o livro de Schreber descreve seu delírio paranoico de salvar o mundo e a condição para
alcançar sua redenção: transformar-se em mulher. É importante mencionar que Freud não conheceu
Schreber pessoalmente: ele interpreta o caso clínico curioso desse magistrado unicamente a partir da
escrita delirante de seu autor, dotada tanto de sagacidade quanto de criatividade. Sugere-se que,
além do estudo freudiano sobre o dado caso, leia-se também a reinterpretação que Gilles Deleuze e
Félix Guattari (2010) propõem, sobre o mesmo tema, em O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia.
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Stories? Post-traumatic Writers and the Problems of Representational Modes of
Narration in Autobiographical Fiction”, Jensen (2014) explica:
Metaphoric and fictive forms allow victims of trauma the chance to confront,
reinvent and revise the past. By doing so, they negotiate their experiences
and come to construct new, socially acceptable identity narratives necessary
to survival. In these literary narratives, the victimized past is a story with a
beginning, middle and an end, and the future holds a new identity they can
66
narrate for themselves. (JENSEN, 2014, p. 36-37)

Note-se que, em tais narrativas (as narrativas de identidade), a desconexão do
passado vitimizado é amarrada, costurada, atribuindo-lhe uma sequência que não
lhe é singular. Por meio dessa articulação, que é performática, uma vez que encena
um passado ideal, é possível elaborar a experiência traumática e conferir ao
traumatizado nova identidade.
De fato, Jensen acredita que a escrita de autoficção seja terapêutica à medida
em que propicia àquele que escreve a reescrita de si mesmo: “Writers of posttraumatic autobiographical fiction, I suggest, use this form not only to confront and
rewrite the incidents that inscribed their sense of difference—but to also, in effect,
rewrite themselves.”67 (JENSEN, 2014, p. 7).
O caráter, ao mesmo tempo imaginativo e inovador, desse tipo de escrita
pode beneficiar os traumatizados mas também provocar dissidências, principalmente
porque a autoficção, muitas vezes, confronta-se com a justiça e, portanto, com as
narrativas ditas “fatuais” que se esperam de relatos de acontecimentos traumáticos.
A autora admite essa disparidade de interesses entre o sistema público de justiça e
os traumatizados e reitera que, para as vítimas de trauma, a justiça pública nem
sempre é capaz de prover uma solução tão terapêutica quanto a escrita. Jensen
explica:
But, while public justice cannot be served unless an atrocity is named,
identified and, finally, narrated as fact-based evidence, the form of narration
that is of use to victims is likely to be very different from what is of use to the
66

“Formas metafóricas e ficcionais permitem às vítimas de trauma a chance de confrontar, reinventar
e revisar o passado. Ao fazerem isso, elas negociam suas experiências e vêm a construir narrativas
de identidade novas e socialmente aceitáveis, necessárias à sobrevivência. Nessas narrativas
literárias, o passado vitimizado é uma história com começo, meio e fim, e o futuro lhes reserva uma
nova identidade que elas podem narrar para si mesmas.” (JENSEN, 2014, p. 36-37 – tradução
minha).
67
“Sugiro que os escritores de ficção pós-traumática usem essa forma não apenas para confrontar e
reescrever os incidentes que lhes inscreveram um senso de diferença – mas também, com efeito,
para reescreverem a si mesmos.” (JENSEN, 2014 p. 7 – tradução minha)
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state [...]This notion that only fact-based accounts of trauma are of value is
linked to the need for historical accuracy in public records of atrocity in its
aftermath. Such thinking nevertheless flies in the face of what many victims
68
of trauma find useful, helpful and therapeutic. (JENSEN, 2014, p. 8-9).

A passagem destaca uma indagação pessoal a respeito da eficácia - ou não - do
papel

das

autoridades

públicas

enquanto

provedoras

de

bem-estar

aos

traumatizados. Parece haver um conflito de interesses em relação ao que se espera
das vítimas: seus relatos devem auxiliar o estado na reconstituição das catástrofes
ou na reconstrução de si mesmas?
Os relatos e testemunhos que interessam às autoridades judiciais são
limitados conquanto não poderem conceber a subjetividade de quem narra e
estabelecer uma aproximação dialética entre res facta e res ficta. Pode-se pensar
que as autoridades públicas se beneficiariam em conhecer a fundo a teoria do
trauma e, se isso fosse possível, ficaria mais fácil de entenderem, por exemplo, a
“crise da verdade” que caracteriza o retorno traumático, e suas implicações para o
que se espera de um relato. Jensen considera praticamente impossível que um
relato traumático possa ser construído a partir de fatos e afirma:
The difficulty of linearity for post-trauma narrativization is coupled with the
symptomatic silence of sufferers, making fact-based trauma narratives
nearly impossible to construct. Victims have therefore often had to find other
methods for telling their stories and creating those all-important alternative
identities. In the cases of the writers I examine here, the use of symbolic,
representational and metaphoric means to construct identity narratives
69
expresses the felt difference of their life stories. (JENSEN, 2014, p. 12).

Cumpre notar que a autora menciona aqui a primeira característica do paradigma
das narrativas femininas de trauma (a não-linearidade, ou ciclicidade) e como essa

68

“Mas enquanto a justiça pública não pode ser exercida a menos que uma atrocidade seja
nomeada, identificada e, finalmente, narrada como evidência baseada em fatos, a forma de narração
que é útil às vítimas é provavelmente muito diferente daquela que é útil para o estado (...) Essa noção
de que somente os relatos de trauma baseados em fatos possuem valor está ligada, por sua vez, à
necessidade de precisão histórica nos registros públicos das sequelas de atrocidades. Esse modo de
pensar, entretanto, se insere na contramão do que muitas vítimas de trauma consideram útil,
prestativo e terapêutico.” (JENSEN, 2014, p. 8-9 – tradução minha).
69
“A dificuldade de linearidade na narrativização pós-traumática é ladeada pelo silêncio sintomático
dos que sofrem, fazendo que narrativas de trauma baseadas em fatos sejam praticamente
impossíveis de se construir. Consequentemente, as vítimas são impelidas a encontrar outros métodos
para contar suas histórias e criar identidades alternativas relevantes. No caso dos escritores que
estudo aqui, o uso de meios simbólicos, representacionais e metafóricos, ao construírem narrativas
de identidade, expressa uma diferença marcante em suas histórias de vida.” (JENSEN, 2014, p. 12 –
tradução minha).
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condição leva os traumatizados a buscarem soluções que não podem ser oferecidas
pelas autoridades de justiça e, em alguns casos, nem pelas autoridades médicas.
A autora insiste em pensar que o estado não oferece uma solução satisfatória
para a elaboração do trauma e que essa só é possível através da instância da
representação, que a autoficção, especificamente, propicia. Jensen conclui seu
raciocínio ao ponderar:
For cases in which a retelling of factual details, far from being therapeutic,
might merely serve to re-traumatize both reader and writer, metaphoric and
representational modes of narration serve a number of essential purposes,
70
not least of which is the establishment of a new, non-victimized self-hood.
(JENSEN, 2014, p. 9-10).

Aqui a autora reforça os elementos que ela vê como constituidores de identidade e
que são característicos da autoficção: as metáforas e a representação. Uma
identidade livre de trauma é aquela que se estabelece por meios representacionais,
performativos e imaginativos, algo que só a escrita, ao contrário da justiça,
possibilita.
Levando-se em consideração, à luz da afirmativa de Shoshana Felman,
segundo a qual a história contemporânea se divide em dois polos, o do julgamento e
do trauma (FELMAN, 2002, p. 3), é possível entender a incompatibilidade entre o
que a teoria do trauma e as autoridades de justiça oferecem, em termos de
possibilidades de elaboração, ao traumatizado.
Isso se torna ainda mais evidente quando se estuda o trauma de guerra, por
exemplo. Que tipo de reparação as autoridades legais podem prover, por exemplo,
às mulheres que sofreram traumas advindos das consequências da guerra? Essa
ausência de solução por parte do sistema de lei e justiça é o que leva alguns
teóricos do trauma, como Anne Whitehead, a estabelecerem uma aproximação entre
ficção de trauma e narrativas pós-coloniais (ficção pós-colonial), como possível
resposta à falta de restauração do trauma imperialista. Ela afirma: “Trauma fiction
overlaps with postcolonial fiction in its use of intertextuality to allow formerly silenced

70

“Para os casos em que recontar os detalhes fatuais, longe de ser terapêutico, pode servir apenas
para retraumatizar, tanto o leitor quanto o escritor, os modos metafóricos e representativos da
narração atendem uma série de propósitos, sem falar do estabelecimento de uma identidade nova,
não vitimizada.” (JENSEN, 2014, p. 9-10 – tradução minha).
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voices to tell their own story.”71 (WHITEHEAD, 2004, p. 85). No comentário de
Whitehead, surge uma pista do que pode diferenciar os relatos legais dos literários,
que é permitir – ou não - ao traumatizado que conte, de forma livre, a história
impossível que carrega dentro de si.
Duas das narrativas aqui estudadas fazem referência à condição pós-colonial
de Moçambique: Ventos do Apocalipse, de Paulina Chiziane, e A costa dos
murmúrios, de Lídia Jorge. Ambas apresentam a versão histórica do trauma da
guerra através das vozes femininas de suas protagonistas, que teriam passado
desapercebidas em narrativas históricas tradicionais e de cunho patriarcal. Embora
não inserida no contexto pós-colonial, a narradora Manuela apresenta sua versão da
Guerra dos Farrapos, legitimando a experiência traumática vivenciada pelas sete
mulheres da casa da Estância da Barra, em vez de contar uma história de feitos de
bravura e heroísmo de homens combatentes. São vozes de mulheres que, após
terem a liberdade de contar a história traumática que carregam dentro de si,
evoluem da condição de vítimas silenciosas a de agentes da própria história.
O resgate do papel de agente, visto anteriormente numa afirmativa de
Dominick LaCapra, é estudado com mais veemência por outros teóricos, tanto de
teoria de trauma quanto de escrita de vida. Leigh Gilmore (2001), por exemplo,
trabalha mais ativamente dentro de ambas as linhas, com a questão autobiográfica
em The Limits of Autobiography: Trauma and Testimony e como esse gênero
contribui para apoderar e revestir o sujeito traumatizado do papel de agente. Ela
explica:
For many writers, autobiography’s domain of first-person particularities and
peculiarities offers an opportunity to describe their lives and their thoughts
about it; to offer, in some cases, corrective readings; and to emerge through
writing as an agent of self-representation, a figure, textual to be sure, but
72
seemingly substantial, who can claim ‘I was there’ or ‘I am here.’”
(GILMORE, 2001, p. 9).

71

“O encontro entre a ficção de trauma e a ficção pós-colonial se dá ao usar a intertextualidade para
permitir que as vozes outrora silenciadas contem sua própria história.” (WHITEHEAD, 2004, p. 85 –
tradução minha).
72
“Para muitos escritores, o domínio autobiográfico das particularidades e peculiaridades em
primeira pessoa oferece uma oportunidade de descreverem suas vidas e seus pensamentos sobre
ela; oferece, em muitos casos, leituras corretivas e a condição de emergirem, através da escrita,
como agentes da própria representação; uma figura, precisamente textual, porém aparente e
substancial, capaz de afirmar ‘Eu estive lá’ ou ‘Eu estou aqui’” (GILMORE, 2001, p. 9 – tradução
minha).
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Cumpre relembrar, à luz desse comentário, a importância da presença dos
“Cadernos” de Manuela e “Os Gafanhotos” de Eva Lopo: como esses
“pseudodiários” agregam um papel de agente histórica à mulher que narra seu
trauma de guerra e acabam revestindo de maior valor uma narrativa que, talvez não
tão pungente, se se limitasse a narrar apenas em terceira pessoa.
Fica evidente que, tanto em A casa das sete mulheres quanto em A costa dos
murmúrios, Manuela e Evita, respectivamente, têm suas identidades ressignificadas
ao longo das duas narrativas. Após o fim da guerra, Manuela decide sair da Estância
da Barra e recomeçar sua vida em Pelotas. Evita, após delatar as atrocidades do
exército português ao jornal moçambicano Hinterland, vem a ter um envolvimento
amoroso com Álvaro Sabino. Mesmo na narrativa de Ventos do Apocalipse, toda ela
em terceira pessoa, Minosse passa a chefiar uma nova família, com seus filhos
adotados, dentro da antiga aldeia, só que agora livre das tropas portuguesas. Na
mesma obra, Emelina também parte para uma vida nova, ao lado da filha pequena
em seu colo – sendo a criança, aqui, a própria metáfora de um recomeço. À luz
dessa evidência neste capítulo e no capítulo anterior sobre o Imaginário, é possível
afirmar que a terceira dimensão do paradigma teórico situa a escrita feminina do
trauma dentro da busca de uma instância identitária, em que se dará o
restabelecimento de uma nova identidade para a mulher traumatizada pela guerra.
Além da autobiografia, seus subgêneros

̶ de acordo com a terminologia

empregada por Saunders e adotada neste trabalho

̶ , por serem narrados em

primeira pessoa (seja ela o autor explícito, implícito ou vozes de personagens),
parecem figurar como as estratégias narrativas que mais convencem o leitor de que
se está diante da autenticidade de um relato pessoal. É difícil pensar que as
autoridades de justiça concederiam a mesma liberdade a um indivíduo.
Dentro da Encyclopedia of Life Writing, editada por Margaretta Jolly (2001),
Gilmore admite:
Insofar as trauma can be defined as that which breaks the frame, rebuilding
a frame to contain it is as fraught with difficulty as it is necessary. Trauma is
never exclusively personal; it always exists within complicated histories, both
individual and collective. Placing a personal history of trauma within a
collective history compels one to consider that cultural memory, like personal
memory, may also possess “recovered” or “repressed” memories. In this
context, the difficult articulation of trauma entails situating a personal agony
within a social and cultural context, and articulating a spreading network of
connections. This implicit evocation of a sense of shared experience goes to
the centre of first-person accounts, however dissident and dissonant their
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voices, and the value they hold for understanding and reconceiving the
73
relations among self, trauma, and history. (GILMORE apud JOLLY, 2001,
p. 828).

Cumpre ressaltar que Gilmore não funde a memória individual com a coletiva, nem
mesmo a história individual com a coletiva, mas admite a coexistência pacífica e
necessária de ambas as instâncias para propósitos de elaboração do trauma.
Com efeito, pode-se afirmar que a autobiografia acaba se tornando uma
homenagem ao indivíduo que a narra e, por que não dizer, à própria liberdade de
expressão. É essa ideia que Gilmore reforça ao concluir sua pesquisa sobre o
gênero autobiográfico: “In autobiography, a person, solid and incontestable, testifies
to having lived. An autobiography is a monument to the idea of personhood, to the
notion that one could leave behind a memorial to oneself.”74 (GILMORE, 2001, p. 1213). Os gêneros autobiográficos, principalmente a autoficção, a autobiografiction de
Saunders, parecem prover uma reparação que a justiça não foi igualmente capaz de
oferecer ao sujeito traumatizado. Talvez tenha sido isso que Gayatri Spivak tinha em
mente ao postular que “autobiography is a wound where the blood of history does
not dry.”75 (SPIVAK apud APPIAH, 1995, 172).
Através da autoficção, a imaginação vem em auxílio da formação de uma
nova identidade, que propicia a elaboração do trauma. É o que a teórica Celia Hunt
alega em The Encyclopedia of Life Writing, editada por Margaretta Jolly (2001). Ela
ressalta, mais especificamente, o valor terapêutico da escrita de diários, ao afirmar:
Diary writing may also function in this way, providing the locus for an internal
dialogue with an absent person, who becomes the implied reader or listener.
Writing here provides a safety valve, enabling the writer to objectify
73

“Uma vez que o trauma pode ser definido como aquilo que quebra o modelo, reconstruir um
modelo para contê-lo é tão penoso quanto necessário. O trauma nunca é exclusivamente pessoal; ele
sempre existe dentro de histórias complicadas, tanto individuais quanto coletivas. Situar uma história
pessoal de trauma dentro de uma história coletiva, faz que se considere que a memória cultural, tal
como a memória pessoal, pode possuir também memórias “recuperadas” ou “reprimidas”. Nesse
contexto, a articulação difícil do trauma implica situar uma agonia pessoal dentro dum contexto
sociocultural, bem como articular uma rede abrangente de conexões. Essa evocação explícita de um
senso de experiência compartilhada ocupa o centro dos relatos de primeira pessoa, não obstante a
dissidência e dissonância de suas vozes e o valor que elas possuem para o entendimento e o
restabelecimento das relações entre o eu, o trauma e a história.” (GILMORE apud JOLLY, 2001, p.
828 – tradução minha).
74
“Na autobiografia, uma pessoa sólida e incontestável testemunha ter vivido. Uma autobiografia é
um monumento à ideia da individualidade, à noção de que o sujeito poderia deixar um memorial para
si mesmo.” (GILMORE, 2001, p. 12-13 – tradução minha).
75
“a autobiografia é uma ferida em que o sangue da história não secou.” (SPIVAK apud APPIAH,
1995, p. 147-180 – tradução minha).
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uncomfortable feelings, but it may also provide a way of “holding” those
76
feelings on one’s own or jointly with the other through imagination. (HUNT
apud JOLLY, 2001, p. 691).

Aqui a autora emprega os conceitos narratológicos não só de ouvinte implícito como
de leitor implícito, e este figura aqui como uma espécie de ouvinte. De uma maneira
ainda mais contundente, entretanto, a autora sintetiza as operações que se dão no
segundo e no terceiro momentos do paradigma das narrativas de trauma: o diálogo
com o ouvinte compassivo e o uso da imaginação permitem, além do que é
mencionado como uma válvula de escape para quem escreve, conferir-lhe uma nova
identidade.
Hunt (2010) também advoga, enfaticamente, o uso da escrita criativa com
base autobiográfica, enquanto meio de insight e ganho terapêutico em seu artigo
“Therapeutic Effects of Writing Fictional Autobiography”. A mesma ideia é defendida
pelo teórico Paul John Eakin (2008), em seu livro Living Autobiographically: How We
Create Identity in Narrative. O autor afirma: “the ability to deliver a coherent selfnarrative is often accepted as a sign of (recovered) health and normality.”77 (EAKIN,
2008, p. 44). Para Eakin, o benefício terapêutico se faz possível uma vez que a
escrita de vida confere identidade a quem a escreve. Ele explica: “when it comes to
our identities, narrative is not merely about the self, but is rather in some profound
way a constituent part of self.”78 (EAKIN, 2008, p. 25).
Mais uma vez, a analogia entre o ato de tecer e a escrita do trauma se faz
pertinente. Trata-se de atividades repetitivas que requerem planejamento,
criatividade e imaginação. As partes fendidas, uma vez unidas pelos pontos
(significantes), passam a conferir um novo significado, um “novo visual”, à peça. A
mulher que narra um trauma o faz de maneira circular, cíclica, atribuindo
significantes a fragmentos de vida que, agora unidos, lhe conferem uma identidade
nova.
Sua tessitura veste feridas silenciosas.
76

“A escrita de diários também pode funcionar dessa maneira, fornecendo o local para um diálogo
interno com uma pessoa ausente, que se torna o leitor ou o ouvinte implícitos. A escrita, aqui, provê
uma válvula de escape, permitindo ao escritor objetivar sentimentos desconfortáveis, mas também
pode proporcionar uma forma de “guardar” esses sentimentos para si ou de partilhá-los com o outro
através da imaginação.” (HUNT apud JOLLY, 2001, p. 691 – tradução minha).
77
“a habilidade de apresentar uma narrativa pessoal é aceita, frequentemente, como um sinal de
(recuperação) de saúde e normalidade.” (EAKIN, 2008, p. 44 – tradução minha).
78
“no que se refere às identidades, a narrativa não trata simplesmente do ‘eu’ mas, de forma
profunda, sobre uma parte constituinte ao ‘eu’.” (EAKIN, 2008, p. 25 – tradução minha).
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6 CONCLUSÃO
“There is no greater agony than bearing a untold story inside you.”
(ANGELOU, 1997, p. 22.

O trauma traz consigo uma ambiguidade aparentemente sem solução: ele é
vivenciado por alguém dotado de fala, mas a profundidade do encontro traumático
com o Real pode lhe suspender a fala por um dado momento, demandando certo
tempo para ser capaz de organizar e dar sentido a seu discurso, ou seja, para
simbolizá-lo. Tal condição talvez seja o que levou Adorno a afirmar que “escrever um
poema após Auschwitz é um ato bárbaro.” (ADORNO, 2009, p. 56).
Em sequência ao questionamento de como escrever sobre o trauma, pode-se
indagar: por que escrever sobre algo tão triste? Em seu artigo intitulado “Modern
Fiction”79, Virginia Woolf (1953) esclarece que o material da ficção (“the stuff of
fiction”), em particular o da escrita feminina, contempla uma gama da maior
variedade possível, tão amplo quanto se escrever sobre a vida. Ela afirma:
Life is not a series of gig lamps symmetrically arranged; life is a luminous
halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of
consciousness to the end. Is it not the task of the novelist to convey this
varying, this unknown and uncircumscribed spirit, whatever aberration or
complexity it may display, with as little mixture of the alien and external as
possible? We are not pleading merely for courage and sincerity; we are
suggesting that the proper stuff of fiction is a little other than custom would
have us believe it. (…) The ‘proper stuff of fiction’ does not exist; everything
is the proper stuff of fiction, every feeling, every thought; every quality of
brain and spirit is drawn upon; no perception comes amiss. And if we can
imagine the art of fiction come alive and standing in our midst, she would
undoubtedly bid us break her and bully her, as well as honour and love her,
for so her youth is renewed and her sovereignty assured. (WOOLF, 1953, p.
80
154).

79

Publicado originalmente em 1919.
“A vida não é uma série de lâmpadas de rosca organizadas de maneira simétrica; a vida é um halo
luminoso, um envelope semitransparente que nos cerca desde o início da consciência até o fim. Não
seria tarefa do romancista expressar esse espírito variado, desconhecido e indefinido, não obstante
as aberrações e a complexidade que ele possa apresentar, com a menor mescla possível de
estranheza e externalidade? Não estamos simplesmente defendendo a coragem e a sinceridade;
estamos sugerindo que o material ideal da ficção é diferente do que nos leva a crer a convenção. O
‘material ideal’ da ficção não existe; tudo é material para a ficção: cada sentimento; cada
pensamento; cada qualidade do cérebro e do espírito em que se baseia; nenhuma percepção vem
sem propósito. E se pudéssemos imaginar a arte da ficção como viva e atuante em nosso meio, ela
provavelmente nos pediria para parti-la e persegui-la, bem como para honrá-la e amá-la, pois assim
se renova seu frescor e garante-se sua soberania.” (WOOLF, 1953, p. 154 – minha tradução)
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O comentário de Woolf sobre a inexistência de um “material ideal para a
ficção” estabelece que a ficção, assim como a vida, é o terreno do desconhecido, do
indefinido, do mistério (reforçado pela metáfora do “envelope semitransparente”).
Isso possibilita pensar que, muitas vezes, as escritoras modernas de ficção optam
por escrever sobre o não-dito, o silêncio, o trauma, a guerra, por exemplo, por
entenderem tais instâncias, não obstante o estranhamento que elas causam, como
partes essenciais que constituem uma vida.
Os estudiosos da teoria do trauma (trauma theory) e da escrita de vida (life
writing) se dedicam a um entendimento profundo dessas questões pouco
conhecidas e, sobretudo, à possibilidade de elaboração do trauma através da ficção.
Além das descobertas recentes dessas duas linhas de pesquisa, sintetizadas no
capítulo 5, pode-se afirmar que a enunciação, sob a forma de um diálogo entre um
falante e um interlocutor, surge como uma possibilidade poderosa de expressar e
tentar entender o trauma vivido. Quem vive um trauma carrega uma estória trágica
dentro de si, parece estar possuído por imagens ou acontecimentos (CARUTH,
1995), os quais precisam ser simbolizados, partilhados e escutados por um
interlocutor, que se disponha a fazê-lo com atenção e interesse. A literatura,
sobretudo a linguagem literária feminina, por seu caráter de discurso fundado na
falta, no vazio (BRANDÃO; CASTELLO BRANCO, 1989), não nega o buraco, a
ferida deixada pelo trauma e se lança na busca de simbolizá-lo. Através da tessitura
de pontos, a escrita feminina atribui um significante à experiência traumática
vivenciada. Semelhante ao ato de tecer, o ofício da escrita feminina remonta às
Moiras gregas, entidades femininas que teciam destinos, e à personagem Penélope,
da narrativa clássica de guerra Odisseia, em que a rainha de Ítaca, ao tecer sua
trama e desfazê-la à noite, para refazê-la no dia seguinte, encontra, em sua
tessitura, uma estratégia de sobrevivência. O teórico de escrita de vida Max
Saunders deve ter tido a figura de Penélope em mente quando se referiu à ficção
biográfica como um eterno tecer e destecer de si (SAUNDERS, 2010, p. 32). A
sobrevivência de Penélope pode ser entendida aqui tanto como um ofício lúdico, que
lhe gera prazer, quanto uma forma de resistência. O gozo, em seu sentido de
culminância, de catarse, aparece em diversos momentos nas narrativas femininas.
As narrativas femininas de guerra, em seu caráter trágico, valem-se do elemento
catártico como recurso terapêutico, de purgação, e como cura para os males do
corpo e da alma (MAFRA, 2010). A literatura, por ser um domínio discursivo
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ficcional, contribui ainda com elementos imaginários que se organizam numa
encenação lúdica (WALTY; PAULINO, 2005) e performática (BUTLER, 2010a;
SAUNDERS, 2010), capaz de atribuir identidades (reais ou imaginadas, nunca se há
de saber ao certo) à mulher que conta sua estória de trauma. A literatura feminina
pode ser vista, aqui, como um suporte prazeroso para desvelar o relato de um
trauma de guerra vivido por uma mulher e apontar possíveis direções para a
elaboração desse trauma.
Pode-se afirmar também que a escrita de sobrevivência do trauma representa
uma forma de resistência. Em seu livro dedicado especialmente ao estudo das
guerras, intitulado Frames of War: When is Life Grievable?, a pensadora Judith
Butler (2010b) analisa poemas escritos por presos torturados em Guantánamo e
afirma:
As a network of transitive effects, the poems – their writing and their
dissemination – are critical acts of resistance, insurgent interpretations,
incendiary acts that somehow, incredibly, live through the violence they
81
oppose, even if we do not yet know in what ways such lives will survive.
(BUTLER, 2010b: 62)

Vale ressaltar que a escrita, aqui, mais que as próprias vidas, representa resistência:
as vidas podem não continuar, mas os poemas serão lembrados e perpetuados por
diversas gerações.
Com efeito, o sujeito que vivencia um trauma de guerra está preso ao ato de
lembrar. Primeiro, porque o trauma possui uma natureza repetitiva, reincidente, ele
resiste na dimensão do Real (ŽIŽEK, 2003). Segundo, porque é através da memória
que vem à tona aquilo que ficou reprimido ou escondido. Ao se contar uma história,
essas memórias, que podem ser prazerosas ou mesmo traumáticas, emergem,
mesclam-se e auxiliam o sujeito do trauma a reconstituir e ressignificar sua
experiência vivida. A importância do ato de lembrar foi muito abordada na literatura,
e talvez nenhum outro autor a tenha feito de forma tão pungente quando Marcel
Proust (2004). Em Em busca do tempo perdido, a ação de recordar se dá de
maneira anacrônica e conduzida pelos sentidos, investindo o sujeito que lembra e a
81

“Enquanto rede de efeitos transitivos, os poemas – sua escrita e sua disseminação – são atos
críticos de resistência, interpretações de revolta, atos incendiários que, de certa forma, conseguem
resistir incrivelmente à violência a que se opõem, mesmo se ainda não se sabe como essas vidas
sobreviverão.” (BUTLER, 2010b, p. 62 – tradução minha).
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realidade a sua volta de (res)significações.
Para Jauss, o ato de lembrar está ligado tanto a uma função estética quanto a
um propósito comunicativo que a arte exerce na sociedade. A literatura, por ser
manifestação artística, também assume esse papel importante. Regina Zilberman
sintetiza o pensamento de Jauss e esclarece:
Com a vanguarda, a arte recupera seu papel cognitivo, que se amalgama às
funções comunicativa ou produtiva, formando um conjunto destinado a
produzir a experiência estética, durante a qual emerge a visão renovada e
mais completa da realidade. (ZILBERMAN, 1989, p. 56)

De fato, Jauss define a importância e a validade da experiência estética
conforme o que segue:
Neste processo a experiência estética no nível da aesthesis assumiu uma
tarefa perante a alienação crescente da existência social que até então
nunca lhe tinha sido atribuída na história da arte: contrapor à experiência
fragmentada e à linguagem utilitária da “indústria cultural” a função
linguisticamente crítica e criativa da percepção estética; e diante do
pluralismo dos papeis sociais e perspectivas científicas, preservar a
experiência de mundo aos olhos dos outros e, assim, salvaguardar um
horizonte comum que a arte pode manter quando o todo cosmológico
desaparece. (JAUSS, 1977, p. 136 apud ZILBERMAN, 1989, p. 56)

É interessante, nessa citação, observar o papel social que a literatura, enquanto
manifestação artística, exerce sobre o sujeito que a escreve ou que a lê. Sobretudo,
vale ressaltar que a literatura, especialmente sob a forma de ficção biográfica
(JENSEN, 2014), é capaz de auxiliar o sujeito traumatizado a juntar o que estava
fragmentado, a recompor sua experiência de mundo.
Outro ponto importante para Jauss é que o ato de lembrar vem acompanhado
de uma catarse liberadora, que gera uma identificação capaz de transformar o
sujeito e a realidade em que vive. Mais uma vez, é Regina Zilberman que resume o
pensamento de Jauss e explica a definição e a função da catarse:
A definição de catarse mostra-a como basicamente mobilizadora: o
espectador não apenas sente prazer, mas também é motivado à ação. Esta
característica acentua a função comunicativa da arte verbal, que, por seu
turno, depende do processo vivido pelo recebedor: o de identificação. Esta é
provocada pela experiência estética e leva o sujeito à adoção de um
modelo. (ZILBERMAN, 1989, p. 57)

A autora, à luz da teoria de Jauss, define a catarse como portadora de ação, como
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catalisador que provocará o processo de (re)identificação do sujeito e a
reformulação de um modelo, ou de uma (re)visão do mundo. Se pensarmos na
catarse provocada pelas narrativas femininas de guerra, deparamos aqui com uma
mulher que resgata, através das lembranças relatadas numa história, o potencial de
elaborar e ressignificar sua experiência traumática, dando passos na direção da
elaboração do trauma.
Adélia Bezerra de Meneses esclarece que a ideia de cura associada à
literatura remonta a Platão, que “atribui às narrativas a capacidade de moldar, de
plasmar almas” (MENESES, 1995, p. 52) e se estende a diversos escritores da
contemporaneidade. O potencial terapêutico da escrita, principalmente a de
inspiração autobiográfica, é igualmente ressaltado pelos teóricos de escrita de vida
Celia Hunt (2010) e Paul John Eakin (2008).
Pode-se afirmar que a escrita feminina de guerra possui essas duas
dimensões, mas ela vai além disso: esta tese se ateve à escrita feminina enquanto
malha de um discurso flexível. Tridimensional em seus aspectos estilísticos, a trama
das

narrativas

femininas

de

trauma

oferece

múltiplas

possibilidades

de

desdobramento para quem a escreve e quem a lê. Com efeito, a escrita feminina do
trauma parece mimetizar o próprio trauma: ela percorre, num primeiro momento, um
trajeto de repetição, para depois, através de um diálogo com um ouvinte
compassivo, atribuir um significante à experiência vivenciada e, por último, utiliza-se
da imaginação para conferir àquela que narra uma identidade nova. O paradigma
tridimensional das narrativas femininas de trauma que aqui proponho é, antes de
tudo, um modelo de como o próprio trauma opera. A crítica Anne Whitehead afirma:
“Novelists draw, in particular, on literary techniques that mirror at a formal level the
effects of trauma.”82 (WHITEHEAD, 2004, p. 84).
Em conclusão, o trajeto tridimensional da escrita feminina de guerra aborda a
ferida aberta e repetitiva do trauma, sem negá-la, tentando explicar o que é
inexplicável, escrita que tenta dizer o indizível. Essa mesma escrita tenta arrematar
frações do Real traumático, como se pregasse pontos que lhe permitem atribuir um
significante para a experiência traumática e, assim, simbolizá-la. Esse processo de
tessitura permite a fruição e se desdobra, de forma catártica, para atingir um efeito
82

“os romancistas se valem, em particular, de técnicas literárias que espelhem em nível formal os
efeitos do trauma.” (WHITEHEAD, 2004, p. 84 – tradução minha).
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terapêutico. Isso se dá através de um diálogo encenado entre a mulher que narra e
aquela que escuta (ouvinte compassivo), e permite àquela que fala construir uma
imagem que lhe atribuirá identidades. A (im)possível elaboração do trauma,
apontada nesse processo, está na (re)construção da identidade(s) do sujeito
feminino que foi afetado pelo trauma. Constroem-se, assim, narrativas de trauma e
identidades pós-trauma. Os teóricos de teoria do trauma Leigh Gilmore (2001) e
Dominick LaCapra (1996) veem, na construção dessa nova identidade, a evolução
do papel de vítima (sujeito) para o de agente. LaCapra afirma: “The tendency for a
given subject position to overwhelm the self and become a total identity becomes
pronounced in trauma, and a victim’s recovery may itself depend on the attempt to
reconstruct the self as more than a victim.”83 (LACAPRA, 1996, p. 12).
É curioso observar como os estudos sobre a escrita feminina têm se
mostrado cada vez mais frequentes na crítica literária. As narrativas produzidas por
mulheres têm despertado o interesse de críticos como a teórica narratologista
inglesa Ruth Page, que se aventurou a adentrar a narratologia dessa escrita, em
busca de maior compreensão do que viria a ser um modelo de enredo feminino de
narrativa, em contraponto ao enredo tipicamente masculino.
Em Literary and Linguistic Approaches to Feminist Narratology, Page (2006)
se vale da influência cada vez mais crescente da psicanálise nos estudos literários,
mais especificamente no campo da narrativa, que surgiu como uma resposta às
limitações do estruturalismo. A mesma autora afirma que a trajetória de um enredo
se dá como uma “forma de desejo”, em concordância com as noções freudianas de
Eros e instinto de morte (quando a narrativa sofre o desfecho). A reação ao
formalismo na crítica literária também motivou as críticas feministas a se
apropriarem da psicanálise. Por exemplo, Teresa De Lauretis (1984) e Marianne
Hirsch (1989) contestaram o aspecto falocêntrico na obra de teóricos psicanalistas
do sexo masculino, indagando como o desejo e o prazer femininos podem ser
articulados em narrativas do mito de Édipo, com ausência de figuras femininas. Em
Antigone’s claim: kinship between life and death, Judith Butler (2000) propõe que se
repense o mito fundador da psicanálise não a partir de Édipo, mas através de uma
mulher, Antígona. Elaine Showalter (1998), representante do gynocriticism da
83

“A tendência, na posição de sujeito, a superar o eu e tornar-se uma identidade total, torna-se mais
pronunciada com o trauma, e a recuperação de uma vítima pode depender da tentativa de reconstruir
o eu como mais que uma vítima.” (LACAPRA, 1996, p. 12 – tradução minha).
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segunda fase feminista, contribuiu para resgatar escritos femininos que haviam sido
excluídos do cânone literário. Pode-se observar, nesses exemplos, que a escrita
feminista foi sempre marcada por um caráter de sobrevivência, resistência e
transgressão.
Levadas pelo mesmo espírito de indagação, as escritoras feministas propõem
padrões alternativos de narrativa, a partir da análise de textos de outras mulheres
escritoras, principalmente dos séculos XIX e XX. Tais padrões de narrativa são
descritos em termos explícitos de gênero e enaltecem a experiência feminina
centrada no corpo da mulher. Assim, Hirsch descreve e contesta modelos de enredo
edípicos, e outros críticos falam em modelo de enredo orgásmico (ANDERSON,
1995), bem como de narrativas do prazer feminino que provém do parto e da
amamentação (WINNETT, 1990). O ponto comum entre todos esses críticos é a
premissa segundo a qual as narrativas femininas são distintas das masculinas,
principalmente na maneira como se manifesta a ordenação sequencial dos
elementos da narrativa. Sendo assim, de um lado, haveria um “enredo masculino”,
de estrutura linear, contendo uma trajetória de desenvolvimento, clímax e declínio,
cuja tensão acaba com um desfecho bem marcado. Por outro lado, haveria um
“enredo feminino”, de estrutura não-linear, repetitiva e resistente ao desfecho da
narrativa (WINNETT, 1990), contendo vários momentos de clímax ou nenhum
(ANDERSON, 1995) e que se assemelha à forma lírica, organizada pela
atemporalidade pré-edípica (WALLACE, 2000).
Como se pode observar, o debate feminista contesta a hegemonia
falocêntrica na teoria literária e, mais que isso, como essa hegemonia pode se
manifestar na forma da narrativa. O desejo de “quebrar a sequência”, sobre o qual
Virginia Woolf se pronunciou várias vezes, repercutiu na escola feminista francesa,
bastante conhecida por convergir estudos psicanalíticos, feministas e literários.
Hélène Cixous (1989), por exemplo, refere-se à escrita feminina marcada por
excessos, não-linearidade, resistência ao desfecho, referências ao corpo da mulher
(sobretudo à prática da amamentação) e à elaboração dos limites linguísticos,
principalmente em relação à sintaxe. Luce Irigaray (1981), por sua vez, associa a
linguagem feminina ao autoerotismo e à forma não-linear, em que a mulher que
escreve faz uso de uma linguagem que parece gozar em todas as direções. A escola
feminista francesa, que também conta com Julia Kristeva (1984) entre seus
expoentes, não apenas assinalou o caráter de resistência e sobrevivência da escrita
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feminista, como também respaldou a existência de um modelo feminino de narrativa.
Quando levamos em consideração as obras contempladas nesta tese,
embora muito já tenha sido dito, talvez indiretamente, nos capítulos anteriores,
vemos que o modelo de “enredo feminino” de Page, sobretudo quando ela se refere
a esse enredo como uma sequência temporal interrompida por anacronismos
(PAGE, 2006, p. 27), aplica-se perfeitamente às três obras literárias aqui estudadas,
conforme já foi demonstrado anteriormente e será recapitulado em seguir.
Tanto em A casa das sete mulheres, de Leticia Wierzchowski, quanto em A
Costa dos Murmúrios, de Lídia Jorge, a sequência narrativa e a temporalidade são
quebradas pela alternância pendular entre uma narrativa em terceira pessoa e um
diário em primeira pessoa (“Cadernos” de Manuela e “Os Gafanhotos”, de Evita). O
diário ainda permite o recurso de registrar a percepção pessoal do tempo da guerra,
em vez de associar os acontecimentos da guerra à duração cronológica histórica. Há
uma ruptura com a sequência e com a cronologia histórica que demarca claramente
o início e o fim de uma guerra, até porque esses dois conceitos nunca são claros
para quem é afetado por um trauma de guerra.
O mesmo se dá em Ventos do Apocalipse, de Paulina Chiziane, que narra
estórias de uma guerra de acordo com a tradição africana de contar estórias,
baseada na oralidade e na repetição. Talvez, por ser esse costume essencialmente
patrilinear, a autora insista em dar uma sequência feminina mais cíclica à narrativa,
pois é cíclico o tempo feminino (manifestado no corpo da mulher, por exemplo,
através da menstruação, ovulação e gestação) e também é cíclico o tempo da
natureza. A autora se refere à guerra como uma colheita (“a colheita do diabo”) que,
por sua vez, também se propaga num padrão inevitavelmente cíclico, assim como o
próprio trauma.
Cumpre observar que a narrativa Ventos do Apocalipse não faz uma
referência clara, precisa, demarcada a uma guerra específica ocorrida em
Moçambique. Parece-nos que a guerra é abordada, na narrativa de Paulina
Chiziane, num sentido vmais amplo, como um padrão cíclico, repetitivo e inevitável,
que tem perpassado a história de Moçambique desde os tempos mais remotos. A
narrativa é marcada por estórias em que as guerras são contadas numa perspectiva
atemporal. Nessas estórias, a palavra guerra raramente aparece no plural, embora
refira-se a vários eventos bélicos vivenciados pelos moçambicanos através de sua
história. A palavra é usada, na maioria das vezes, no singular, principalmente com a
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expressão “estórias de guerra”. No prólogo da narrativa são situadas as guerras
tribais (CHIZIANE, 1999, p.15). Em seguida, narra- se os conflitos do antigo Império
de Gaza, com referência a Muzila (CHIZIANE, 1999, p.18). É certo que os
bombardeios nas aldeias de Mananga, Macuácua e do Monte fazem alusão ao
ocorrido na guerra civil, embora a narrativa não dialogue diretamente com o cenário
político moçambicano. Também fala-se, na Parte II, em (Rui) Sixpence, afiliado à
Frente de Libertação de Moçambique – FRELIMO, e sua familiaridade com “a guerra
dos portugueses” (CHIZIANE, 1999, p. 154), que, nesse caso, entendemos tratar-se
da guerra de independência. Por isso, essa tese opta por não afirmar que o romance
propõe uma análise histórica da guerra civil moçambicana, ou mesmo da guerra de
libertação (independência). Pode-se afirmar que o grande mérito da obra está em
referir-se ao padrão cíclico e atemporal das guerras na história de Moçambique, bem
como ao trauma vivido por várias gerações de moçambicanos, assombrados, até
hoje, pelas guerras de todos os tempos: as guerras tribais (passado), as guerras de
independência e civil (relativamente recentes) e o sentimento constante de incerteza
quanto a futuros conflitos.
As guerras são vistas, por Chiziane, como um padrão que retornará de
tempos em tempos, desde as guerras tribais das primeiras gerações africanas. A
linha narrativa de Chiziane também é cíclica: ela se inicia com a expressão
“Karingana Wa Karingana”, que, na língua bantu, significa “Era uma vez” e termina
na Parte II, com um verso de uma canção popular changane “A siku ni siko li psa
lona”, significando “Cada dia tem a sua história”. Com efeito, a escritora Paulina
Chiziane não só resgata os valores da tradição oral como também propõe um
cânone de escrita feminina negra.
Para concluir a análise de um modelo de “enredo feminino” nas narrativas
femininas de guerra, pode-se afirmar que elas rompem com a sequência narrativa
tradicional na medida em que prevalece uma alternância de ponto-de-vista, podendo
ser entre primeira e terceira pessoas, para destacar a visão e a experiência da
mulher sobre os acontecimentos da guerra. Vê-se aí, também, uma atitude de
ruptura com um cânone quase exclusivamente masculino nas narrativas de guerra
tradicionais. Outro fator comum nas narrativas femininas de guerra é que o enredo é
centrado em protagonistas e ouvintes mulheres. Além disso, as protagonistas das
narrativas femininas de guerra estão sempre à procura de novas identidades,
buscando estabelecer, através de diálogos, a imagem original que lhes foi tirada
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pelo trauma de guerra. A temporalidade pode ser pendular (semicircular), sobretudo
cíclica, e marcada por anacronismos. Ou seja, predomina uma “não-sequência”
narrativa, que apresenta buracos e momentos de clímax variados que, por sua vez,
se propagam em múltiplas direções. Isso pode estar ligado, por sua vez, ao caráter
orgásmico da escrita feminina, marcado por excessos, que culminam muitas vezes
em diálogos encenados. O propósito desses diálogos é apontar direções para a
elaboração do trauma de guerra vivenciado pela mulher, através da possibilidade de
reconstrução e reidentificação do sujeito feminino, após ela vivenciar um trauma de
guerra.
Mas, afinal, como se desdobram, nas três narrativas, esses caminhos
possíveis para a elaboração do trauma de guerra vivenciado por suas respectivas
protagonistas?
Em A casa das sete mulheres, a protagonista Manuela encontra, no ofício
manual de bordar, análogo ao ato de escrever, alívio para o trauma que a guerra dos
Farrapos causaria a si e às outras mulheres confinadas na Estância da Barra.
Entretanto, a descoberta dessa ocupação entre as mulheres da casa foi demorada.
As tias de Manuela, D. Ana e D. Antônia, irmãs de Bento Gonçalves, já estavam
aflitas por verem o sofrimento das mulheres, sobretudo as mais novas (as
sobrinhas), e se indagavam como iriam passar o tempo à espera de notícias dos
homens na guerra. O seguinte trecho traz o diálogo entre as duas tias de Manuela:
Quem sabe assim essa guerra acaba, no más. Eu já nem sei o que fazer
com essas gurias.
Nós não fazemos, nós esperamos, Ana. E é preciso que se mantenha a
ordem da casa. Senão tudo se vai, tudo se vai. Não deixe que elas fiquem à
toa, esmigalhando tristezas. Assim é até pior. (WIERZCHOWSKI, 2003, p.
283)

O diálogo elucida a preocupação das mulheres mais experientes em relação às mais
jovens, numa atitude de compaixão àquelas jovens vidas que viriam a ser afetadas
pelo trauma de guerra. Outro ponto importante dessa passagem é a aceitação da
espera (a espera simbolizando o vazio, a falta, a ausência).
Embora a espera seja consentida, as duas irmãs de Bento pensam que é
preciso buscar ocupar o tempo, preencher buracos. A solução dos trabalhos
manuais, sobretudo do bordado, viria a preencher esses vazios. Vemos aqui duas
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semelhanças com Penélope, ou seja, na atitude de espera e no ato de tecer como
estratégia para lidar com o sofrimento imposto pela guerra a uma mulher.
A prática de trabalhos manuais entre as sete mulheres da família de Bento
Gonçalves, principalmente por Manuela, é descrita como se segue:
Gastei aqueles dias bordando um enxoval que nunca cheguei a usar, e que
ainda hoje está guardado, amarelado pelo tempo e pelas lágrimas, nas
arcas de pinho que ganhei de minha mãe. Bordava como quem pregava os
minutos num pano: dando cores às horas exatas do dia, enquanto escolhia
matizes de verde ou de azul com os quais tingir a minha solidão. Desde
sempre, os trabalhos manuais esconderam o fastio e o medo das mulheres,
e em nossa casa os rituais sucediam de igual maneira. (WIERZCHOWSKI,
2003, p. 188)

Essa passagem, extraída da narrativa em primeira pessoa dos “Cadernos” de
Manuela, elucida a analogia que a protagonista estabelece entre o ato de bordar e
sua escrita. O diário, assim como o enxoval bordado, também possui as páginas
amareladas, está guardado, e nele foi escrita, entre lágrimas, uma estória de amor
impossível. Mas é a escrita desse diário que preenche os vazios deixados pelos
acontecimentos trágicos da guerra; entre Manuela e o diário se estabelece uma
espécie de “diálogo” que parece lhe devolver o alento e a identidade, sobretudo com
a mãe, “a arca que ganhei de minha mãe” (WIERZCHOWSKI, 2003, p. 188). Os
“pseudo-diários”, aqui intitulados “Cadernos” de Manuela, assim como “Os
Gafanhotos”, de Eva Lopo, podem ser classificados, de acordo com a terminologia
de autoficção de Saunders, como “obras pseudo-autobiográficas moldadas”
(SAUNDERS, 2010, p. 218) e podem conferir ganho terapêutico ao sujeito que as
escreve (HUNT apud JOLLY, 2001, p. 691).
Esse “baú” de heranças transmitidas entre mulheres pode se referir também à
escrita matrilinear, por exemplo, da crítica feminista atual que se inspira nas
escritoras predecessoras dos séculos XIX e XX. O bordado de Manuela pode ser
visto também como uma referência metalinguística. Manuela escreve em seus
diários porque busca um sentido, uma ressignificação para sua vida, após sofrer o
trauma de um coração partido por causa das circunstâncias da guerra. A escrita dos
Cadernos de Manuela aparece como uma possível solução para ajudar a costurar os
estilhaços do trauma de um amor despedaçado cruelmente pela guerra. Análoga,
sobretudo, ao ato de tecer e bordar, a escrita feminina do trauma de guerra é
baseada na repetição, em que os pontos atribuem significantes linguísticos para
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juntar fragmentos desconfigurados pelo trauma e atribuir à peça uma nova
configuração.
Outro elemento textual que exemplifica o aspecto repetitivo pode ser
encontrado no uso de metáforas recorrentes nas três narrativas aqui estudadas. Ao
evocarem a brisa (A casa das sete mulheres), o murmúrio (A costa dos murmúrios),
o vento (Ventos do Apocalipse), essas figuras de linguagem aludem à coexistência
de várias vozes femininas que narram o trauma de guerra. Essas vozes parecem
compor “camadas” nas narrativas que, por sua vez, permitem uma releitura das
vidas dessas mulheres, em contraste à maneira como são narradas pelo cânone
masculino. Uterina, a linguagem feminina é matricial (hyster = útero/matriz), capaz
de fundar e propagar realidades. A superfície das narrativas femininas do trauma de
guerra, se pensada como em forma de palimpsesto, é o que compõe a trama de
suas vidas e permite que uma polifonia de vozes coloque o leitor em sintonia com o
que essa escrita pretende criar e destruir – visto, aqui, como escrita de resistência
ao cânone patriarcal hegemônico.
Enquanto Manuela parece travar com seu diário um tipo de diálogo com
efeitos terapêuticos para si, a protagonista Evita, de A costa dos murmúrios, trava
um diálogo que lhe é bastante elucidativo e esclarecedor com a esposa do capitão
do exército português Forza Leal, que se chama, sugestivamente, Helena. O contato
entre as duas mulheres se dá porque seus maridos são oficiais do exército
português em Moçambique. Durante um encontro, em meio a uma refeição numa
marisqueira, Evita se dirige a Helena e lhe faz uma pergunta um tanto inusitada,
porém pertinente:
“Sabe o que significa o seu nome?”
Helena de Troia começou a rir – “Não, não sei”.
“Nunca lhe disseram Haec Helena?”
“Não, nunca” – disse ela com pestanas inocentes a baterem ao longo dos
olhos, afastada agora dos crustáceos e da turquês que lhes quebravam tão
bem as eriçadas patas. Quis que Helena soubesse.
“Dizer Haec Helena é o mesmo que dizer eis a causa do conflito – gosta?”
(JORGE, 2004, p. 77)

A passagem reforça a semelhança entre a esposa do capitão português e a rainha
de Micenas, Helena, casada com o general grego Agamênon, e que viria a se tornar
Helena de Troia, após seu envolvimento amoroso com o príncipe troiano Páris.
Ambas são dotadas, também, de grande beleza física.
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O mito segundo o qual a Guerra de Troia teria sido causada por Helena (Haec
Helena) se estende à Helena portuguesa. Porque é através dela que Evita obtém
conhecimento sobre documentos e fotos secretos das atrocidades de guerra
cometidas pelo exército português em Moçambique e decide, a partir daí, delatar as
práticas perniciosas de guerra à imprensa moçambicana. A descoberta de provas
confidenciais se dá em encontros entre as duas mulheres na casa de Helena. Essas
revelações são, num primeiro momento, dolorosas e chocantes para Evita. Mesmo
assim, há algo de muito fascinante na Helena lusitana, que atrai Evita e a faz querer
o contato com Helena, como descrito na passagem abaixo:
Tudo o que posso fazer a favor de Helena é ficar a olhá-la do fundo dos
meus olhos amarelos sem a punir, sem a morder e lhe ladrar. Não lhe posso
dizer que entrei ali à procura duma abstracção e que ela apunhalou a minha
esperança. Ficar quieta, imóvel, perante tanta confissão untada de tanto
pathos, é a minha recompensa. “Estou só a ouvi-la, Helena, e estou triste,
só porque estou a ouvi-la!” (JORGE, 2004, p. 109)

Vale observar, nesse trecho, a reação inicial de choque, por parte de Evita, perante
as revelações que Helena lhe faz. Num primeiro momento Evita fica sem palavras,
mas, à medida em que acontecem os diálogos entre as duas mulheres, cada vez
mais frequentes, ambas desenvolvem um sentimento mútuo de admiração e
amizade.
Na verdade, as conversas entre Evita e Helena se mostram benéficas para
ambas. A primeira confronta o Real da guerra, a “verdade” que tanto queria
descobrir e relatar em “Os Gafanhotos”. A segunda encontra em Evita uma ouvinte
confiável, com quem se sente à vontade, desde que chegou a Moçambique, para
poder partilhar segredos pessoais e da guerra. Essa passagem é um dos muitos
ápices da narrativa de guerra de Lídia Jorge, e sua densidade poética encanta o
leitor tanto quanto a beleza da Helena de Homero. A rainha de Micenas atravessa o
mar para, na costa troiana, a costa que representa o outro lado da guerra, descobrir
a perversidade e a inutilidade de um conflito sangrento e cruel, com consequências
trágicas para todos. Da mesma forma, Evita chega de Portugal às águas do Índico,
na Beira, movida por ficar para sempre com seu “príncipe”.
A narrativa de guerra de Lídia Jorge certamente faz alusão à narrativa
inaugural de guerra da Ilíada, de Homero (2000), mas, diferentemente do autor
grego, centraliza nas mulheres a posse dos conhecimentos mais profundos de uma
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guerra. Nela também pode se observar que prevalece o ponto de vista de uma
mulher sobre os acontecimentos traumáticos da guerra. A “verdade” de Evita é
contada em “Os Gafanhotos” e, através de seus registros, revela-se uma outra
costa, a Costa dos Murmúrios, em que uma linguagem feminina, de caráter
contestador, parece murmurar, sussurrar conspirações contra uma guerra
abominável.
Um último paralelo, inspirado no caráter de contestação da escrita feminina,
pode ser estabelecido entre A costa dos murmúrios e o épico português, Os
Lusíadas. Enquanto a tradicional narrativa lusitana enaltece a glória das conquistas
do exército português do além-mar, a narrativa de Lídia Jorge destaca o sentimento
de desilusão com a pátria e desprovê de mérito as ações militares perniciosas dos
portugueses na África.
A visão de Evita sobre a Guerra de Moçambique possui muitos pontos de
convergência com a protagonista moçambicana Minosse, de Ventos do Apocalipse.
Outra semelhança é a ideia de um diálogo com benefícios mútuos para ambas as
mulheres. Em um dos momentos de ápice dessa narrativa, o diálogo travado entre
Emelina e a enfermeira Danila, pode-se observar a troca mútua e enriquecedora
para aquela que fala e aquela que escuta, como demonstra a passagem a seguir:
É esta história que Emelina conta à enfermeira na esperança de ser
compreendida. Mas apenas partes dela, é claro. Gente da cidade tem outra
visão do mundo. Talvez encontre naquela enfermeira a palavra de consolo
que ainda não recebeu desde o desaparecimento do seu amado. Danila não
diz nada. (CHIZIANE, 1999, p. 245)

Dois aspectos merecem destaque nesse trecho: a busca de reidentificação de
Emelina com Danila, assim como os buracos que prevalecem em sua narrativa para
a enfermeira (“apenas partes dela”). O silêncio de Danila, em razão do relato
chocante que escutou, é significativo: a estória de Emelina a tocou, a visão da
enfermeira sobre a guerra também ganharia novos sentidos, também seria
ressignificada.
Em seguida, mesmo tomada pela perplexidade da atitude transgressora de
Emelina, Danila continua a lhe fazer perguntas, a buscar algum sentido na fala
daquela mulher considerada pelos habitantes da aldeia do Monte como louca,
adúltera e assassina. Uma revelação de repente aparece à enfermeira, conforme o
trecho abaixo:
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Danila está atordoada pela narração fantástica, macabra. Envolve-se no
mundo da história e a história do mundo dela num envolvimento de
comunhão, recíproco. Como o abraço e o beijo. Os seus cinco sentidos
agitam-se como num pesadelo. Inadmissível, incrível, Emelina é mesmo
louca, o povo tem razão de a desprezar. Já se sente protagonista da
mesma história e pergunta ao coração como iria reagir perante um caso
semelhante. Olha para a narradora com um misto de ódio e piedade.
(CHIZIANE, 1999: 245)

Cumpre ressaltar os termos literários que aparecem na passagem: “narração”,
“história”, “protagonista”, “narradora”. O diálogo entre Emelina e Danila é investido
de tons metalinguísticos: há, nas narrativas femininas de guerra, uma protagonista
que narra uma história de um acontecimento trágico e triste. E há também uma outra
personagem feminina que, ao escutá-la, ajuda-a a ressignificar sua identidade,
perdida temporariamente pelo trauma imposto pela guerra.
Vê-se nessa, e nas outras duas narrativas femininas de guerra aqui
estudadas, que é a partir de um diálogo solidário entre duas mulheres que surge
uma possível elaboração do trauma de guerra, através da presença da mulher que
fala (o eu, falante) e da mulher que escuta (o tu, ouvinte compassivo). Nessa fala
com benefícios mútuos é tecida, por duas mãos femininas, a trama que pode vestir e
cicatrizar a ferida do trauma.
A literatura feminina não é o fim, mas o fio.
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