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RESUMO 

 

 

Esta dissertação propõe análise comparativa, teórica e crítica, entre os textos Malinche 

(1992), de Inés Stranger (Chile), e La mujer puerca (2012), de Santiago Loza (Argentina), a 

partir do conceito teórico de imagem e seus desdobramentos, o ato de olhar, a posição do 

espectador, proposições acerca da história e da memória e a forma como o feminino é 

apresentado nas obras. Analisa-se a estruturação das personagens em ambos os textos, em 

que mulheres protagonistas de suas próprias histórias estão inseridas dentro do contexto 

latino-americano e os discursos fogem da ordem masculina/hegemônica. Para apresentarmos 

esse estudo, introduzimos a dissertação com um panorama histórico, cultural e social da 

mulher, na Argentina, no Chile e no Brasil, as formas atuais de enfrentamentos femininos e 

as perspectivas dramatúrgicas. Posteriormente, realizamos uma reflexão de cada obra e o 

estudo comparativo. 

 

Palavras-chave: teatro político; imagem; gênero; Inés Stranger; Santiago Loza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

Esta disertación propone un análisis comparativo, teórico y crítico, entre los textos Malinche 

(1992), de Inés Stranger (Chile), y La mujer puerca (2012), de Santiago Loza (Argentina), a 

partir del concepto teórico de imagen y sus desdoblamientos, el acto de mirar, la posición 

del espectador, proposiciones acerca de la historia y de la memoria y la forma como lo 

femenino se presenta en las obras. Se analiza la estructuración de los personajes en ambos 

textos, en que mujeres protagonistas de sus propias historias están insertadas dentro del 

contexto latinoamericano y los discursos huyen del orden masculino/hegemónico. Para 

presentar este estudio, iniciamos la disertación con un panorama histórico, cultural y social 

de la mujer, en Argentina, Chile y Brasil, las formas actuales de enfrentamientos femeninos 

y las perspectivas dramatúrgicas. Posteriormente, realizamos una reflexión de cada obra y el 

estudio comparativo. 

 

Palabras clave: teatro político; imagen; género; Inés Stranger; Santiago Loza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This dissertation proposes a theoretical and critical comparative analysis 

between the texts Malinche (1992), by Inés Stranger (Chile), and La mujer puerca (2012), 

by Santiago Loza (Argentina), based on the theoretical concept of image and its deployment, 

the act of looking, the position of the spectator, propositions about history and memory and 

the way the feminine is presented in the texts. The structure of the characters in both texts is 

analyzed, where women that are protagonists of their own histories are inserted within the 

Latin American context and the discourses flees from the masculine/hegemonic order. To 

present this study, is introduced the dissertation with a historical, cultural and social 

panorama of women in Argentina, Chile and Brazil, the current forms of women's 

confrontations and the dramatic perspectives. Subsequently, is performed a reflection of 

each work and the comparative study. 

 

Keywords: political theater; image; gender; Inés Stranger; Santiago Loza. 
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PANORAMA HISTÓRICO: 

Uma introdução 

 

Os estudos feministas e de gênero têm ganhado mais espaço e se intensificado, desde o 

início da década de 1990 até o momento, devido à incessante luta das mulheres pela igualdade 

de direitos para todos. Esta etapa, inclusive, ficou conhecida dentro do movimento como a 

“terceira onda” do feminismo (WALKER, 1992), que diferente das anteriores teria acirrado as 

discussões com o intuito de romper com os estereótipos do gênero e abrir espaço a vozes 

ainda mais diversas. A “primeira onda” teria iniciado no fim do século XIX, se estendendo até 

a década de 1950, e apesar de ter ficado marcada pelo movimento sufragista, quando algumas 

mulheres ganharam o direito ao voto, muitos outros direitos foram reivindicados durante os 

anos que a competem, ainda que tenha sido um período em que as questões de gênero fossem 

encabeçadas por mulheres brancas, pois mulheres negras, por exemplo, ainda viviam um 

momento em que precisavam lutar antes pela liberdade e contra a escravidão. A partir da 

década de 1960 até o início da década de 1980, novos direitos passaram a ser reivindicados, 

como a possibilidade de ter as relações dentro do lar reconhecidas também como políticas, e o 

discurso feminista interseccional começou a ganhar um pouco mais de espaço, período 

reconhecido como a “segunda onda”. 

O aumento de publicações de autoras mulheres e de obras com a temática feminina é 

relativamente recente, sendo possível perceber um mercado editorial mais plural somente a 

partir do século XXI, como apontam algumas pesquisas: 

[...] em todos os principais prêmios literários brasileiros (Portugal Telecom, 

Jabuti, Machado de Assis, São Paulo de Literatura, Passo Fundo Zaffari & 

Bourbon), entre os anos de 2006 e 2011, foram premiados 29 autores homens 

e apenas uma mulher (na categoria estreante, do Prêmio São Paulo de 

Literatura). Outra pesquisa [...] mostra que de todos os romances publicados 

pelas principais editoras brasileiras, em um período de 15 anos (de 1990 a 

2004), 120 em 165 autores eram homens, ou seja, 72,7%. Mais gritante ainda 

é a homogeneidade racial: 93,9% dos autores são brancos. Mais de 60% deles 

vivem no Rio de Janeiro e em São Paulo. Quase todos estão em profissões que 

abarcam espaços já privilegiados de produção de discurso: os meios 

jornalístico e acadêmico (DALCASTAGNÈ, 2012, p.14). 

Por isso se faz necessário dar visibilidade a novos objetos como forma de 

fortalecimentos dessas vozes. Em resposta a esse cenário, por exemplo, ganhou força em 2014 

nas redes sociais de diversos países o movimento #LeiaMulheres (#ReadWomen2014), 
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iniciado pela ilustradora e jornalista britânica Joanna Wash. No Brasil, cerca de 21 cidades já 

possuem clubes de leitura de escritoras que surgiram inspirados no movimento (ROSA, 2016, 

s/p). 

De acordo com o que aponta Didi-Huberman (1998) em O que vemos e o que nos 

olha, é preciso partir do “paradoxo em que o ato de ver só se manifesta ao abrir-se em dois” 

(p.29). Este abrir-se em dois se refere à permanência das imagens em nós ao vê-las, por 

justamente a mesma olhar de volta. Uma interação que estaria relacionada com a 

identificação. Dessa maneira, ao vislumbrar algo que nos concerne e dedicarmos algum tempo 

para ver, a imagem vista obrigaria a voltar esse olhar também para si. Isso, porque em alguma 

instância encontramos com a imagem num comum, convergindo numa mesma direção. Essa 

ideia propõe que aquilo que será analisado esteja de acordo com algo que diga diretamente a 

seu observador, que o atravesse mesmo que por um milésimo de segundo, contribuindo para 

uma investigação na qual se objetiva maior compreensão das circunstâncias. 

No texto A partilha do sensível, Rancière (2005) trata a experiência de ver e de 

contribuir com o que se viu por meio da fala, como um ato político: “A política ocupa-se do 

que se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, de quem tem competência para ver e 

qualidade para dizer” (p.17). Assim, quando se vê e analisa uma imagem, levando em conta o 

visível e o invisível, bem como o dizível e o indizível que há nela, construindo o olhar com 

palavras que proporcionem novas possibilidades de entendimento, estaríamos nos 

posicionando politicamente. Nessa relação entre observador e aquilo que é observado, mesmo 

que cada qual permaneça com seus muitos outros pontos, multifacetados, apontando para 

seguimentos divergentes, um intervalo bastaria para configurar “partilha do sensível”: 

Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum 

partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se 

funda numa partilha de espaços, tempos, e tipos de atividade que determina 

propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns 

e outros tomam parte nessa partilha (RANCIÈRE, 2005, p.15). 

Pautada pelos caminhos que apontam as teorias acima, esta dissertação se deterá no 

modo em que personagens femininas foram estruturadas em obras espetaculares que têm em 

sua concepção mulheres protagonistas de suas próprias histórias dentro de um contexto latino-

americano, especificamente de dois autores. Considerando esse recorte, é importante ressaltar 

que poderíamos ter selecionado uma série de outras obras com características parecidas, 

inclusive textos espetaculares brasileiros, porque essa abordagem que propõe um feminino 
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autônomo vem se tornando cada vez mais comum nas elaborações dramatúrgicas. E a força 

que tem ganhado multiplicou expressivamente os dizeres acerca do feminino e da pluralidade 

que cabe a ele. 

Desse modo, a escolha pelas peças Malinche (1992) e La mujer puerca (2012) se deu, 

a princípio, por um desejo de cunho afetivo em trabalhar com elas, mas também pelos 

complementos provocadores que cada uma apresenta, assumindo seus autores, sendo uma 

dramaturga e um dramaturgo da América Latina, como um critério decisivo. Reconhecemos 

que essa escolha automaticamente implica um modo de fazer que revela um caráter político e 

ideológico, sobretudo que dá visibilidade a uma e outra voz em detrimento de outras, “pois o 

que vemos e o que não vemos estão em relação direta com a tomada de posição de cada 

sujeito e da sociedade” como defendido por Rojo (2016, p.34). 

Sendo assim, assumindo que tal decisão, dentre tantas possibilidades, não tenha sido 

por acaso, e que seu modo de reverberar também pode fugir do que pensamos para ela, visto 

que as contradições “transcendem o planejamento” (ROJO, 2016, p.29), afirmamos a 

importância na existência de cada novo lugar que tem sido apresentado dentro do feminino, e 

não acreditamos em modos mais ou menos legítimos ou valorosos de tratar de suas questões. 

A primeira obra escolhida para esta pesquisa, Malinche, de Inés Stranger (1957), foi 

trabalhada durante uma iniciação científica na qual analisamos o caráter político e histórico de 

algumas imagens da peça juntamente com o texto espetacular Valdívia (2002), da mesma 

autora. Anteriormente, outras obras de Stranger também foram analisadas como pesquisa de 

iniciação científica, Cariño malo (1990) e Tálamo (1998), mas por justamente Malinche 

retomar a figura de uma mulher histórica tão importante para a formação da América Latina é 

que a escolha do texto para o seu desdobramento numa pesquisa de mestrado aconteceu. Além 

disso, levando em conta a história e a memória, a obra em questão também carrega um caráter 

feminista, pois possui em seu discurso o protagonismo da mulher, sendo também “cúmplice 

da ritmicidade transgressora do feminino-pulsátil” (RICHARD, 2002, p.133) ao levantar 

questões que problematizam relações opressivas. As obras de Stranger têm como 

característica abordagens que partem de um posicionamento feminino de ruptura 

paradigmática, onde a escritora imprime ideias provenientes de suas vivências como mulher 

latino-americana imersa no contexto cultural da pós-modernidade. Por isso, o desejo de 

pesquisar a fundo a construção das personagens femininas nessa obra fez-se presente. 
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Inés Margarita Stranger Rodríguez (1957) é uma dramaturga e roteirista chilena. 

Formou-se como atriz pela Escola de Teatro da Pontifícia Universidade Católica do Chile 

(1980-1985). É também Mestre em Artes do Espetáculo com ênfase em Estudos Teatrais 

(2001), possui Diploma de Estudos Avançados – DEA (2005) e Doutorado em Estudos 

Teatrais (2016), todos pela Universidade Sorbonne Nouvelle - Paris III. Faz parte da 

Companhia La Calderona, da Faculdade de Artes da PUC Chile desde 2007. É autora das 

obras Siddhartha (1995), adaptação dramatúrgica da novela de Hermann Hesse; La Monja 

Alférez (2008) e Doña Úrsula Suárez (2008) criadas como parte do Projeto de Investigação 

VRAID, “Mulheres Coloniais”, dirigido por Macarena Baeza. 

Figura 1 - Inés Stranger. 

Fonte: Site da PUC-Chile1. 

Suas obras espetaculares têm sido traduzidas para vários idiomas e recebido 

reconhecimentos como o Prêmio Municipal de Literatura 1994 (Município de Santiago do 

Chile) por Malinche; “Melhor obra de dramaturgia feminina” 1998 (Concurso de dramaturgia 

de Valparaíso organizado pela Escola La Matriz) por Tálamo; “Melhor obra literária inédita” 

2006, por Valdívia (Fundo do Livro do Conselho Nacional de Cultura e das Artes); prêmio 

"Academia" (2008) pelo livro Cariño Malo, Malinche e Tálamo de 2007. Desde 1991, 

trabalha na Escola de Teatro da Pontifícia Universidade Católica do Chile e, em 2007, foi 

nomeada Professora Titular. É também autora do livro: Cuaderno de dramaturgia. Teoría, 

técnica y ejercicios (2011), que reúne seus estudos técnicos e teóricos em dramaturgia e sua 

vasta experiência com a criação dramática. 

                                                           
1 Disponível em: <http://escueladeteatro.uc.cl/escuela/profesores/52-ines-stranger>. Acesso em: mar/2019. 
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Tivemos contato com a segunda obra, La mujer puerca, por meio de sua montagem, 

um monólogo do grupo argentino Elefante Club de Teatro apresentado na edição do Esquyna 

Latina de setembro de 2014, que promoveu o intercâmbio entre grupos de teatro da América 

Latina em Belo Horizonte. Um projeto idealizado pelo Grupo Teatro Invertido e Mayombe 

Grupo de Teatro, responsáveis pela gestão do Esquyna – Espaço Coletivo Teatral. O texto da 

peça poderia ser facilmente atribuído a uma dramaturgia feita por mulher, por discutir de um 

modo íntimo as posições da personagem na sociedade e as formas de enfrentamento 

“desajustadas” dela, no entanto sua autoria é do dramaturgo Santiago Loza. Relacionando 

esse dado ao posicionamento de Richard (2002), nos alertamos para a investigação de um 

texto que correspondesse ao proposto pela teórica, a possibilidade de uma escrita ser feminina 

ainda que não tenha sido escrita por uma mulher (p.133). 

Santiago Loza (1971) é escritor, cineasta, roteirista e dramaturgo nascido em Córdoba, 

interior da Argentina, onde cresceu com uma educação religiosa rigorosa numa família de 

classe média. Em 2000 se instalou em Buenos Aires em busca de melhores perspectivas de 

trabalho. Estudou no Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais (INCAA), na Escola 

Nacional de Experimentação e Realização Cinematográfica (ENERC), e Escola Municipal de 

Artes Dramáticas. Dirigiu seu primeiro longa-metragem Extraño (2003), que recebeu o 

prémio “Tiger” de melhor filme na 32ª edição do Festival de Roterdã. Dirigiu também La 

invención de la carne, Rosa patria, La Paz, Si estoy perdido no es grave, entre outros. Seus 

filmes participaram de festivais nacionais e internacionais como os de Cannes, Locarno, 

Berlim, San Sebastián e Londres.  

Figura 2 - Santiago Loza. 

Fonte: Blog Letras y Celuloide2.  

                                                           
2 Disponível em: <http://letrasyceluloide.blogspot.com/2018/04/libros-obra-dispersa-de-santiago-loza.html>. 

Acesso em: mar/2019. 
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É cofundador do Elefante Club de Teatro, e como dramaturgo escreveu dezenas de 

textos como Amaras la noche e He nacido para verte sonreir. Suas obras têm sido 

representadas nos circuitos alternativos, comerciais e oficiais de Buenos Aires. Foi premiado 

como melhor dramaturgo nos prêmios “Teatro XXI”, “Trinidad Guevara” e “Konex Letras”. 

Foi criador da série de televisão Doce casas, ganhadora do prêmio Martín Fierro em 2014. 

Também publicou os livros Adefesio (2005), Textos reunidos (2014) e Yo te vi caer (2017). 

Em 2017 publicou sua primeira novela, El hombre que duerme a mi lado. É um dos criadores 

contemporâneos mais destacados da cena atual. 

Pensando nas práticas artísticas e suas constantes metáforas nas artes produzidas na 

América Latina, esta dissertação trabalha com a análise comparativa, teórica e crítica, dos 

textos Malinche e La mujer puerca a partir dos conceitos de imagem e seus 

desmembramentos, as formas de fazer, a visibilidade que produz e suas proposições acerca da 

figura da mulher historicamente na sociedade, bem como dos contextos que perpassam as 

obras e o momento no qual elas serão analisadas. 

Para a cena teatral, podem ser levados assuntos históricos e culturais a fim de 

desconstruir ideias preestabelecidas, visto que “as práticas artísticas são ‘maneiras de fazer’ 

que intervêm na distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas relações com maneiras de 

ser e formas de visibilidade” (RANCIÈRE, 2005, p. 17). Desse modo, pelo caráter 

modificador que pode assumir uma obra artística, interessa-nos a análise do texto dramático 

levando em conta o que indica Rojo (2011): 

Via de regra, se a obra analisada pretende recuperar comportamentos vivos, 

nela estarão entrelaçados o pessoal e o social e, em cada caso, será necessário 

estudar o quê, quem e em que contexto enuncia. Trata-se de avançar, a partir 

da temática proposta, para a realização de uma crítica que analise as produções 

de arte sem estabelecer hierarquias redutivas entre suas linguagens e com uma 

metodologia dinâmica e capaz de dialogar de maneira multifacetada com os 

distintos tipos de criações libertárias que vão desde os testemunhos, passando 

pelas reconstruções históricas, até o claramente ficcional. Não se trata de 

converter as obras em peças intocáveis, mas sim ativar por meio da crítica 

artística o passado no presente [...] (p.21-22). 

De acordo com um estudo inicial a respeito das obras de Inés Stranger e Santiago Loza 

no Brasil, feito nas Bibliotecas Digitais de Dissertações e Teses de universidades como 

UFMG, USP, UNICAMP, UFBA, UFRJ, UFRGS e também no Portal Scielo, não há nenhum 

relato acadêmico, sob a forma de dissertação ou tese, referente às obras dos dramaturgos. 
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Dessa maneira, este estudo intenta contribuir com uma reflexão que diz respeito aos âmbitos 

dos estudos literários e teatrais brasileiros. 

O primeiro capítulo apresenta o panorama histórico, cultural e social da mulher, na 

Argentina, no Chile e no Brasil, as formas atuais de enfrentamentos femininos e as 

perspectivas dramatúrgicas. Para estabelecer as relações que vivencia na América Latina, 

partimos da concepção do lugar que ocuparia a mulher e a feminilidade na sociedade, 

exaltando as formas múltiplas de se vivenciar o gênero. Demarcamos de que tipos de corpos 

se fala e sob quais influências teriam se estabelecido até o período em que as obras analisadas 

são criadas. Foram utilizados alguns aportes teóricos, como Judith Butler, Lucia Guerra, Alba 

Carosio e Djamila Ribeiro, para apresentar como teria ocorrido o processo de saída da mulher 

do micro para o macro espaço político e a influência do movimento feminista nesse trajeto. 

Percorremos ainda as formas de expressão da mulher na sociedade, as práticas artísticas e 

culturais, e a relação histórico-política entre os três países relacionados, a partir de Grínor 

Rojo, para estabelecer aproximações e diferenças entre a trajetória feminina neles. Como as 

transformações governamentais e econômicas teriam modificado a presença delas no espaço 

público e, em contrapartida, como a maior participação das mulheres acarreta mudanças nas 

maneiras de se relacionar entre os povos. 

O segundo capítulo propõe a análise do texto espetacular Malinche a partir dos 

conceitos teóricos de imagem e seus desdobramentos, o ato de olhar, a posição do espectador, 

proposições acerca da história e da memória e a forma como o feminino é apresentado na 

obra, tendo como base alguns referenciais como Aleida Assmann e Julia Kristeva. Parte do 

posto da autora como artista, professora acadêmica e escritora para conceber suas pesquisas 

de teatro, intentando compreender de que lugar nasce o discurso da peça. Para o 

desdobramento da imagem, resgata a história de Malinche, a indígena mexicana, e sua 

influência como uma mulher poliglota que foi escravizada no período colonial. Estabelecemos 

relação entre a figura histórica e as personagens da obra, investigando o posicionamento da 

mulher indígena na História. Neste capítulo também são realizados apontamentos acerca das 

formas de estrangeirismo e as relações entre colonizador e colonizada, os limites da língua, a 

influência do homem europeu e sua cultura e a exploração da fé como estratégia de 

dominação. 
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O terceiro e último capítulo analisa o texto espetacular La mujer puerca segundo os 

preceitos de análise da primeira obra, sob a perspectiva da escrita feminina realizada pelo 

autor Santiago Loza. Coloca em pauta a relação do feminino no imaginário, estabelecido na 

visão masculina europeizada, e o modo de conceber o corpo da mulher na 

contemporaneidade, sob o viés de um autor que vê nos corpos marginalizados potências para 

criar personagens que provoquem incômodos na ordem hegemônica. Investiga ainda a 

influência do catolicismo e da religiosidade no território latino-americano e como ele 

repercutiria na vida de mulheres de periferia e fora das grandes capitais. Desenvolve questões 

relacionadas à mulher e seu corpo, o pecado infligido no prazer feminino e os estereótipos 

estabelecidos em torno de sua imagem. Propõe pensar a narrativa de um homem que 

questiona os próprios privilégios por meio de uma voz feminina. Neste capítulo, serviram de 

base teorias de autores como Nelly Richard, Georges Didi-Huberman e Giorgio Agamben.  

Nas considerações finais comparamos as formas de abordagem em ambas as obras 

estudadas, as perspectivas que apontam cada uma acerca da imagem da mulher 

historicamente, os pontos em comum e divergentes, o modo de escrita dos autores e as 

escolhas tomadas a partir do lugar de enunciação de cada um. Propõe reflexão sobre as 

diferenciações no modo da representatividade feminina e nas formas em que o masculino é 

introduzido nos textos espetaculares, verificando a importância dessas narrativas no teatro e o 

impacto da existência das obras Malinche e La mujer puerca na sociedade. 

 No apêndice há uma entrevista inédita realizada por e-mail, em novembro de 2018, 

com a autora Inês Margarita Stranger, que acreditamos contribuir para a ampliação do 

entendimento de alguns pontos desta pesquisa. As questões abordam sua relação com a figura 

de Malinche, o que ela representa como mulher indígena e o processo de escrita da autora. 

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de se pensar a sociedade latino-americana 

em relação ao modo de visibilidade da mulher pelo viés artístico, político e memorial, 

contribuindo para o empoderamento de mulheres por meio de artefatos que possam amenizar 

as barreiras que lhe são cotidianamente impostas, bem como intenta despertar no olhar 

masculino, disposto a aguçar a escuta, a sensibilidade para entender como os limites impostos 

ao corpo do outro podem interferir no desenvolvimento da sociedade como um todo. 
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A MULHER E SUA IMAGEM NA ARGENTINA, NO BRASIL E NO CHILE: 

Contexto histórico, cultural e social 

 

 

1.1 A multiplicidade do feminino: 

Dentro daquilo que se entende como feminino haveria uma ampla e diversa forma de 

ser, o que vai em sentido contrário à ideia que defende uma “universalidade da identidade 

feminina”, como apontado pela filósofa Judith Butler, referência em estudos de gênero. 

Segundo a teórica “a insistência sobre a coerência e unidade da categoria das mulheres 

rejeitou efetivamente a multiplicidade das interseções culturais, sociais e políticas em que é 

construído o espectro concreto das ‘mulheres’” (BUTLER, 2014a, p.34-35). Dessa maneira, 

talvez a feminilidade – como um termo complexo – infelizmente seja mais facilmente 

identificada quando ocupa um lugar desprivilegiado em relação ao masculino dominante e 

vivencia a opressão falocêntrica, do que quando exerce um modo de ser e estar específicos na 

sociedade. 

Embora o feminino geralmente se estabeleça em contrariedade ao que se concebe 

como masculino e nunca por si mesmo, buscar encontrar um significado que constitua sua 

unidade poderia incorrer em um fator limitador, de forma que: 

Seria errado supor de antemão a existência de uma categoria de "mulheres" 

que apenas necessitasse ser preenchida com os vários componentes de raça, 

classe, idade, etnia e sexualidade para tornar-se completa. A hipótese de sua 

incompletude essencial permite à categoria servir permanentemente como 

espaço disponível para os significados contestados. A incompletude por 

definição dessa categoria poderá, assim, vir a servir como um ideal normativo, 

livre de qualquer força coercitiva (BUTLER, 2014a, p.36). 

Quando se traça um perfil sobre determinado grupo, inevitavelmente os corpos que 

fogem à “regra” estarão sendo excluídos dessa nova “norma” apresentada, estes ocuparão o 

lugar de “outro” em relação ao previamente estabelecido. Como ocorre com as mulheres 

numa sociedade em que o imaginário masculino tende a vir sempre primeiro. Torna-se ainda 

maior a dificuldade de livre expressão para mulheres que fogem da norma que o próprio 

gênero estabelece, pois, como alerta Butler (2014b), ele também “requer e institui seu próprio 

regime regulador e disciplinar específico” (p.252). Guerra (1995) atenta para essa forma 

colonizadora de tratar os signos coletivos, onde se anula as individualidades “[...] para 
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compensar o mistério de não saber o que pensam ou quais são seus sentimentos”3 (p.24, 

tradução nossa4).  

Outros fatores podem modificar as formas de recepção e socialização que cada corpo 

experimenta. Na pluralidade que há no gênero feminino existem diferenças entre os lugares de 

enunciação, prevendo não só o sexo ou o gênero com o qual se identifique o ser, mas também 

uma variedade de características que compõem cada pessoa. Por isso, somos levados a pensar 

que talvez fosse mais efetivo articular as formas de enfrentamento diante do “problema” 

(neste caso, um sexo que oprime o outro), que propriamente tentar definir como se apresenta o 

oprimido. Para Butler (2014a): 

A desconstrução da identidade não é a desconstrução da política; ao invés 

disso, ela estabelece como políticos os próprios termos pelos quais a 

identidade é articulada. Esse tipo de crítica põe em questão a estrutura 

fundante em que o feminismo, como política de identidade, vem-se 

articulando. O paradoxo interno desse fundacionismo é que ele presume, fixa e 

restringe os próprios sujeitos que espera representar e libertar (p. 213). 

Haveria, dessa forma, um impasse diante dessa aparente efetividade, pois ao mesmo 

tempo em que identificar um coletivo poderia restringir sua multiplicidade e em alguma 

instância homogeneizá-lo, não permitir que cada corpo que o constitui se defina, também 

pode excluir aqueles menos representados, e acabar culminando numa massa pouco 

heterogênea. Como afirma Ribeiro (2017), “[...] o debate é sobre a posição ocupada por cada 

grupo, entendendo o quanto raça, gênero, classe e sexualidade se entrecruzam gerando formas 

diferentes de experenciar opressões, pois, sendo estruturais, não existe ‘preferência de luta’” 

(p.71). Portanto, não possibilitar que os corpos que clamam por mais direitos exponham suas 

especificidades em prol de um todo, a fim de minimizar as identidades, seria não considerar a 

legitimidade que há nas diferentes formas de ser e em cada um dos requisitos que essas 

vivências requerem, sendo muitas “resultantes de uma estrutura de opressão que privilegia 

certos grupos em detrimento de outros” (RIBEIRO, 2017, p.31). 

Revelar as diferenças dentro de uma coletividade não deveria desmontar ou invalidar a 

luta em conjunto, até porque a diversidade se constrói no e através do próprio ato político 

(BUTLER, 2014a, p.205), e não seria isso que geraria a inexistência de um agente opressor, 

                                                           
3 “[...] para compensar el misterio de no saber qué piensan o cuáles son sus sentimientos.” 

4 Todas as traduções com texto original em nota de rodapé são de nossa autoria.  
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embora esse quadro possa expor uma e outra fissura entre os núcleos ao lançar foco sobre 

novos opressores além do anterior. Caberia então a quem reproduz algum tipo de opressão, 

reconhecer sua posição de “privilégio” em vez de exigir que as diferenças sejam postas de 

lado: 

O fato de não demarcarem esses lugares e seguirem ignorando que existem 

pontos de partidas diferentes entre mulheres, faz com que essas mulheres 

brancas sigam ignorando suas tarefas em se questionarem e, 

consequentemente, reproduzam opressões contra mulheres negras ou contra 

[...] “aquelas que não são aceitáveis” (RIBEIRO, 2017, p.51). 

Mais importante seria que fosse permitido a cada corpo uma “definição” dada por si 

mesmo, visto que “[...] as múltiplas representações da mulher a partir da perspectiva de um 

Sujeito patriarcal transcendem, em grande medida, a literalidade e explicitação dos discursos 

colonizadores”5 (GUERRA, 1995, p. 27). Discursos esses que irão colocar, por exemplo, 

mulheres negras ou indígenas como o “Outro”6 da mulher branca, ou ainda mulheres lésbicas 

como o “Outro” de mulheres héteros, mulheres trans como o “Outro” de mulheres cis, e assim 

a lista se faz infinita. O que podemos observar é que a linguagem ainda não conseguiu 

alcançar as formas de expressão do gênero, e talvez isso nunca aconteça, mas seja dentro do 

que entendemos por feminino ou masculino, os corpos que os performam seguem existindo, 

mesmo que para isso precisem operar dentro de um regime de atuação restrito pela sociedade: 

[...] a “coerência” e a “continuidade” da “pessoa” não são características 

lógicas ou analíticas da condição de pessoa, mas, ao contrário, normas de 

inteligibilidade socialmente instituídas e mantidas. Em sendo a “identidade” 

assegurada por conceitos estabilizadores de sexo, gênero e sexualidade, a 

própria noção de “pessoa” se veria questionada pela emergência cultural 

daqueles seres cujo gênero é “incoerente” ou “descontinuo”, os quais parecem 

ser pessoas, mas não se conformam às normas de gênero da inteligibilidade 

cultural pelas quais as pessoas são definidas (BUTLER, 2014a, p.38). 

Nem sempre o feminismo teve dentro do movimento esses recortes como pauta, muito 

embora existam registros de discursos de mulheres negras reivindicando seu lugar desde o 

século XIX, como aponta Ribeiro (2017): “[...] percebemos [...] com as histórias de 

                                                           
5 “[...] las múltiples representaciones de la mujer a partir de la perspectiva de un Sujeto patriarcal trascienden, en 

gran medida, la literalidad y explicitez de los discursos colonizadores.” 

6 Categoria cunhada pelo olhar de Simone de Beauvoir sobre ser mulher e amplificada pelo olhar de Grada 

Kilomba. (RIBEIRO, Djamila. A categoria do Outro: o olhar de Beauvoir e Grada Kilomba sobre ser mulher. 

Blog da Boitempo!, 2016. Disponível em: <https://blogdaboitempo.com.br/2016/04/07/categoria-do-outro-o-

olhar-de-beauvoir-e-grada-kilomba-sobre-ser-mulher/> Acesso em: jun/2018. 
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resistências e produções de mulheres negras desde antes o período escravocrata [...] é que esse 

debate já vinha sendo feito; o problema, então, seria a sua falta de visibilidade” (p.21).  

Segundo Carosio (2009), o feminismo latino-americano que se desenvolveu nos anos oitenta 

ainda era “um movimento de descontentamento com o ‘cotidiano’”7 (p.242) centrado nas 

relações de poder no âmbito pessoal e privado. Essa abordagem que visa ampliar suas 

reivindicações para abranger as mais diversas realidades foi uma discussão que se revelou 

somente no século XXI: 

As feministas latino-americanas (a grande maioria profissionais educadas de 

classe média) estão reconhecendo a diversidade de mulheres pobres, indígenas 

e negras, nas quais a colonização marcou uma submissão e discriminação mais 

feroz. Está se tornando forte um feminismo latino-americano com perspectiva 

de classe e etnia8 (CAROSIO, 2009, p.246). 

Esse processo, no entanto, ainda divide opiniões dentro do movimento e enfrenta 

dificuldades para incluir outros discursos. Reflexo disso é a recente publicação de Djamila 

Ribeiro intitulada Quem tem medo do feminismo negro? (2018), livro que traz além de um 

ensaio autobiográfico, uma seleção de artigos reagindo a situações do cotidiano publicados 

entre 2014 e 2017 no blog da “Carta Capital”. Nele, Ribeiro reafirma a importância de que 

privilegiados percebam a urgência de outras lutas e defende que: “O debate, portanto, não é 

meramente identitário, mas envolve pensar como algumas identidades são aviltadas e 

ressignificar o conceito de humanidade [...]” (p.27). 

 

1.2 A expressividade das mulheres limitada ao lar:  

Ao longo da história, há uma tentativa de regular as formas que atuam a mulher e seu 

corpo. Medidas que controlam suas ações, sexualidade, desejos e escolhas se perpetuam na 

sociedade, pautadas na ideologia da subalternidade feminina, em que mulheres são concebidas 

como seres inferiores e dependentes, as brancas como frágeis e as negras como resistentes e 

disponíveis, por exemplo. Mas todas como incapazes de agir por si mesmas, de conduzir suas 

vidas com autonomia. O poder que o patriarcado sempre desempenhou, este também um 

                                                           
7 “un movimiento de descontento con lo ‘cotidiano’.” 

8 “Las feministas latinoamericanas (la gran mayoría profesionales educadas de clase media) están reconociendo 

la diversidad de mujeres pobres, indígenas y negras, en las que la colonialidad marcó una sumisión y 

discriminación más feroz. Se va haciendo fuerte un feminismo latinoamericano con perspectiva de clase y etnia.” 
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signo complexo e múltiplo que está em constante transformação (GUERRA, 1995, p.28), 

coibiu e ainda coíbe muitas ações daqueles não representados por ele. Práticas de 

silenciamento e controle sobre o corpo feminino continuam acontecendo, de formas mais 

explícitas ou mais subjetivas, seja na vida real ou na ficção. Caso contrário, não teríamos o 

surgimento de verificações de machismo como o “teste de Bechdel”, criado numa tira pela 

cartunista Alison Bechdel em 1985, que questiona se determinada obra de ficção possui pelo 

menos duas mulheres, e ainda se elas conversam uma com a outra sobre algo que não seja um 

homem. A maioria das produções contemporâneas, principalmente cinematográficas, 

certamente seria reprovada. 

Algumas mulheres atravessaram séculos em resistência tentando encontrar brechas 

para “burlar” essas regras. Na literatura, por exemplo, muitas assumiram nomes de homens 

para conseguir publicar suas ideias no século XIX, já que “o pseudônimo ou máscara 

masculina correspondia, em efeito, a uma estratégia que permitia entrar num âmbito editorial 

de caráter exclusivista”9 (GUERRA, 1995, p.180). Seria ingênuo e injusto acreditar que não 

há mais mulheres ocupando esses lugares porque elas simplesmente não desejaram ou porque 

não eram boas o suficiente. Muitas não tiveram a oportunidade de pensar em serem escritoras, 

e outras tantas, embora tenham conseguido se expressar pelas palavras, tiveram suas obras 

proibidas de chegar ao público. 

A poeta Amélia de Oliveira (1868-1945), por exemplo, ao ter um soneto seu publicado 

no jornal no fim do século XIX, recebeu uma carta do noivo Olavo Bilac (1865-1918), poeta 

conhecido pelo conteúdo romântico de seus versos, em que o mesmo demonstrava 

descontentamento com a exposição do trabalho da noiva: “Não quer isto dizer que não faça 

versos, pelo contrário. Quero que os faças, muitos, para teus irmãos, para tuas amigas, e 

principalmente para mim, - mas nunca para o público (...) Teu noivo Olavo Bilac. São Paulo, 

7 de fevereiro 1888" (ELEUTÉRIO, 2005, p.32). O que revela a pressão que algumas 

mulheres sofriam não só na vida pública, mas também no âmbito doméstico, proveniente de 

amigos e familiares que, com o intuito de “protegê-las”, considerava oportuno aconselhá-las a 

se resguardarem, mesmo que o desejo delas fosse contrário a isso. Com base no trecho dessa 

carta, não assusta que Amélia de Oliveira tenha ficado conhecida principalmente como a 

                                                           
9 “El seudónimo o antifaz masculino correspondía, en efecto, a una estrategia que permitía entrar en un ámbito 

editorial de carácter exclusivista.” 
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noiva de Bilac, que também foi jornalista, contista e cronista, ou como a irmã do amigo deste, 

o também poeta, além de professor e farmacêutico, Alberto de Oliveira (1857 – 1937). 

Enquanto a sociedade designou para ela um lugar em relação a esses homens, eles podiam 

seguir exercendo até mais de um papel social como indivíduos independentes. 

Ainda hoje a luta pelo reconhecimento e espaço de obras culturais e artísticas de 

mulheres segue sendo uma pauta fervilhante, como demonstra a existência do grupo intitulado 

“Guerrilla Girls” de mulheres artistas e ativistas, que mantêm o anonimato das participantes 

por meio do uso de máscaras de gorila e têm percorrido o mundo com exposições que 

questionam as formas que o feminino está presente nos museus visitados por elas. A obra 

mais conhecida é um cartaz que expõe o cálculo de mulheres artistas e de nus presentes nas 

peças existentes nas galerias. No Brasil, visitado em 2017 pelo grupo, a pergunta título dessa 

obra foi: “As mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo?”, 

acompanhada logo abaixo da informação: “Apenas 6% dos artistas do acervo são mulheres, 

mas 60% dos nus são femininos”. Em alguns países a quantidade de nus femininos estava 

acima de oitenta por cento, para apenas cinco por cento de artistas mulheres: 

[...] a mulher, como Objeto de Desejo, engendra imagens que, na pintura, 

assumem a forma de nus ou seminus em poses exclusivamente desenhadas 

para o olhar do homem, enquanto, na literatura ou no cinema, ela se 

transforma em personagens femininas de corpos voluptuosos e tentadores. 

Contrastando com esses modelos de uma imaginação masculina tão propensa 

a oposições binárias, ergue-se a imagem da mulher como objeto de veneração 

representado pela figura assexuada da Virgem Maria, da mãe sublime e "o 

anjo do lar"; enquanto a heroína romântica, depois de sua pureza e seus 

desmaios, encarna a inocência passiva e a fraqueza física do sexo feminino, 

segundo critérios patriarcais10 (GUERRA, 1995, p.26). 

Ao feminino, nos valores hegemônicos da sociedade, ainda se atribui uma 

inferioridade em relação ao masculino, ocupando o lugar da ausência, da falta do falo como 

defendeu Freud em 1923: “Sabe-se igualmente em que grau a depreciação da mulher, o horror 

da mulher, a disposição à homossexualidade derivam da convicção definitiva de que a mulher 

                                                           
10 “[...] la mujer, como Objeto de Deseo, engendra imágenes que, en la pintura, asumen la forma de desnudos o 

semidesnudos en poses exclusivamente diseñadas para la mirada del hombre, mientras, en la literatura o el cine, 

se transforma en personajes femeninos de cuerpos voluptuosos y tentadores. Contrastando con estas 

modellizaciones de una imaginación masculina tan proclive a las oposiciones binarias, se erige la imagen de la 

mujer como Objeto de Veneración representado por la figura asexuada de la Virgen María, de la madre sublime 

y “el ángel del hogar”; mientras la heroína romántica, tras su pureza y sus demayos, encarna la inocencia pasiva 

y la debilidad física del sexo femenino, según criterios patriarcales.” 
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não possui pênis” (p.154) e em 1924: “Uma criança do sexo feminino, contudo, não entende 

sua falta de pênis como sendo um caráter sexual; explica-a presumindo que, em alguma época 

anterior, possuíra um órgão igualmente grande e depois perdera-o por castração” (p.105). 

Posteriormente, mesmo que pontue a utilização que faz de alguns termos dentro de um campo 

simbólico, Lacan (1958) também discutirá a função fálica na sexualidade da mulher: 

Inversamente, quanto a tudo o que está na linha de seu desejo, ela se vê ligada 

à exigência implicada na função do falo – a de ser, até certo grau, que é 

variável, esse falo, na medida em que ele é o próprio signo do que é desejado. 

[...] O fato de ela se exibir e se propor como objeto do desejo identifica-a, de 

maneira latente e secreta, com o falo, e situa seu ser de sujeito como falo 

desejado, significante do desejo do Outro. Esse ser a situa para além do que 

podemos chamar de mascarada feminina, já que, afinal, tudo o que ela mostra 

de sua feminilidade está ligado, precisamente, a essa identificação profunda 

com o significante fálico, que é o que está mais ligado à sua feminilidade 

(p.363). 

Dos lugares de fala que lhes cabem, ambos os psicanalistas tentaram traduzir o desejo 

da mulher a partir de uma concepção que revela uma hierarquia do gênero e reforça a norma 

hegemônica ao proporem a sexualidade feminina como manifestação proveniente da 

masculina. Como se a mulher só exercesse seu desejo em conformidade com um outro que 

seria o possuidor do objeto, enquanto ela assume forma deste. Uma via para superação desse 

pensamento seria “a positivação do feminino [que] exigiria pressupor não apenas um além do 

falo, mas, antes de tudo, uma outra forma de erotismo que não tenha no falo a sua referência” 

(ARÁN, 2011, p.12). Butler sugere que, diante desse esquema, haveria no homem uma 

necessidade em afirmar sua identidade e sua autonomia perante a figura da mulher, e que a 

perpetuação desse imaginário talvez sirva para resolver a situação de insegurança que 

experimentam depois da fase em que abandonam a mãe. Percebe-se com isso, portanto, uma 

espécie de necessidade masculina adquirida, e mal resolvida, e não necessariamente a 

existência de uma “natureza feminina” que faz da mulher um ser sexualmente dependente: 

Essa dependência, ainda que negada, também é buscada pelo sujeito 

masculino, pois a mulher como [...] corpo materno deslocado, [é] a promessa 

vã mas persistente de recuperar o gozo pré-individuado. Assim, o conflito da 

masculinidade parece ser precisamente a demanda de um reconhecimento 

pleno da autonomia, o qual encerrará – também e todavia – a promessa de um 

retorno aos prazeres plenos anteriores ao recalcamento e à individualização 

(BUTLER, 2014a, p.76). 
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A mulher como mãe, como um ser próprio do lar, é uma imagem que foi construída 

historicamente a milhares de anos e ainda permanece sendo perpetuada, vide o movimento no 

Brasil que ficou conhecido por “bela, recatada e do lar” no qual mulheres repudiaram uma 

matéria de revista que trazia esse mesmo título para elogiar a postura da primeira dama do 

país em 2016. Guerra (1995) retoma essa questão, que impõe fronteiras ao feminino, 

utilizando como exemplo orações que os Aztecas utilizavam nas cerimônias de nascimento 

dos bebês, e que impunham duas versões diferentes de identidade. Aos meninos era destinado 

o espaço externo: “[...] sua própria terra, outra é, em outra parte estás prometido, que é o 

campo onde se fazem as guerras, onde se travam as batalhas [...]”11 (GUERRA, 1995, p.15) e 

às meninas o discurso apontava para o âmbito do privado: “[...] deverá estar dentro de casa 

como o coração dentro do corpo, não deverá andar fora de casa, não deverá ter costume de ir a 

nenhuma parte; deverá ser a cinza que cobre o fogo no lar; deverá ser o fogareiro onde se põe 

a panela [...]12 (GUERRA, 1995, p.16). Apesar das orações recitadas apontarem para locais 

distintos e muito bem delimitados: “fazer a guerra versos dedicar-se às tarefas domésticas”13 

(GUERRA, 1995, p.16), o que a autora aponta como mais preocupante é a supervalorização 

que havia nas ações do masculino enquanto tudo que envolvia o feminino era desvalorizado: 

Se, por um lado, trazer a água e moer a raiz se apresenta de uma maneira 

sucinta e literal, fazer a guerra adquire conotações sagradas, ao ser 

metaforicamente definido como o ato de deitar ao sol e alimentar a terra. Por 

conseguinte, o ofício do varão não só permite una comunicação direta com os 

deuses senão que também faz dele um agente ativo dentro do espaço cósmico. 

Em contraposição, o ofício doméstico, como sinônimo de árduo trabalho e 

sofrimento, está isento de toda sacralização e gozo14 (p.16-17). 

Butler (2014a) questiona se haveriam “[...] traços comuns entre as ‘mulheres’, 

preexistentes à sua opressão” (p.21) ou se elas estariam ligadas apenas por isso. Se existiria ou 

não alguma especificidade feminina, o fato é que ainda não foi possível chegar a esta etapa de 

                                                           
11 “[...] tu propia tierra, otra es, en otra parte estás prometido, que es el campo donde se hacen las guerras, donde 

se traban las batallas [...]”  

12 “[...] habéis de estar dentro de casa como el corazón dentro del cuerpo, no habéis de andar fuera de casa, no 

habéis de tener costumbre de ir a ninguna parte; habéis de ser la ceniza con que se cubre el fuego en el hogar; 

habéis de ser las trébedes, donde se pone la olla [...]” 

13 “hacer la guerra versus dedicarse a las tareas domésticas.” 

14 “Si, por una parte, traer agua y moler maíz se presentan de una manera sucinta y literal, hacer la guerra 

adquiere connotaciones sagradas, al ser metafóricamente definido como el acto de deleitar al sol y alimentar la 

tierra. Por consiguiente, el oficio del varón no sólo permite una comunicación directa con los dioses sino que 

también hace de él un agente activo dentro del espacio cósmico. En contraposición, el oficio doméstico, como 

sinónimo de arduo trabajo y sufrimiento, está exento de toda sacralización y goce.” 
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discussão sem antes compreender quais forças externas foram aplicadas sobre seus corpos e 

mentes. Para Foucault (1988) houve uma “estratégia de histerização do corpo da mulher”, na 

qual o poder e o saber exerceram sua força historicamente, e que fez com que houvesse um: 

[...] tríplice processo pelo qual o corpo da mulher foi analisado — qualificado 

e desqualificado — como corpo integralmente saturado de sexualidade; pelo 

qual, este corpo foi integrado, sob o efeito de uma patologia que lhe seria 

intrínseca, ao campo das práticas médicas; pelo qual, enfim, foi posto em 

comunicação orgânica com o corpo social (cuja fecundidade regulada deve 

assegurar), com o espaço familiar (do qual deve ser elemento substancial e 

funcional) e com a vida das crianças (que produz e deve garantir, através de 

uma responsabilidade biológico-moral que dura todo o período da educação): 

a Mãe, com sua imagem em negativo que é a "mulher nervosa", constitui a 

forma mais visível desta histerização (p.99). 

Acerca da obsessão em domesticar a sexualidade feminina, o filósofo ainda argumenta 

que tais medidas se devem ao fato de que “nas relações de poder, a sexualidade não é o 

elemento mais rígido, mas um dos dotados da maior instrumentalidade: utilizável no maior 

número de manobras, e podendo servir de ponto de apoio, de articulação às mais variadas 

estratégias” (FOUCAULT, 1988, p.98). Desse modo, o artifício da sexualidade, talvez mais 

frágil por não estar totalmente aliado à razão, e até por isso mais suscetível às manipulações, 

somado à opressão a que as mulheres estão submetidas, pode ter dado origem a uma rede de 

relações abusivas na qual se estabelece um jogo violento. 

O peso dessa opressão sexual pode ser observado de forma ainda mais expressiva em 

mulheres não brancas. A “selvageria” e o “atraso” que se atribuiu aos povos originários, por 

exemplo, instrumentalizou homens brancos para abusar de mulheres indígenas como se as 

mesmas fossem animais desprovidos de razão ou sentimentos; até pela falta de indumentária 

que cobrisse por completo seus corpos, acabaram sendo julgadas como alvo fácil e 

“disponível” para o deleite masculino. De modo parecido, mulheres negras foram usadas 

como objeto de prazer, mas a violência a que foram submetidas partia da crença de que negros 

não possuíam alma e, portanto, deviam sempre estar sob o domínio branco. O intuito era que 

naturalizassem que não podiam ter as mesmas oportunidades, elas foram e ainda são 

exploradas e levadas a ocupar posição de menor valor na esfera social. Se a mulher branca se 

viu obrigada a se adequar à expectativa da sociedade de alcançar o patamar da pureza, da 

sobriedade, serenidade e fragilidade, às demais mulheres, vistas como indignas de receber o 
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posto da sacralidade, exigiu-se que se mantivessem em conformidade com os desejos dos 

homens brancos e os patamares de uma sociedade racista, classista e patriarcal. 

Sabe-se que uma a cada três mulheres é vítima de violência15 no mundo, somente pelo 

fato de ser mulher, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2014. 

Recentemente, no Brasil, tivemos um grande movimento nas redes sociais, contra a cultura do 

estupro, depois que casos de estupros coletivos e assédios, tanto em transportes públicos 

quanto em ambientes de trabalho, tomaram notoriedade em escala nacional. Dos 24 países 

com os maiores índices de feminicídio do mundo, 19 estão na região da América Latina e 

Caribe. O Brasil teve 1.133 (para 100 mil habitantes) vítimas confirmadas em 2017, num total 

de 2.795 de toda a região, e ocupa a 5ª posição na lista da ONU. Das 2,4 milhões de mulheres 

violentadas, 1,5 milhão são negras, número que amentou muito ao mesmo tempo em que os 

casos contra mulheres brancas vinham caindo. Dados como esses não podem passar 

despercebidos. Ainda que algumas leis que resguardam a mulher já existam, como a Lei 

Maria da Penha16 sancionada em 2006, o cenário pede mudanças urgentes no sentido de 

fomentar ações que informem e promovam transformações culturais, para além de preocupar-

se somente com punições. Com menos casos, mas tendo um número ainda bem expressivo, a 

Argentina marcou o índice de 251 homicídios de mulheres em 2017, enquanto o Chile ocupou 

uma das últimas posições com 0,5, apesar de ter contabilizado apenas casos de feminicídio 

íntimo, os quais são cometidos por parceiros ou ex-parceiros das vítimas. 

Uma das lutas mais importantes do feminismo é ter o âmbito pessoal também 

reconhecido como político, passível de mudanças em sentido macro, afinal, homens que se 

sentem no direito de bater em suas esposas, ou sintam que possuem algum direito sobre o 

corpo delas, não são crimes isolados, são violências que seguem acontecendo a todo o 

momento. Recentemente, do ditado popular no Brasil “briga de marido e mulher, não se mete 

                                                           
15 “As Nações Unidas definem a violência contra as mulheres como ‘qualquer ato de violência de gênero que 

resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres, inclusive 

ameaças de tais atos, coação ou privação arbitrária de liberdade, seja em vida pública ou privada’” (OPAS 

Brasil. Folha informativa - Violência contra as mulheres In: Banco de Notícias. Disponível em: 

<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5669:folha-informativa-

violencia-contra-as-mulheres&Itemid=820>. Acesso em: dez/2018). 

16 Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra 

a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. 
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a colher”, foi retirado o “não” da frase por algumas ativistas para alertar sobre a importância 

de denunciar relacionamentos abusivos: 

Uma das afirmações mais impactantes dos movimentos feministas, que 

romperam com o silêncio das mulheres e desmantelou todo um aporte teórico, 

social e cientificista se concentrou em torno da afirmação de que o “pessoal é 

político”. O “pessoal é político” foi pensado na década de 60, pelos 

movimentos feministas, como um questionamento necessário, profundo e 

dinamizador das necessidades das mulheres, capaz de provocar mudanças na 

configuração de conceitos políticos, fortalecendo a mobilização e as bandeiras 

de luta (MESQUITA; ARAS, p.330). 

Por esse motivo é tão importante que movimentos sociais ganhem visibilidade e 

recebam apoio, cada vez maior, da população e também de organizações governamentais, 

para que políticas públicas sejam criadas a fim de discutir e tratar um quadro que já configura 

epidemia de saúde global segundo a OMS. 

 

1.3 A força política da mulher na dramaturgia:  

Apesar das lutas feministas, que há tantos anos objetivam romper com esse estigma, 

em relação à mulher e ao que a feminilidade emprega simbolicamente, algumas mulheres 

permanecem com dificuldade em se expressar politicamente, de se colocar no centro das 

discussões e ocupar posições de poder: 

[...] Suponho que, para algumas pessoas muito estabelecidas e 

economicamente seguras, o feminismo já não é tão forte, já não é mais um 

atrativo, porque elas podem muito bem ser mulheres que hoje ocupam postos 

de poder e privilégio, ou de segurança econômica, mas isso, com certeza, não 

é verdade globalmente. Se a gente olha para diferentes níveis de pobreza, 

diferentes níveis de escolaridade, vê que o sofrimento das mulheres é 

incomensurável (BUTLER, 2010, p. 162). 

Sobre a ação colonizadora do patriarcado, Guerra (1995) atenta para o fato de que “a 

exclusão da mulher de áreas da teologia, do trabalho, da educação e da política foi até o 

princípio do século XX” (p.26), ou seja, só a pouco menos de cem anos nós começamos a 

ocupar outras áreas que não aquelas previamente estabelecidas. A autora de La mujer 

fragmentada (1995) defende que entre essa e outras razões: 

Não é suficiente assegurar que a mulher, em sua posição subordinada, tem 

sido excluída da História. Inserida em uma sociedade na qual predomina uma 
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estrutura edípica, ela tem sido privada também de sua própria História e das 

histórias que moldam sua própria experiência17 (GUERRA, 1995, p.26). 

Por isso se torna tão importante trazer à tona obras, como Malinche e La mujer 

puerca, que possibilitem discutir e vislumbrar algumas novas formas das mulheres viverem 

suas próprias histórias, do fim do século XX, que é quando a primeira obra foi escrita, até o 

momento. Muito embora a segunda obra tenha sido escrita por um homem, ela também pode 

se encaixar nesse recorte, desde que seu discurso possa extravasar “o marco de 

retenção/contenção da significação masculina [...] para desregular a tese do discurso 

majoritário (RICHARD, 2002, p.133). Permitindo assim, ampliar a discussão para tratar e 

investigar de que modo uma figura masculina pode abranger as questões, e as propostas que 

poderá oferecer, acerca do feminino e sua imagem. 

Na literatura dramática, questões sobre o ser mulher e o que está implicado nisto têm 

sido bastante trabalhadas desde os anos 70, mas ainda com mais efervescência a partir dos 

anos 2000. As personagens femininas, que antes ocupavam espaços periféricos nas tramas, 

passaram a ser o centro de narrativas. A peça que representa um marco no drama burguês 

europeu é Casa de bonecas de Ibsen datada de 1879, pertencente ao movimento modernista, 

que embora tenha sido escrita por um homem exibiu pela primeira vez a mulher como figura 

autônoma. É importante dizer que a participação das mulheres em peças teatrais era proibida 

até o início do século XIX no Brasil, quiçá poderia existir uma personagem feminina como 

protagonista, os poucos papéis existentes eram interpretados por homens, e estes eram 

chamados de “travestis”, assim como foi na Grécia antiga (momento em que mulheres não 

podiam apresentar e nem mesmo assistir a espetáculos teatrais18). Após esse período, a 

presença das mulheres em trabalhos artísticos era sempre associada à prostituição, já que as 

atrizes fugiam do estereótipo da mulher recatada que se dedicava ao lar da época. Pela má 

fama da carreira, muitas não se sentiam confortáveis para participar de espetáculos mesmo 

quando isso já não era mais uma proibição. 

                                                           
17 “No es suficiente aseverar que la mujer, en su posición subordinada, ha sido excluida de la Historia. Inserta en 

una sociedad en la cual predomina una estructura edípica, ella ha sido privada también de su propia Historia y de 

las historias que modelizan su propia experiencia.” 

18 Na Grécia Antiga, mesmo que a mulher tivesse espaço nas criações literárias, apenas homens atuavam em 

peças de teatro, pois mulheres não eram consideradas cidadãs. Os papéis femininos eram sempre encenados 

pelos homens, que utilizavam grandes máscaras para representá-las. Como espectadoras, as poucas mulheres que 

conseguiam assistir as montagens tinham que se sentar escondidas nas fileiras mais distantes. 
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Só mesmo quando grupos feministas ganharam força e a voz feminina começou a 

ocupar espaços públicos é que concomitantemente algumas mulheres passaram a se sentir 

mais livres para expor seus desejos e ideias também na ficção. Nos anos sessenta e setenta as 

produções ganharam mais força no Brasil, onde se destacaram as dramaturgas Consuelo de 

Castro (1946-2016), Leilah Assumpção (1943) e Isabel Câmara (1940-2006). Antes, Hilda 

Hilst (1930-2004) e Renata Pallottini (1931) já realizavam trabalhos que renovaram a 

dramaturgia nacional com temáticas feministas. 

A terceira onda do feminismo, reivindicando novos lugares a partir da década de 1990 

para além do âmbito acadêmico, como até então vinha acontecendo, inclusive estando 

presente em discursos de mulheres muito jovens, associada à popularização da internet com as 

facilidades para difusão da palavra, e também ao uso das redes sociais na já intitulada quarta 

onda19 do feminismo, iniciada por volta de 2012, impulsionou e segue favorecendo que, cada 

vez mais, novas escritas tenham a possibilidade de vir a público. Visto que o teatro está 

intimamente ligado às questões que a sociedade apresenta, tem sido possível perceber essas 

transformações também na cena artística, como aponta Rojo (2011): 

a cultura da resistência vai adquirindo pouco a pouco, dentro desse novo 

cenário, matizes diferentes segundo seus enunciadores e contextos específicos. 

Sabemos que as manifestações culturais ou artísticas, como o teatro, mudam 

de acordo com as novas condições vividas pelos integrantes de cada época da 

sociedade (p.83).  

Trabalhar com as duas peças mencionadas anteriormente dentro de um contexto 

artístico e de pesquisa brasileiros, nos propicia também dialogar questões sobre o feminino e 

sobre as mulheres com outros países da América Latina, bem como possibilita uma maior 

aproximação, por vezes perdida, com essas vozes. E essa relação se faz ainda mais necessária 

se observamos que haveria uma compatibilidade nos modos de interação e expressão da 

mulher, inclusive historicamente falando, nos países do Cone Sul. 

 

1.4 Mulheres do território latino-americano:  

                                                           
19 O momento que voltou a despertar o interesse de algumas mulheres no feminismo e tem levado milhões em 

protesto às ruas, graças ao uso das redes sociais, tem sido identificado por algumas acadêmicas como uma nova 

onda. Diferenciando-se da anterior, estaria marcada por uma voz mais coletiva dentro do movimento, pelas 

reivindicações que denunciam violências financeira e trabalhista e pelo maior diálogo entre os continentes. 

Segundo Cecília Palmeiro, uma das criadoras do movimento argentino Ni Una Menos, a quarta onda seria de 

base latino-americana (PALMEIRO, 2017, s/p). 
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Os três países aqui relacionados, Brasil, Argentina e Chile, possuem na construção da 

história de seus territórios alguns pontos em comum: como a presença de povos originários 

que já habitavam suas terras, indígenas de múltiplas etnias que viveram na América cerca de 

12 mil anos antes da chegada dos europeus; a invasão e dominação promovida por países da 

Europa, tendo Portugal ocupado o Brasil a partir de 1500, e a Espanha se estabelecido no 

Chile em 1540 depois de ter reclamado a região da Argentina em 1516; o processo de 

colonização violento que escravizou a população nativa e negra, esta trazida à força de seus 

países (no Chile em menor escala20), e promoveu o genocídio da população indígena, 

extermínio que atravessa os tempos e ainda pode ser visto com recorrência nos dias atuais; a 

proximidade das datas dos movimentos de independência, tendo ocorrido em 1810 na 

Argentina, 1817 no Chile e 1822 no Brasil; a existência de conflitos como algumas guerras 

coloniais, revoltas populares e movimentos sociais ao longo de toda a existência dos 

territórios; as ondas imigratórias para o continente de um modo geral, tendo essas terras sido 

vistas como um local próspero para a vida nova para aqueles que necessitavam de melhores 

trabalhos e empregos, e de esperança para muitos povos que vinham fugidos de diversas 

nações que já enfrentaram dificuldades, o que ainda hoje reflete numa política do território 

mais integradora que em outras partes do mundo; além dos três países também terem sofrido 

golpes de Estado que instauraram ditaduras militares, promovendo graves retrocessos 

democráticos, com duração de 21 anos no Brasil (1964-1985), 7 anos na Argentina (1966 

1973) e quase 17 anos no Chile (1973 e 1990). Cada um desses processos garantiu que a 

América Latina, e esses três países, culminasse na formação múltipla e diversa a que chegou, 

mas ainda marcada pelo subdesenvolvimento e por um contexto político complexo e instável.  

No Brasil, após a invasão do território pelos Portugueses, que escravizaram, 

violentaram e dizimaram, não sem resistência, muitas etnias da população indígena, decidindo 

depois por catequizá-los, outro grande e monstruoso acontecimento no país foi a vinda de 

                                                           
20 “[...] Rolando Mellafe avalia que entraram em média 33 negros por ano desde o início da conquista até 1570. 

[...] Tomando em conta o crescimento vegetativo da população negra no Chile e os dados sobre o número de 

proprietários de escravos, aquele autor chega à conclusão que o número de negros e de mestiços de negros, 

brancos e índios atingia a soma de 7.000 indivíduos em 1570” (LOBO, Eulália Maria Lahmeyer. Imigração e 

colonização no Chile colonial (1540-1565). Revista de História, São Paulo, v. 35, n. 71, p. 39-59, sep. 1967. 

ISSN 2316-9141. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/126543> Acesso em: 

jul/2018). Para estabelecer um comparativo, no Brasil estima-se que “cerca de 1.700.000 (um milhão e 

setecentos mil) de africanos foram trazidos, na condição de escravos, para a Bahia” (Correio Nagô. África-

Brasil: número de escravizados é quase o dobro do estimado. In: Internacional. Disponível em: 

<https://correionago.com.br/portal/africa-brasil-numero-de-escravizados-e-quase-o-dobro-do-estimado/>  

Acesso em: nov/2018). 
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milhares de pessoas do continente Africano. Estas foram trazidas à força em condições 

desumanas para serem escravizadas. As mulheres negras, assim como as indígenas, também 

foram estupradas, torturadas e humilhadas, enfrentando situações de desamparo infinitamente 

maiores que as mulheres brancas daquela época, como aponta Silva (2010): 

A escrava foge dos princípios que norteiam as relações familiares da 

sociedade escravocrata, diferentemente das mulheres da classe dominante à 

sexualidade da escrava não se enquadra nos parâmetros ideológicos da família 

branca, não está voltada a procriação e nem a reprodução. São inúmeros os 

casos de negligência e de descaso dos senhores, no que se refere a questão e 

tratamento da reprodução das escravas visto que quando grávidas não 

dispunham ou melhor, não lhes eram concedidas nenhuma condição por 

mínima que fosse para que houvesse um melhor desenvolvimento do feto 

(p.3). 

Apesar disso, destaca-se a resistência com que elas enfrentaram esse período 

devastador, seja enfrentando os senhores, seja recorrendo a leis, ou até mesmo fugindo para 

comunidades quilombolas, como foi o caso de Dandara, guerreira do período colonial que 

liderou lutas e cometeu suicídio para não voltar a ser escravizada. Muitas mulheres vindas 

como imigrantes de diferentes lugares do mundo também formaram a população miscigenada 

e com realidades tão diferentes que o Brasil apresenta hoje. 

A Argentina possui uma história bem parecida, apesar de ter sido colonizada pelos 

Espanhóis. Também escravizou indígenas, negros e recebeu muitos imigrantes europeus que 

precisavam de trabalho. A população negra, no entanto, hoje representa uma porcentagem 

baixíssima em relação à quantidade de pessoas que foram levadas para serem escravizadas, se 

atribuindo a isso as inúmeras mortes dos homens durante guerras e as altas mortalidades 

devido às baixas condições de saúde. Para as mulheres espanholas, foi nesse período colonial 

“que se começou a exaltar a maternidade como um valor primordial. As mulheres que não 

seguiram os valores esperados foram duramente julgadas pela sociedade e, muitas vezes, 

encarceradas em conventos de freiras para serem disciplinadas” (VÁZQUEZ, 2009, p.926). 

Ainda hoje, a maioria da população Argentina é católica romana. 

O Chile tem como marco na origem de seu território uma guerra entre os Mapuches e 

os espanhóis que durou quase 300 anos. Além da bravura dos indígenas em resistir à 

colonização, outras lutas e revoluções sangrentas também ocorreram ao longo da história, 

fazendo com que a configuração das famílias da região se transformasse, alterando para uma 

formação composta em sua maioria por mulheres, pois só os homens lutavam nas guerras. 
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Esse novo quadro atingiu principalmente lares das regiões mais pobres como zonas rurais e 

povoados. As mulheres indígenas e camponesas, no entanto, tiveram grande importância para 

as lutas de seu povo e seguem firmes organizadas em associações contra o sistema econômico 

neoliberal que devasta suas terras: 

Mulheres indígenas mapuches, como Fresia, Guacolda ou Janequeo, 

destacaram-se por sua valentia frente aos colonizadores espanhóis e 

inspiraram cronistas como Alonso de Ercilla e Zuñiga, na obra épica de finais 

do século XIV, chamada “La Araucana”, que reivindica a luta indígena em seu 

relato da guerra entre espanhóis e mapuches. Hoje em dia, no Chile, mulheres 

camponesas e indígenas continuam lutando e enfrentando diversos problemas, 

como a grave seca que afeta poços e estuários ou a desaparição de plantas 

medicinais. Esta última ameaça o papel que exercem as machis, ou médicas 

mapuches. Essas situações, em sua maioria, foram provocadas por empresas 

florestais e suas plantações industriais de eucalipto e pínus (MORAIS, 2015, 

s/p). 

Se antes essas mulheres resistiam bravamente à exploração dos colonizadores, 

atualmente são obrigadas a permanecer em luta diante de uma cultura extrativista que, 

visando lucros para as grandes empresas, assola suas terras e as impede de seguir com suas 

formas autônomas de subsistência. A implantação de uma política neoliberalista após os 

regimes militares no território latino-americano como um todo, sendo o Chile o primeiro a 

adotar o neoliberalismo ainda na ditadura de Pinochet, tem gerado impactos incomensuráveis. 

O sistema tem explorado trabalhadores, os expondo a ambientes insalubres, com baixos 

salários e altos riscos; tem causado ainda desequilíbrio ambiental provocado pela 

monocultura, poluindo rios e envenenando terras e alimentos, devido à quantidade de 

agrotóxicos utilizados em agriculturas de larga escala que contaminam água e solo; tem 

interferido na distribuição de riquezas, privatizando serviços públicos que ocasionam em um 

maior domínio das camadas mais ricas sob as camadas mais pobres da população; além de 

privilegiar os grandes empresários ao sustentar interesses privados, promover a concentração 

de bens e o favorecimento do capital estrangeiro. De acordo ainda com Monbiot (2016): 

Talvez o impacto mais perigoso do neoliberalismo não seja a crise econômica 

que tem causado, mas a crise política. Como o poder do Estado é reduzido, a 

nossa capacidade de mudar o rumo de nossas vidas através de votação também 

se contrai. Em vez disso, a teoria neoliberal afirma, as pessoas podem exercer 

a sua escolha através do consumo. Mas alguns têm mais dinheiro para gastar 

do que outros: nesta grande democracia do consumidor ou do acionista os 

votos não são igualmente distribuídos. O resultado é uma perda de poder dos 
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pobres e da classe média. [...] Um grande número de pessoas foi descartado da 

política (s/p). 

Para maior compreensão das etapas que esses países atravessaram e que de algum 

modo confluem numa unidade, recorremos a Grínor Rojo (2014) que, em uma historiografia 

cultural da América Latina, traça um panorama acerca dos caminhos percorridos no território 

para se chegar à modernidade, que, para o teórico, é o objetivo supremo do poder hegemônico 

(p.14). Para tal, o autor parte da primeira fase da história moderna que teve início no segundo 

período da história da cultura republicana, onde houve um fortalecimento do capitalismo “[...] 

mais do ponto de vista das relações técnicas de produção que do ponto de vista das relações 

sociais”21 (p.19-20). Segundo o crítico e ensaísta, nesse período ocorreu um tipo de 

modernidade oligárquica que, por meio de uma cópia do modelo europeu, ocasionou que 

fôssemos “[...] positivistas e neodarwinistas, na filosofia, e naturalistas, na literatura, [...] 

enquanto a maior parte da população de nossos países eram ou campesinos ou [escravizados], 

nenhum dos quais sabia ler nem escrever”22 (p.21). 

A segunda modernidade, com duração de mais de cinquenta anos, ofereceu uma 

industrialização nacional. Rojo (2014) elenca alguns dispositivos modernizadores desse novo 

período histórico, como “expansão no exercício da cidadania, educação pública, saúde 

pública, cultura nacional, direitos políticos das mulheres”23 (p.22). Mas nesta fase 

desenvolvimentista e populista, o socialismo das primeiras décadas perde força diante da onda 

mundial conservadora e fascista. Desse modo, a terceira modernidade inicia ceifando qualquer 

esperança de mais conquistas populares, pois veio acompanhada de: 

Um discurso ideológico neoliberal e globalizador, que proclamou desde cedo 

(desde os anos cinquenta e mais ainda após o primeiro dos novos golpes de 

Estado, o de 64, no Brasil) e que ainda proclama [...] o fracasso da política e 

da economia desenvolvimentista e populista. Fracasso, portanto, da 

democracia, de suas políticas inclusivas, e fracasso do capitalismo com rosto 

social, e do “Estado de bem estar social”24. 

                                                           
21 “[...] más desde el punto de vista de las relaciones técnicas de producción que desde el punto de vista de las 

relaciones sociales.” 

22 “[...] positivistas y neodarwinistas, en filosofía, y naturalistas, en literatura, [...] mientras que la mayor parte de 

la población de nuestros países eran o siervos de la gleba o esclavos, ninguno de los cuales sabía leer ni escribir.” 

23 “expansión en el ejercicio de la ciudadanía, educación pública, salud pública, cultura nacional, derechos 

políticos para las mujeres.” 

24 “Un discurso ideológico neoliberal y globalizador, que proclamó desde temprano (desde los años cincuenta y 

más todavía con posterioridad al primero de los nuevos golpes de Estado, el del 64, en el Brasil) y que todavía 
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Foi o segundo momento da modernidade que permitiu que as lutas feministas se 

fortalecessem e, assim, as mulheres tiveram um aumento significativo de direitos, como a 

possibilidade de voto25; participação na política; melhores remunerações; direito a receber o 

mesmo salário que os homens em função igual; participação em jogos esportivos; para 

mulheres casadas, a não necessidade de autorização do marido para trabalhar ou para receber 

herança e a possibilidade de requerer guarda dos filhos em caso de separação; entre outros 

avanços: 

Esse movimento sufragista surge principalmente em contextos sociais que 

revestem condições culturais e políticas favoráveis e a partir daí se expande 

para outras áreas. Os discursos femininos vão se diferenciando, pouco a 

pouco, dentro de correntes democráticas mais amplas até adquirirem um 

caráter autónomo e emancipador que transforma o movimento em urna força 

política. Inicialmente, os discursos em defesa da educação, do direito de voto e 

de trabalho se apoiavam na divisão dos papéis da mulher existente. As 

sufragistas argumentavam que se as mulheres fossem mais instruídas e 

participassem da vida pública e do trabalho estariam mais bem preparadas 

para desempenhar o seu papel de mãe e esposa. Posteriormente, o discurso 

adquiriu um sentido mais emancipador e confrontou a situação de exclusão 

das mulheres com os ideais de igualdade e justiça da democracia. Os 

resultados foram gradativos e cada um deles suscitou, no meio social e político 

imediato, enormes resistências ideológicas e, não raras vezes, ameaças à 

integridade física das líderes destinadas a fazê-las renunciar às suas aspirações 

e às posições conquistadas (CEPAL, 2007, p.22). 

O momento seguinte, na terceira fase da modernidade, com seu processo de 

homogeneização cultural e o autoritarismo, abafou essas lutas sociais e restringiu as 

liberdades individuais. As conquistas que até então as mulheres haviam alcançado não foram 

completamente perdidas, mas a situação impediu que outros voos pudessem ser alçados. 

Muitas também sofreram prisões, torturas e exílio. A situação era ainda mais difícil com a 

população pobre e as pessoas indígenas ou negras, consequentemente, com as mulheres 

dessas populações as possibilidades eram ainda menores. No Chile, por exemplo, durante o 

período ditatorial, as mulheres foram impedidas de usar calças, tendo suas peças de roupa 

cortadas pela polícia caso as utilizassem: 

                                                                                                                                                                                     
proclama, si bien en los días que corren de preferencia en Chile y después de haber intentado aclimatarse en los 

otros países, pero sin el mismo grade de éxito, el fracaso de la política y la economía desarrollistas y populistas. 

Fracaso por lo tanto de la democracia, de sus políticas inclusivas, y fracaso del capitalismo con rostro social, el 

del ‘Estado de Bienestar’ criollo.” 

25 Inicialmente o Chile em 1931 com restrições e em 1949 sem restrições, em seguida o Brasil em 1934 com 

restrições e depois em 1946 sem restrições e Argentina somente em 1947. 
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O uso das calças compridas é um símbolo da ascensão da mulher, que deixou 

de apenas cuidar da casa e dos filhos para trabalhar fora e às vezes ocupar 

cargos antes exclusivamente masculinos. Cortar as calças daquelas mulheres 

não era um interesse em ver suas pernas, mas mostrar a elas e dar o exemplo a 

todas as outras que os tempos de submissão voltaram. Tanto a submissão dos 

homens comuns em relação aos militares, quanto das mulheres em relação aos 

homens (NADALINI, 2004, p.24). 

As inúmeras censuras que sofreram obras artísticas, em prol da “moral e dos bons 

costumes”, também foram mais rigorosas com artistas mulheres. Cassandra Rios, por 

exemplo, escritora mais perseguida na ditadura militar do Brasil, autora de livros com 

temática erótica e personagens lésbicas teve muitas de suas obras censuradas, mas ao utilizar 

dois pseudônimos masculinos e histórias com casais heterossexuais não foi impedida de 

publicá-las. 

Na ditadura Argentina, a mais sangrenta do continente, ganhou proporção o 

movimento de mulheres que até os dias de hoje vão para a praça toda quinta-feira clamar a 

vida de seus filhos que desapareceram durante o Regime, são as Mães da Praça de Maio, que 

apesar de estarem hoje com mais de oitenta anos de idade, não deixaram de lutar pela 

condenação dos torturadores e mantém viva a memória dos desaparecidos. 

Com a implantação da política neoliberalista, uma proposta econômica que fez nascer 

uma nova realidade, e a recuperação da democracia, deu-se início um período de entusiasmo 

pela retomada da liberdade que “aparecia como única alternativa possível”26 (CAROSIO, 2009, 

p.230), mas que trouxe uma série de novas questões: 

O modelo globalizador se apoia em um forte imaginário que se propõe como 

integrador e igualitário, mas segregação, exclusão e desigualdade são a outra 

cara da mesma moeda. O mercado se coloca como universal, mas se baseia na 

seletividade e na segmentação; sua dinâmica consiste em atender aos grupos 

com capacidade de compra de maneira exclusivamente crescente. E eles e os 

estilos de vida que geram prevalecem sobre a universalidade dos direitos. A 

vida completa se inclui no mercado, tudo se mercantiliza, quer dizer, adquire 

preço para ser parte do intercâmbio. Na globalização, a hegemonia do 

mercado, com seus critérios e suas leis de valor, foi integrando todos os 

aspectos da vida cotidiana e absorvendo cada vez maiores espaços da vida e da 

convivência social27 (CAROSIO, 2009, p.231). 

                                                           
26 “aparecía como única alternativa posible.” 

27 “El modelo globalizador se apoya en un fuerte imaginario que se propone como integrador e igualitario, pero 

segregación, exclusión y desigualdad son la otra cara de la misma moneda. El mercado se postula como 
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A cientista social Alba Carosio (2009) atenta para como, nesse contexto competitivo, 

as lutas feministas também passam a fazer parte do mercado, seus desejos viram produto de 

troca pela liberdade de expressão e dá-se início a uma nova era de mulheres: 

As mulheres das classes médias e altas se converteram em objeto principal das 

estratégias de mercado e consumo das grandes corporações. No imaginário 

delas, se instalou o ideal da mulher autônoma em seus desejos e suas 

satisfações, profissionalmente bem-sucedida, independente e perfeitamente 

ajustada a um modelo de beleza e eficiência profissional e pessoal. [...] 

Mulheres que gastam enormes quantidades de dinheiro em sua aparência, 

porque a presença física deve ser politicamente correta: a imagem pessoal é 

entendida como um investimento profissional. Para elas, o corpo se torna 

imagem. Essas mulheres são o grande negócio para empresas na categoria de 

cuidados pessoais, muito mais exigentes consigo mesmas do que são quem as 

rodeiam, desprovidas de sua própria corporalidade pela imposição estética28 

(p.233). 

Nesse contexto, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho vertiginosamente, 

que por um lado deu novas oportunidades e contribuiu para uma maior independência 

financeira, mas também acarretou cobranças em muitos seguimentos, como a necessidade de 

melhores níveis de estudo. Junto à condição que já carregavam de responsáveis do lar e dos 

afazeres domésticos, somaram-se as responsabilidades externas numa jornada dupla de 

trabalho, pois não houve reestruturação que desenvolvesse uma divisão igualitária com os 

homens. Segundo dado do IBGE de 2017, as mulheres trabalham sete horas e meia a mais que 

os homens, por semana. Mas para a lógica neoliberalista a presença das mulheres no mercado 

de trabalho tornou-se uma necessidade. De uma realização para elas, o trabalho passou a ser 

                                                                                                                                                                                     
universal, pero se basa en la selectividad y la segmentación; su dinámica consiste en atender a los grupos con 

capacidad de compra de manera exclusivamente creciente. Y ellos y los estilos de vida que generan prevalecen 

sobre la universalidad de los derechos. La vida completa se incluye en el mercado, todo se mercantiliza, es decir, 

adquiere precio para ser parte del intercambio. En la globalización, la hegemonía del mercado, con sus criterios y 

sus leyes de valor, fue integrando todos los aspectos de la vida cotidiana y absorbiendo cada vez mayores 

espacios de la vida y la convivencia social.” 

28 “las mujeres de las capas medias y altas se convirtieron en objetivo principal de las estrategias de mercado y 

consumo de las grandes corporaciones. En el imaginario de ellas, se instaló el ideal de la mujer autónoma en sus 

deseos y sus satisfacciones, exitosa profesionalmente, independiente y perfectamente ajustada a un modelo de 

belleza y eficiencia profesional y personal. [...] Perfectas en sus trajes impecables, y en su belleza de cosméticos 

y bisturí. Mujeres que gastan cantidades ingentes de dinero en su apariencia porque la presencia física debe ser 

políticamente correcta: la imagen personal es entendida como una inversión profesional. En ellas, el cuerpo se 

vuelve imagen. Estas mujeres son el gran negocio para las compañías de la categoría cuidado personal, mucho 

más exigentes consigo mismas de lo que lo son quienes las rodean, desposeídas de su propia corporalidad por el 

imperativo estético.” 
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obrigação (embora para mulheres pobres, negras e indígenas isso nunca tenha sido uma 

opção) a fim de cumprir com os deveres econômicos: 

Outro traço do ambiente sociocultural da globalização é que a divisão-

separação entre o público e o privado se acentua; o consumismo é exacerbado 

e, como consequência, se supervaloriza o âmbito produtivo respondendo ao 

esquema binário de público-"masculino" e privado-"feminino". O consumo se 

apresenta como a única ligação visível entre a vida privada e a vida pública, e 

embora o consumo esteja moldado e formado pela oferta que é transmitida 

através do imaginário proposto pela mídia, ele aparece como uma atividade 

servindo a vida privada, onde o público é colocado a serviço do privado. Com 

este álibi ideológico, escondendo a produção da vida que ocorre em casa para 

mostrá-lo como um simples centro de consumo e que determina uma 

incorporação ao trabalho diferenciada por sexo, a globalização capitalista 

neoliberal, por um lado, empobrece mais as mulheres que os homens e, por 

outro, necessita urgentemente da integração das mulheres na produção, para 

que se tornem consumidoras29 (CAROSIO, 2009, p.235-236). 

Em contrapartida, foi também neste momento que tantas mulheres conseguiram 

ocupar posições de poder, inclusive na política, como as presidentas Cristina Kirchner (2007-

2015) na Argentina, Michelle Bachelet (2006-2010 e 2014-2018) no Chile e Dilma Rousseff 

(2011-2016) no Brasil. Houve um aumento significativo nos direitos das mulheres, apesar de 

muitas batalhas ainda serem necessárias. Infelizmente mulheres pobres, negras e indígenas 

permanecem com maior dificuldade de acesso à educação e saúde, por exemplo, mas elas 

também possuem algumas mulheres que conseguiram posição de destaque, como é o caso de 

Sônia Guajajara, líder indígena brasileira, pré-candidata à vice-presidência para as eleições de 

2018. 

 

1.5 As mudanças sociais com as mulheres no espaço público:  

                                                           
29 “Otro rasgo del ambiente sociocultural de la globalización es que la división-separación entre lo público y 

privado se acentúa; se exacerba el consumismo y, en consecuencia, se sobrevalora el ámbito productivo 

respondiendo al esquema binario de público-“masculino” y privado-“femenino”. El consumo se presenta como 

el único nexo visible entre la vida privada y la vida pública, y aunque el consumo está modelado y formado por 

la oferta que se transmite a través de los imaginarios propuestos por la mediática, aparece como una actividad al 

servicio de la vida privada, donde lo público se coloca al servicio de lo privado. Con esta coartada ideológica, 

que oculta la producción de vida que se realiza en el hogar para mostrarlo como un simple centro de consumo y 

que determina una incorporación al trabajo diferenciada por sexo, la globalización capitalista neoliberal, por un 

lado, empobrece más a las mujeres que a los hombres y, por otro, necesita urgentemente la integración de las 

mujeres a la producción, para que se vuelvan consumidoras.” 
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A presença de mulheres em cargos de liderança e a implementação de uma política 

que visa aplicar a paridade30 como estratégia democrática, demonstra um enorme ganho 

social, não só no âmbito doméstico, como numa plataforma geral: 

O movimento de mulheres, nele incluídas as feministas, desempenhou um 

papel fundamental na recuperação das democracias e nos processos de 

construção da paz após os conflitos armados. As relações estabelecidas entre 

as diferentes expressões desse movimento (grupos de direitos humanos, 

organizações de sobrevivência em zonas de conflito, organizações feministas) 

deram-lhe visibilidade e permitiram o seu reconhecimento como parte das 

forças democráticas contrárias à ditadura e progressistas comprometidas com a 

democracia e a paz. Nos últimos anos, a participação política das mulheres 

passou a fazer parte da agenda política, como o demonstra a inclusão dessa 

reivindicação nos planos de igualdade implementados pelos mecanismos para 

promover o progresso das mulheres da maioria dos países, mediante 

programas de igualdade de oportunidades. Em primeiro lugar, observa-se que 

a participação política é universalmente reconhecida como instrumento para a 

atribuição de poder e a equidade de gênero (CEPAL, 2007, p.24). 

Essa influência feminina para o estabelecimento da paz nas sociedades, também foi 

percebida e destacada por Sara Rojo (1999) na análise de algumas obras dramatúrgicas de 

mulheres da América Latina que traziam a temática da violência. Segundo a pesquisadora e 

crítica: “há uma presença constante, em nossa escritura, do pessoal enredado com o social, 

como se fossem um só novelo de lã” (p.88). O caráter materno que as personagens dos textos 

analisados trazem, somado aos “conflitos locais afetivos” (p.83) apresentariam relações 

diferentes, talvez mais humanizadas, produzindo “um movimento inverso ao gerado por 

muitas das peças masculinas latino-americanas” (p.83). É interessante essa observação de 

Rojo, pois propõe que a combinação do público e do privado de algum modo está expressa 

nessa forma que as dramaturgas – ela analisa textos de seis mulheres, dentre elas Griselda 

Gambaro (argentina) e Consuelo de Castro (brasileira) – encontraram para retratar as dores de 

seu continente. Ao mesmo tempo, essa combinação promove um caminho contrário ao que a 

sociedade espera de uma atuação feminina que se curva sobre problemas mais íntimos e 

menos coletivos.  

Branco (1991) em O que é a escrita feminina conta que era muito comum as temáticas 

dos textos de mulheres girarem em torno de acontecimentos mais específicos do dia-dia, pois 

isso que lhes era mais próximo: 

                                                           
30 Conceito que pretende reconhecer valor igual a pessoas de sexos diferentes. 
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[...] as autoras falavam muito da maternidade, do próprio corpo, da casa, e da 

infância, quase nada ou (nunca) dos negócios, da vida urbana, das guerras, do 

mundo exterior ao eu. Mas essas preferências são facilmente explicáveis por 

uma leitura de cunho sociológico: com um olhar histórico, não é difícil afirmar 

que as mulheres não escreviam textos épicos porque não iam às guerras, que 

sua preferência pelo gênero memorialístico ou autobiográfico se deve a seu 

profundo conhecimento dos universos do lar do eu, próprios à criação de uma 

escrita intimista (p.14). 

 Pode-se afirmar que essa mudança que houve nos assuntos tratados pelas dramaturgas 

está diretamente ligada aos períodos históricos, visto que as obras com as quais trabalhou 

Rojo datam dos anos 60 em diante. Resta saber se, com essa mudança progressiva nos modos 

de atuação da mulher na sociedade, esse novelo de lã entre pessoal e social, do qual cita a 

autora, poderá ser desfeito ou assumirá outra forma que não essa. 

Na mesma medida, os homens têm sido bastante afetados por essas transformações. 

Como eles têm se relacionado com elas e a forma de enxergar as dificuldades também podem 

estar expressas ou não no fazer artístico deles, promovendo a criação de contextos diferentes 

daqueles existentes na maioria das obras anteriores, as quais traziam mulheres somente em 

segundo plano na trama, carregadas de estereótipos e ocupando sempre os mesmos lugares. 

Considerando tal possibilidade, La mujer puerca poderá nos indicar alguns vislumbres acerca 

dessa nova forma masculina de criar um potencial imagético do feminino. Como, por 

exemplo, colocando personagens femininas como protagonistas, trazendo mulheres fora do 

padrão para a cena e, inclusive, criando uma narrativa que questiona valores machistas. Bem 

como, pode apontar outros modelos masculinos para a cena, que executam suas ações em 

tensão com as imposições ao gênero, podendo revelar facetas mais frágeis e menos agressivas, 

deixando transparecer a deterioração que sofrem.  

 É sabido que as mulheres adquiriram uma atuação mais livre e autônoma, como aquela 

que podemos acompanhar hoje, num espaço de tempo relativamente curto para a história, mas 

sem sombra de dúvidas foi um período muito extenso para quem viveu na pele as dificuldades 

que enfrentou. As peças de teatro seguem atravessando todas essas etapas retratando as 

realidades, quebrando paradigmas e oferecendo alternativas para as mulheres de seu tempo. 

Que possibilidades de performatização do gênero as artes dramáticas teriam a nos oferecer 

para esse início do século XXI?  
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MALINCHE DE INÉS STRANGER:  

O protagonismo de mulheres indígenas em contexto de guerra 

 

 

2.1 Memória e história no teatro de Stranger: 

 

Enquanto as condições para a inclusão na 

memória cultural forem a grandeza heroica e a 

canonização clássica, as mulheres serão 

sistematicamente vítimas do esquecimento 

cultural: trata-se de um caso clássico de amnésia 

estrutural. 

 

Aleida Assmann 

Espaços da Recordação 

 

Ter conhecimento sobre as próprias raízes, a respeito da história dos ancestrais que 

habitaram as mesmas terras que hoje se vive, as condutas que os mesmos tiveram e que 

culminou no que se passa no presente é poder compreender o porquê de chegar aonde se 

chegou. Somos resultado da combinação entre as etnias de nossos antepassados, da 

miscigenação de cultura, credo, religião, raça e cor. Carregamos ecos de atitudes que um dia 

eles tomaram e que ainda influenciam ações atuais. Recordar o passado é, principalmente, 

uma forma de não repetir os erros que dele fizeram parte. Para isso, a existência de livros, 

documentos, museus, filmes, músicas, ritos, manifestações populares, são formas de registro, 

escrito ou oral, que oferecem um meio para que a memória permaneça viva e acessível. 

Dentre tantas possibilidades, o teatro também cumpre esse papel. Apesar de um espetáculo 

acontecer por um período curto de tempo e poder ser assistido por apenas uma parcela de 

pessoas, ainda assim ele pode perpetuar na história, seja por quem assistiu, pelos registros 

(fotos, vídeos, críticas, entrevistas, trabalhos) que dele originaram ou pela publicação de sua 

obra escrita. 

Espetáculos teatrais podem tratar de temas diversificados, um dos caminhos é trazer 

para a cena o real, figuras e fatos históricos de um povo. Sendo colocado de modo explícito 

ou diluído na narrativa, ser acessado poeticamente, por meio de construções fantásticas com o 

auxílio de música, luz, partituras corporais, ou pode até mesmo ter cada acontecimento 
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comprovado e ilustrado por documentos que serão inseridos dramaturgicamente. As 

possibilidades são inúmeras, inclusive não tendo necessariamente o compromisso com a 

verdade, desde que faça sentido para o que o autor e o grupo fazedor desejam atingir com o 

trabalho criado. 

Considerando sua trajetória como artista, escritora e professora, compreende-se o 

contexto da universidade e dos estudos teóricos como base fundamental para as criações de 

Stranger. Não poderíamos analisar suas obras sem deixar de pontuar que sua visão se constrói 

a partir do espaço da Academia, sendo esse um fator determinante, visto que a pesquisa e os 

conhecimentos científicos podem fornecer um arcabouço diferente, em vista de obras que se 

formam a partir e para o mercado, por exemplo. Obviamente isso não imprime qualquer juízo 

de valor, apenas são maneiras de criar que acabam gerando produtos diversificados. Para esta 

pesquisa esse é um quesito fundamental, já que as concepções de Stranger como mulher se 

formariam a partir de uma situação de privilégio em que as oportunidades de estudo, de 

trabalho e da ocupação dos espaços sociais permitiriam a autora vivenciar realidades muito 

diferentes de outras mulheres, como, por exemplo, as indígenas. 

Em entrevista realizada com a autora em novembro de 2018, que segue anexa a esta 

dissertação, ela conta que a concepção de Malinche ocorreu pouco depois de ter lido a obra 

'K'aslemalil-Vivir. El caminar de Rigoberta Menchú Tum en el Tiempo de Rigoberta Menchú 

Tum (1959), indígena guatemalteca ganhadora do Nobel da Paz de 1992. Em seu livro, 

Menchú Tum conta passagens de sua vida que considera ser uma memória também coletiva. 

Esses registros teriam impactado Stranger que, antes de tudo, seria também uma grande 

pesquisadora.  

A vida de Rigoberta Menchú é impactante. Sendo de origem Maia, camponesa e 

pobre, teve toda a sua família torturada e morta pelo exército durante a Guerra Civil da 

Guatemala (1960-1996), que, temendo a revolta dos trabalhadores, promoveu o genocídio da 

população indígena. Durante anos em resistência, tornou-se ativista dos direitos humanos 

encabeçando grandes manifestações em seu país, mas ameaças de morte a obrigaram a se 

exilar no México. Seu trabalho passou a se estender também a outros povos indígenas, o que a 

fez ganhar vários prêmios em reconhecimento à sua luta e a ocupar o cargo de Embaixadora 

da Boa Vontade da UNESCO. As ações que tomou, mesmo após as dificuldades enfrentadas, 

a tornaram símbolo de força e coragem para aqueles que ainda enfrentam poderosos 
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interessados em tirar vantagem, os quais não se importam se as atividades voltadas para lucros 

possam causar a morte de nativos e o desaparecimento de civilizações ancestrais.  

Relacionando essas questões com uma preocupação acerca das mulheres em situação 

de guerra, que ocupam sempre o lugar de despojo, e a falta de vozes femininas na dramaturgia 

latino-americana na época, Stranger teria sido levada à figura de Malinche “a grande traidora 

das Américas”. Desse modo, o título da obra faz referência a Malintzin (1496-1529), mulher 

indígena de origem asteca entregue aos espanhóis como presente junto a outras também 

escravizadas, mas que acabou servindo como intérprete entre estrangeiros e povos indígenas 

na época da colonização Mexicana. Segundo alguns dados, ela teria sido vendida e 

escravizada em outra comunidade antes mesmo da chegada dos colonizadores, o que a tornou 

bilíngue, fluente em náhuatl, sua língua materna, e maia. Sobre seu nome, as grafias Marina, 

Malinche ou Malintzin se referem às dificuldades dos indígenas e dos espanhóis de 

reproduzirem o nome da mesma forma, não se sabe qual teria sido designada primeiro.  

Figura 3 – Malinche mediando um acordo. 

Fonte: Ilustração de Lienzo de Tlaxcala (séc. XVI). 

Durante o convívio com os conquistadores acabou aprendendo também o castelhano, 

sendo usada para se infiltrar em tribos nas operações de conquista. Por muito tempo foi uma 

figura respeitada e influente, até mesmo temida. Acabou se envolvendo com Hernán Cortés, o 

capitão conhecido por ter destruído o império asteca, com quem teve um filho, considerado o 

primeiro mexicano. Sua história se mistura à conquista do México pelos espanhóis, período 

que teria sido muito diferente sem sua presença:  

[...] todos os relatos fazem-lhe frequentes referências e ela está presente em 

todas as imagens. A que ilustra, no C. Florentino, o primeiro encontro entre 

Cortez [sic] e Montezuma é bem característica neste sentido: os dois chefes 
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militares ocupam as bordas da figura, dominada pela figura central da 

Malinche (TODOROV, 1991, p.117). 

Nos anos de independência de seu país (1810-1821), no entanto, quando se “construiu 

a identidade do asteca como ancestral” (KARNAL, s/p apud RIBEIRO, 2009, s/p), a figura 

dessa mulher passou a ser vista como a imagem da traição. A Eva (ALARCÓN, 1989, p.58) 

mexicana, de corpo e mente frágeis, facilmente seduzida pelo inimigo, mas também a 

originadora de toda a prole de uma nova pátria: 

Os mexicanos pós-independência geralmente desprezaram e acusaram a 

Malinche, que se tornou a encarnação da traição dos valores autóctones, da 

submissão servil à cultura e ao poder europeus. [...] ela é, para começar, o 

primeiro exemplo, e por isso mesmo o símbolo, da mestiçagem das culturas; 

anuncia assim o Estado mexicano moderno e, mais ainda, o estado atual de 

todos nós, que, apesar de nem sempre sermos bilíngües, somos 

inevitavelmente bi ou triculturais. A Malinche glorifica a mistura em 

detrimento da pureza (asteca ou espanhola) e o papel de intermediário. Ela não 

se submete simplesmente ao outro [...], adota a ideologia do outro e a utiliza 

para compreender melhor sua própria cultura, o que é comprovado pela 

eficácia de seu comportamento (embora "compreender" sirva, neste caso, para 

"destruir") (TODOROV, 1991, p.118). 

Atualmente, seu nome ainda está relacionado a expressões pejorativas no México, 

como “hijo de la Malinche”, ou “hijo de la Chingada”, o que, segundo Paz (1947), teria um 

peso diferente de uma expressão que culpa somente a mulher por sua posição: 

A Xingada é a Mãe aberta, violada ou burlada pela força. O “filho da xingada” 

é o fruto da violação do rapto ou da burla. Se esta expressão for comparada 

com a espanhola, “filho da puta”, se percebe imediatamente a diferença. Para 

o espanhol a desonra consiste em ser filho de uma mulher que voluntariamente 

se entrega, uma prostituta, para o mexicano, em ser fruto de uma violação31 

(s/p). 

Desse modo, Malinche seria uma imagem significativa para tratar de questões 

relacionadas à mulher e como seu corpo tem sido corrompido e manipulado em contextos de 

guerra, utilizado como objeto em função dos manejos masculinos. Sua origem indígena 

contribui também para pensar a formação do território latino-americano como um todo, mas 

principalmente, sobre o ponto de vista que permite considerar essa figura como um ser 

originário, sua história dialoga com a vida de mulheres de diferentes períodos e regiões do 

                                                           
31 “La Chingada es la Madre abierta violada o burlada por la fuerza. El “hijo de la Chingada” es el engendro de 

la violación, del rapto o de la burla. Si se compara esta expresión con la española, “hijo de puta”, se advierte 

inmediatamente la diferencia. Para el español la deshonra consiste en ser hijo de una mujer que voluntariamente 

se entrega, una prostituta; para el mexicano, en ser fruto de una violación.” 
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mundo. Em uma das matérias do The New York Times de 2012 referente à Guerra Civil da 

Somália, que ocorre desde 1991, podemos ter um pouco dessa dimensão: 

A maioria das meninas são analfabetas e relegadas [sic] a permanecer em suas 

casas. Quando se aventuram fora, geralmente é para trabalhar, caminhando 

através dos becos cheios de entulho das cidades do país, envoltas em tecidos 

espessos da cabeça aos pés, carregando muitas vezes algo sobre a cabeça, sob 

o incessante sol equatorial. [...] A fome e o deslocamento das massas tornaram 

mulheres e meninas mais vulneráveis. Muitas comunidades somalis foram 

encerradas, com homens e rapazes forçados a entrar para milícias, e mulheres 

solteiras, com filhos a tiracolo, partindo para campos de refugiados 

(GETTLEMAN, 2012, s/p). 

Em muitos países as guerras ainda persistem e, mesmo que por diferentes motivos 

(econômicos, territoriais, religiosos, ideológicos), em todos eles as mulheres ainda são 

tratadas de forma parecida com a época de Malinche. De acordo com Todorov (1991): “matar 

os homens, violentar as mulheres: essas são, simultaneamente, as provas de que um homem 

detém o poder, e suas recompensas” (p. 298). Esta situação reforça a importância do texto de 

Stranger para repensar esses contextos. 

 

2.2 A obra Malinche: 

Na obra de Stranger, toda a narrativa se passa no interior da casa de uma família 

composta somente por mulheres que vivenciam um período de conquista do território, o qual 

não é especificado justamente para promover uma quebra temporal “[...] que evoque outras 

situações de ocupação (ser o despojo das guerras tem sido, para as mulheres, um de nossos 

piores papéis)”32 (STRANGER, 2012, p.1). Institui-se assim, um jogo anacrônico onde 

passado e presente se chocam e nunca cessam de se reconfigurar (DIDI-HUBERMAN, 2015, 

p.16). Fora do lar, homens estrangeiros seguem lutando, enquanto as mulheres tentam 

defender suas terras com as armas que possuem.  

Apesar do título se referir a uma única personagem, o texto não se trata de uma 

biografia de Malinche, a autora constrói uma trama ficcional desenvolvida a partir dos 

acontecimentos que permeiam a história dessa mulher. Assim, Stranger traz para a cena uma 

família de mulheres indígenas composta pela mãe e suas quatro filhas. Como uma espécie de 

                                                           
32 “[...] que evoque otras situaciones de ocupación (ser el botín de las guerras ha sido, para las mujeres, uno de 

nuestros peores papeles).” 
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alegoria da mãe mexicana, cada uma detém características e passa por situações diferentes 

que se referem a um ponto da vida dela. Além disso, elas também não possuem nomes, sendo 

tratadas como “A mãe”, “A filha mais velha”, “A segunda filha”, “A terceira filha” e “A 

menina”, como se constituíssem verdadeiros espectros da única mulher denominada na obra. 

Existem ainda dois personagens masculinos, apenas eles adentram a casa dessas 

mulheres, é somente neste espaço em que elas encontram refúgio, por isso esses homens que 

ali penetram se diferenciam dos demais por não oferecer perigo iminente. O primeiro deles é 

um mensageiro que traz avisos do capitão e o segundo é um desertor, companheiro da terceira 

filha, que está muito ferido e passa toda a trama delirando em seu idioma enquanto é curado 

pela mãe. Ambos são como corpos estranhos nesse lar/templo, indicado no prólogo como uma 

abstração simbólica, em que elas se unem como uma fortaleza apesar dos abalos. Por isso ele 

possui uma funcionalidade habitacional, mas também é pensado como uma redoma energética 

que não busca aproximação com o real: “Quando os personagens fizerem referência a ‘portas’ 

ou ‘janelas’ estarão se referindo ao acesso a este lugar. Nem as portas, nem as janelas, nem as 

paredes se materializarão no cenário, só serão requisitados através do texto na imaginação dos 

espectadores” (STRANGER, 2012, p.1).33 

Figura 4 – Montagem de “Malinche” em 1993. 

Fonte: Foto de artigo de jornal arquivado pela Biblioteca Nacional Digital do Chile34. 

                                                           
33 “Cuando los personajes hagan referencia a ‘puertas’ o ‘ventanas’ se estarán refiriendo al acceso a este lugar. 

Ni las puertas, ni las ventanas, ni las paredes se materializarán en la escenografía, sólo serán convocadas a través 

del texto en la imaginación de los espectadores.” 

34 Disponível em: <http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/628/w3-article-197343.html>. Acesso em: 

mar/2019. 
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A divisão entre os papéis que cada uma das filhas desempenha ocorre com a mais 

jovem se ocupando das letras, dos estudos da sua língua materna e da língua estrangeira, 

enquanto as outras enfrentarão a presença dos conquistadores de formas diferentes. A terceira 

filha se envolve amorosamente com o desertor que leva para casa, a filha mais velha se 

apaixona pelo capitão e abandona a família para ficar com ele, já a segunda filha se deslumbra 

pelos costumes e pela cultura dos conquistadores, assumindo para ela a crença no Deus deles 

como possibilidade de conseguir um destino santo para si. A mãe acompanha as desventuras 

tentando protegê-las como pode, passando os ensinamentos tradicionais que carrega, vendo 

também um pouco de si em cada uma delas, pois é revelado ao longo do texto que ela mesma 

teria se envolvido com um estrangeiro, um homem de quem “A menina” seria filha. 

Figura 5 – Atriz Paz Yrarrázabal como a matriarca em “Malinche”. 

Fonte: Foto de artigo de jornal arquivado pela Biblioteca Nacional Digital do Chile35. 

Ao apresentar essa trama, Stranger constrói um imaginário do significante Malinche 

que se desdobra em diferentes formas de lidar com as facetas da opressão que vivem ou 

viveram os sujeitos que partilham o comum de habitar uma zona de conflito. A autora propõe 

outras perspectivas de compreensão do presente em que a obra é executada, sem deixar de 

rever o passado que a precede. Promovendo assim, um resgate da imagem e sua memória que 

pode ressignificar o pensamento. Malinche habitou um outro período, mas os ecos de sua 

existência podem continuar roçando o presente que olha para sua imagem. Para buscar esse 

diálogo, Didi-Huberman (2015) afirma que: “Nem é preciso pretender fixar, nem pretender 

eliminar essa distância: é preciso fazê-la trabalhar no tempo diferencial dos momentos de 

proximidades empáticas, intempestivas e inverificáveis com os momentos de recuos críticos, 

                                                           
35 Disponível em: < http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/628/w3-article-197335.html>. Acesso em: 

mar/2019. 
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escrupulosos e verificadores” (p.28). Assim, ao jogar com o objeto e os tempos que o 

atravessam, sua imagem se manteria viva. 

 

2.3 A construção dessacralizada da mulher: 

A diversidade cultural existente na América Latina é uma de suas maiores 

características. Antes mesmo da chegada dos europeus os povos pré-colombianos ocupavam o 

território com suas diferentes etnias. Estudos recentes36 comprovaram um processo de 

miscigenação que teria ocorrido há 13 mil anos na América do Sul, com a chegada dos 

portugueses, porém, isso teria virado uma questão. A princípio pelo sentimento de 

superioridade do homem branco em relação aos nativos, mas também porque muitos filhos 

acabaram sendo fruto da violação das mulheres indígenas pelos colonizadores, e a 

legitimidade deles começou a ser contestada porque alguns desses homens eram casados. 

Assim, “[...] os colonos passaram a considerar os termos ‘mestiço’ e ‘ilegítimo’ como 

praticamente sinônimos” (COPE, p.18 apud TAYLOR, 2007, p.136). 

Stranger aborda esse processo, que também teria acontecido com Malinche, de duas 

formas. A primeira, com a menina sendo filha de um estrangeiro, alguém que a mãe não 

comenta, mas que a caçula sempre soube pela forma da mãe de olhá-la: 

- Você não tem porque negá-lo. Sempre soube que meu pai não era o de 

minhas irmãs. Você não me tratava do mesmo modo. Às vezes sentia medo de 

mim... muitas vezes se demorava me olhando. 

- Teus olhos não são como os dos meus. Levam a marca da ausência.37 

(STRANGER, 2012, p.13) 

Na segunda forma, retoma o trauma com a filha mais velha sendo encontrada por uma 

das irmãs após ter sido entregue aos soldados pelo capitão e acabar engravidando. A mãe 

confessa que todo o corpo da filha recorda o dela mesma (p.18), e, como num ritual de 

purificação, juntas elas banham e perfumam a moça que entra em estado de transe, trazendo à 

tona suas reminiscências enquanto transborda em desabafo sua dor: 

                                                           
36 VEIGA, Edison. DNA revela miscigenação entre ramos humanos ancestrais nas Américas há 13 mil anos. De 

Milão para a BBC Brasil. 31 de maio de 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-

44290723> Acesso em: dez/2018. 

37 “- Usted no tiene por qué negarlo. Siempre supe que mi padre no era el de mis hermanas. Usted no me trataba 

del mismo modo. A veces sentía miedo de mí… muchas veces se quedaba mirándome. / - Tus ojos no son los de 

los míos. Llevas la marca de la ausencia.” 
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- Minha boca já não é minha boca. Minhas mãos não são minhas mãos. Estou 

muda para a dor e muda para o prazer. 

- Não diga nada. 

- Meu corpo está morto. Este corpo é uma ideia. 

- Tranquila. Vai ficar bem. 

- Este corpo é a fronteira. Este corpo recolhe o gérmen de todos os inimigos, 

este corpo contém o sangue de todos os que eram meus.  

[...] Este corpo não tem limites. Se estende por nossa terra e cria raízes no 

futuro. Este corpo germina, apesar da minha dor. Já não vivo mais que pela 

raça que morre em mim.38 

(STRANGER, 2012, p.18-19) 

Nas duas situações a autora aborda diferentes pontos de vista acerca de uma violência 

parecida. Por um lado, a menina encarna o corpo miscigenado, também “mapeado por 

práticas de identidade individual e coletiva racializadas e marcadas pelo gênero” (TAYLOR, 

2013, p.134), o fruto da violação que sofreu a mãe, da traição, da desilusão, porque apesar de 

tudo essas mulheres amaram os homens que pareciam lhes corresponder. Um resultado, 

portanto, que provoca receio na mãe, por sua natureza “desconhecida”, e a evasão do pai, por 

sua ilegitimidade, e que passa a ocupar uma zona de incertezas que a torna duplamente 

estrangeira: 

O estrangeiro seria o filho de um pai cuja existência não deixa dúvida alguma, 

mas cuja presença não o detém. [...] é aquele que perdeu a mãe. [...] Adepto da 

solidão, incluindo a que se sente no meio das multidões, ele é fiel a uma 

sombra: um segredo mágico, um ideal paterno, uma ambição inacessível. 

(KRISTEVA, 1994, p.12-13). 

Por outro lado, a filha mais velha, tal como a mãe, resgata o próprio corpo rompido. A 

semente que se abre pra germinar a terra e, como um veículo, carrega raízes que não são as 

dela. Ela sente que seu corpo fica desprovido de atribuições humanas após ter sido 

“inutilizado” pelo estrangeiro, tornando-se uma matéria representativa de todos os corpos que 

atravessaram esse lugar, adquirindo assim caráter de “ideia”, como Stranger escreve. Seus 

corpos são políticos porque a situação que vivenciam extravasa a realidade que se prende 

somente à unidade de contexto dessas mulheres, que não serão as últimas a estar nesta 

posição. 

                                                           
38 “- Mi boca ya no es mi boca. Mis manos no son mis manos. Estoy muda para el dolor y muda para el placer. / - 

Calla. / - El cuerpo mío está muerto. Este cuerpo es una idea. / - Tranquila. Vas a estar bien. / - Este cuerpo es la 

frontera. Este cuerpo recoge el germen de todos los enemigos, este cuerpo contiene la sangre de todos los que 

eran míos. / [...] Este cuerpo no tiene límites. Se extiende por nuestra tierra y echa raíces en el futuro. Este 

cuerpo germina, a pesar de mi dolor. Ya no vivo más que por la raza que muere en mí.” 
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Há também nessa imagem da mulher que germina tal como a terra, uma relação com a 

própria “mãe natureza”, criando uma analogia com a teoria dos quatro elementos – terra, 

água, fogo e ar – visto que este é o mesmo número de filhas. Com a alusão à PachaMama, 

termo quéchua (uma das línguas faladas por Malinche), para designar a deusa dos povos 

andinos, Stranger resgata o valor do corpo feminino como um ser capaz de dar a vida e, por 

isso, divino. As primeiras divindades adoradas pelos pré-históricos teriam sido mulheres, mais 

do que à fertilidade, elas estavam relacionadas à criação, sendo símbolos de força, justiça e 

renovação:  

[De] Pótnia, a deusa de Çatal Huyuk, a mais antiga cidade que se conhece do 

período Neolítico, cerca de 10 mil anos atrás [...] nasceram outras divindades 

femininas também adoradas pelos homens pré-históricos. [...] Deméter, 

venerada pelos gregos como a deusa da colheita, ajudava a cultivar a terra — 

arar, semear, colher e transformar os grãos em farinha e depois em pão. [...] 

Os gregos explicaram a origem do mundo com outro mito feminino: o da 

deusa Gaia. [...] Ísis, a mais antiga deusa do Egito, tinha dado a luz ao Sol. Na 

Índia, Aditi era a deusa-mãe de tudo que existe no céu. Na Mesopotâmia, 

Astarte, uma das mais cultuadas deusas do Oriente Médio, era a verdadeira 

soberana do mundo, que eliminava o velho e gerava o novo. [...] Também para 

os chineses foi uma deusa —Nu Gua — quem criou a humanidade. [...] Do 

outro lado do mundo, na América pré-colombiana, os astecas tinham em 

Tlauteutli sua deusa da criação. Para eles, o Universo fora feito de seu corpo. 

Os maias tinham igualmente sua deusa-mãe. Era Ix Chel. (ZANCHETTA, 

1988, s/p). 

Mas com o surgimento do cristianismo, que só aceitava um único Deus que fosse 

homem, elas acabaram caindo em esquecimento ou ganhando fama de perversas, algumas 

ainda foram apropriadas como virgens e santas pelo catolicismo, mas sempre em segundo 

plano em relação à figura do “pai”. Sendo sagradas ou profanas, a imagem delas passou a se 

estabelecer dentro de um regime que tentou esvaziá-las de significados e reduzir suas formas 

a objetos para que atendessem ao interesse de um poder masculino que se sentia ameaçado: 

Localizado no solo escorregadio de uma identidade, sempre mutável e 

vulnerável, que aspira a uma sólida Totalidade e inserção em uma Natureza 

que resiste ao domínio absoluto, esse Sujeito masculino também projeta na 

mulher tudo o que deseja e teme. Ela é, assim, construída como a Mãe Terra 

que representa as forças benéficas da Natureza, pureza e vida; figura que 

possui, como contraponto, a Mãe Terrível e Devoradora dos Homens, 
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sinônimo de Natureza que produz a morte com seus furacões, terremotos e 

inundações39 (GUERRA, 1995, p.23). 

Muitas deusas ainda estão associadas à imagem de demônios. A força do que antes 

corresponderia a um sagrado feminino, com o seu encobrimento, culminou numa série de 

mistérios e histórias que, pelo desconhecimento, despertam medo e rechaço em muitos povos. 

No período da Inquisição, no séc. XII, quando a Igreja Católica Romana perseguiu, torturou e 

matou milhares de pessoas que cultuavam outros deuses, inclusive sacralizando plantas e 

animais, muitas mulheres foram queimadas na fogueira por serem consideradas bruxas. Mas 

elas nada mais faziam que exercer seus conhecimentos ancestrais de domínio da terra, de 

ervas e curas por meio de plantas medicinais: 

Esta categoria abstrata e coberta de mistificações corrobora [...] a assimetria 

entre os sexos por meio de um fenômeno interessante no qual ela é 

profundamente elaborada enquanto seu equivalente, o homem, é um signo 

comparativamente menos elaborado e que se desloca para a categoria 

universalizante que inclui tanto o homem como a mulher40 (GUERRA, 1995, 

p.25). 

Nos períodos de colonização a exploração da fé foi uma das armas utilizadas para 

domínio e manipulação dos povos. A princípio, o explorador europeu acreditava que os 

indígenas não possuíam alma e que, por isso, deveriam ser tratados como animais. Mas aos 

poucos isso foi se transformando e a vinda de muitos padres para a América Latina fez-se 

necessária com o intuito de catequizar e doutrinar os que aqui viviam sob os preceitos daquilo 

que, para eles, seria a verdadeira religião: 

Se no início Cortés e Malintzin são acolhidos como salvadores e vingadores 

do imperialismo Asteca, logo cada um é desmascarado e "sacrificado", isto é, 

expulso para que os deuses autênticos possam ser recuperados, esperados, e/ou 

inventados. Embora Quetzalcóatl pudesse continuar a ser aguardada, 

Guadalupe foi concebida, e sua invenção estava em curso como a Virgem Mãe 

                                                           
39 “Ubicado en el terreno resbaladizo de una identidad, siempre mutable y vulnerable, que aspira a una sólida 

totalidad e inserto en una Naturaleza que resiste el dominio absoluto, este Sujeto masculino también proyecta en 

la mujer, todo lo deseado y lo temido. Ella es, así, construida como la Madre-Tierra que representa las fuerzas 

benéficas de la Naturaleza, la pureza y la vida; fugura que posee, como contratexto, a la Madre-Terrible y 

Devoradora de Hombres, sinónimo de la Naturaleza que produce la muerte con sus huracanes, terremotos y 

inundaciones.” 

40 “Esta categoría abstracta y teñida de mistificaciones corrobora la asimetría entre los sexos a través de un 

interesante fenómeno en el cual ella es profusamente elaborada mientras su equivalente, el Hombre, es un signo 

comparativamente menos elaborado y que se desplaza a la categoría universalizante que incluye tanto al hombre 

como a la mujer.” 
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e deusa nacional apenas doze anos após a chegada de Cortés41 (ALARCÓN, 

1989, p.60). 

Em Malinche, a segunda filha é a única que se converterá à crença do estrangeiro, a 

princípio ela somente conta para a mãe ter visto uma cerimônia em que velas iluminavam o 

corpo de um homem nu enquanto vozes de mulheres cantavam, ao que a matriarca responde 

temerosa: “- Já estão chegando os novos cultos. Estão avançando sobre nós. Como vamos 

resistir?”42 (STRANGER, 2012, p.7). Uma das características da autora nesta obra é criar as 

falas de suas personagens como se elas já tivessem visto acontecer essa história outras vezes. 

Sabem exatamente qual será o próximo passo do inimigo, mas não há nada que possam fazer 

a respeito. Essa estratégia cria no leitor/espectador uma sensação cíclica, como se a autora nos 

alertasse para as repetições que ocorrem na História. 

Refletir sobre as sobrevivências para Didi-Huberman (2015), seria “pensar a história 

como história de fantasmas ou como história de sintomas” (DIDI-HUBERMAN, 2015, 

p.123). O discurso da filha em defesa do novo Deus, por exemplo, não soa como algo novo, 

mas tampouco parece pertencer a um momento muito antigo em relação ao agora. Para ela, 

esse Deus, apesar de ter trazido muitas desgraças para a família, também trouxera uma grande 

alegria: 

[...] E é que existe uma vida eterna. Uma vida muito além dos séculos do sol e 

da lua, muito além do trabalho e da terra e do tecido. 

- Está chorando. 

- É que não nasci a não ser para viver este momento, no qual posso falar-lhes 

do que realmente importa. Porque sou mulher e isso não impede que tenha um 

destino santo. 

- Filha, está bem? 

- Estou pedindo a ajuda do meu Deus, porque para dizer-lhes o que sinto 

necessito de palavras que não são minhas, porque uma voz não é suficiente 

para romper este silêncio. E necessito da voz tranquila para acessar o grande 

mistério. Escutem... Deus tem o olhar doce e sorridente. [...] Abandono os 

deuses dos antigos. O que acreditávamos não é nada mais que a sombra dessa 

nova fé, que é que existe no céu um pai que não castiga, mas sim que nos ama 

e nos protege. Porque por aquele que você tanto sofre, por aquele que tanto 

                                                           
41 “If in the beginning Cortes and Malintzin are welcomed as saviors from, and avengers of, Aztec imperialism, 

soon each is unmasked and "sacrificed," that is, expelled so that the authentic gods may be recovered, awaited, 

and/or invented. While Quetzalcóatl could continue to be awaited, Guadalupe was envisioned, and her invention 

was under way as the national Virgin Mother and goddess only twelve years after Cortes's arrival.” 

42 “- Ya están llegando los nuevos cultos. Están avanzando sobre nosotros. ¿Cómo vamos a resistir?” 
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chora não é aquele pai terreno que nos tem faltado senão aquele que habita as 

profundezas do seu coração... 43 (STRANGER, 2012, p.23-24). 

Stranger trabalha com uma forma de conversão ao Cristianismo contrária àquela 

empregada durante o colonialismo, porque deste modo aparenta que a segunda filha teria 

escolhido seguir um novo caminho de espontânea vontade, uma forma que seria mais comum 

na contemporaneidade. Essa maneira expõe uma faceta talvez ainda mais cruel diante daquela 

que antes ameaçava, com o uso da força, o corpo dos futuros convertidos, pois transfere o 

domínio exercido sobre eles para o plano do intelecto, onde só os mais tiranos são capazes de 

adentrar. 

Atualmente no Brasil, um número cada vez maior de pessoas tem se direcionado a 

centros e Igrejas com um intuito parecido ao da personagem de Stranger, buscam sentido para 

o que realizam em suas vidas, vislumbram a ideia de um destino reconfortante que se 

sobreponha às dificuldades que enfrentam no presente. Se entregam principalmente quando 

vivem um momento de fragilidade, depositando suas esperanças naquilo que “pode vir a ser”. 

Por isso, em alguns casos, são levadas a cometer atos que não necessariamente planejam, mas 

que entendem como necessários e acabam caindo em armadilhas daqueles que se aproveitam 

dessa fé cega em função, por exemplo, de enriquecer. 

A filha convertida planeja se abdicar de tudo enquanto os conquistadores se apoderam 

de suas terras, acreditando numa possibilidade de vida menos estrangeira e mais santa, quiçá 

inviolável, mesmo sendo uma mulher indígena. Mas, a partir do momento em que seu corpo 

nasceu “em trânsito” para a cultura do conquistador, já não há outro destino para ela que “não 

pertencer a nenhum lugar, nenhum tempo, nenhum amor. A origem perdida, o enraizamento 

impossível, a memória imergente, o presente suspenso. O espaço do estrangeiro é um trem em 

marcha, um avião em pleno ar, a própria transição que exclui a parada” (KRISTEVA, 1994, 

p.15). 

                                                           
43 “Y es que existe una vida eterna. Una vida más allá de los ciclos del sol y de la luna, más allá del trabajo de la 

tierra y del tejido. / - Estás llorando. / - Es que no nací sino para vivir este momento, en el que puedo hablarles de 

lo que realmente importa. Porque soy mujer y eso no impide que tenga un destino santo. / - Hija, ¿estás bien? / - 

Estoy pidiendo la ayuda de mi Dios, que para decirles lo que siento necesito de palabras que no son mías, porque 

una voz no es suficiente para romper este silencio. Y necesito la voz tranquila para acceder al gran misterio. 

Escuchen… Dios tiene la mirada dulce y sonriente. [...] Abandono a los dioses de los antiguos. Lo que creíamos 

no es sino la sombra de esta nueva fe, que es que existe en los cielos un padre que no castiga, sino que nos ama y 

nos protege. Porque por aquél que tanto sufrís, aquél por quien tanto lloráis no es aquél padre terreno que os ha 

faltado sino aquél que habita en las profundidades de vuestro corazón…” 



56 

 

2.4 O estrangeirismo da nativa:  

 Para muitas mulheres, conceber um símbolo feminino de inteligência, habilidade, 

força e influência é uma realidade quase ausente, foram criadas olhando as principais 

conquistas da humanidade sendo protagonizadas por homens. Quando se tem a oportunidade 

de pesquisar e conhecer melhor a história – porque isso exige também uma dedicação visto 

que os principais veículos de informação estão sempre a priorizar algumas notícias em 

detrimento de outras e elas nem sempre são sobre um feito que não seja masculino –, 

encontra-se nela milhares de pessoas que tiveram grandes responsabilidades, mas que não 

eram interessantes por justamente fugir dessa masculinidade hegemônica. Como aponta 

Guerra: 

Nós mulheres, como outros grupos subordinados, não temos tido acesso a 

nossa memória, exceto aquela que se mantém dentro da família. Em uma 

condição de Outro cujo ethos tem sido mutilado pelo silêncio e o 

esquecimento, somos seres despojados de vozes e monumentos próprios, de 

figuras heroicas e artefatos memoráveis44 (GUERRA, 1995, p. 175). 

A primeira cena de Malinche traz a seguinte fala da mãe quando a menina solicita 

ajuda com uma tarefa escolar: “Todas as letras são mudas para mim”45 (STRANGER, 2007, 

p.55). Essa mudez atribuída pode ser compreendida no sentido prático e óbvio de não 

conseguir ler e escrever as palavras, mas também fica muito forte a questão do silêncio que 

lhe foi imposto por toda a vida, configurando uma ausência da memória que poderia ser 

registrada em documentos e na impossibilidade de perpetuá-la. Por isso o domínio da língua 

seria uma das formas de exercer poder. Quem tem a chance e a capacidade de se comunicar 

consegue adentrar alguns espaços específicos, fazer-se corpo presente e menos frágil perante 

situações de risco. Não fosse sua facilidade com o entendimento das letras, Malinche seria 

mais uma mulher indígena escravizada, esquecida pelo tempo. Obviamente essa concepção 

foi implementada na América Latina e tornou-se valorizada sob uma perspectiva eurocêntrica 

em que a memória oral deixa de ter valor. O corpo da mãe nunca deixou de falar, ela não se 

comunica “pela linguagem, mas na linguagem, na medida em que seu conteúdo espiritual é 

                                                           
44 “Las mujeres, como otros grupos subordinados, no hemos tenido acceso a nuestra memoria, excepto aquella 

que se mantiene dentro de la familia. En una condición de Otro cuyo ethos ha sido mutilado por el silencio y el 

olvido, somos seres despojados de voces y monumentos propios, de fuguras heroicas y artefactos memorables.” 

45 “Todas las letras son mudas para mí.” 
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linguístico” (PERIUS, 2011, p.97), o que existe é uma ausência de escuta de uma cultura que 

a ignora porque não está interessada na pluralidade das narrativas: 

O passado narrado carrega uma opinião: uma lembrança é uma perspectiva 

sobre o vivido. Por meio dela o memorialista aparece aos demais. A arte de 

narrar envolve a coordenação da alma, da voz, do olhar e das mãos. É como 

que uma performance em que a palavra, associada à ação, permite ao homem 

mostrar quem ele é (FROCHTENGARTEN, 2005, p.372). 

Poderíamos também relacionar essa passagem da obra à resistência que se instalou em 

alguns mexicanos frente ao que representaria conhecer as letras num contexto malinchiano. 

De acordo com Alarcón (1989): 

[...] uma combinação de Malintzin-tradutora e Malintzin-procriadora torna-se 

a principal característica da sua natureza traiçoeira posteriormente atribuída. 

Aos olhos dos conquistados (oprimidos), qualquer pessoa que se aproxime da 

língua ou de Cortés (opressor), em palavra ou ação, é considerada suspeita e 

passível de se tornar um "duplo monstruoso" sacrificial46 (ALARCÓN, 1989, 

p.59).  

Há um medo legítimo em se ter contato com uma cultura que teria acarretado “má 

sorte” para todo um povo. A ignorância da mãe, neste caso, fortalece sua necessidade em 

manter suas tradições e não sucumbir ao poder que tentou devastar sua ancestralidade. Em 

alguns momentos ela diz palavras em sua língua materna, são passagens em que ora como se 

quisesse proteger seus desejos e anseios do novo Deus que não é o mesmo de seus 

antepassados, pois foi introduzido pelos estrangeiros como sendo o verdadeiro:  

Wen Fücha, wen Kuse. Kellumuiñ, kellungé ta mi pu che. Petu mülei ta mi pu 

kotüm. Ta mi pu ñawe. Kellumuiñ mai chau. (Pai do Céu, Mãe do Céu, ajude-

nos, ajude nosso povo. Teus filhos ainda estão aqui e suas filhas também e 

queremos seguir permanecendo com sua ajuda. Ajude-nos Pai)47 

(STRANGER, 2012, p.4). 

Fora de suas raízes, que agora habitam somente o interior dela, pois nem mesmo as 

filhas as carregam devido ao tempo de invasão de suas terras, a mãe não mais consegue se 

encaixar no mundo externo. Para Kristeva (1994): “Todo nativo sente-se mais ou menos 

                                                           
46 “[...] a combination of Malintzin-translator and Malintzin-procreator becomes the main feature of her 

subsequently ascribed treacherous nature. In the eyes of the conquered (oppressed), anyone who approximates la 

lengua or Cortes (oppressor), in word or deed, is held suspect and liable to become a sacrificial ‘monstrous 

double’.” 

47 “Wen Fücha, wen Kuse. Kellumuiñ, kellungé ta mi pu che. Petu mülei ta mi pu kotüm. Ta mi pu ñawe. 

Kellumuiñ mai chau. (Padre del Cielo, Madre del Cielo, ayúdanos, ayuda a nuestra gente. Aún están tus hijos acá 

y tus hijas también y queremos seguir permaneciendo con tu ayuda, Ayúdanos Padre).” 
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‘estrangeiro’ em seu ‘próprio’ lugar e esse valor metafórico do termo ‘estrangeiro’ 

primeiramente conduz o cidadão a um embaraço referente à sua identidade sexual, nacional, 

política, profissional” (p.27). Na obra de Stranger isso fica muito evidente, já que o traço mais 

marcante nessa família, em graus diferentes para cada integrante, talvez seja o da 

inadequação. Esse estrangeirismo arraigado em cada uma dessas mulheres incorrerá na falta 

de valor sobre qualquer coisa que tenham a dizer, pois: 

A palavra do estrangeiro pode contar somente com a sua pura força retórica e 

com a imanência dos desejos nela investidos. Mas ela é desprovida de 

qualquer apoio da realidade exterior, pois exatamente o estrangeiro é mantido 

afastado dela. Nessas condições, se a palavra não soçobrar no silêncio, torna-

se de um formalismo absoluto, de uma sofisticação exagerada [...] 

(KRISTEVA, 1994, p.28). 

Uma das figuras mais representativas desse estrangeirismo empregado às mulheres 

seria a personagem mítica Medeia (431 a.C.) da tragédia grega de Eurípides (480-406 a.C.). 

Uma mulher que abandona o próprio lar para seguir com o homem pelo qual se apaixona e 

passa a viver em outro país entre costumes e práticas muito diferentes daqueles que ela 

conhecia. Na mesma medida em que foge de suas origens, chegando a matar o próprio irmão 

para despistar o pai, ela também é abandonada, sendo rotulada e temida por aqueles que não a 

conhecem. Mesmo dona de seu destino e sendo um exemplo de transgressão para a época em 

que foi escrita, suas ações possuem um peso muito maior para a sociedade do que qualquer 

coisa que ela venha a dizer, e, se apegando a isso, ela assume o posto de feiticeira a ela 

denominado utilizando seus poderes desconhecidos para se defender. 

 

2.5 Um desertor frente ao domínio do poderio masculino:  

 A figura do conquistador desertor é também uma peça importante em Malinche. 

Apesar de sua quase ausência de falas, pois passa a maior parte do tempo em delírio febril 

pelas feridas que carrega, ele agrega complexidades à trama. A princípio ele é introduzido na 

obra através da terceira filha que está apaixonada por ele, mas sua presença não é abordada 

por Stranger só pelo viés romântico, a autora agrega outros motivos para ele ter desistido da 

guerra, que são revelados quando ele se recupera. De acordo com Kristeva (1994): “[...] a 

partir do momento em que os estrangeiros têm uma atitude ou uma paixão, eles fixam raízes. 

[...] A chama que trai o seu fanatismo latente só aparece quando ele se liga seja a uma causa, a 
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uma profissão, ou a uma pessoa” (p.16-17). Talvez, o que leve o estrangeiro desertor a decidir 

abandonar os seus, seja mesmo o amor que sente pela nativa, mas questões ainda mais 

profundas e anteriores a isso parecem incomodar seu espírito. Durante os momentos em que 

delira, entre as palavras que emite em seu idioma, o conteúdo está relacionado a cachorros 

carniceiros que, instigados por indígenas súditos, se alimentariam de pessoas indígenas 

consideradas “naturais” (STRANGER, 2012, p.10). Uma imagem estarrecedora que pulsa 

como um trauma reminiscente nesse homem, que em sua posição de “resto”, oferece “suporte 

sintomal do saber não consciente [...] o próprio lugar e a textura do ‘teor material das coisas’ 

[...]” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.119). 

Na publicação de Malinche (2012) do Centro Latinoamericano de Criação e 

Investigação Teatral de Buenos Aires, uma nota final explica a origem dos trechos do delírio 

do estrangeiro, extraídos do escrito de Don Luis de Morales, pintor espanhol, que é citado no 

prólogo do livro Bartolomé de las Casas. Obra Indigenista48 (1985). Apesar do fragmento 

histórico não estar evidente para o leitor ou para o espectador, a autora produz uma quebra no 

texto que causa estranhamento na narrativa, abrindo novas possibilidades de intepretação dos 

discursos. De acordo com Sarrazac (2002): “se o autor-rapsodo recorta desta forma o corpo do 

drama, é com o fim de colocar em exergo as palavras e os gestos socializados das suas 

personagens” (p.30), o que pode ser entendido como uma forma de Stranger potencializar a 

presença desse homem dentro do lar das mulheres e fornecendo outras possibilidades de 

interpretação acerca de sua imagem. Para Giordano (2013), o teatro que traz documentos 

“toca diretamente no tema do humano, e justamente por isso é bastante revelador em termos 

de testemunho e confissão” (p.6).  

 Na medida em que o desertor vai sendo curado pelos remédios de ervas medicinais 

preparados pela matriarca, ele conta que está longe de sua terra e que perdeu tudo para estar 

no novo território. Quando se recupera, a menina pede ajuda com seus escritos que fez no 

idioma dele, que revela não compreender muito porque em sua terra era artesão. A autora 

indica que ele mesmo não era alguém completamente inserido em sua pátria, havia coisas que 

não estavam ao seu alcance. Assim: “o estrangeiro começa quando surge a consciência de 

                                                           
48 O frei espanhol, Bartolomé de Las Casas (1484-1566), veio para América em 1502 e foi um defensor dos 

indígenas e de seus direitos. Engajado com as causas humanitárias, escreveu várias obras com seus pensamentos 

cristãos acerca da pacificação das guerras contra os índios, visto que estes não tinham consciência do verdadeiro 

Deus, logo não poderiam ser castigados, mas sim evangelizados com paciência e amor (BERNARDO; 

MAINKA, 2003, p.154). 
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minha diferença e termina quando nos reconhecemos todos estrangeiros [...]” (KRISTEVA, 

1994, p.9). Na conversa vislumbramos um pouco das ideias que teriam convencido o homem 

a se juntar à tropa: 

A menina segue ao seu lado. 

- É verdade que a sua terra está do outro lado do mar? 

- Sim, é verdade. 

- E por que você quis vir de tão longe? 

- Eu não sei... eles contaram tantas coisas... 

- O que contavam destas terras? 

O estrangeiro responde triste. 

- Coisas mais fabulosas do que certas. 49 (STRANGER, 2012, p.17). 

Promessas de um futuro promissor o fizeram abandonar seu lar para ocupar terras 

longínquas, mas a incerteza de consegui-las e a necessidade de utilizar a força sobre pessoas 

não muito diferentes dele, parecem tê-lo feito recuado. Kristeva (1994) defende que “é preciso 

um certo desequilíbrio, flutuar sobre algum abismo, para poder ouvir um desacordo” (p.25), 

certamente o homem já vinha de uma realidade pouco satisfatória, por isso sua maior abertura 

para perceber as dificuldades dos outros. 

Após o retorno da filha mais velha que foi violada, o desertor decide que precisa fazer 

algo mais do que expor essas pessoas ao perigo de ocultá-lo na casa delas. Ele também sente 

pelos colegas que foram iludidos como ele, como pode ser percebido na fala que dirige à 

terceira filha: “Enquanto você e eu temos sido felizes, meus irmãos, meus amigos, aqueles 

com os quais iniciei essa aventura têm começado sua viagem ao inferno”50 (STRANGER, 

2012, p.20). Reconhece que, individualmente, também é responsável por seus atos e que, por 

isso, se sente apto a tentar reverter a situação. Apesar das objeções da filha apaixonada por 

ele, o estrangeiro decide-se ir embora para convencer os demais do erro que cometeram ao 

acreditar que poderiam ganhar o mundo ainda que, para isso, precisassem abrir mão dos 

próprios ideais. Está convencido de que pode fazê-los mudar como ele mudou: 

[...] – Há entre os meus muitos corações bons que não sabem o que está 

acontecendo nestas fronteiras. É necessário que eu os encontre. [...] Vou 

explicar, vou contar, vou convencer ... 

                                                           
49 “La niña sigue a su lado. / - ¿Es verdad que su tierra está al otro lado del mar? / - Sí es verdad. / - ¿Y por qué 

quiso venir de tan lejos? / - No lo sé… contaban tantas cosas… / - ¿Qué contaban de estas tierras? / El extranjero 

responde triste. / - Cosas más fabulosas que ciertas. [...]” 

 
50 “Mientras tú y yo hemos sido felices, mis hermanos, mis amigos, aquellos con los que emprendí esta aventura 

han comenzado su viaje al infierno.” 
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- Você acha que é possível que entendam? 

O estrangeiro a olha nos olhos. 

- Por acaso você e eu não nos entendemos?51 (STRANGER, 2012, p.21). 

O desertor se despedirá da terceira filha determinado a mudar tudo, sendo utilizado 

como um símbolo de esperança para o fim da guerra, bem como de um futuro promissor. Mas 

logo após sua ida, o emissário retornará com a notícia de que ele havia sido preso e que o 

capitão já não possuía motivos para não invadir as terras da família e exige que elas 

abandonem o local. O paradoxo do estrangeiro incorre na vida dessas mulheres quando sua 

presença se torna o motivo por elas estarem ilhadas dentro do lar, mas também o de 

permanecerem vivas. O fim determinado a ele promove o tensionamento entre as 

responsabilidades individuais e coletivas, mostrando que, embora ele seja integrante de um 

todo, é de extrema importância quando ele se posiciona com autonomia, mas aponta também 

a falta de relevância da sua oposição quando estruturas já estão consolidadas. Prevendo isso, 

as forças que intermediam tais conflitos, a quem interessa a perpetuação do desencontro entre 

os indivíduos estrangeiros, já possuem ações para driblar qualquer forma de integração que 

possa se voltar contra os “mandantes”. A autora de Malinche trabalha com essa ideia em um 

dos diálogos da matriarca com a menina: 

- Quando você era menina, vivíamos uma trégua. As guerras também acabam 

ficando entediantes: os inimigos se conhecem, constroem uma vida juntos, não 

querem mais lutar. 

- E agora? 

- Agora vieram outros soldados. Tudo começou de novo. 

- Como quando você era jovem? 

- Sim. Como quando eles vieram pela primeira vez52 (STRANGER, 2012, 

p.12). 

 Reconhecemos a partir desse diálogo algumas estratégias utilizadas por aqueles que 

lucram com as guerras, pois apesar de elas serem danosas a muitas pessoas, existem motivos 

para que esse processo seja constantemente realimentado. A princípio, ocupar um território 

rico em recursos naturais e utilizar seus habitantes como mão de obra barata ou escravizada já 

seria em si uma forma de tirar vantagem, mas, com o tempo, as práticas foram se modificando 

                                                           
51 “- Hay entre los míos muchos buenos corazones que no saben lo que pasa en estas fronteras. Es necesario que 

los encuentre. [...] Voy a explicar, voy a contar, voy a convencer… / - ¿Es que crees posible un entendimiento? / 

El extranjero la mira a los ojos. / - ¿Acaso tú y yo no nos hemos comprendido?” 

52 “- Cuando eras niña vivíamos una tregua. También las guerras terminan por aburrir: los enemigos se conocen, 

hacen una vida juntos, ya no quieren seguir luchando. / - ¿Y ahora? / - Ahora llegaron otros soldados. Ha 

comenzado todo de nuevo. / - ¿Cómo cuando usted era joven? / - Sí. Como cuando vinieron por primera vez.” 
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e as táticas sendo aperfeiçoadas. Dentro de um contexto capitalista capaz de se renovar e de 

transformar tudo em mercadoria, indiretamente outras pessoas têm se beneficiado com o 

prolongamento de alguns conflitos. A Guerra do Iraque (2003-2011), por exemplo, tornou-se 

um grande negócio rentável para a indústria bélica e empresas que se especializaram em 

reconstruir nações. São companhias que têm movimentado a economia mundial e, até mesmo, 

financiado campanha de políticos que, por sua vez, têm o poder de favorecer conflitos, 

culminando num ciclo vicioso que favorece poucos e degrada muitos. 

 

2.6 A tomada do território e a interrupção da vida: 

O processo de silenciamento e apagamento da cultura e tradição dessas mulheres é 

mostrado gradativamente na obra de Stranger, um dos momentos é o ataque aos animais que 

provém o sustento da família. O ato dos estrangeiros acontece como um aviso à família 

quando descobrem que o desertor se esconde na casa delas. Há, no entanto, um traço de 

sadismo por parte desses homens que tentam empregar o domínio por meio do terror, pois os 

animais além de degolados têm suas crias também arrancadas do ventre, é o que, chorando, a 

menina conta para a mãe e as irmãs: “- Minha cabra também está morta. Abriram seu ventre e 

roubaram as crias. [...] Tinha os olhos abertos… tinha os olhos cheios de lágrimas…”53 

(STRANGER, 2012, p.13). A observação da jovem quanto aos olhos da cabra demonstra sua 

relação com o animal, conferindo-lhe sentimentos, denotando uma preocupação com a alma 

do bicho, para além de se importar simplesmente com a perda do que seria seu alimento. 

Para povos indígenas tudo que habita a terra estaria em comunhão com o divino, 

respeitam e rezam pela natureza como uma extensão do próprio corpo. Buscam viver em 

harmonia com tudo aquilo que os rodeiam, diferentemente da cultura do homem branco que 

ergueu sua tradição em cima de ideias que enxergam o meio ambiente como um lugar 

propício para se retirar bens que sirvam ao seu enriquecimento pessoal, sem se importar com 

as consequências de sua destruição, como se isso não fosse atingi-lo indiretamente. 

Não é preciso atravessar muito tempo na História para encontrarmos situações 

parecidas. As infindáveis lutas pela demarcação de terras indígenas atravessam séculos na 

                                                           
53 “- Mi cabra también está muerta. Le abrieron el vientre y le robaron las crías. [...] Tenía los ojos abiertos… 

tenía los ojos llenos de lágrimas…” 



63 

 

América Latina, a fim de garantir que esses povos tenham onde viver e possam exercer suas 

tradições livremente. Os maiores conflitos no Brasil ocorrem em áreas de preservação 

pertencentes a esses povos, mas que constantemente são alvo de exploração hídrica, 

madeireira e o plantio de soja, culminando em devastações ambientais e mortes. 

No texto espetacular de Stranger, a cena final ocorre com a família sendo obrigada a 

abandonar o lar. É o mensageiro quem, novamente, vem lhes alertar: 

- O capitão me pede que aconselhe vocês a deixar este lugar. 

- Por quê? 

- Pensa que esta terra não será ruim para uma cidade, que tem água e que tem 

sol. 

- Esta terra sempre foi nossa. 

- Deixará de ser. 

- Meus pais e meus avós estão enterrados aqui. 

- Senhora, entenda. Já não há nada que nos impeça de queimar a casa 

e destruir tudo. 

A mãe se cala. A menina faz sua voz ser ouvida. 

- Diga ao capitão que vamos sair e que ficaremos felizes em não vê-lo mais. 

- Está bem. Assim o direi. 

O emissário se vai. A menina assume sua decisão. 

- Vamos deixar esta terra amaldiçoada e iremos para as colinas. Vamos 

começar uma nova vida. Haverá um lugar onde não chegue esta gente54 

(STRANGER, 2012, p.22). 

O sofrimento da mãe em ter que deixar seu lar, no entanto, a conduz a um estado de 

espírito que a mata. Sua ligação com a terra é tão profunda que não há existência fora dela. O 

abandono do único lugar em que foi possível estabelecer sua família e criar vínculos torna-se 

o abandono da própria pele, e então ela morre após rezar uma última vez aos seus deuses. 

Depois de todos os desencontros, as filhas se unem na cena final para consagrar o ritual de 

passagem da matriarca. A cerimônia fúnebre acontece dentro da casa seguindo metade pagã, 

metade cristã, embalada pelo texto final da menina que projeta sua última esperança de ver o 

corpo da matriarca alcançar uma existência digna, ainda que isso ocorra depois da morte: “[...] 

eu preciso lavar seu corpo e ordenar seu cabelo cansado. Preciso consertar o cadáver da minha 

                                                           
54 “- El capitán me pide que les aconseje dejar este lugar. / - ¿Por qué? / - Piensa que esta tierra no estará mal 

para un poblado, que tiene agua y que tiene sol. / - Esta tierra siempre ha sido nuestra. / - Dejará de serlo. / - 

Aquí están enterrados mis padres y mis abuelos. / - Señora comprenda usted. Ya no hay nada que nos impida 

incendiar la casa y destruirlo todo. / La madre calla. La niña hace oír su voz. / - Dígale al capitán que nos iremos 

y que estaremos felices de no verlo más. / - Está bien. Así se lo diré. / El emisario se va. La niña se hace cargo de 

su decisión. / - Dejaremos esta tierra maldita y partiremos a los cerros. Comenzaremos / una nueva vida. Habrá 

un lugar a donde no llegue esta gente.” 
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mãe para que todos conheçam a mulher que ela era. Eu quero levar o cadáver de minha mãe 

para a praça pública e quero que todos se apresentem para pagar suas honras”55 (STRANGER, 

2012, p.25). O gesto de levar o corpo da mãe para o espaço externo encerra uma ação que 

transcenderá qualquer palavra que tente fazer jus à importância que teve em vida, já que: 

Palavras não podem representar essa ferida rememorativa do corpo. Ante o 

trauma, a linguagem comporta-se de forma ambivalente. Há a palavra mágica, 

estética, terapêutica, que é efetiva e vital porque bane o terror, e há a palavra 

pálida, generalizadora, trivial, que é a casca oca do terror (ASSMANN, 2011, 

p.278). 

Em seu desabafo final, a menina revelará também a importância para elas que a mãe 

receba as devidas homenagens, temendo que seu nome caia em total esquecimento e seu 

fantasma não encontre nunca algum descanso, pois “a eternização do nome é a variante 

mundana da salvação da alma” (ASSMANN, 2011, p.43). Ao mesmo tempo, se 

considerarmos a afirmação de Foucault (2013) que defende que o cadáver nos ensina que 

temos um corpo, essa passagem da obra seria também a reafirmação das possibilidades das 

filhas de seguir não sendo pura utopia, comprovando que seus corpos estarão sempre “em um 

inatingível outro lugar” (p.15) que protege a existência delas perante o conquistador e seus 

desígnios. 

 

2.7 O corpo memória de Malinche: 

A filha mais nova passa toda a obra aprendendo a língua do pai. Ao final, conseguirá 

ler alguns escritos dos estrangeiros. Um dos únicos momentos em que a voz do conquistador é 

revelada temos um vislumbre do que está registrado na história do homem branco europeu 

acerca de sua mãe e sua cultura, sendo o posto de feiticeira uma das atribuições dadas a ela: 

Agora que sei ler, agora que aprendi a escrever, agora que me é possível 

entender a língua do meu pai, pude me inteirar de tudo o que foi dito sobre 

minha mãe. Ela, minha mãe, distante no tempo e na história, aparece nesses 

escritos retratada como uma feiticeira, que era muito desonesta em questões 

venéreas, dizia-se, que ela podia manipular e viver desenfreadamente todos os 

vícios e todos os pecados. Ela, minha mãe, surge nessas histórias, sarcástica, 

de pernas abertas e provocantes perturbando a sorte dos amigos de meu pai. 

                                                           
55 “Necesito lavar su cuerpo y ordenar sus cansados cabellos. Necesito arreglar el cadáver de mi madre, para que 

todos conozcan a la mujer que fue. Quiero llevar a la plaza pública el cadáver de mi madre y quiero que todos se 

presenten a rendirle honores.” 
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Ela, minha mãe, minha irmã; ela, a mesma que eu amei, a mesma que me tem 

faltado56 (STRANGER, 2012, p.24). 

Isso provocará na filha um imenso desejo de combater esses estereótipos e fazer 

justiça à imagem da mãe que já não pode se defender. Essa passagem também faz coro a todas 

as mulheres injustiçadas ao longo da História, expondo como se dá a construção do discurso 

dominante em relação ao registro da memória oral em alguns casos, com o lado mais fraco 

tendo negado o direito de expor o seu ponto de vista e desvalorizada sua forma de apreensão 

da memória: 

A pluralização das memórias também tem a ver com a barreira das mídias. Na 

era da imprensa a escrita criou novos espaços de recordação. A impressão de 

livros quebrou o antigo monopólio da recordação exercido pela Igreja e pela 

corte e possibilitou novos acessos à memória e à história. Com isso foram 

liberadas novas lutas de poder em torno da recordação. (ASSMANN, 2011, 

p.54) 

Desse modo, a palavra do homem branco conseguiu se espalhar por muitos lugares, 

sedimentando no tempo seu discurso. Ideias que reverberaram uma única face dos fatos, sobre 

um ponto de vista corrompido pelo desejo de poder. Para além da carga negativa do conteúdo 

do registro que a menina traduz, agrega-se a isso o ato de traduzir dela que, para Strasser 

(2013), carrega em si um peso violento, pois atingir o sentido das palavras sem infligir nelas o 

que se traz do próprio contexto é um fator praticamente impossível e, por isso, também 

incorre num ato de traição: 

A linguagem em si já traz, inevitavelmente, um momento de violência devido 

a sua caraterística de abstração, e, portanto, todo envolvimento com um texto 

alheio implica uma interferência, ergo algo que nunca pode ser neutro, 

absolutamente fiel, livre de violência. A tarefa do tradutor, portanto, consiste 

na conscientização dessa violência em toda textualidade, em todo ato de falar, 

ler, escrever, traduzir, na aceitação que nunca pode ocupar um papel invisível, 

que é inevitável deixar marcas em um texto (p.161). 

 Nós poderíamos argumentar que, de fato, mais que uma traição seria uma refundação, 

reestruturação da escrita. Mas nesta situação específica continuaremos com a leitura de 

Strasser porque no imaginário mexicano Malinche é considerada uma traidora. Sob esse 

                                                           
56 “Ahora que sé leer, ahora que aprendí a escribir, ahora que me es posible comprender la lengua de mi padre, 

pude enterarme de todo lo que se dijo de mi madre. Ella mi madre, lejana en el tiempo y en la historia, aparece 

en estas escrituras retratada como una hechicera, que era muy deshonesta en materias venéreas, se decía, que 

podía aparejarse y vivir desenfrenadamente todos los vicios y todos los pecados. Ella, mi madre, surge en estos 

relatos, sarcástica, de piernas abiertas y provocadoras inquietando las fortunas de los amigos de mi padre. Ella, 

mi madre, mi hermana; ella, la misma que yo he querido, la misma que me ha faltado.” 
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aspecto, ela faria jus ao seu título, pois teria passado a vida traduzindo em mais de uma 

língua, num período que estava em jogo acordos que iriam impactar a vida do nosso 

continente. De maneira intuitiva, ela teria aprendido a se colocar em meio a vários idiomas. E 

mesmo que cumprisse obrigações, também detinha um cargo de poder muito grande, já que 

era ela quem conduzia as relações, depositando nelas sua maneira de interpretar a vida.  

A verdade é que o que se tem na História a seu respeito são aspirações de outros que 

teriam passado por sua boca, não se sabe o que pensou ou sentiu Malinche propriamente, visto 

que a palavra do estrangeiro “não tem passado e não terá poder sobre o futuro do grupo” 

(KRISTEVA, p.28). Seu estrangeirismo nato como mulher indígena, escravizada antes 

mesmo da chegada do colonizador, corpo objeto do inimigo usado para a conquista do seu 

território, falante da língua do estrangeiro e mãe de um mestiço, a posicionam sempre no 

“entre” das narrativas que desconsidera sua origem e impede a obtenção de um destino: 

Ser desprovido de pais – ponto de partida da liberdade? Certamente o 

estrangeiro se embriaga com essa independência e, sem dúvida, o seu próprio 

exílio inicialmente não passa de um desafio à fertilidade parental. Quem não 

viveu a audácia quase alucinatória de se pensar sem pais – isento de dívidas e 

deveres – não compreende a loucura do estrangeiro, o que ela proporciona 

como prazer (“Sou meu único senhor"), o que ela contém de homicídio 

raivoso ("Nem pai, nem mãe, nem Deus, nem senhor..."). Chega, contudo, o 

tempo da orfandade. Como toda consciência amarga, esta provém dos outros. 

Quando os outros lhe fazem saber que você não conta porque os seus pais não 

contam, que invisíveis eles não existem, você se sente bruscamente órfão e, às 

vezes, responsável por sê-lo (KRISTEVA, 1994, p. 28-29). 

A existência de uma obra teatral como Malinche tenta justamente romper, mesmo que 

em pequenas proporções, com a ideia que marginaliza alguns corpos, colocando-os no foco da 

discussão. Utiliza um ícone importante historicamente para iluminar outras malinches, 

mulheres que por algum motivo se encaixam nessa roupagem e seguem sendo desumanizadas. 

Dividido entre o efêmero e o duradouro, seu corpo é alegorizado para não se extinguir, 

ficando salvo para a eternidade (BENJAMIN, 1984, p.246-247), podendo irromper como um 

clarão que revela o que antes esteve oculto. Em que medida uma história real como pano de 

fundo no campo ficcional pode contribuir para se perceber e analisar o que acontece ao redor 

de modo mais profundo e modificador? Malinche é uma obra que possui a hibridez como 

marca, trazendo cenas mais cotidianas e outras até ritualísticas em sua composição, capazes 

de produzir uma dilatação do tempo e espaço, formando anacronismos que promovem uma 
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forma diferente de recepção e convidam a estender os sentidos, exprimindo “a exuberância, a 

complexidade, a sobredeterminação das imagens” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.22). 

O lugar de enunciação de Stranger se apresenta um pouco distante daquele retratado 

em seu texto. Ela é uma mulher que conseguiu obter oportunidades e que teve a chance de 

propagar suas ideias, por exemplo. Por isso é tão significativo quando a autora sai do seu 

próprio centro para levar a público vozes deslegitimadas: “Conhecer a história de outra 

mulher que tem vivido nas margens da cultura urbana europeizada permite o acesso a outra 

faceta do americano, a uma camada da heterogeneidade que também se torna uma camada de 

identidade”57 (GUERRA, 1995, p.177). De certo modo, a busca por tentar pensar sobre um 

contexto que não é o dela diretamente pode trazer algumas respostas, porque seria de onde ela 

vem como mulher latino-americana: 

[...] talvez seja a partir da subversão desse individualismo moderno, a partir do 

momento em que o cidadão-indivíduo cessa de se considerar unido e glorioso 

para descobrir as suas incoerências e os seus abismos, em suma, as suas 

“estranhezas”, que a questão volta a se colocar; não mais a da acolhida do 

estrangeiro no interior de um sistema que o anula, mas a da coabitação desses 

estrangeiros que todos nós reconhecemos ser (KRISTEVA, 1994, p.10). 

 Como ponto fundamental, sua obra coloca em pauta o corpo da mulher, a força de sua 

fertilidade e o papel que ele desenvolve como originador da vida, mas agrega a isso a 

importância da nativa ter seu corpo resguardado, de se pensar o lugar que tem ocupado o 

feminino marginal, levado à destruição mais que outros, reafirmando a necessidade de 

políticas públicas que olhem para esses corpos e possam devolver a dignidade que possibilite 

a eles viver e cuidar dos seus sem abusos. A autora resgata com sua escrita o que há de mais 

humano por trás de grandes acontecimentos como “uma tentativa de pensar o acontecimento, 

de afrontar a contingência, de romper e inaugurar, de recusar as imagens e metáforas 

tradicionais oferecidas para imaginar o político, e uma vontade de agir, de transgredir e 

superar os limites” (ORTEGA, 2001, p.228). 

 

 

 

                                                           
57 “Conocer la historia de otra mujer que ha vivido en los márgenes de la cultura urbana europeizada permite el 

acceso a otra faceta de lo americano, a un sustrato de la heterogeneidad que deviene también en sustrato de la 

identidad.” 
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LA MUJER PUERCA DE SANTIAGO LOZA:  

Escrita dramatúrgica do feminino a partir de uma perspectiva masculina 

  

 

3.1 A escrita feminina de Santiago Loza: 

Para a proposta de inclusão da mulher, e de outras minorias, na memória cultural, 

ainda mais importante que a disseminação de obras produzidas por vozes diversificadas seria 

a promoção de trabalhos que transportassem conteúdos capazes de promover reflexão acerca 

das normatividades, independente do gênero sexual e da cor de quem os escrevesse. Contanto 

que mantivessem o intuito de questionar e subverter a ordem que, por exemplo, mantém 

majoritariamente homens brancos ocupando espaços de maior relevância social. 

Não se trataria necessariamente de requerer uma vivência específica num determinado 

assunto para falar sobre, nem tampouco desconsiderar qualquer experiência nesse sentido, 

mas pautar um lugar de fala que possa “refutar a historiografia tradicional e a hierarquização 

de saberes consequente da hierarquia social” (RIBEIRO, 2017, p.64). Tendo como princípio 

vozes, inclusive dos privilegiados, que possam de algum modo rever os privilégios e 

“consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir desse lugar e como esse lugar impacta 

diretamente na constituição dos lugares de grupos subalternizados” (RIBEIRO, 2017, p.86). 

Desse modo, buscando, em conjunto, um caminho que não o imposto pela ordem. Em obras 

que trazem questões nesse sentido, mas que tratam especificamente sobre a mulher, Richard 

(2002) chamou de escrita feminina ou feminização da escrita um texto que rejeita a norma. 

Segundo a autora: 

Qualquer escrita, pronta para alterar as pautas da discursividade 

masculina/hegemônica, compartilharia o “devir-minoritário” (Deleuze-

Guattari) de um feminino que opera como paradigma de desterritorialização 

dos regimes de poder e captura da identidade, normatizada e centralizada pela 

cultura oficial (p.133). 

Assinalar o gênero de uma escrita, no entanto, poderia implicar que aquela que não 

possui o seu gênero explicitado faria parte de um comum universalizado. A escrita com o 

gênero definido, por sua vez, passaria a ocupar o lugar do incomum, ficando restrita a um 

regime fora do eixo, o que reforçaria a lógica binária. Por outro lado, utilizar o termo 

“feminino”, nesse caso, pode ser interessante para pontuar uma nova forma veiculada de 
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escrita que se difere da primeira, a qual também sempre esteve situada dentro de um recorte 

de discurso, apesar da prevalência. Além disso, a forma de se diferir não corresponderia a um 

mesmo campo de força, visto que ser feminino se refere também, em nossa cultura, a um 

modo de expressão “desajustado”, que está sempre por sobrar ou faltante “porque a relação da 

mulher parte de uma inadequação básica, de se sentir estrangeira ao pacto de adesão e coesão 

sociais, que sela a ‘auto-identidade’, através do consenso sociomasculino” (RICHARD, 2002, 

p. 138). À medida em que as escritas deixarem de apresentar essas diferenças, tanto de 

conteúdo quanto nas oportunidades mercadológicas, e o “comum” seja que a maioria das 

obras caminhe no sentido de diluir com práticas que reforçam formas de padronização e 

domínio, talvez apontar essa distinção passe a ser uma alternativa desnecessária. Até lá, 

alguns paradigmas precisam ser rompidos e espaços conquistados. 

Em suas entrevistas, Santiago Loza afirma escrever para buscar se entender no mundo 

e, até por isso, se coloca em posições desconfortáveis para criar, remexendo em assuntos que 

o incomodam: “Escrevo quando já não posso mais. Quase como uma descarga. [...] Escrevo a 

maioria das vezes imerso na dúvida, no problema, na distração, num desabafo que a escrita 

ordena como pode...”58 (LOZA, 2016, s/p). Nas obras do autor há uma forte presença de 

personagens com pouco destaque, que não se encaixam socialmente, localizados à margem, e 

que por algum motivo se encontram em situação de dificuldade. Ao autor, interessa as 

relações humanas numa esfera restrita, mais pessoal, às vezes até oculta, onde habitam os 

assuntos tabu: 

Sobre o que aconteceu nos anos setenta e sobre o presente eu tenho uma 

opinião, é claro. Mas essa opinião não me parece interessante para gerar 

ficção. Há algo nos micromundos, nas histórias de cozinhas, no fundo dos 

pátios, o que é dito em voz baixa. As vozes dos seres mais cinzentos e 

rotineiros, que me parecem reveladoras. O político está presente no texto 

(refiro-me ao "romance", mas também ao texto teatral), mas como um peso 

emocional sobre o que se diz ou acontece. Sem julgamentos nem conclusões. 

Como uma espécie de opressão. As vozes que surgem de tempos em tempos 

são aquelas de seres fracos, perdedores, insignificantes na aparência. Me 

interessa a força dos feridos59 (LOZA, 2016, s/p). 

                                                           
58 “Escribo cuando ya no puedo más. Casi como una descarga. [...] Escribo la mayoría de las veces inmerso en la 

duda, en el apuro, en la distracción, en un arrebato que la escritura ordena como puede…” 

59 “Sobre lo que ocurrió en los setenta y sobre el presente tengo una opinión, por supuesto. Pero esa opinión no 

me resulta interesante para generar ficción. Hay algo en los micro mundos, en los relatos de cocinas, en el fondo 

de los patios, lo dicho en voz baja. Las voces de los seres más grises y rutinarios, que me resultan reveladores. 

Lo político está presente en el texto (me refiero a la “novela” pero también al texto teatral) pero como un peso 
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A escolha por contar essas histórias talvez se relacione com sua formação como 

indivíduo. Tendo crescido em uma cidade interiorana, conta que sua timidez gerava um 

empecilho para as relações e para conseguir se comunicar. E que tendo estudado em colégio 

católico, quase chegou a ser sacerdote, mas uma total desilusão com a instituição da igreja o 

fez seguir outros caminhos. Um dos motivos seria que, aos quinze anos, enquanto dava aulas 

religiosas, sabia que uma de suas alunas era abusada pelo padre e isso, somado à descoberta 

de livros e filmes subversivos que assistia no cinema da cidade nos anos 80, o levaram a 

escrever como resposta a esses estímulos: “Sou do interior, não da capital, logo ter vindo de 

uma margem também me serve para ter um olhar um pouco diferenciado em relação ao 

consagrado, em relação ao instituído. A ação que me interessa põe em dúvida o 

estabelecido”60 (LOZA, 2017, s/p). 

Desde o início dos anos 2000, casos de pedofilia na igreja católica começaram a ser 

revelados na mídia. Uma ampla investigação nos Estados Unidos estima que, somente no 

país, mais de cem mil crianças foram violentadas por padres. Esses escândalos de abusos de 

menores, em sua maioria, foram sistematicamente encobertos pelas autoridades eclesiásticas e 

pelo Vaticano, o que dificultou os trabalhos de amparo às vítimas e a resolução dos crimes, 

tendo muitos deles prescrito pelo tempo decorrido. Outros escândalos sexuais e financeiros 

envolvendo a Igreja têm sido denunciados depois desses, como o lançamento do livro Pecatto 

Originale, do jornalista italiano Gianluigi Nuzzi, que expõe casos de relação sexual secreta 

entre sacerdotes e seminaristas, alguns deles de menor, como uma prática comum no 

Vaticano; e o dossiê entregue às autoridades papais em 2018 que comprova o envolvimento 

de quarenta padres italianos com garotos de programa. 

Apesar da força e do poder do catolicismo, essas notícias têm abalado a credibilidade 

da instituição que, associada a uma falta de reforma em suas ações e regras, talvez explique a 

evasão, cada vez maior, de fiéis. Um levantamento61 realizado pela ONG sem fins lucrativos 

Latinobarómetro, com sede em Santiago do Chile, informou no início de 2018 que a 

                                                                                                                                                                                     
emocional sobre lo que se dice o acontece. Sin juicios ni conclusiones. Como una especie de agobio. Las voces 

que cada tanto emergen son las de seres débiles, perdedores, insignificantes en apariencia. Me interesa la fuerza 

de los lastimados.” 

60 “Soy del interior, no de la capital, luego el venir desde un margen también me sirve para tener una mirada un 

poco extraña hacia lo consagrado, hacia lo instituido. La acción que a mí me interesa pone en duda lo 

establecido.” 

61 Disponível em: <http://www.latinobarometro.org/lat.jsp> Acesso em: nov/2018. 
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confiança na Igreja, incluindo todas, baixou dez pontos percentuais nos últimos cinco anos na 

América Latina. Segundo ainda Marta Lagos62, diretora da Latinobarómetro, o desencanto 

com o catolicismo se deveria a aparição de uma classe média mais individualista que tende a 

se afastar das instituições, afirmando a pobreza como um catalisador da fé religiosa. 

No Brasil, uma pesquisa63 do Datafolha de 2016 indicou um declínio progressivo de 

católicos, com uma estimativa de nove milhões de fiéis a menos.  Por outro lado, o número de 

pessoas evangélicas tem crescido exponencialmente. Em 1994, 14% dos brasileiros se 

consideravam evangélicos, mas o registro mais recente já teria contabilizado cerca de 29% da 

população. Estes fiéis teriam idade média de 37 anos, com 34% deles em nível fundamental 

de escolaridade e 44% já tendo sido católico anteriormente. O crescimento das igrejas 

evangélicas e da presença de seus líderes religiosos tem impactado diretamente na formação 

do Congresso Nacional. Segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 

(Diap), a Frente Parlamentar Evangélica conseguiu eleger 84 deputados nas eleições de 2018, 

em 2010 a bancada contava com 73 representantes. Entre os integrantes estão pastores, 

sacerdotes, bispos, missionários, cantores de música gospel e outros professantes da doutrina 

que defendem ideias conservadoras. A quantidade de mulheres pulou de 8 para 20 nas últimas 

eleições. 

O caminho para contar histórias sobre “desajustados”, sobre aqueles que não se 

adequam, que estão fora da norma esperada, seja pelo comportamento, pelas características ou 

condição social que possui, tem levado Loza a uma constante criação de tipos femininos. 

Segundo o autor, interessa-lhe personagens que trazem confissões vinculadas ao feminino 

que, para ele, vivem uma relação muito estreita com a dor de forma brutal e secreta, tendo 

ainda mulheres como Virginia Woolf em suas referências literárias (2014b). Colocar-se no 

lugar dessas personagens para escrever, como num tipo de “travestismo literário, expressão 

cunhada por seu professor Mauricio Kartun, onde o autor efetua uma espécie de 

transformismo, perde seu eu e se converte em outro64” (ARTESI, 2015, p.79) diz mais sobre 

                                                           
62 Disponível em: <https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-apoyo-al-papa-francisco-cae-en-latinoamerica-

mientras-la-iglesia-catolica-pierde-fieles/20000013-3490713>  Acesso em: nov/2018. 

63 Disponível em: 

<http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2016/12/28/da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709.pdf> 

Acesso em: nov/2018. 

64 “travestismo literario, expresión acuñada por su maestro Mauricio Kartun, donde al autor efectúa una especie 

de transformismo, pierde su yo y se convierte en otro.” 



72 

 

alguém que objetiva se posicionar frente a questões humanamente degradantes, que 

propriamente criar esses discursos só porque eles são provenientes de mulheres. O caminho 

para uma narrativa que padece parece que o tem levado até elas: 

Eu acredito que existem certos sentimentos que são mais femininos que 

masculinos. Mas não é algo que pertence ao gênero. Um homem pode ter um 

sentimento feminino e expressá-lo, aí é onde aparece o cultural e o 

estabelecido, o que um homem deveria sentir. É aí onde a ficção pode escapar 

do estabelecido socialmente, porque nós finalmente trabalhamos sobre 

sentimentos, sobre emoções, e nisso não rege o cultural65 (LOZA, 2017, s/p). 

Essa declaração também diz muito sobre a construção de sua obra como um todo. Ao 

explicitar o seu posicionamento artístico, que tenta fugir do discurso dominante, Loza adquire 

também uma postura política, criando novos espaços não só para as mulheres ocuparem, mas 

para todos aqueles que carregam alguma feminilidade em suas vivências: “Os meus são 

personagens que estão nas margens, mas não são marginais, estão afastados, na sombra, e às 

vezes se estipulou à mulher essa categoria66” (LOZA, 2014b, s/p). O desejo recorrente do 

autor de expor ao público uma imagem que esteja mais “distante” pode devolver seu valor e 

romper com a condição coisificada que a sociedade leva alguns sujeitos a ocupar. No entanto, 

para Benjamin (1985), na busca do artista pelo novo, pelo que não pertence ao discurso 

comum, a história tornaria a se repetir, promovendo um “eterno retorno do mesmo” (p.40) 

porque seu inconsciente faz com que essas personagens, por exemplo, ressurjam como 

elementos fantasmagóricos. 

A dramaturgia de Loza tem projetado luz em questões que são, muitas vezes, abafadas 

e/ou esquecidas. Mesmo que não seja uma intenção em seu trabalho, essas escolhas 

confrontam o lugar de privilégio que ocupa na sociedade, sendo um homem branco, quando 

une sua voz à das mulheres ao invés de mantê-las em posição secundária como o imposto pela 

ordem cultural. 

 

                                                           
65 “Yo creo que hay ciertos sentires que son más femeninos que masculinos. Pero no es algo que le pertenece al 

género. Un hombre puede tener un sentir femenino y expresarlo, ahí es donde aparece lo cultural y lo 

establecido, qué debería sentir un hombre. Ahí es donde la ficción puede evadirse de lo establecido socialmente, 

porque nosotros finalmente trabajamos sobre sentires, sobre emociones, y ahí no rige lo cultural.” 

66 “Los míos son personajes que están en los márgenes pero no son marginales, que están corridos, a la sombra, y 

a veces se le otorgó a la mujer ese rol.” 
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3.2 A obra La mujer puerca: 

O texto dramático La mujer puerca (2014) tem como protagonista uma mulher do 

interior, de baixa renda, ingênua e religiosa, que não consegue alcançar a plenitude almejada 

por sentir que tem natureza mundana. Carrega a culpa de ser uma pecadora desde o 

nascimento, marco que é também a causa da morte de sua mãe. Na peça, ela cuida de um 

homem que está numa cadeira de rodas, e é para ele que narra sua vocação que tem pela 

entrega, tanto a um Deus, quanto aos homens, em todos os sentidos que isso possa implicar. O 

homem pede insistentemente por água, em alguns momentos a insulta, em outros diz palavras 

desconexas que dizem respeito às histórias que ouve dela. No desenrolar da narrativa percebe-

se as nuances da trajetória dessa “menina”, como nomeada pelo autor. No texto original a 

palavra utilizada para designá-la é “chica”, que ao mesmo tempo que promove no leitor uma 

sensação de zelo e afeto com a personagem, também pode ser interpretada como uma forma 

de desqualificá-la, de apontar sua falta de experiência. 

Figura 6 – Atriz Valeria Lois em cena. 

Fonte: Página do Elefante. Club de Teatro no Facebook 67. 

Apesar de receber visitas do pai enquanto pequena, foi criada a maior parte da infância 

por uma tia muito religiosa e severa que só teve filhos homens. Conhece cedo as diferenças de 

gênero quando os primos, ainda crianças, insistem em mostrar-lhe seus órgãos sexuais. O 

mais recatado dos três, Mariano, é quem se torna mais próximo a ela pelas inquietudes 

espirituais que divide com a prima, pois ele não se preocupava apenas com mulheres como os 

outros, “pensava na vida eterna e na transcendência68” (LOZA, 2014c, p.174), queria ser 

                                                           
67 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/elefanteclub/photos/a.269735573388/10151363518548389/?type=3&theater>. 

Acesso em: mar/2019. 

68 “Pensaba en la vida eterna y la transcendencia.” 
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padre como ela desejava ser santa. Os outros dois primos apesar de terem o nome revelado, 

José e Jeremias (nomes bíblicos), são chamados por ela como o mais velho e o mais novo, 

respectivamente. O único primo que tem o nome lembrado durante toda a obra é Mariano, o 

filho do meio que a tia esperava ser uma menina para registrar como “Maria”. 

Figura 7 – Foto para divulgação do espetáculo “La mujer puerca”. 

Fonte: Página do Elefante. Club de Teatro no Facebook69. 

Quando a menina completa quinze anos seu pai nunca mais volta a aparecer. O texto 

estabelece comparação entre o desamparo dele e o de Deus, ambos em silêncio perante ela 

naquele momento. Como resposta a esse “vazio”, e acreditando que para merecer atenção do 

divino fosse necessário anular-se, tornar-se “um nada”, inicia na prostituição. A passagem 

retrata o dado apontado pela ONU, de que a Argentina – junto ao Brasil, Chile, Cuba e Sri 

Lanka – está na lista de países de maior exploração sexual infantil no mundo. Não por 

coincidência, Loza escolhe o caminho das ruas, um ponto de parada de caminhoneiros para a 

personagem “entregar seu corpo”. Esse elemento, em específico, também direciona La mujer 

puerca para um lugar denunciativo, revelando que há um posicionamento por traz das 

imagens que cada autor propõe em suas obras, seja ele bem fundamentado ou não: 

A ordem da representação significa essencialmente duas coisas. Em primeiro 

lugar, uma determinada ordem das relações entre o dizível e o visível. Nessa 

ordem, a palavra tem como essência o fazer ver. Mas ela o faz segundo o 

regime de uma dupla retenção. Por um lado, a função de manifestação visível 

                                                           
69 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/elefanteclub/photos/a.269735573388/10153227748558389/?type=3&theater>. 

Acesso em: mar/2019. 



75 

 

retém o poder da palavra. Esta manifesta sentimentos e vontades, em vez de 

falar por si mesma [...]. Por outro lado, ela retém a potência do próprio visível. 

A palavra institui uma determinada visibilidade. Manifesta o que está 

escondido nas almas, conta e descreve o que está longe dos olhos. Mas, assim, 

retém sob seu comando o visível que ela manifesta, impedindo-o de mostrar 

por si mesmo, de mostrar o que dispensa palavras [...] (RANCIÈRE, 2009, 

p.22). 

A obra traz questionamentos importantes a respeito dos estigmas sexuais que carregam 

as mulheres. Como, por exemplo, a imagem que a menina/mulher faz de si ao se considerar 

pura como a virgem por nunca ter sentido prazer, apesar de seu trabalho. Ela também é 

chamada de santa pelas colegas, pois se prestava a ouvir os homens com os quais se 

relacionava. Com alguns se dedicava até mesmo a rezar o terço após o programa. O derradeiro 

serviço que cumpre é marcado pelo cliente inesperado, Mariano, considerado por ela o último 

justo. A dicotomia entre o sagrado e o profano, uma imagem recorrente historicamente, 

principalmente nos países cristãos, é também um dos eixos centrais da obra. O que reforça a 

ideia de que:  

Diante de uma imagem - por mais antiga que seja -, o presente nunca cessa de 

se reconfigurar [...] Diante de uma imagem - por mais recente e 

contemporânea que seja -, ao mesmo tempo o passado nunca cessa de se 

reconfigurar [...] Diante de uma imagem, enfim, temos que reconhecer 

humildemente isto: que ela provavelmente nos sobreviverá, somos diante dela 

o elemento de passagem, e ela é, diante de nós, o elemento do futuro, o 

elemento da duração [durée]. A imagem tem frequentemente mais memória e 

mais futuro que o ser [étant] que a olha (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.16). 

As obras artísticas acessam imagens importantes e recorrentes historicamente, como 

por exemplo as relacionadas à fé, que atravessam os tempos. O texto espetacular de Santiago 

Loza carrega consigo imagens muito significativas em relação à concepção da mulher sob os 

preceitos do catolicismo, e é sobre algumas delas que esta análise se deterá. 

 

3.3 A queda da Ninfa e a ascensão da mulher porca: 

A imagem e trajetória da mulher porca, portanto, como o elemento da duração, poderia 

nos remeter a simbolismos míticos e históricos ou alegorias, tais como as ninfas. Em seu 

livro, Ninfa Moderna (2016), Didi-Huberman ensaia sobre a representação do panejamento 

caído em obras artísticas. Escolhe pinturas, esculturas e fotografias que dispõem tecidos 

jogados, discutindo por meio disso a consequente queda das Ninfas em seu sentido literal, 
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visualmente falando, e figurado, com a aparente ausência da força dessas criaturas na 

modernidade. Para o autor, elas entraram em declínio como a aura benjaminiana. Portanto, os 

panejamentos utilizados outrora para encobrir as ninfas seguem jogados pelos cantos obscuros 

das telas, das obras, das narrativas, agora que elas supostamente se esconderam, pois como 

elementos da sobrevivência não podem desaparecer (p.47). Mas, com a modernidade, a ninfas 

teriam de fato caído? E se não ocupam mais os mesmos lugares de antes, para onde teriam 

ido? Escoam pelas sarjetas se arrastando contra os passeios, como “um refugo das ruas” 

(DIDI-HUBERMAN, 2016, p.104)? Tracemos antes o perfil das ninfas para entender o lugar 

que ocupam nos imaginários. 

Para Didi-Huberman (2016), as ninfas seriam “belas aparições drapejantes, vindas não 

se sabe de onde, andando ao vento, sempre comoventes, nem sempre muito sábias, quase 

sempre eróticas, por vezes inquietantes” (p.45). Essa imagem traçada pelo filósofo condiz 

com aquela disseminada desde sua aparição nas artes, e perpetua o ideal romântico que 

artistas, poetas e filósofos cultivaram em diferentes períodos da História – alguns ainda 

cultivam – acerca de representações do feminino. Mesmo que o filósofo considere que olha a 

ninfa na face, diferente daqueles que insistem em “olhar sob a pintura” (p.47), ele ainda a 

observa com distância, de fora. Mais um homem que se deteve a olhar a bela, com profundo 

interesse, mas sem de fato escutá-la ou tentar imaginar como seria estar sob o panejamento. 

De acordo com Tiburi (2010) “Se a filosofia em sua história lutou contra as imagens, 

não o fez contra a imagem da mulher. Ao contrário, ajudou no processo de definição de uma 

mulher ‘como imagem’ da falsidade, da ignorância e da anatomia como destino” (p.303). Não 

por coincidência, Didi-Huberman associará à imagem de sua ninfa as mulheres tratadas por 

Freud, diagnosticadas como histéricas, as quais “sofriam de reminiscências” (2016, p.45). 

Para o autor, a Ninfa Moderna também se perturbou com memórias traumáticas do 

inconsciente e, diferente daquela angelical, bela e silenciosa, assume estado de angústia, 

horror e insanidade: 

[...] sabemos que a loucura é um conceito amplo e que não escapa de uma 

construção cultural. A loucura atribuída a alguém seria um mecanismo de 

controle capaz de “neutralizar” a ação daquele que é considerado louco. [...] 

Podemos, assim, sustentar que há um interesse político no silenciamento das 

mulheres que é alcançado pela construção da loucura, mas há ligado a ele um 

interesse estético que pode ser apavorante e que vem remeter a um 

questionamento sobre o desejo contido no ato de representar a ponto de que a 
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força e a profusão dessa representação criem um tema clássico da pintura 

(TIBURI, 2010, p.302). 

Pois bem, se as ninfas teriam enlouquecido, a que tipo de lembranças estariam 

relacionados esses sofrimentos? Possivelmente memórias perturbadoras provindas de quem as 

concebeu ao longo dos anos. O quê desse imaginário feminino, construído em sua maioria por 

homens – basta verificar a lista de artistas, filósofos, historiadores, pensadores, que se 

debruçaram sobre a imagem da ninfa –, teria se modificado e em consequência de quais 

vivências? Considerando que as ninfas colocam em conflito memória, desejo e tempo (DIDI-

HUBERMAN, 2016), poderíamos dizer que elas são a encarnação de um desejo que possui 

gênero. E conforme o autor denuncia ao escolher o momento de início da queda da ninfa, em 

que “uma mão de homem não hesita em acabar de a despir” (p.49) no detalhe do quadro A 

Festa dos Deuses (1514–1529) de Giovanni Bellini e Ticiano, o desejo corresponde a uma 

expectativa masculina. Homens que, inseridos dentro do contexto europeu renascentista, 

católico e patriarcal, foram influenciados por textos gregos e instauraram um padrão ideal de 

beleza feminino por meio de suas obras artísticas, onde as mulheres eram retratadas com 

corpos arredondados, pele pálida, cabelos longos e esvoaçantes. Assim, “[...] a imaginação 

que deveria unir o mundo sensível e o pensamento sofre de uma fratura, aquela entre a 

imagem e a mulher real [...]” (AGAMBEN, 2007 apud TIBURI, 2010, p.304). 

Para exemplificar o aprisionamento que sofre a Ninfa, Didi-Huberman (2016) 

selecionará três pinturas do italiano Correggio (1489-1534), produzidas numa mesma época, 

entre 1530 e 1533: Danae, Leda e o Cisne e Júpiter e Io. Nas obras, as ninfas, quase nuas, 

estão ocultadas entre um resto de tecido pendente e a representação de corpos divinos (DIDI-

HUBERMAN, 2016, p.50) que, ao mesmo tempo que arrebatam essas mulheres, aparentam 

ser também o motivo pelo qual as vestes permanecem esquecidas. 

Figura 8 – Fragmento da pintura “Danae”. 

Fonte: CORREGGIO. 1531. óleo sobre tela, 1,61m x 1,93m - Galleria Borghese. 
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Figura 9 – Fragmento da pintura “Leda e o Cisne”.  

Fonte: CORREGGIO. 1531-1532. óleo sobre tela, 1,52m x 1,91m - Gemäldegalerie de Berlim. 

Figura 10 – Fragmento da pintura “Júpiter e Io”. 

Fonte: CORREGGIO. 1532-1533. óleo sobre tela, 163,5cm × 74cm - Museu de História da Arte Viena. 

Há uma tentativa de divinizar esses corpos, e se por um lado a beleza deles insinua 

uma sedução do espectador, sua atenção é imediatamente desviada para a prisão a que eles 

estão submetidos. Num ritual de sacrifício que os faz atravessar o limiar de “passagem [...] da 

esfera humana para a divina” (AGAMBEN, 2007, p.66). A construção que se faz da ninfa, 

desse modo, passa a ser a de uma imagem sagrada, inalcançável, improfanável: 

O termo religio, segundo uma etimologia ao mesmo tempo insípida e inexata, 

não deriva de religare (o que liga e une o humano e o divino), mas de 

relegere, que indica a atitude de escrúpulo e de atenção que devem 

caracterizar as relações com os deuses, a inquieta hesitação (o "reler") perante 

as formas - e as fórmulas – que se devem observar a fim de respeitar a 

separação entre o sagrado e o profano. Religio não é o que une homens e 

deuses, mas aquilo que cuida para que se mantenham distintos. [...] Profanar 

significa abrir a possibilidade de uma forma especial de negligência, que 

ignora a separação, ou melhor, faz dela um uso particular (AGAMBEN, 2007, 

p.66). 

Nesse sentido, ter estipulado esse lugar para a Ninfa projetou sua imagem de tal modo 

que qualquer possibilidade de relação, proximidade, ou jogo, que “libera e desvia a 

humanidade da esfera do sagrado, mas sem a abolir simplesmente” (AGAMBEN, 2007, p.67), 
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passa a ser inexistente e ela declina, pois só pode atuar dentro de um regime de contemplação. 

Ainda para Agamben (2007): “o que não pode ser usado acaba, como tal, entregue ao 

consumo ou à exibição espetacular” (p.71). Podemos perceber esse caráter de 

espetacularização na primeira paragem provisória da ninfa depois de sua queda, segundo 

Didi-Huberman (2016), uma escultura de mármore do escultor renascentista Stefano Maderno 

que, na tentativa de sacralizar a imagem de Santa Cecília, reconstitui romanticamente seu 

corpo belo e puro depois de ter visto o conteúdo de seu caixão após séculos de sua morte. A 

tentativa de atingir o potencial imagético das ninfas fez com que o feminino como trapo, 

ressequido, ausente, fosse moldado para agradar, para esconder a verdadeira face de um corpo 

que também apodrece. Na escultura ela “[...] está como que amarrotada sobre si própria – mas 

num amarrotamento tornado apresentável [...]” (DIDI-HUBERMAN, 2016, p.61-62). Para o 

filósofo, sua queda seria um movimento sexualizado e mortífero (p.54). Numa retomada de 

corpos femininos retratados como o de Santa Cecília, Tiburi (2010) defende que: 

A principal imagem de uma mulher, bem como a essencial imagem “da 

mulher” na história patriarcal moderna, é a imagem de uma mulher morta. 

Mas filosofia e arte se unem em necrofilia desde a tragédia grega. Seria esse o 

verdadeiro nome de seu projeto? A história do pensamento que tentou 

submeter as imagens se une a essa mesma história que estabelece uma reunião 

entre a morte e as mulheres (p.304). 

A retomada da ninfa por Didi-Huberman para expor sua queda e contemplar seus 

restos, a posiciona no presente do olhar, atualmente um momento em que sua aparição, já 

deslocada do centro das telas para uma espécie de não lugar, pode ressurgir sem a mudez 

característica de outrora. Desse modo, objetivamos pensar a personagem da obra La mujer 

puerca como essa imagem que volta no tempo, resgatada na contemporaneidade dentro de um 

contexto latino-americano, mas com a possibilidade da palavra. E se as ninfas, nem sagradas, 

tampouco profanas, começassem a falar? Em La mujer puerca, toda a vida da personagem é 

narrada ao espectador, sua infância, a relação com o pai, com a tia e com os primos, a 

desilusão com a traição de Mariano, como se revisse sua história em uma seção terapêutica, 

um mergulho em suas reminiscências. Apesar de sua sujeição, ao Cristo e aos homens, a 

narrativa pertence à menina, essa ninfa parodiada, visto que “para a paródia, é essencial o 

pressuposto da inatingibilidade de seu objeto” (AGAMBEN, 2007, p.44). E é sobre como se 

sente diante do que ela é, e do que projetaram para ela, que sua história pode ser contada. 
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3.4 A exigência da conversão ao sagrado: 

Antes mesmo de se entender como gente “a mulher” adquiriu a alcunha de porca por 

meio da tia, que a acusou de ser suja desde o nascimento, quando sua mãe morre no parto. De 

acordo com a mitologia grega, as Ninfas seriam filhas de Mnemosine, a deusa da memória. 

Sem mãe, portanto, há na menina de Loza a impossibilidade de recordação e sua existência se 

torna mais difícil. Ao vazio que carrega, por conselho também da tia, passa a vida na busca de 

um Deus que recupere o sentido para essa ausência, bem como lhe conceda alguma remissão 

para a culpa de ser o motivo da morte da mãe: 

[...] 

Com a tia rezávamos muito. 

Rezar, me dizia, rezar muito pra ver se Deus te perdoa. 

Que você já veio manchada desde o começo, quando você entrou abrupta 

expulsando sua mãe. 

Você está aqui porque ela se foi. 

Dizia isso. 

E nos colocávamos a rezar por horas.70 (LOZA, 2014c, p.175). 

Desse modo, seu resgate de memórias não se faz de forma coesa e clara. Os traumas, 

essa “escrita duradoura do corpo, oposta à recordação” (ASSMANN, 2011, p.265) que exige 

ser revisitada na obra, infligem uma atmosfera de desamparo e perturbação. Mas diferente do 

que se espera da imagem que foi construída de uma mulher que grita sem se saber o porquê, o 

olhar que pode adentrar o interior da narrativa proporciona ao leitor/espectador uma visão 

diferente da previamente estabelecida, pois suas lembranças são acessadas em conjunto e 

estão corporificadas na presença da mulher/atriz. Os momentos, as sensações, podem ser 

compartilhados, o que produz algum entendimento na medida em que se aproxima dessa 

história paulatinamente. E aquilo que, de fora, poderia ser taxado de loucura ou anormalidade, 

passa a ser compreendido, no caso da mulher porca, como uma reação a exigências externas 

que não denotam outra explicação a não ser o fato da jovem ter nascido mulher num meio 

extremamente machista e ordenado por forças religiosas erigidas sob a imagem de um pai 

supremo: 

                                                           
70 “[...] Con la tía rezábamos mucho. / Rezá, me decía, rezá mucho a ver se Dios te perdona. / Que ya viniste 

manchada desde el inicio, cuando entraste a lo bruto expulsando a tu madre. / Vos estás porque ella se ha ido. / 

Eso decía. / Y nos poníamos a rezar horas.” 
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Na teologia patrística, a subordinação feminina não só implica um ato de 

devoção sagrada na equação Homem-Deus, mas também supõe a 

impossibilidade racional de que um complemento assuma a posição da 

Totalidade, conceito desenvolvido por Santo Agostinho que em De Trinitate 

(7.7.10) afirma que Eva e a mulher em geral é apenas a imagem de Deus 

quando se une ao marido. Por ao contrário, o homem por si só constitui uma 

imagem completa de Deus, com ou sem a companhia da mulher. [...]71 

(GUERRA, 1995, p.39). 

Existe na menina uma ânsia por se sentir finalmente completa. Afirma ter a vocação 

da entrega, que desde criança soube que tinha que se doar. Sua primeira recordação dentro de 

uma igreja é de ter dito a Deus que ia se entregar a Ele e que seria santa: “Disse a ele como se 

estivesse dizendo a você” (LOZA, 2014c, p.164). Com essa fala, dirige a palavra ao homem 

enfermo que cuida, estabelecendo uma relação dúbia com ele. Essa figura, que necessita dos 

cuidados dela, assumirá desde o princípio da obra toda a carga do masculino em sua vida. Sua 

presença reunirá Deus, o pai, Mariano, os primos e os homens com os quais ela se deitou 

numa só persona. Alguém que precisa ser alimentado, exigindo toda a sua atenção e entrega, 

que mal escuta tudo o que ela diz e não consegue dizer frases que façam sentido, embora lhe 

dirija palavras rudes em alguns momentos e que está constantemente com sede – de água, de 

alguma bebida, mas também sede que pode fazer alusão ao desejo. Muitas ninfas estão 

associadas às águas, doce e salgada, um local de refúgio e calmaria, mas também de 

correnteza e ressaca: 

[...] Não pode haver sede se não fez nenhum esforço. 

Não transpirou nem urinou nem chorou ou qualquer outra forma da qual a 

água se vá. 

Não fez nada. Nem sequer escutar. 

Nenhum esforço. 

Um preguiçoso. 

Preguiça total. 

Vocês são uns preguiçosos, assim dizia a tia aos primos. 

São preguiçosos e pecadores. 

A preguiça é um pecado imperdoável, dizia [...] 72 (LOZA, 2014c, p.169). 

                                                           
71 “En la patrística teológica, la subordinación femenina no sólo implica un acto de devoción sagrada en la 

ecuación  Hombre-Dios sino que también supone la imposibilidad racional de que un complemento asuma la 

posición de la Totalidad, concepto desarrollado por San Augustin quien en De Trinitate (7.7.10) afirma que Eva 

y la mujer en general es únicamente la imagen de Dios cuando está unida a su esposo. Por el contrario, el hombre 

por sí solo constituye una imagen completa de Dios, con o sin la compañía de la mujer. [...].” 

72 “[...] No puede haber sed si no hizo esfuerzo alguno. / No transpiró ni orinó ni lloró ni ninguna forma de la que 

se va el agua. / No hizo nada. Ni escuchar siquiera. / Ningún esfuerzo. / Un vago. / Pereza total. / Ustedes son 

unos vagos, así les decía la tía a los primos. / Son vagos y pecadores. / La pereza es un pecado imperdonable, 

decía. [...]” 
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A mulher porca de Santiago Loza só é acessível, no sentido de se aproximar à imagem 

da mulher real, pela capacidade de jogar que o autor tem com ela. É por meio da profanação 

da imagem da ninfa que ela vai adquirir o poder da palavra, porque está deslocada do posto 

estéril a que tinha sido condenada: “Depois de ter sido profanado, o que estava indisponível e 

separado perde a sua aura e acaba restituído ao uso” (AGAMBEN, 2007, p.68). Se a ninfa 

esteve em queda, teria sido por um desejo de quem a concebia de apartá-la da cena – Didi-

Huberman (2016) observa que durante a queda, a Ninfa passa a ser representada nos cantos 

das telas até o seu completo sumiço (p.51). Mas, como um resquício fantasmagórico, Loza 

subverte a ordem hegemônica criando um personagem masculino que só balbucia enquanto a 

personagem feminina torna-se detentora do discurso. Ao realocá-la no centro do palco, o autor 

resgata sua imagem reforçando a natureza promíscua que lhe foi negada: 

Sagrado e profano representam, pois, na máquina do sacrifício, um sistema de 

dois pólos, no qual um significante flutuante transita de um âmbito para outro 

sem deixar de se referir ao mesmo objeto. Mas é precisamente desse modo que 

a máquina pode assegurar a partilha do uso entre os humanos e os divinos e 

pode devolver eventualmente aos homens o que havia sido consagrado aos 

deuses. Daí nasce a promiscuidade entre as duas operações no sacrifício 

romano, na qual uma parte da própria vítima consagrada acaba profanada por 

contágio e consumida pelos homens, enquanto a outra é entregue aos deuses 

(AGAMBEN, 2007, p.69). 

 Há essa polarização muito presente na personagem da menina, pois ela coloca num 

mesmo plano o apolíneo e o dionisíaco em suas experiências. Sagrado e profano se misturam 

para construir sua personalidade desde o nascimento. Posicionada dentro dessa 

indeterminação, o espaço que habita se assemelha ao limbo, e, nele, sua busca pela santidade 

passa então a estar prejudicada, pois “segundo os teólogos, a punição dos habitantes do limbo 

não pode ser uma pena aflitiva, como a dos condenados, mas unicamente uma pena privativa, 

que consiste na perpétua carência da visão de Deus” (AGAMBEN, 2007, p.42). Em 

contrapartida, se sucumbe à insistência externa da tia, da religião, da imagem desse pai que a 

controla de cima, passa a percorrer o caminho em busca de uma só possibilidade, que é justo o 

que pode provocar sua queda e seu sumiço. 

 

3.5 A escuridão das ruas como refúgio: 

Em La mujer puerca essa ninfa não só é contemplada bem como também contempla. 

Ela tenta retomar a posse de seu corpo ao sair da casa da tia e ir morar na parada de 
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caminhoneiros, dando assim um vislumbre do que a rua, talvez “a imagem mais visceral do 

outrora [...]?” (DIDI-HUBERMAN, 2016, p.79), teria a nos dizer. Ela é a própria imagem 

sobrevivente que, deslocada de um lugar no qual foi sempre permitido só ser olhada, agora 

ensaia uma mirada. No entanto, ainda se insere num espaço que possui alguns limites: 

CHICA – A tia também me dizia que tinha olhos de coruja. 

Me pedia que baixasse a vista, que não a mirasse fixo. 

A incomodava minha forma de olhar. 

Eu, aí então, olhava sem pestanejar. 

Cravava o olhar. 

Com o tempo fiquei mais esquiva. 

Olhava demais antes. 

Agora não; é quase o contrário. 

Meu olhar se fechou. 

Vejo uma parte do espaço. 

Me limito. 

Eu soube que a vida na casa da tia tinha um limite73 (LOZA, 2014c, p.175). 

Diante do relato da menina, percebemos como ela vai se moldando para atender aos 

costumes da casa da tia. E esse gesto físico de abaixar a vista e começar a ver uma parte 

apenas do que a rodeia, acaba se estendendo também para questões subjetivas, porque é a 

partir desse movimento que a jovem é levada a fechar seus saberes, limitando suas 

possibilidades de pensar em outras formas de vida e de crença. A própria fuga desse ambiente 

acaba reunindo desejos díspares, pois ao mesmo tempo em que ela busca reduzir sua 

existência com a esperança de ser notada pelos céus, inconscientemente há uma necessidade 

de viver e experimentar um ambiente menos opressor, mais acolhedor e mais livre: “[...] Na 

casa verde vivi coisas muito lindas. Há uma pureza diferente nas moças da noite. Muito 

carinho também.74 [...]” (LOZA, 2014c, p.179). 

De acordo com Didi-Huberman (2016), para garantir sua sobrevivência, a ninfa se 

oculta nos mais obscuros esconderijos, assim como os deuses e deusas tiveram que fugir e se 

esconder depois que o verdadeiro Deus apareceu na Antiguidade (p.54). Antes da aparição do 

Cristo, a mulher como detentora do poder de dar a vida era um ser divinizado. Sobre essa 

                                                           
73 “CHICA – La tía también me decía que tenía ojos de búho. / Me pedía que bajara la vista, que no la mirara 

fijo. / Le molestaba mi forma de mirar. / Yo, en ese entonces, miraba sin pestañear. / Clavaba la mirada. / Con el 

tiempo me hice más esquiva. / Miraba de más antes. / Ahora no; es casi lo contrario. / La mirada se me ha 

cerrado. / Veo una porción del espacio. / Me limito. / Yo supe que la vida en lo de la tía tenía un límite.” 
74 “[...] En la casa verde viví cosas muy lindas. Hay una pureza distinta en las nocturnas. Mucho cariño también. 

[...]” 
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desvalorização da procriação biológica na medida em que se constrói um pensamento que 

acredita na “consciência do criar” presente somente no homem, Guerra (1995) atenta que: 

segundo recentes estudos históricos, esta mudança significativa correspondeu 

ao fortalecimento do patriarcado nos estados arcaicos que surgiram da 

substituição da horticultura pela agricultura. Essas novas sociedades se 

organizaram a partir dos princípios de hierarquia e propriedade, da 

consolidação das elites militares e a organização nuclear da família75 (p.35-

36). 

Por isso, para sobreviver frente a todo esse poderio, a mulher porca também cairá 

nesse obscurantismo, no que para ela seria alcançar o mais alto grau de simplicidade, de 

insignificância, ao se prostituir e relegar seu corpo ao uso dos homens: “Eu tinha que me 

anular, acreditava nisso. / Meu corpo tinha que desaparecer”76 (LOZA, 2014c, p.175). 

Acreditando, portanto, que há um Deus mais verdadeiro que ela, que vale o sacrifício da sua 

carne, entra também numa total ausência de razão para dar lugar às crenças que lhe foram 

passadas. Embora, em seu relato, ainda existam momentos de consciência quando ela 

reconhece que disse algo em que não acredita por completo, como se um eco distante 

retumbasse em seus ouvidos e ela só abrisse a boca para deixar sair o discurso pronto: 

[...] A fé e a ciência às vezes se contradizem. 

Se contestam. Se combatem. 

Para crer tem que se tapar os ouvidos, se alguém escuta tudo o que se diz não 

crê mais. 

Se se segue a lógica não há milagre. 

Pra mim nunca me interessou a lógica. 

Tudo é mentira. 

Ui. 

Fiquei escura. 

Por um momento. 

Escura77 (LOZA, 2014c, p.173). 

Nessa escuridão não há lugar para questionamentos, a moral que rege suas ações anula 

seus desejos e individualidades para exaltar e amparar a figura do Deus que precisa estar 

                                                           
75 “Según recientes estudios históricos, este cambio significativo correspondió al afianzamiento del patriarcado 

en los estados arcaicos que surgieron del reemplazo de la horticultura por la agricultura. Estas nuevas sociedades 

se organizaron a partir de los principios de jerarquía y propriedad, de la consolidación de las élites militares y la 

organización nuclear de la familia.” 

76 “Yo tenía que anularme, creía isso. / Mi cuerpo tenía que desaparecer.” 

77 “[...] La fe y la ciencia a veces se contradicen. / Se refutan. Se pelean. / Para creer hay que taparse los oídos, si 

una escucha todo lo que se dice no cree más. / Si se sigue la lógica no hay milagro. / A mí nunca me interesó la 

lógica. / Todo es mentira. / Uy. / Me quedé oscura. / Por un momento. / Oscura.” 
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acima de todas as coisas. No entanto, é importante ressaltar que, para seguir acreditando, há 

também uma vontade que exige um esforço para permanecer tampando os ouvidos, negando 

todas as informações que existem fora da religião. A menina crê porque quer que todas as 

belezas prometidas sejam verdade, porque almeja atingir um patamar de iluminação em que 

sua existência tenha valor. Talvez porque sua realidade seja demasiada complicada e o preço a 

se pagar se torne ínfimo diante dela. Muitos estudos relacionando classe e religião já foram 

feitos, alguns deles apontam a pobreza como um facilitador da expansão da Igreja. As 

promessas e soluções rápidas para questões do cotidiano oferecem uma saída simples e 

acolhedora para aqueles que se encontram sem perspectivas. Na obra, conclui-se que a jovem 

e sua família não possuem muitos recursos financeiros e moram numa região periférica de 

uma cidade interiorana, onde geralmente as informações tendem a demorar mais para chegar e 

a tradição e o conservadorismo são mais fortes. Assim, qualquer possibilidade que ofereça um 

futuro diferente para essa mulher, mas dentro do padrão, torna-se um atrativo. 

 

3.6 A expropriação do corpo: 

Os milagres e os casos sem explicação reforçam a possível existência do 

desconhecido, de algo que não se pode controlar, que habita um campo mágico e promove 

uma relação de fascínio nas pessoas. Esse encantamento permite se afastar do concreto, das 

dores e dificuldades, mas é também ele que eleva o objeto e o separa da vida, esvaziando-o de 

significados e impossibilitando que o mesmo seja obtido em sua essência: “assim agora tudo o 

que é feito, produzido e vivido [...] acaba sendo dividido por si mesmo e deslocado para uma 

esfera separada que já não define nenhuma divisão substancial e na qual todo uso se torna 

duravelmente impossível. Esta esfera é o consumo” (AGAMBEN, 2007, p.71). Não à toa, o 

turismo religioso e a venda de souvenires sagrados, por exemplo, movimenta milhões no 

mundo todo, pois a experiência e o propósito passam a ser relegados em função da imagem. 

Loza resgata como todo esse processo de admiração dos casos de esculturas de santos 

que choram, ou de sangue que se transforma em água cristalina, modificam a relação da 

menina com a fé. Embora o milagre das lâmpadas incandescentes narrado pela personagem, – 

no qual toda a sua vizinhança se põe maravilhada quando uma cruz perfeita aparece no vidro 

de algumas que queimaram, mesmo algum tempo depois o fabricante informando um defeito 

no lote de lâmpadas –, demonstre que não faz diferença se o mistério é resolvido. Já existe na 
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mulher uma necessidade em encontrar o milagre que será verdadeiro, na sua lógica o 

problema seria ela e sua falta de merecimento. Por isso vai até o fundo de suas dores na 

esperança de se fazer notada, mas é assim que começa a entrar em queda: “Ei-nos bem no 

âmago do problema: em cada trapo dos passeios prolongam-se, indefinidamente, o declínio da 

aura, encarnado, aqui, na queda da Ninfa” (DIDI-HUBERMAN, 2016, p. 106). 

A construção da ninfa como um objeto asséptico tampouco poderia ser provida de 

desejo, pois o desejo é o pecado e o pecado está no outro. O prazer feminino foi sempre 

associado a algo sujo e não mais belo. Só há uma possibilidade de existência para a ninfa, que 

é na beleza, nessa figura estéril e inútil como representação. Para tentar manter-se dentro 

dessa expectativa, a mulher porca cumprirá todos os seus programas sem nunca ousar liberar 

seu gozo, pois isso seria render-se aos prazeres terrenos e se afastar ainda mais do jugo de 

Deus: 

[...] 

Eu dava, mas não sentia prazer. 

Desse jeito seguia sendo pura. 

Desse jeito me parecia com a Virgem. 

Assim a compreendi, não era que ela não conhecesse o homem, senão que não 

teve o prazer e isso a manteve pura pelos séculos. 

Como eu me mantinha. 

Pura e casta. 

Me anulava. 

Me fazia orgânica. 

Corpo morrente. 

Lixo.78 

[...] (LOZA, 2014c, p.177). 

Poderíamos dizer que todo o processo de projetar nas formas o próprio desejo de 

deificá-las teria ocorrido com as ninfas? Sob essa perspectiva, a espetacularização das suas 

feições seria também o que depõe suas auras. É pelo desejo que correspondam ao que se 

mostra inatingível que o sentido de suas imagens se perde e elas declinam. Quanto mais se 

insiste em suas elevações como objetos sagrados, mais raras serão suas aparições e mais 

consumidos estarão seus corpos. Dispor-se em favor total dos homens não é, desse modo, o 

caminho que levará a personagem de Loza aos céus, porque a fetichização de seu corpo o 

                                                           
78 “[...] Yo daba pero no sentía placer. / En eso seguía siendo pura. / En eso me parecía a la Virgen. / Ahí la 

comprendí, no era que ella no conociera al hombre, sino que no tuvo el placer y eso la mantuvo pura por los 

siglos. / Como yo me mantenía. / Pura y casta. / Me anulaba. / Me hacía orgánica. / Física muriente. / Desecho. 

[...].” 
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transforma em produto e o coloca em estado de “decomposição avançada” (DIDI-

HUBERMAN, 2016, p. 105). Para alcançar o paraíso teria que permanecer intocável, 

necessitaria desaparecer. O que acontece é que sem a aura da ninfa, o panejamento desfralda-

se, cai em pecado, torna-se menos divino. 

Nessa seara, a mulher porca atingirá o mais alto grau de rebaixamento da própria carne 

quando reencontra Mariano, a projeção da virgem caso tivesse nascido mulher. O primo, a 

princípio, vai até ela em missão de “resgate”, mas imediatamente se transforma em alguém 

agressivo e, com raiva do caminho que ela havia tomado, a violenta. Ele que, para ela, seria o 

único motivo para Deus ainda não ter depositado toda sua ira nos homens. Mas igual a todos, 

Mariano comprova sua natureza abusiva, tornando ela um objeto completamente desprovido 

de valor: “A história mostra-nos, no seu longo curso, como alguns homens puderam ser 

metamorfoseados em informes farrapos por outros homens” (DIDI-HUBERMAN, 2016, p. 

116). Será enfim, essa queda total que a conduzirá para o momento de elevação já que “[...] 

para que haja um mártir tem que haver um assassino. / A cada santo lhe corresponde um 

pecador, não vive um sem o outro, é o ecossistema espiritual.”79 (LOZA, 2014c, p.163). Se 

Mariano torna-se um pecador ao violá-la, ela pode voltar a caminhar para uma possível 

santidade: 

[...] Eu tive intimidade com Mariano. Por isso fui embora. 

Nós dois queríamos ser santos e ele me traiu. 

Sua parte animal. 

O pior. 

Eu me mantive sem pecar. 

Agora estou limpa de novo. 

Tanta dor purifica. 

Sou pura. 

Toda para Deus. 

Mesmo que você, meu Deus, não se importe comigo. 

Siga me evitando. 

Mesmo que eu te pareça pouca coisa. 

Insignificante. 

Inseto na imensidão do céu universal.80 (LOZA, 2014c, p.182). 

                                                           
79 “[...] para que haya un mártir tiene que haber un asesino. / A cada santo le corresponde un pecador, no vive el 

uno sin el outro, es el ecosistema espiritual.” 

80 “[...] Yo tuve intimidad con Mariano. Por eso me fui. / Los dos queríamos ser santos y él me traicionó. / Su 

parte animal. / Lo peor. / Yo me mantuve impoluta. / Ahora estoy limpia de nuevo. / Tanto dolor purifica. / Soy 

pura. / Toda para Dios. / Aunque vos, mi Dios, no me hagas caso. / Me sigas evitando. / Aunque te parezca poca 

cosa. / Insignificante. / Insecto en la inmensidad del cielo universal.” 
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A mulher porca começa a “cair” desde o primeiro trabalho que cumpre na parada de 

caminhoneiros, mas para definitivamente assumir o posto de santa precisaria expropriar-se do 

próprio corpo que é o “panejamento mais imediato – a nossa pele – compelido a abrir-se, a 

desdobrar-se, a esfarrapar-se de outra maneira para nos fazer passar ao informe e à 

inumanidade” (DIDI-HUBERMAN, 2016, p.115). Assim como as obras do pintor Correggio, 

essa quase ninfa também está presa entre o divino e o panejamento. A figura de Deus 

finalmente aparecerá para ela somente quando em suas súplicas fica claro sua total ausência 

de controle do próprio corpo, uma completa abnegação do próprio eu: 

[...] 

Me destruí. 

Estou aniquilada. 

O que mais você quer? 

Que outra coisa tenho pra te dar? 

Minha vida inteira te dei... 

Te dei, te dei, te dei, até a dor, até a morte... 

O que mais você quer? 

Olha como eu estou. 

Olha a miséria na qual eu me transformei. 

Até onde chega um corpo. 

Há limite? 

Eu não o tenho. 

Sou infinita. 

Olha pra mim. 

O que mais você quer? 

Não te atinge. 

Olha como sangro, olha como minha pele se abre e me dilacero por você. 

Estou feita toda de você. 

De você e teu silêncio.81 (LOZA, 2014c, p.183). 

 Na obra de Loza, esse é o momento que o homem idoso da cadeira de rodas se levanta 

e, como num ritual de passagem, purifica o corpo da menina. Após convulsionar, ela retorna 

mais doce, resignada, conta ter encontrado com o pai celestial. O homem, já em sua mesma 

posição inicial, volta a repetir as palavras “água” e “sonho”, ao que ela responde que eles já 

irão dormir um sonho eterno. Ela o serve e, de agora em diante, seguirá servindo. Esse 

Deus/homem/pai que ensinaram para ela que era a grande salvação, será também sua eterna 

                                                           
81 “[...] Me destruí./ Aniquilada estoy. / ¿Qué más querés? / ¿Qué outra cosa tengo para darte? / Mi vida entera te 

di... / Te di, te di, te di hasta el dolor, hasta la muerte... / ¿Qué más querés? / Mirá como estoy. / Mirá la miseria 

en la que me transformé. / Hasta donde llega un cuerpo. / ¿Hay límite? / Yo no lo tengo. / Soy infinita. / Mirame. 

/ ¿Qué más querés!? / No te alcanza. / Mirá como sangro, mirá como se me abre la piel y me desangro por vos. / 

Toda de vos estoy hecha. / De vos y tu silencio.” 
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prisão. O redentor de sua alma e o algoz de sua pele. Para Benjamin (2007), escrevemos a 

história por meio da experiência de sonhar com o que chamamos de ocorrido, assim, recordar 

e despertar estariam intimamente ligados. Por isso, para interpretar um espaço de tempo, 

devemos seguir esses sonhos profundos da consciência coletiva: 

Ora, assim como aquele que dorme – e que nisto se assemelha a um louco – dá 

início à viagem macrocósmica através de seu corpo, e assim como os ruídos e 

sensações de suas próprias entranhas, como a pressão arterial, os movimentos 

peristálticos, os batimentos cardíacos e as sensações musculares – que no 

homem sadio e desperto se confundem no murmúrio geral do corpo saudável – 

produzem, graças à inaudita acuidade de sua sensibilidade interna, imagens 

delirantes ou oníricas que traduzem e explicam tais sensações, assim também 

ocorre com o coletivo que sonha e que, nas passagens, mergulha em seu 

próprio interior (p. 434). 

De que tipos de sonhos tem se cercado a humanidade? Quais conclusões poderíamos 

tirar acerca dos sonhos que temos presenciado? Em que medida recorrer ao passado não seria 

permanecer num caminho mais desperto? Nesse sentido, a memória e os traumas poderiam 

nos indicar caminhos pelos quais talvez não devêssemos incorrer, afim de vivenciar maneiras 

menos ensimesmadas e alienadas de viver. Por isso torna-se tão importante proteger as 

recordações e as formas de recorrer a elas, como o próprio teatro, sendo o drama um “saber 

histórico em pelo menos três níveis: como aula de história, como interpretação da história e 

como monumentalização da história” (ASSMANN, 2011, p.88). 

 

3.7 La mujer puerca, imagem-malícia do tempo:  

Para o autor de Ninfa Moderna (2016), ao expor o declínio da ninfa matéria e memória 

refluem, “e é assim que a cidade inteira, explorada nos seus frangalhos [...] faz bifurcar o seu 

Agora, o seu presente histórico, para aí libertar um feixe de significações onde sobrevive o 

Outrora [...]” (DIDI-HUBERMAN, p.106). A queda da mulher porca acaba revelando 

também a ruína de toda uma sociedade que permanece reproduzindo seus traumas, mesmo 

que isso provoque a degradação de todos que nela vivem. Assim, Loza acaba convertendo sua 

obra num modelo de trapo vivo:  

Trapo, porque a forma viva se dilacera, se decompõe em carcaça. Vivo, porque 

o informe não para de produzir as suas próprias metamorfoses, as suas 

acumulações visuais subindo e descendo “como uma onda”, enlaçando-se e 

abatendo-se, vivendo da “multiplicação”, como se animadas por esse labor 
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paradoxal que é a própria decomposição, o seu penoso bulício, a sua 

exuberância, o seu “movimento rítmico” (DIDI-HUBERMAN, 2016, p.111). 

O filósofo ainda defende que o moderno coloca o sobrevivente na moda, resgatando o 

que é marginal para fornecer outras perspectivas, novos entendimentos. Loza olha para o 

refugo, a mulher porca, a ninfa parodiada, e a transforma em peça de teatro, é “o antigo visto 

de uma forma nova, o que terá permitido abrir pontos de vista” (DIDI-HUBERMAN, 2016, 

p.92). A mulher porca é a própria imagem-malícia abordada em Diante do Tempo (2015), 

divina e aterrorizante, queda e discernimento, desejo e morte. Morte de uma ideia, de uma 

crença, de um ideal, desmontagem, montagem, re-montagem: “Uma imagem que me 

desmonta é uma imagem que me interrompe, me interpela, uma imagem que me deixa 

confuso, privando-me momentaneamente de meus recursos, faz-me perder o chão” (DIDI-

HUBERMAN, 2015, p.131). Depois do choque com essa figura feminina, alguma coisa 

deixará de existir para dar lugar ao novo. Sua queda é justamente o que nos impulsiona a 

levantar: 

[...] 

Para se elevar, primeiro tem que se afundar como um soco nas entranhas do 

mundo. 

Cair pra tomar impulso pra cima. 

Para ascender como fez a Virgenzinha e seu filhinho Jesus. 

Subir lentamente até as nuvens. 

Eu sabia disso, soube sempre.82  

[...] (LOZA, 2014c, p.179). 

Didi-Huberman trabalha com a imagem das ninfas para elucidar simbolismos, mas ao 

revisitá-las resgata também todo o caminho histórico que parte da humanidade percorreu, suas 

formas transmutadas revelariam sintomas de épocas nas quais ela esteve visualmente 

presente, e também daquelas em que não esteve. Suas aparições abririam fendas no tempo, 

para confrontar seu observador. Podemos pensar que uma dessas visitas foi a Santiago Loza, e 

que talvez o dramaturgo tenha esboçado os traços que conseguiu captar para transmitir o que 

ela teria a nos dizer de nosso tempo. Ele não a encara na face, especulando os lugares 

ocupados somente pelos dizeres de quem a grita, mas tenta captar seu “fenômeno aurático” 

(DIDI-HUBERMAN, 2015, p.121), se propondo também a escutá-la: 

[...] Tudo me gritava. 

                                                           
82 “[...] Para elevarse, primero hay que hundirse como una trompada en las tripas del mundo. / Caer para tomar 

envión hacia arriba. / Para ascender como hizo la Virgencita y su hijito Jesús. / Subir despacio hasta las nubes. / 

Yo lo sabía, lo supe siempre. [...]”. 
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O mundo inteiro gritava. 

E eu corri. 

Descalça. 

Pelos terrenos baldios. 

Corri sem dar volta. 

Escapando como Abraham na queima das cidades corruptas. 

Longe de Gomorra. 

Corria sem olhar pra trás. 

A mulher de Lot gira e Deus a castiga e se converte em estátua de sal. 

Deus castiga a curiosidade típica feminina. 

Eu corri sem olhar pra trás, sem curiosidade, corria por puro medo. 

Deus tem mal caráter. Por isso castiga tanto.83 

[...] (LOZA, 2014c, p.181). 

E é justamente por essa escuta que vislumbramos uma possível causa de seu sumiço, o 

medo de ser castigada. O castigo, a punição, é o ponto principal que enlaça a obra de Loza. 

Talvez por um incômodo do próprio autor com essa tática da religião, e das instituições de 

poder, de adquirir controle sobre as massas pelo viés do medo, ele tenha fornecido pistas de 

uma grande punição mencionada na bíblia. Investigando a fundo o texto espetacular, é 

possível relacioná-lo aos “sete flagelos da ira de Deus” ou “sete taças/vasos da ira de Deus” 

mencionados no livro do Apocalipse (16.1-21), isso porque a menina conta ter realizado “sete 

serviços” em agradecimento ao caminhoneiro que a salva com uma carona quando ela corre 

da sentença de Mariano. 

Se de modo inconscientemente ou premeditado, o autor constrói a trajetória da menina 

à luz dos sete flagelos. Assim é possível relacionar o primeiro flagelo quando a terra é atacada 

e a marca da besta fere todos, com o fato da menina ser tida como “porca” desde o 

nascimento, quando a mãe morre; no segundo flagelo todo o mar se converte em sangue, e 

ainda criança a menina se corta inteira ao cair sobre uma caixa de vidros de refrigerante 

quando persegue uma pomba por pensar que seria o Espírito Santo, chega a perder a 

consciência pela quantidade de sangue que brotava; no terceiro os rios também vertem sangue 

e é quando a menina menstrua pela primeira vez; no quarto flagelo o sol é atacado e queima 

as pessoas para que se arrependam e possam dar glória ao Deus, já a mulher conta que a dor 

de um relâmpago atravessou todo seu corpo ao realizar seu primeiro programa, tornando tudo 

                                                           
83 “[...] Todo me gritaba. / El mundo entero gritaba. / Y yo corrí. / Descalza. / Por los descampados. / Corrí sin 

darme vuelta. / Escapando como Abraham en la quema de las ciudades corruptas. / Lejos de Gomorra. / Corría 

sin mirar atrás. / La mujer de Lot gira y Dios la castiga y se convierte en estatua de sal. / Dios castiga la 

curiosidad típica femenina. / Yo corrí sin mirar atrás, sin curiosidad, a puro susto corría. / Dios tiene mal 

carácter. Por eso castiga tanto. [...]”. 
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escuro e a fazendo queimar de febre por alguns dias; no quinto flagelo tudo cai em completa 

desordem e é também quando a jovem se afunda na vida de prostituição em uma confusão de 

odores, lençóis molhados, desordem de tecidos, pelos e salivas (LOZA, 2014c, p.178); o sexto 

flagelo traz a destruição total, nele o dragão, a besta e o falso profeta se unem contra o Todo-

Poderoso, que seria quando Mariano a trai; o sétimo flagelo corresponde ao dia do juízo, e é 

quando a mulher finalmente encontra com Deus e ele vence a batalha. 

Tendo seguido fielmente cada um dos passos descritos acima ou não, Loza nos 

proporciona pensar, com sua fecunda escrita, muito além daquilo que está expresso na 

superfície, confirmando a potência das imagens e a capacidade que têm de promover infinitos 

choques temporais: 

A memória está, certamente, nos vestígios que a escavação arqueológica traz à 

tona; mas está também na própria substância do solo, nos sedimentos agitados 

pela enxada do escavador; está, enfim, no próprio presente do arqueólogo, no 

seu olhar, nos seus gestos metódicos ou hesitantes, na sua capacidade de ler o 

passado do objeto no solo atual (DIDI-HUBERMAN, 2005, p.122-123). 

Poderíamos pensar assim, que uma narrativa pode proporcionar ao leitor infinitas 

leituras e que a forma de analisar é também múltipla, desde que encontre nos lugares, mais ou 

menos expostos dos elementos que envolvem uma obra, os vestígios que corroborem para a 

sua proposta de interpretação do objeto. E que sua maneira de investigar estará diretamente 

influenciada pelo tempo que o comporta, pela bagagem prática e teórica que possui, pela 

disponibilidade e interesse que o intérprete deposita numa obra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O rastro de mulheres latino-americanas na cena de Stranger e Loza 

 

 

 Ter o objetivo de analisar em perspectiva as duas obras abordadas nesta pesquisa 

contribuiu para estabelecermos o caminho percorrido pela mulher latino-americana na 

História, apesar de ambas trabalharem com um recorte específico de mulheres. Malinche e La 

mujer puerca não apresentam uma trajetória única, nem padrão, do que teria sido toda a 

expressão feminina no continente, nem pretendem criar qualquer tipo de definição. Mas 

considerando que, partir da imagem da mulher indígena para percorrer um caminho que 

culminaria na mulher periférica submetida a preceitos religiosos europeus muito arraigados, 

revelaria a face de uma parcela grande de mulheres que vivem ou já viveram no território, os 

textos de Stranger e Loza poderiam funcionar como um registro histórico. 

 Essas obras trazem para a cena narrativas de mulheres que lutam para manter a 

essência do que são ante o fantasma do patriarcado e do capital que usam seus corpos como 

moeda de troca. Independente do gênero dos autores, eles trabalham com a construção de 

personagens femininas que tentam resistir, a seu modo, à pressão de estruturas de poder, 

oferecendo possibilidades de caminhos a serem percorridos que não alcançam respostas nem 

fórmulas, mas estados, que podem ou não estar de acordo com a realidade. São como 

experimentações, personagens femininas que vivem entre tentativas e erros, mas 

principalmente, experiências que são contadas por elas próprias. Dentro de um contexto de 

total falta de autonomia elas são levadas pelos autores a exercer a palavra. O leitor/espectador 

pode entrar em contato com seus anseios e medos, mesmo que elas não possuam grandes 

perspectivas de vida. Se há um caminho para se chegar a soluções seria o processo de, antes, 

reconhecer os problemas. E, isso, tanto Loza quanto Stranger realizam quando projetam luz 

sobre questões conflituosas da sociedade. 

  Um ponto forte nas obras é o papel da religião na vida das pessoas. A necessidade 

delas em sentir que estão ligadas, conectadas, a um bem superior que foge da explicação 

lógica. Os autores resgatam essa relação em seus textos espetaculares, expondo como dogmas 

religiosos também podem agir como forças opressoras que levam as pessoas a cometer atos 

que acabam fugindo de suas reais necessidades, prendendo-as em situações que não 

necessariamente contribuem para a tranquilidade almejada. Em alguns países da América 
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Latina, como o Chile, a Argentina e o Brasil, a Igreja Católica ainda agrega o maior número 

de fiéis, o que dá a ela poderes para interferir em questões políticas apesar da laicidade do 

estado. Uma questão de saúde importante como a legalização do aborto, por exemplo, ainda é 

uma medida rechaçada por grande parte da população desses países, muito influenciada pela 

visão que promulgam as diversas igrejas presentes nesta parte da América Latina sobre o 

tema. 

 A forma em que as figuras masculinas são desenvolvidas nas duas obras também 

chama a atenção. Santiago Loza só demonstra a face mais obscura dos homens, que cedem à 

masculinidade tóxica. Nem mesmo Mariano ou o homem da cadeira de rodas são poupados na 

trama. Em contrapartida, Inês Stranger trabalha com a possibilidade de uma espécie de 

“redenção” masculina com a figura do desertor, embora ela seja extirpada na primeira 

oportunidade. Essas abordagens nos apontam a importância em tratar da degradação que 

alguns homens vêm a sofrer com essas forças que, a princípio, oprimem mais as mulheres. 

Porque os impactos gerados acabam afetando todos que venham a se envolver minimamente 

com realidades agressivas, violentas e emocionalmente rígidas em contextos opressivos. Não 

se pode esquecer das incontáveis famílias que perdem seus filhos e maridos em guerras, ou 

dos problemas psicológicos que ex-combatentes adquirem após os conflitos, e ainda da 

dificuldade que homens fora do padrão “macho provedor” sentem para se encaixar 

socialmente. 

Os dois autores em questão trazem, com suas obras, aspectos sobre ser mulher em 

contextos opressores, e, apesar do dramaturgo escrever sobre o gênero oposto ao dele, ambos 

percorrem um caminho parecido para criar, considerando que Stranger não é uma mulher 

indígena. Eles constroem narrativas sobre realidades distantes da que possuem em certa 

proporção: a autora é mulher, mas não indígena; Loza não é mulher, mas já foi muito 

religioso. Sob a perspectiva das personagens, ambos não estariam em seus “lugares de fala” 

para criar, não sentiram no corpo o que é viver como indígena ou como mulher em nossa 

sociedade, mas buscam tensionar seus privilégios, e o que compreendem a partir deles, para 

construir narrativas que possam refletir acerca dos impactos que estar em seus lugares tem 

gerado com o passar dos anos. 

Inés Stranger é uma mulher branca e professora na Pontifícia Universidade Católica do 

Chile, em relação a mulheres segregadas isso implica uma posição diferente para pensar as 
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questões de gênero. Já Santiago Loza é um homem branco, o que dentro do catolicismo é o 

perfil predominante, mas suas inquietações para com a religião passam por lugares distantes 

daquelas de uma jovem do interior. Os autores partem de uma questão forte em suas vidas e 

relacionam com outros assuntos, que teriam gerado algum incômodo, para criar sobre. Sem, 

com isso, reivindicar o lugar das personagens criadas, mas utilizando a voz delas em 

concordância com o que desejam alcançar a partir de seus espaços próprios: 

Entendemos que todas as pessoas possuem lugares de fala, pois estamos 

falando de localização social. E, a partir disso, é possível debater e refletir 

criticamente sobre os mais variados temas presentes na sociedade. O 

fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado em 

termos de locus social consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir 

desse lugar e como esse lugar impacta diretamente na constituição dos lugares 

de grupos subalternizados (RIBEIRO, 2017, p.86). 

Existem, no entanto, algumas diferenças na forma de abordar o feminino que talvez 

possam estar relacionadas ao gênero dos autores. Há na escrita de Loza uma intenção paródica 

de “confundir e tornar duravelmente indiscernível o umbral que separa o sagrado e o profano, 

o amor e a sexualidade, o sublime e o ínfimo” (AGAMBEN, 2007, p.42), que não aparece na 

criação de Stranger. A mulher porca, à sombra da ninfa, busca ser algo a todo o momento. Sua 

santidade almejada aparece como resultado do medo de ser castigada, ela é levada a desejar 

esse destino. Em contrapartida, as personagens de Stranger, alegorias de Malinche, não 

oferecem o benefício da dúvida, pois carregam sua essência. Até mesmo a filha que se 

converte ao cristianismo só assume a nova crença porque crê verdadeiramente na figura desse 

Deus que, para ela, ama e protege. Cada integrante da família em Malinche não vai contra o 

que deseja em função do que esperam de cada uma delas. 

Talvez Stranger trabalhe com a imagem da mulher menos romantizada, sabendo que 

as mulheres têm desejos, até os mais perversos. Elas podem fazer escolhas erradas e assumir 

as consequências disso, como a filha mais velha que abandona a família por estar apaixonada 

pelo inimigo. Por outro lado, a “menina” de Loza ainda carrega vulnerabilidades que 

conservam sua imagem num posto eterno de vítima, de quem, como as ninfas, está sempre se 

retirando em função de outrem. Nesse sentido, a família de mulheres concebida pela autora 

encontraria na transgressão, dentro do que cada uma entende por isso, uma forma de seguir 

com o mínimo de liberdade: 
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No contexto plural de histórias e imagens que representam as mulheres latino-

americanas [...], a heterogeneidade parece constituir-se um fluxo 

transgressivo. Contradizendo a lógica do significante que envolve uma única 

categoria, as fragmentações do signo mulher o desterritorializam. O 

significado etimológico da palavra "transgredir" alude a um cruzar fronteiras 

para entrar em um novo território. Cruzar, no contexto do feminismo latino-

americano e do feminismo norte-americano nos quais começam a levantar as 

vozes de grupos minoritários, significa não só fazer cruzamentos e atravessar 

os espaços sígnicos criados pelas diversas modalidades ideológicas do poder 

patriarcal. Significa, também, deslegitimar a lógica de abstração do signo em 

um mecanismo de domínio. E, talvez, este seja o limiar de uma liberação 

enraizada na evolução histórica que desejamos modificar84 (GUERRA, 1995, 

p.179). 

As maneiras de ser das mulheres são muitas, inclusive em se tratando de uma mesma 

mulher, reflexo disso é a forma de criar de Stranger. No fim, as personagens que desenvolve 

não são nada mais que facetas de um único ser, complexo, contraditório, indefinido. 

Considerando a citação de Guerra acima, a falta de lugar em que Malinche se estabeleceu, 

embora se erga como seu maior desafio, talvez pudesse ser também uma saída caso mais 

mulheres se desprendessem de algumas possibilidades limitadoras a elas oferecidas e 

tentassem viver de modo menos cerceado por barreiras, principalmente ideológicas, pois 

assim não só encorajariam outras, como normalizariam comportamentos pouco aceitos 

socialmente. Sabemos que para muitas essa seria uma realidade impraticável, mas se aquelas 

que detêm algum privilégio em relação às outras começassem a romper com normas sociais, 

talvez houvessem cada vez menos mulheres se sentindo “porcas”, seja pela posição social que 

ocupa, seja pelo formato e cor de seus corpos, ou pelas atitudes menos santas que desejam ter.  

A sociedade tem avançado no sentido de desconstruir alguns padrões, temos visto 

como isso vem se intensificando em alguns meios. Nunca houve tantas pessoas escrevendo ou 

falando sobre suas próprias histórias de mudança, mesmo que em detalhes do cotidiano, seja 

na TV, no cinema, no teatro, em livros, páginas nas redes sociais, blogs ou vídeos online. A 

                                                           
84 “En el contexto plural de historias e imágenes que representan a la mujer latinoamericana quien, en la 

actualidad, rescata relatos conventuales de la Colonia y otros discursos producidos a nivel de sub-cultura, la 

heterogeneidad parece constituir en sí un flujo transgresivo. Contradiciendo la lógica del significante que 

envuelve en una categoría única, las fragmentaciones del signo mujer lo desterritorializan. El sentido 

etimológico de la palabra “transgredir” alude a un cruzar fronteras para entrar a un territorio nuevo. Cruzar, en el 

contexto del feminismo latinoamericano y el feminismo norteamericano en el cual se empiezan a elevar las 

voces de los grupos minoritarios, significa no sólo hacer cruces y tachar los espacios sígnicos creados por las 

diversas modalidades ideológicas del poder patriarcal. Significa, también, deslegitimar la lógica abstractizante 

del signo en un mecanismo de dominio. Y, tal vez, éste sea el umbral de una liberación afincada en el devenir 

histórico que deseamos modificar.” 
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internet, por exemplo, tem sido uma ferramenta muito importante para a propagação dessas 

ideias. Mas em níveis macro alguns discursos ainda não chegam para muitas pessoas, e, 

geralmente, são elas as que mais sofrem com formas de opressão no âmbito público e 

doméstico. Mulheres moradoras de periferia e de municípios pequenos com maior dificuldade 

de acesso, pobres, negras, indígenas, trabalhadoras rurais, vivenciam violências brutais todos 

os dias, tanto psicológica, quanto física. Por isso é tão importante que aquelas que já se 

sentem detentoras de alguma autonomia mantenham-se abertas a ouvir essas outras vozes. 

Obras teatrais como as de Loza e Stranger, mesmo que em proporções menores, por 

estarem fora da grande mídia85, desempenham um papel muito significativo no sentido de 

permanecer levando aos espaços discursos que tendem a ser abafados. Por meio do teatro 

pode ser possível atingir campos para “iluminar a noite com alguns lampejos de pensamento” 

(DIDI-HUBERMAN, 2011, p.28), sendo ele também uma peça importante em meio à 

escuridão, mas principalmente diante da “ofuscante claridade dos ‘ferozes’ projetores: 

projetores dos mirantes, dos shows políticos, dos estádios de futebol, dos palcos de televisão” 

(DIDI-HUBERMAN, 2011, p.30), de toda a camada que tende a receber mais favorecimento 

porque importa para o capital. Desse modo, os textos espetaculares se apresentam como 

potências expressivas capazes de ampliar o olhar de quem possa ter contato com ele, mesmo 

que seja na posição de espectador: 

A emancipação [...] começa quando dispensamos a oposição entre olhar e agir 

e entendemos que a distribuição do próprio visível faz parte da configuração 

de dominação e sujeição. Ela começa quando nos damos conta de que olhar 

também é uma ação que confirma ou modifica tal distribuição, e que 

“interpretar o mundo” já é uma forma de transformá-lo, de reconfigurá-lo. O 

espectador é ativo, assim como o aluno ou o cientista. Ele observa, ele 

seleciona, ele compara, ele interpreta. Ele conecta o que ele observa com 

muitas outras coisas que ele observou em outros palcos, em outros tipos de 

espaços. Ele faz o seu poema com o poema que é feito diante dele. Ele 

participa do espetáculo se for capaz de contar a sua própria história a respeito 

da história que está diante dele [...] Ou se for capaz de desfazer o espetáculo - 

por exemplo, negar a energia corporal que deve transmitir o aqui e agora e 

transformá-la em mera imagem, ao conectá-la com algo que leu num livro ou 

sonhou, viveu ou imaginou. Estes são observadores e intérpretes distantes 

                                                           
85 As duas obras aqui estudadas são reconhecidas pelo público e crítica, embora estejam fora do circuito 

comercial. Santiago Loza realiza trabalhos para a TV e o cinema, mas não é o caso de La mujer puerca, que 

corresponde a uma produção voltada para o circuito alternativo. E o espetáculo Malinche estreou em 1993 no 

Teatro da Universidade Católica do Chile, instituição na qual trabalha Inés Margarita Stranger. 
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daquilo que se apresenta diante deles. Eles prestam atenção ao espetáculo na 

medida da sua distância (RANCIÈRE, 2010, p.115). 

Considerando as distâncias tomadas nesta dissertação, sua escrita abre um amplo 

horizonte para pesquisas futuras. Visto que, com as significativas mudanças sociais, seguimos 

perpetuando alguns traumas, enquanto tantos outros começam a surgir. Como convencer as 

camadas mais dominantes da sociedade, que comandam os setores financeiros e que lucram 

com todas as atividades nela desempenhadas, que a vida de todas as pessoas, independente do 

retorno econômico que cumprem, importa? Que tipo de impactos essa política de lucros que 

obriga os indivíduos a vender seus esforços, seu tempo de vida, tem promovido nas pessoas? 

Como as mulheres deveriam lidar com essa realidade que não deixou de seguir oprimindo e 

desconsiderando seus corpos, ao mesmo tempo que passou a exigir cada vez mais deles num 

mercado que esteve sempre dominado por homens? Até que ponto as religiões não se 

organizariam para suprir o vazio de uma individualidade que poderia ser preenchida na e pela 

coletividade? Essas são algumas questões que levantamos a partir dos apontamos que este 

trabalho cumpre, que não visou encerrar qualquer discussão, mas propor maneiras de olhar 

para imagens do passado latino-americano que nos levem a pensar um futuro mais acolhedor 

para tantas mulheres. 

 

Figura 11 - Maria Florguerreira: educadora pataxó graduada pela FAE - UFMG. 

Fonte: Site do Jornal Comunicação da UFPR.86 Foto Cláudia Santos. 

 

 

                                                           
86 Disponível em: <http://jornalcomunicacaoufpr.com.br/acampamento-lula-livre-segue-com-mobilizacoes-em-

curitiba/>. Acesso em mar/2019. 
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Figura 12 - Protesto contra os crimes de feminicídio em Santiago no Chile (2017). 

Fonte: Site da Revista Cult. Foto Ivan Alvarado87. 

Figura 13 – Manifestação na Argentina pela legalização do aborto (2018). 

Fonte: Site do jornal El País88. 

Figura 14 – Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados para 2019 no Brasil. 

Fonte: Página da Deputada Áurea Carolina (à direita) no facebook89. 

                                                           
87 Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/quarta-onda-feminismo-latino-americana/>. Acesso em: 

mar/2019. 

88 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/13/internacional/1528842352_758073.html>. Acesso 

em: mar/2019. 

89 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/aureacarolina/photos/a.286753371670589/991507124528540/?type=3&theater>. 

Acesso em: mar/2019. 
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APÊNDICE 

ENTREVISTA COM INÊS STRANGER 

 

Concedida a Jéssica Ribas, entre os 

dias 26 e 28 de novembro de 2018, 

por e-mail. 

 

1. "Malinche" foi escrita quando as vozes de mulheres no teatro latino-americano ainda eram 

muito escassas. É uma dramaturgia com personagens femininos indígenas dentro de um 

contexto de guerra, algo difícil de imaginar nesse momento. Além disso, as mulheres da trama 

se constroem sob a imagem de Malinche, "a grande traidora das Américas". O que, na época, 

a levou a escrever essa história? 

  

IS: Foram as mesmas razões que você disse. Eu tinha lido, a pouco, um livro autobiográfico 

de Rigoberta Menchú. 

 

 

2. Com a família construída em “Malinche” há uma retomada de diversas questões da história 

da mulher, que não só se restringe às mulheres indígenas. Já era um desejo trazer a vida de 

Malinche aos palcos, ou a figura dessa mulher foi escolhida como uma representante para o 

que você já observava e pensava sobre ser mulher? 

 

IS: Sim, tentei que cada filha representasse um aspecto do problema da conquista.  

  

 

3. Tendo Malinche como um símbolo latino-americano, quanto desse símbolo e da própria 

obra se relacionam com problemáticas atuais e inclusive pessoais? 

  

IS: O que mais me preocupava era a relação da mulher nos momentos de guerra, isso de se 

transformar em despojo ainda me indigna. Acredito que seja algo que tem acontecido em 

todas as guerras. 

 

 

4. A obra também aborda a questão religiosa, retomando a catequização. Uma das filhas 

inclusive é tomada por um sentimento de adoração a esse pai "verdadeiro". A fé como 

dispositivo de dominação é algo que sempre existiu, mas atualmente, ao menos no Brasil, tem 

ganhado cada vez mais espaço e força política. Como você percebe o impacto dessa 

imposição de uma crença, principalmente nas mulheres? 
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IS: Bem, não gosto muito desse aspecto, mas é indiscutível que a conquista religiosa se 

realizou porque muitas pessoas concordaram e adotaram a boa fé e a consideraram a 

verdadeira fé. É o que pensa a personagem, não necessariamente eu. 

 

  

5. Pensando em Malinche, a partir de quem ela era e quem poderia ter sido, de seus desejos, 

medos e frustrações, e entendendo que suas ações romperam tantos paradigmas. Você acha 

que sob uma roupagem diferente, a história se repete? 

 

IS: Eu acredito que as mulheres, por amor, fazem e aceitam situações muito complexas. Eu 

imagino que passa por aí também a erótica do poder... Eu não sei, para mim Malinche era um 

símbolo complexo, todas as filhas juntas fazem uma Malinche... você pode ver dessa 

maneira.90 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
90 1. "Malinche" fue escrita cuando las voces de mujeres en el teatro latinoamericano aún eran muy escasas. Es 

una dramaturgia con personajes femeninos indígenas dentro de un contexto de guerra, algo difícil de imaginar en 

ese momento. Además, las mujeres de la trama se construyen bajo la imagen de Malinche, "la gran traidora de 

las Américas". ¿Qué fue lo que, en la época, la llevó a escribir esta historia? / IS: Fueron las mismas razones que 

tú dices. Yo había leído hace poco, un libro autobiográfico de Rigoberta Menchú. / 2. Con la familia construida 

en “Malinche” hay una reanudación de diversas cuestiones de la historia de la mujer, que no sólo se restringen a 

las mujeres indígenas. ¿Ya era un deseo traer la vida de Malinche a los escenarios, o la figura de esa mujer fue 

elegida como una representante para lo que usted ya observaba y pensaba sobre ser mujer? / IS: Sí, traté de que 

cada hija, representara un aspecto del problema de la conquista. / 3. ¿Teniendo Malinche como un símbolo de lo 

latinoamericano, cuánto de lo que trae consigo el símbolo y la propia obra, se relacionan con problemáticas 

actuales e inclusive personales? / IS: Lo que más me preocupaba era el rol de la mujer en los momentos de 

guerra, eso de transformarse en botín todavía me indigna. Creo que es algo que se ha dado en todas las guerras. / 

4. La obra también aborda la cuestión religiosa, retomando la catequización. Una de las hijas incluso es tomada 

por un sentimiento de adoración a ese padre "verdadero". La fe, de como dispositivo de dominación, es algo que 

siempre existió, pero que actualmente, al menos en Brasil que ha ganado cada vez más espacio y fuerza política. 

¿Cómo percibes el impacto de esa imposición de una creencia, principalmente en las mujeres? / IS: Bueno, no 

me gustaba mucho ese aspecto, pero es indiscutible que la conquista religiosa se realizó porque muchas personas 

accedieron y adoptaron la buena fe y la consideraron la verdadera fe. Es lo que piensa el personaje, no 

necesariamente yo. / 5. Pensando en Malinche, a partir  de quién fue y quién podría haber sido, de sus deseos, 

miedos y frustraciones, y entendiendo que sus acciones rompieron tantos paradigmas ¿Ud. cree que bajo un 

ropaje diferente, la historia se repite? / IS: Yo creo que las mujeres, por amor, hacemos y aceptamos situaciones 

muy complejas. Me imagino que jugó ahí también la erótica del poder... no sé, para mí malinche era un símbolo 

complejo, todas las hijas juntas hacen una Malinche... lo puedes ver así. 


