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Apresentação

Em seu ensaio “Sur le programme de la philosophie qui vient”, escrito em
novembro de 1917, o filósofo Walter Benjamin assinala a complexidade da relação
sujeito-realidade e a dificuldade de uma filosofia norteada por princípios
kantianos de considerar que também o que não pode ser plenamente sistematizado
é capaz de pertencer à ordem do conhecimento. Um excerto específico de tais
considerações filosóficas é-nos particularmente instigante, porquanto serve como
uma espécie de aforismo capaz de capturar justamente o espírito que anima as
reflexões abrigadas neste livro. Escreve o pensador: “o interesse universal da
filosofia sempre se orienta, ao mesmo tempo, em direção ao valor atemporal do
conhecimento e em direção à certeza de uma experiência temporal”. Ainda que
Benjamin se valha do ensaio para registrar lúcidas percepções sobre a filosofia
kantiana e para esboçar o que, em seu ver, deveria ser uma mudança de rota nas
prioridades filosóficas, o recorte indicado acima captura a essência de todos os
movimentos de exegese filosófico-literária desenvolvidos nestes textos — frutos
do Simpósio Internacional “Pensamento Literário e Filosófico Contemporâneo”,
realizado colaborativamente por IES e grupos de pesquisa nacionais e
internacionais.

As conferências integrantes do Simpósio foram proferidas nos meses de abril e
maio de 2021, e instituíram um espaço de reflexão crítica para que fossem
consideradas, sobretudo de forma articulada, as áreas da Literatura e da Filosofia.
Pesquisadores de três países — Argentina, Brasil e Colômbia — se uniram para que
a iniciativa se concretizasse em suas intenções de promoção do franco diálogo e de
livre pensamento. Todas as apresentações realizadas se afirmaram como
importante empreendimento para que, justamente em um momento histórico e
sanitário tão conturbado — marcado por retrocessos e mesmo descrença na ciência
—, pudessem ser gratuitamente partilhadas com o público geral pesquisas
desenvolvidas com rigor científico e com relevância temática.

Cada ponto de vista integrante desta obra se fortifica e se desvela a partir de
formações acadêmico-profissionais distintas, o que garante a pluralidade analítica
e de abordagens que, desde o primeiro instante, ficou sedimentada como um dos
principais fundamentos do Simpósio. Os textos aqui compilados, como
anunciamos, se associam ao pensamento de Benjamin porque, na realidade,
ilustram materialmente a dupla procura da filosofia: os autores, em suas
circunscrições acadêmicas particulares e a partir da leitura de objetos literário-
filosóficos distintos, intuem, capturam e registram percepções e análises que se
caracterizam por seus valores atemporais. Cada ato de leitura e interpretação
realizado (ou seja, cada experiência temporal vivenciada) culmina em reflexões
cujo conteúdo transcende a própria temporalidade a partir da qual foi apreendido.



As considerações, portanto, tornam-se perenes e certamente continuarão a
provocar indagações e a promover um diálogo com aqueles futuros leitores que,
desde já, recebem nossas boas-vindas e devem se sentir em casa para juntar-se a esta
fraterna celebração que, embora tenha começado em instante específico,
certamente não terá momento exato para encerrar-se.

Boa leitura a todos!
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A SEXUALIDADE NA TEORIA FEMINISTA DA SEGUNDA ONDA

Ayda Blanco Estupiñán
Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia (UPTC)

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte (FAJE)

A sexualidade foi um dos temas de maior relevância na segunda onda do

feminismo ao considerar a liberdade sexual e o alcance do prazer como aspectos

indispensáveis para a libertação das mulheres dos prejuízos e preceitos patriarcais acerca

da sexualidade feminina e ao acabar com o desconhecimento e os tabus acerca do corpo

feminino. No entanto, a partir de uma perspectiva feminista mais ampla, a sexualidade

tem sido definida de duas posições contrárias, mas relacionadas com o poder tanto como

dominação quanto como empoderamento. Assim, para o feminismo radical, a

sexualidade é um fator de opressão, visto que as mulheres são vítimas de práticas sexuais

violentas e objetivizadoras. Para o feminismo liberal, a experiência da sexualidade é uma

oportunidade de empoderamento e liberdade.

Em “Sexuality and feminism”, Diane Richardson (1997, p. 152) afirma que diversas

disciplinas acadêmicas têm se interessado ainda mais pelo assunto da sexualidade devido

ao desenvolvimento tanto das teorias feministas quanto dos estudos queer e as suas

implicações políticas, pois nesses discutem-se temáticas específicas relacionadas com a

sexualidade e com as desigualdades de gênero, tais como “a prostituição, o controle da

natalidade, a violência sexual, a pornografia, a AIDS”, entre outras. No entanto, O

conceito tradicional de sexualidade vê esta como um impulso ou instinto, visão que será

defendida pela psicanálise de Freud, que direciona os sujeitos à procura constante do

preenchimento de uma necessidade sexual natural, biológica e anatomicamente

determinadas e, portanto, alheia aos fatores sociais ou culturais.

A sexualidade, então, não só se define pelo fator biológico ou reprodutivo, mas

também por múltiplos elementos históricos e escolhas individuais condicionadas pela

“sociedade e a cultura na qual vivemos” (RICHARDSON, 1997, p. 155), que aceitam ou

rejeitam certas orientações e condutas sexuais. Daí, o feminismo critica o modelo

essencialista, dado que contribui à atribuição de papéis de gênero baseados unicamente

no fator sexo (macho/fêmea) sem considerar as decisões e experiências dos sujeitos, a

construção de práticas de erotismo e prazer, nem as formas como a sociedade influencia e
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limita, por meio de políticas públicas, os “sentimentos e as atividades sexuais”

(RICHARDSON, 1997, p. 155) individuais e coletivas.

Ao ter em conta que a sexualidade é um constructo social, no feminismo se

defende a ideia de que as mulheres possuem uma menor liberdade no concernente aos

temas ligados a elas, porque a maior parte dos preceitos sociais e morais sobre a

sexualidade têm sido pensados numa cultura patriarcal para reprimi-las, razão pela qual

são desiguais, coercitivas e opressoras. Não obstante, de acordo com Richardson (1997, p.

158), embora as teorias feministas ajudem a problematizar o modelo essencialista da

sexualidade, estas não explicitam como os desejos e as orientações sexuais são

determinadas pela sociedade e a cultura, pois focam mais em identificar como a

sexualidade e os assuntos ligados a ela são constantemente elaborados ou ressignificados

para favorecer os interesses dos homens e para oprimir e dominar as mulheres, e em como

resolver essa situação em prol da equidade de gênero e da autonomia sexual da mulher.

Jeffrey Weeks (1986, p. 12) afirma que a sexualidade determina as relações sociais

entre homens e mulheres, pelo qual defini-la só como o ato sexual e reprodutivo seria

ignorar todas as suas implicações históricas e culturais. Para Weeks, uma das teorias mais

significativas para compreender o fenômeno da sexualidade é a proposta por Michel

Foucault, pois esta considera o conjunto de elementos, discursos e sentidos construídos

socialmente para caracterizá-la e permite, dado que é criada pelo agenciamento humano,

questionar como é elaborada, por que se considera relevante, que tem a ver com o poder e

de que maneira pode ser transformada. Na visão de Weeks (1986, pp. 16, 17), baseada em

Foucault, a sexualidade como constructo social também envolve as “emoções, os desejos e

os relacionamentos formados pela sociedade” e, portanto, as possibilidades eróticas e a

vivência do prazer.

Foucault defende explicitamente que a sexualidade só pode ser entendida como

mecanismo de controle, mas não de repressão, dos indivíduos e que está condicionada

pelos preceitos e discursos das instituições sociais, religiosas e científicas, e da apropriação

subjetiva desses.1 Portanto, a sexualidade seria um constructo social existente fora do

indivíduo e, ao mesmo tempo, elaborado a partir das atuações e sentimentos do próprio

sujeito. Para Foucault (1988, p. 37), a sexualidade não é um fenômeno finito, porque é

produto da constante negociação e luta dos indivíduos e as instituições sociais, em

1 As teorias de Foucault acerca da sexualidade são analisadas pelo feminismo porque relacionam o conceito
com as formas em que o poder é exercido sobre as mulheres para dominá-las e subordiná-las. A sexualidade é,
portanto, vista como uma das múltiplas maneiras utilizadas pela sociedade patriarcal para a opressão e
inferiorização da mulher, assim como a classe, o gênero e a raça.
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especial acerca dos parâmetros e limites morais, muitas vezes influenciados pelo

pensamento cristão, o qual valoriza mais as experiências espirituais do que as corporais.

O pensador francês (1988, pp. 37, 38) ressalta que a sexualidade é construída a partir

da divisão entre atos lícitos e ilícitos, caracterizados assim pela lei canônica, a pastoral

cristã e a lei civil, as quais têm sublinhado as relações matrimoniais (monógamas e

heterossexuais) como as mais adequadas para manter a ordem sexual e controlar prazeres

e comportamentos estranhos ou “não naturais”. Na construção da sexualidade, as

proibições e as normas são elementos utilizados para controlar a quantidade de poder

exercido por um indivíduo sobre outro (FOUCAULT, 1988, pp. 41, 44). Na sexualidade

existe, portanto, uma estreita ligação entre o controle do “poder e do prazer” para que os

limites traçados não sejam transgredidos.

De acordo com Weeks (1986, p. 22), para analisar o tema da sexualidade deve-se ter

em conta diversos elementos culturais ligados à “socialização e a experiência sexual”, tais

como os sistemas familiares e de parentesco, a lei universal contra o incesto, as ideologias

sobre a inferioridade da mulher, a organização social e econômica, as regulações sociais,

culturais e religiosas e as políticas de Estado, pois todos esses são produtos da interação

entre os integrantes da sociedade e servem para organizar e regular a “vida erótica” e as

práticas do prazer e do poder. De igual forma, muitos desses elementos respondem a uma

história de “oposição e resistência aos códigos morais” (WEEKS, 1986, p. 22), pois

restringem o agenciamento, a autonomia e a capacidade de decisão dos sujeitos,

sobretudo das mulheres e das pessoas que não se adequam ao modelo aceito como normal

e moral.

Na teoria feminista existe uma multiplicidade de abordagens do tema, ao fazer

uma interseção complexa de aspectos “políticos, sociais, econômicos, históricos, pessoais e

experienciais” (VANCE, 1984, p. 33), mas também procura envolver as condutas e

ideologias coletivas e individuais que respondem mais à fantasia do que à ação. Em

Sexuality, society and feminism, Cheryl Brown e Jacqueline White (2000, pp. 3, 4) apontam

que todos os assuntos relacionados com a sexualidade têm sido alvo de fortes

controvérsias ao possuírem um caráter sociopolítico, mais ainda quando se trata da

sexualidade das mulheres, que na sociedade patriarcal tem sido suprimida, negada ou

condicionada à heterossexualidade e à reprodução. Para o feminismo, a sexualidade é um

tema fundamental a ser discutido e negociado, porquanto a mulher tem um papel

principal no que se relaciona com as práticas consideradas sexuais e eróticas em que seu

corpo está envolvido.
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No entanto, o conceito de sexualidade não só está ligado ao ato sexual ou à

capacidade reprodutiva das mulheres, pois também tem a ver com a “identidade sexual, a

preferência sexual e os comportamentos sexuais” (WHITE; BONDURANT; BROWN,

2000, pp. 11, 12), fato pelo qual está em permanente ressignificação e reconstrução

segundo as mudanças sociais, culturais e ideológicas. A partir da perspectiva feminista

existe um interesse por desenvolver uma visão da sexualidade como independente da

ideia biologista ou reprodutiva,2 causadora de desigualdade entre gêneros e de atos de

opressão contra as mulheres, para propô-la como uma capacidade humana de interação

determinada por uma consciência da sua dimensão política e não religiosa ou moral.

O feminismo da segunda onda considerou necessário reavaliar e romper com a

concepção patriarcal tradicional de que o homem é por natureza quem domina a mulher

e que ela deve ser submissa, porque a mulher possui a capacidade de decisão e não precisa

de uma figura masculina para definir e assumir responsabilidades em relação à

sexualidade (WHITE; BONDURANT; BROWN, 2000, p. 18). As feministas

denunciaram que as concepções sobre a sexualidade feminina eram misóginas, machistas

e opressoras, ao estarem construídas a partir de discursos masculinos nos quais a mulher

era vista como inferior e negativa, como no caso da psicanálise de Sigmund Freud, em

que a sexualidade das mulheres é vista como incompleta, problemática e doentia, até o

ponto de avaliar o excesso de desejo sexual das mulheres como anormal e fonte da

“histeria feminina” (MOTTIER, 2012, p. 27).

Simone de Beauvoir, em O segundo sexo (1949), apresentou uma das primeiras

críticas à visão da psicanálise freudiana sobre a sexualidade feminina, a qual seria a base

para discutir como, na cultura, a mulher não tem sido considerada um ser capaz de

tramitar seu desejo para se identificar com seu próprio prazer e como as especificidades

do seu corpo têm sido incompreendidas e estigmatizadas. Beauvoir (2009, pp. 79, 80)

afirma que Freud definiu a sexualidade feminina a partir da valorização do

desenvolvimento sexual do homem, que é tomado como o modelo, para concluir que as

mulheres têm maiores dificuldades para conseguir um estágio de maturidade sexual por

possuírem dois sistemas sexuais diferentes e não complementários: o clitoridiano e o

2 Uma das primeiras feministas a discutir o problema da divisão social gerada pelo fator biológico e pelos
mitos culturais de gênero foi Shulamith Firestone, no seu livro The dialectic of sex: the case for feminist
revolution (1970). Firestone discute os trabalhos de Sigmund Freud, Wilhelm Rich, Karl Marx, Friederick
Engels e Simone de Beauvoir, para propor uma política feminista radical.
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vaginal, o que lhes impede de direcionar adequadamente seu impulso sexual e as

aproxima da frigidez e da homossexualidade.3

Segundo Beauvoir, Freud define as mulheres como carentes do maior e mais forte

símbolo do poder: o falo, pelo que devem lidar constantemente com a falta e com a

certeza de sua incompletude orgânica. Algumas das principais ideias freudianas

discutidas por Beauvoir se encontram no ensaio “Sobre a sexualidade feminina” (1931), em

que afirma que a criança menina descobre desde cedo “sua castração e, com isso, a

superioridade do homem e sua própria inferioridade” (FREUD, 2010, p. 207, 209), fato

que a conduz ao total afastamento da sexualidade e à comparação com os meninos por se

sentir insatisfeita ao possuir um clitóris e não um pênis. Assim, a menina elabora a

fantasia de ter um pênis e de poder ser um homem algum dia, pois vê seu corpo como

defeituoso por carecer de genitais masculinos e por possuir dois órgãos sexuais (clitóris e

vagina) que não parecem interligados.

Na perspectiva de Freud, o desejo da mulher focaliza a procura do pênis e a

negação do clitóris, concepções que, de acordo com Beauvoir (2009, pp. 82, 91), além de

apresentar a mulher como inferior e defeituosa em relação ao homem, exibem o

desconhecimento das fontes do erotismo feminino e do corpo das mulheres e suas

múltiplas zonas erógenas. De igual forma, a psicanálise freudiana restingue e empobrece

a libido das mulheres, pois ignora a atração que as mulheres podem sentir pelos homens e

as reduz a sujeitos passivos, não desejadores e condicionadas ao “impulso” ou “energia”

do masculino. Na psicanálise de Freud, a mulher é, então, vista como mutilada e alienada

pela imagem culturalmente construída do homem como sujeito e dela como o objeto ou

o outro (BEAUVOIR, 2009, p. 93), inclusive no âmbito da sexualidade.

Marli Piva Monteiro (1984, p. 34) afirma, em Feminilidade. O perigo do prazer, que

Freud expôs a ideia errônea de que as mulheres desenvolvem mais cedo condutas

relacionadas com inibições da sexualidade, como “a vergonha, a repugnância e a

piedade”, o que as faz lidar com o instinto sexual de forma passiva, pois só têm interesse

em imitar comportamentos sexuais masculinos como a masturbação e o autoerotismo. Na

perspectiva de Freud, a mulher carece de desejos e sensos próprios, dado que o seu

desenvolvimento sexual se reduz à inveja do pênis: até para ter um filho, a mulher precisa

3 Segundo Jane Gerald (2001, p. 22), para estabelecer a heterossexualidade como orientação sexual natural para
as mulheres, o discurso médico, influenciado pelos postulados freudianos, definiu “a heterossexualidade
normal à vagina e a sexualidade autônoma anormal ao clitóris”, e caracterizou qualquer tipo de ação ou
orientação sexual diferente às do modelo tradicional, fosse a prostituição ou o lesbianismo, como desordens
sexuais originados pelo clitóris.
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de um pênis e, se não o tem, pode desenvolver pensamentos e condutas histéricas (PIVA,

1984, pp. 34, 38). É possível ver, então, como, no discurso psicanalítico, a sexualidade da

mulher tem sido estigmatizada em comparação com a do homem e construída a partir da

concepção do masculino como superior e imitável.

Também Silvia Waldy (1990, p. 111), em Theorizing patriarchy, afirma que o tema da

sexualidade começou a ser estudado com base nos conceitos de Freud, para quem se trata

de um impulso ou instinto básico possuído por todos os seres humanos, que é

biologicamente determinado e condiciona todo desenvolvimento psíquico. Assim, a

libido ou impulso sexual vai “além de outras construções sociais”, pelo que a repressão da

sexualidade se faz necessária como princípio universal. No entanto, as feministas criticam

os postulados freudianos por considerar que o fator anatômico não define o “destino”

sexual da mulher, que esse instinto não é mais forte do que as “especificidades históricas

e culturais” e que subestima o “potencial humano à mudança (WALDY, 1990, p. 111). Da

mesma forma, as feministas afirmaram que Freud estigmatizou o prazer das mulheres

com as suas definições da histeria e da homossexualidade como doenças produzidas pelo

trâmite errado do “complexo de castração” (FREUD, 2010, p. 209) e dos estágios de

desenvolvimento sexual, com a desvalorização do clitóris e com o enaltecimento do

orgasmo masculino alcançado nas relações sexuais penetrativas, que mais favorecem ao

homem por terem um caráter dominador.4

Por outro lado, para Waldy (1990, p. 109), diversos debates feministas sobre a

sexualidade ocuparam-se em analisar as razões pelas quais as mulheres são criticadas e

atacadas por terem condutas sexuais que nos homens são consideradas positivas, tais

como a poligamia e o sexo pré-marital e extraconjugal, e por que “o mito do orgasmo

vaginal”5 tem tanta popularidade como uma experiência feminina prazerosa, dado que ao

final das contas esse não é mais do que uma forma de controle do homem sobre a mulher

ao ignorar outras fontes de prazer nas quais o pênis não é relevante. Estas discussões

manifestam como na sociedade as mulheres não têm a mesma liberdade sexual que os

homens e são rejeitadas se não se adequam às regras sexuais ou aos padrões de gênero que

lhes negam a vivência do prazer.

4 Em “Sexuality”, Rey Chow (2003) aprofunda ainda mais as críticas e releituras feitas pelas feministas à
psicanálise freudiana, sobretudo no que se relaciona com a sua oposição ao conceito de sexualidade como um
instinto ou impulso natural e com a sua defensa da sexualidade como uma construção social que pode ser
ressignificada em oposição à misoginia e em prol do empoderamento e da igualdade das mulheres.
5 Não obstante, no discurso médico só as “mulheres psicóticas e imaturas tinham orgasmos vaginais intensos”
(MONTRELAY, 1984, p. 217), o qual se constituía como uma anormalidade tanto física quanto psíquica.
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Na perspectiva biológica e médica tradicional, a sexualidade tem sido analisada

como um processo natural ligado ao ciclo reprodutivo (WHITE; BONDURANT;

BROWN, 2000, p. 20), pelo que aparece como relacionada com a maternidade e não

especificamente com a vivência do prazer por parte das mulheres. Não obstante, para as

feministas a possessão de um corpo feminino não obriga a mulher a desempenhar o papel

de mãe, pois o assunto da sexualidade está ligado mais às interações humanas, às condutas

e às escolhas sexuais do que a fatores biológico-anatômicos. A sexualidade também é

entendida como uma “expressão do prazer e da identidade individual” (WHITE;

BONDURANT; BROWN, 2000, pp. 20, 22), porque é natural no comportamento

humano e, ao mesmo tempo, tem um amplo componente social ao definir e abordar as

relações de poder entre homens e mulheres, nas quais as mulheres se encontram mais

limitadas.

Como contribuição do feminismo, a sexualidade tem sido abordada para além do

fator biológico, com vistas a tentar construir um discurso mais abrangente, em que as

dinâmicas sociais, as ideologias e as visões culturais acerca da mulher são elementos de

relevância para compreender o tema. Desta forma, a sexualidade é considerada também

como um processo de construções sociais que envolve o indivíduo e o grupo no qual cada

pessoa elabora sua identidade sexual, embora cada sociedade exponha restrições e normas

a respeito. No entanto, de acordo com Pamela Trotman e Vanessa Bing (2000, p. 152), as

mulheres estão expostas, o tempo todo, à ideia de que exercer comportamentos sexuais

normatizados é valioso e necessário para o sucesso da sociedade, pois a sexualidade das

mulheres, historicamente, tem estado condicionada pelo fator anatômico, pelas imagens

estereotipadas sobre as condutas sexuais femininas e pelos papéis de gênero.

Segundo Trotman e Bing (2000, pp. 141, 142), como elemento sócio-histórico é

significativo identificar a representação polarizada existente acerca da sexualidade das

mulheres, dado que elas têm sido vistas tanto como “madonas assexuais” (a Virgem

Maria) quanto como “altamente sexuais” (a bruxa), o que gerou estereótipos sobre o

comportamento sexual feminino, pois segundo certas normativas de gênero e restrições

sexuais estabelecidas, é bastante comum que a imagem positiva da mulher aponte a sua

pureza, castidade e inocência e, quando esse ideal não se cumpre, se a considere

demoníaca, luxuriosa e maldosa. Portanto, os estereótipos negativos acerca da

sexualidade da mulher podem ser entendidos como uma forma de poder como

dominação contra a liberdade sexual das mulheres.
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Na segunda onda feminista, a sexualidade é discutida com base nos papéis de

gênero estabelecidos socialmente, tendo-se em conta que as imagens estereotípicas sobre a

sexualidade das mulheres funcionam como mecanismos de controle e submissão e,

portanto, uma libertação e ressignificação sexual é necessária para superar o fator

reprodutivo como a única identidade possível. Assim, a partir dos anos 1970 começa uma

discussão mais ampla acerca dos problemas do “controle social da sexualidade feminina, a

vitimização sexual da mulher e a dependência da mulher ao homem” (MOROKOFF,

2000, p. 300), para reavaliar e mudar as crenças e ideologias que suportam a cultura

patriarcal.

Em “A cultural context for sexual assertiveness in women”, Patricia Morokoff

afirma que os papéis de gênero construídos socialmente são muito importantes para

definir a sexualidade, porque esses condicionam as condutas sexuais tanto dos homens

quanto das mulheres. É bastante comum crer que o “homem tem um impulso sexual mais

forte do que a mulher” (MOROKOFF, 2000, p. 301); por isso, ela tem a obrigação de

ajudá-lo a satisfazer seus desejos sexuais e a evitar comportamentos ou insinuações que

possam despertar o dominante impulso masculino do sexo. Essa concepção do masculino

como impulsivo, ativo e dominante e do feminino como controlado, passivo e submisso

constitui um modelo heterossexual dos relacionamentos entre homens e mulheres, no

qual elas, uma vez mais, são concebidas como inferiores e carentes de poder, pois “a

autonomia sexual das mulheres é silenciada e invisibilizada” (MOROKOFF, 2000, p. 305)

ou negada e concebida como transgressora das normas.

Os papéis de gênero para as mulheres envolvem implicitamente a prescrição de que

as suas respostas sexuais dependem das ações dos homens (MOROKOFF, 2000, p. 302),

porque a expectativa social apresenta a mulher como a responsável pelo cuidado e suporte

emocional e sexual do homem. Por essa mesma razão, a mulher que não cumpra esse

papel, ou não seja a figura recatada e do lar, pode ser vista de modo negativo, porque

simplesmente falha no desempenho de seu papel de gênero e na sua obrigação social

como cuidadora principal dos filhos e dos interesses e necessidades dos homens. Nessa

visão tradicional, a sexualidade feminina aparece ligada à satisfação sexual do

companheiro e não de si mesma, o que gera na mulher a dificuldade de “saber o que

constitui sua própria sexualidade” (MOROKOFF, 2000, p. 305) e de experimentar o

prazer.

No Movimento de Libertação das Mulheres, entre os anos 1960 e 1980, como

afirma Margaret Jackson (1994, p. 2), as feministas incluíram o direito à liberdade sexual
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como requisito fundamental para alcançar a igualdade e a emancipação, pois a

sexualidade para elas era uma construção social e cultural pensada pelos homens para o

controle das mulheres, e só a autonomia sexual podia dar o espaço para definir e

controlar a própria sexualidade e todos os aspectos relacionados com esta. Portanto, um

dos objetivos principais dos movimentos feministas da segunda onda foi defender a ideia

de que a mulher devia ter a liberdade para controlar seu corpo, nos aspectos reprodutivo

e sexual, e que seus papéis de gênero não se limitavam ao casamento nem à maternidade.

Com a procura das feministas pela liberdade e a autonomia sexual surgiu um

momento sociocultural de profunda mudança da vivência do sexo e do prazer por parte

das mulheres, ao qual se faz referência como “a revolução sexual”. Em Sex, politics and

society: the regulation of sexuality since 1800, Weeks (2012, p. 321) aponta que essa revolta

feminista contra os papéis de gênero tradicionais e as imagens das mulheres como seres

sexuais passivos, inferiores e perigosos foi uma “transição histórica das crenças e

comportamentos sexuais, que transformou as possibilidades da vida erótica e íntima de

milhões de pessoas”, porque abriu um espaço para o diálogo acerca de situações, condutas

e orientações ligadas ao sexo não permitidas anteriormente, e inclusive consideradas

como ilícitas pelas instituições estatais e religiosas, tais como o sexo pré-marital, a

heterogamia, o aborto, as relações homossexuais, a pornografia, o divórcio e o uso de

anticoncepcionais.

A revolução sexual teve como propósito a permissividade e a ruptura das normas e

modelos tradicionais do relacionamento sexual, assim as mulheres conseguiram quebrar o

eixo entre a heterossexualidade, a anticoncepção, o casamento e a maternidade (WEEKS,

2012, p. 335), dado que conseguiram uma maior autonomia nas decisões sobre o próprio

corpo no relacionado com a reprodução e porque seu prazer sexual começou a ser

ressignificado além de imaginários simbólicos negativos ou estigmatizantes. Não

obstante, a libertação sexual, que no início parecia ser um objetivo comum para todas as

mulheres e uns dos elementos unificadores das lutas feministas, se tornou em uma fonte

de ambiguidades e disputas (GIAMI; HEKMA, 2014, pp. 17, 19).

 O feminismo radical propôs a revisão das propostas supostamente libertadoras da

revolução sexual e criticou seu caráter patriarcal, visto que enquanto para os homens

significavam a oportunidade de vivenciar a sexualidade fora do casamento com toda

liberdade, para as mulheres envolvia a disponibilidade sexual para seus companheiros e a

responsabilidade total do controle da natalidade (COBO, 2015, pp. 8, 13). Assim, a

revolução sexual também será entendida como um mecanismo de domínio patriarcal do
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corpo das mulheres tanto para a reprodução quanto para o prazer dos homens, fatos que

não mudam em nada o panorama de opressão e submissão a que a mulher tem sido

submetida historicamente, e, ao contrário, representa explicitamente a “tese do contrato

sexual”, a qual afirma que as mulheres são distribuídas ou para o casamento ou para a

prostituição.

De acordo com Margaret Hillyard (1991, p. 84), na teoria crítica feminista existe

um forte e polarizado debate sobre o tema da sexualidade,6 pois, com o avanço do

capitalismo industrial, o tema aparece ao lado de outros assuntos políticos e morais que

envolvem diretamente a mulher: o aborto, a prostituição, a pornografia,7 os direitos dos

gays e das lésbicas, a AIDS, e, mais recentemente, a tecnologia reprodutiva, os quais

seguem provocando polêmica pelas suas implicações éticas, morais e religiosas. No

feminismo da segunda onda, entende-se a sexualidade a partir de duas visões que

implicam, em primeiro lugar, o direito da mulher de decidir sobre seu corpo e de se

reconhecer como sujeito desejante, sem ser estigmatizada por isso. Ao entender a

sexualidade como a vivência livre da experiência sexual, o tema é abordado a partir de

duas perspectivas: o sexo como perigo e o sexo como prazer (HILLYARD, 1991, pp. 85, 86).

Do ponto de vista de “sexo como perigo”, pode-se ver como qualquer violência

sexual é uma forma de dominação da mulher, pois a denigre e anula. Também implica

reconhecer um tipo de fragilidade inata que predispõe à vitimização, além de considerar

que a “sexualidade feminina é naturalmente mais emocional, mais íntima, cuidada e

pacífica que a dos homens” (HILLYARD, 1991, p. 87), os quais seriam vistos como

possuidores de um caráter violento. O problema que surge com essa noção é que ignora o

fato de que a sexualidade é um constructo sociocultural que não pode ser simplificado a

aspectos essencialistas ou inatistas.

A outra perspectiva, o “sexo como prazer”, expõe que a liberdade sexual abre as

portas à libertação da mulher, pois reconhece seus desejos eróticos e a livra do “medo da

gravidez” (HILLYARD, 1991, p. 88). Do mesmo modo, considera a homossexualidade

como uma forma possível para descobrir e viver os desejos sexuais intensos e, às vezes,

6 Ann Ferguson (1984, p. 106) afirma que o debate feminista sobre a sexualidade na segunda onda se deu em
três momentos: as primeiras feministas não discutiram acerca do sexo como prazer ou como perigo porque
defendiam simplesmente o direito ao prazer feminino. Já nos anos 1970 se fez explícita essa divisão na
conceituação da sexualidade graças aos movimentos homossexuais, sobretudo o feminismo lésbico. E, por
fim, começa-se a dar ênfase à violência sexual contra as mulheres gerada pelas instituições heterossexuais.
7 A produção e o consumo de pornografia foi um dos temas que maior disputa gerou entre as feministas da
segunda onda. Para o feminismo radical o pornô era uma das formas mais graves de exploração e objetivação
da mulher, enquanto que para o feminismo liberal, era recurso para experimentar variadas formas da
sexualidade na quais a fantasia e os jogos de papéis são fontes de prazer.
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posicionar-se contra a heterossexualidade como norma imposta pelo patriarcado. O

inconveniente dessa noção é que também reduz o problema a opções radicais que

excluem a possibilidade de igualdade e de autonomia sexual entre homens e mulheres.

Porém, na contemporaneidade evidencia-se uma maior liberdade sexual por parte das

mulheres e os efeitos disso.

No prefácio aos anais da IX Scholar and Feminist Conference, Carole Vance (1984,

p. 13) aponta as visões polarizadas acerca da sexualidade, que demostram que esta pode ser

entendida simultaneamente como “restrição, repressão e perigo” e como “exploração,

prazer e agenciamento”, definições ligadas à busca da autonomia sexual da mulher e da

diminuição do poder masculino no âmbito sexual a partir de práticas e condutas

desligadas dos modelos e papéis de gênero tradicionais. Desta maneira, ao considerar o

sexo como perigo, as mulheres podem estar prevenidas sobre a violência sexual, o estupro

e o assédio, e começar a gerar uma cultura do cuidado e da proteção. E, ao definir o sexo

como prazer, se dá à mulher a possibilidade de experimentar, decidir sobre seu corpo e

reconhecer suas próprias formas de gozo em espaços seguros e sem ser julgada ou atacada.

No entanto, a ênfase no sexo como perigo tem o risco de fazer do prazer sexual feminino

um tabu e um “grande segredo culpado ou privilegiado”, pois as mulheres sempre se

encontraram entre os limites morais (VANCE, 1984, p. 24).

Na perspectiva do sexo como perigo, feministas radicais como Susan Brownmiller

e Andrea Dworkin afirmaram que a sexualidade é uma das tantas formas de violência

utilizadas pelos homens para dominar as mulheres e usá-las para o seu próprio prazer. Em

Against our will: men, women and rape, Brownmiller (1975, pp. 11, 14) defende a ideia de

que quando o homem descobre que pode usar o seu pênis como uma arma para forçar à

mulher não vê problema em estuprá-la e fazer do medo um mecanismo de controle, fato

pelo qual a mulher nunca poderia sentir prazer sexual em relações de tipo heterossexual.

Brownmiller considera a mulher como um ser “treinado para ser vítima do estupro” (p.

309), porque historicamente os homens sempre tê-las estuprado ao considerar que elas o

desejam, assim qualquer intercâmbio sexual prazeroso com um homem é uma

possibilidade inexistente para as mulheres, ainda menos em termos de liberdade sexual.

Dworkin (1981, p. 24), por sua parte, expõe em Pornography: men possessing women

que a violência da sexualidade se reflete explicitamente na objetivação da mulher feita

pelos homens, em especial na pornografia, mas também na prostituição e no casamento.

A autora denuncia que as mulheres sofrem violações, discriminações e abusos contra os

direitos humanos ao serem exploradas sexualmente e ao serem consideradas como simples
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objetos para a satisfação dos interesses e desejos masculinos. Segundo Dworkin (1981, pp.

29, 36), a mulher é uma vítima constante de estupro, incesto, agressão e tortura sexual por

parte dos homens, e na sua opinião, o Estado contribui com essa violência ao não

estabelecer políticas para a proteção da mulher e ao permitir formas de desumanização,

subordinação e humilhação das mulheres, tais como a prostituição e a pornografia, nas

que não são mais do que objetos sexuais. Portanto, no âmbito da sexualidade, a mulher

sempre estará em desvantagem, pois o homem tem o poder total para controlar, dominar,

possuir e maltratar.

Na mesma linha de argumentação de Brownmiller e Dworkin, no ensaio

“Compulsory heterosexuality and lesbian existence”, Adrienne Rich (1980, pp. 631, 638)

propõe que no terreno da sexualidade o homem usa vários tipos de poder e violência

contra a mulher ao normatizar politicamente uma “heterossexualidade compulsiva” e

diferentes formas de violência. Na visão de Rich, a sociedade patriarcal domina a mulher

por meio da criação de imagens negativas acerca dela e da sua sexualidade, por exemplo

quando se a descreve como eroticamente desenfreada e perigosa por causa de seu apetite

sexual, o que justificaria a necessidade masculina de controlá-la. No entanto, a

sexualidade da mulher poderia ser ressignificada ao reconhecer o lesbianismo como uma

forma diferente de se aproximar a uma experiência feminina do sexo, dado que

contribuiria à discussão acerca dos limites da normativa heterossexual e se constituiria

como uma subversão concreta contra o poder masculino.

A definição do “sexo como prazer” tem sido defendida pelas feministas liberais ao

considerar que o intercâmbio sexual prazeroso, seja homossexual ou heterossexual, e a

exploração do próprio corpo e das múltiplas formas do erotismo por parte das mulheres

são requisitos para alcançar a libertação sexual e combater preconceitos e ideias negativas

acerca da sexualidade feminina. Uma das primeiras feministas a defender o sexo como

prazer foi Audre Lorde (1981, p. 87), em “The uses of the erotic: the erotic as power”, de

1978, no qual relaciona a experiência erótica com o exercício do poder, afirmando que a

sexualidade, o erotismo em específico, é um recurso que as mulheres podem usar para dar

espaço ao reconhecimento de si próprias, dos desejos íntimos e dos sentimentos não

expressados.

Dado que histórica e culturalmente o erótico tem sido para as mulheres um signo

de inferioridade, submissão e opressão, para Lorde se faz necessário vivenciá-lo e torná-lo

em um recurso de poder e libertação. A sexualidade, a vivência do erotismo, é definida

como uma força para o empoderamento das mulheres, porque lhes possibilita rebelar-se
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contra o medo gerado pela violência masculina e apagar crenças falsas sobre as escolhas e

experiências sexuais individuais. Assim, o erótico se torna em uma forma de defesa

contra as ideias machistas e misóginas da sociedade patriarcal, porque faz as mulheres se

identificarem como poderosas e livres e não como resignadas, impotentes, desesperadas

ou abnegadas (LORDE, 1981, p. 90).

A definição do sexo como prazer também foi defendida pela feminista Gayle

Rubin (1984, p. 267), que no texto “Thinking sex: notes for a radical theory of the politics

of sexuality” apresenta sua visão pró-sexo ao definir a sexualidade feminina como uma

experiência capaz de valorizar práticas e identidades sexuais transgressivas e gerar visões

positivas diante da diversidade erótica não aceitas nos sistemas de estratificação sexual.

Ao ter em conta que a sexualidade tem sido oprimida e negada por meio de políticas

institucionais, Rubin (1984, p. 275) propõe a análise da experiência sexual baseada em

“perspectivas radicais da sexualidade”, que identifique, descreva e explique as diversas

formas de “injustiça erótica e opressão sexual” das que as mulheres têm sido vítimas.

Desta maneira, o projeto feminista de libertação sexual só seria possível por meio da

organização de uma estrutura política para a dissidência erótica, tanto heterossexual

quanto homossexual, no qual o prazer sexual seja um elemento relevante.

Por fim, nos anos 1990 a perspectiva do sexo como prazer continuará sendo

bastante defendida como requisito para conseguir a equidade de gênero, a ressignificação

dos papéis de gênero tradicionais e o empoderamento não só das mulheres, mas também

de pessoas com orientações sexuais não heterossexuais. Em Public sex: the culture of radical

sex, Pat Califia (1995, p. 19) discute várias das propostas das feministas liberais acerca da

sexualidade como recurso para a libertação, dado que na sua visão é preciso considerar o

sexo como uma experiência “mais fácil, mais divertida, mais disponível e menos

aterrorizante”. Para Califia (1995, p. 210), o projeto de libertação sexual na sociedade

contemporânea implica uma aproximação política e não coercitiva ou moral da

sexualidade sadomasoquista, das problemáticas homossexuais e bissexuais, das fantasias

eróticas, e do sexo heterossexual como recreativo ao invés de procriacional.

Contudo, em “The feminist sexuality debate: ethics and politics”, Cheryl Cohen

(1986, pp. 71, 76) sublinha que para as feministas radicais todos os elementos da

sexualidade estão construídos ao redor de modelos patriarcais, pelo qual a prática do sexo

heterossexual é uma forma de poder como dominação do homem sobre a mulher, o qual
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cria uma “tirania erótica” para manter o controle. A heterossexualidade,8 então, é

negativa em si mesma porque faz do corpo da mulher um objeto de consumo e perpetua

a sua submissão à figura masculina, assim a liberdade sexual se consegue só evitando

todas as práticas sexuais patriarcais. Por sua parte, as feministas liberais expõem que nas

relações heterossexuais ou homossexuais, o sexo é um espaço íntimo no qual a mulher

pode encontrar seu próprio prazer e usá-lo para o seu empoderamento. Qualquer

intercâmbio sexual, sempre e quando seja consentido, é válido e contribui à liberdade e ao

agenciamento da mulher.

Para o feminismo radical, a interação sexual faz as mulheres vulneráveis, ao serem

vistas como objetos do erotismo masculino e submetidas nas instâncias patriarcais da

sexualidade: a heterossexualidade, o casamento e a procriação, nas quais é quase

impossível privilegiar o prazer e as decisões próprias ao estarem em constante risco de

incesto, estupro e violência doméstica. Na perspectiva do sexo como prazer proposta pelas

feministas liberais as mulheres são consideradas como sujeitos e agentes sexuais (VANCE,

1984, p. 24) que são capazes de combater a “ignorância, a privação e o medo à diferença”,

dado que possuem a habilidade para procurar o prazer sexual e sua segurança pessoal e de

se posicionar diante das diversas formas e possibilidades da sexualidade.

Tanto na visão do feminismo radical quanto na do feminismo liberal o conceito

de poder está envolvido, embora com visões contrárias, porque consideram que o tema da

sexualidade não pode ser analisado sem ter em conta como o poder determina as

dinâmicas de relação entre homens e mulheres. As feministas radicais definem o poder

como dominação é submissão que gera injustiça, desigualdade, violência e objetivação

sexual, fato que faz inviável a possibilidade de considerar a sexualidade em termos de

prazer e torna essa em um perigo latente para a mulher. Em uma posição oposta, as

feministas liberais assumem o poder como um elemento “inerente às relações humanas”

para a tomada de decisões equitativas que requerem tomada de consciência do bem

comum e da empatia, o que faz possível a experimentação no sexo com base “na fantasia

e no desejo” (COHEN, 1986, p. 76) na procura do alcance do prazer.

Ligado ao conceito de poder aparece a noção de liberdade sexual. Segundo Cohen

(1986, p. 76), no feminismo radical a liberdade é a total negação das mulheres a praticarem

e se adequarem às formas patriarcais de sexualidade, pelo que a libertação sexual só se

daria por meio da escolha da homossexualidade como orientação sexual, com o propósito

8 De acordo com Ferguson (1984, p. 107), as feministas radicais se identificam com as feministas lésbicas,
porque rejeitam o sexo heterossexual ao considerá-lo dominador, a penetração do homem no corpo da
mulher é considerada por si mesma um ato de opressão e violência.
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de acabar com a violência e a agressão sexual exercida pelos homens sobre as mulheres.

No entanto, nesta perspectiva se esquece de que as mulheres também podem ser agentes

opressores, violentos e dominadores. Para as feministas liberais, a liberdade sexual

significa a libertação das mulheres da opressão e da injustiça, a supressão dos valores

patriarcais e das normas heterossexuais de reprodução, e a não repressão do prazer sexual

e da experimentação erótica (COHEN, 1986, p. 76). Assim a liberdade sexual deve ser

entendida como um projeto tanto pessoal quanto político para o alcance da equidade, a

segurança e a justiça para as mulheres.

 De acordo com Elisa Glick (2000, p. 20), o maior problema com a representação

da mulher feita pelo feminismo radical é a sua total falta de poder e agenciamento,

porque não a valoriza como um sujeito com direitos sexuais, as ideias liberais estariam

mais próximas a um projeto de libertação e subjetivação sexual das mulheres. Glick (2000,

p. 22) aponta que o feminismo liberal oferece estratégias políticas para advertir da

violência e da agressão sexual contra as mulheres, pois não busca a repressão da

sexualidade, mas a sua ressignificação em termos de revolução política. Não obstante, a

defesa liberal de práticas sexuais transgressoras por parte das mulheres, tais como o

BDMS9 (bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo) ou o

consumo de pornografia, resulta bastante complexo ao envolver um discurso sobre o

exercício, os limites e os excessos de poder.

Por fim, um elemento comum entre o feminismo radical e o liberal em relação à

sexualidade foi o projeto da “emancipação pessoal” (COHEN, 1986, p. 22), ao defenderem

a ideia de que para a mulher conseguir a sua liberdade sexual primeiro é necessário

alcançar a libertação de diversos preceitos, opressões e violências causadas pelo

patriarcado e pelos papéis de gênero impostos por este. Não obstante, como indicado por

Weeks (2012, p. 362), a tensão entre o sexo como perigo ou como prazer se mantém como

fator teórico divisório, pois nenhuma das duas perspectivas resolve totalmente as

problemáticas sexuais encaradas pelas mulheres nas sociedades patriarcais. Portanto, toda

discussão feminista sobre a sexualidade deveria considerar as múltiplas possibilidades de

experimentar o sexo, a orientação sexual individual, as decisões pessoais e a capacidade de

escolha das mulheres e não só interesses de tipo ideológico.

9 As feministas radicais não consideram “o sadomasoquismo, a pornografia, a prostituição, a promiscuidade, o
sexo com estranhos [nem] os jogos sexuais de papéis” (FERGUSON, 1984, p. 107) como formas válidas de
experimentar no âmbito da sexualidade, pois consideram que reproduzem os padrões violentos e
objetivizante do modelo patriarcal tradicional.
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Por fim, para a teoria feminista da segunda onda o conceito de sexualidade, tanto

como dominação quanto como empoderamento, é chave para compreender as relações

sociais que podem se estabelecer entre homens e mulheres por meio da vivência da

sexualidade e como as mulheres poderiam denunciar mecanismos de poder comuns e

aceitos como práticas quanto reconhecer e fortalecer os espaços de empoderamento

construídos por elas.
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EL NIHILISMO COMO ENFERMEDAD. NIETZSCHE COMO LECTOR DE

DOSTOIEVSKI
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NIETZSCHE Y LA LITERATURA RUSA

La literatura rusa parece ser el origen en el cual comienza a utilizarse el término

nihilismo y donde este adquiere una resonancia no solo a nivel conceptual en los círculos

intelectuales, sino también en lo concerniente al nivel práctico-cotidiano, es decir, hay

grupos sociales en el siglo XIX que se identifican con el nihilismo y que emplean

actitudes acordes a la carga teórica de dicho concepto. Escritores como Dostoievski,

Turgeniev, Tolstói y posteriormente Chéjov, logran verter en sus textos una

profundidad psicológica y existencial. La fuente de inspiración de estos autores parte de

su visión de la sociedad rusa en la que viven. Esta mirada provocará en Nietzsche un gran

interés, sobre todo al encontrarse con los análisis psicológicos y sociales que reflejan los

autores en sus obras.

Pero la relación entre Dostoievski y Nietzsche ha sido sumamente particular. De

ello, dan cuenta cartas escritas por Nietzsche en las cuales se hace referencia a los

conocimientos que este tenía acerca de la obra del literato ruso. La primera carta de la que

se tiene conocimiento, y en la cual Nietzsche informa sobre el descubrimiento del

escritor ruso, data del 12 de febrero de 1887 enviada desde Niza a su amigo Franz

Overbeck.1 A lo que se debe tener en consideración que la última obra escrita por

Dostoievski (1821 - 1881) fue Los hermanos Karamazov en 1880 y que Nietzsche sufre el

ataque de locura el día 3 de enero de 1889 en Turín. Por tanto, se trata de un período de

1 “¿Te he escrito de H. Teine? ¿Y de que me encuentra infiniment suggestif [infinitamente sugestivo]? ¿Y de
Dostoievski?” (Briefwechsel. KGA, III, 5, p. 21). Las siglas de las obras citadas de Nietzsche estarán en
correspondencia con la “Kritischen Studienausgabe (KSA) in 15 Bänden” DTV de Gruyter (COLLI;
MONTINARI, 1999). Se cita como KSA, ubicando previamente las siglas de la obra que propone la edición,
luego el tomo de la KSA, a continuación el parágrafo correspondiente o la parte que corresponda. Para las
obras que tienen traducción al español véase Andrés Sánchez Pascual en Referencias. En caso contrario, será
indicado en la nota al pie. Los Nachgelassene Fragmente se citan como NF, indicando años de redacción y
tomo de la KSA, junto con los números adjudicados a los mismos según los manuscritos y número de página.
Las cartas se citan según Sämtliche Briefe. Kritische Studienasugabe in 8 Bänden, Herausgegeben von G. Colli
und M. Montinari, Berlin, DTV/W. De Gruyter, 1986. Se cita como BKSAK, indicando tomo, n.º,
destinatario, fecha, página.
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casi dos años de contacto por parte de Nietzsche con la obra de Dostoievski, pero,

curiosamente, es también el momento de mayor producción filosófica de Nietzsche.

Paolo Stellino pone en duda la expresión nietzscheana “hasta hace unas pocas

semanas” refiriéndose el descubrimiento de Dostoievski en su carta del 23 de febrero

dirigida a Overbeck.2 Pues en el “Prólogo” a la edición de Aurora, sobre el cual Nietzsche

trabajó en el mes de octubre de 1886, habría una similitud entre el subterráneo

(unterirdisch) nietzscheano con el subsuelo (podpol’e) dostoievskiano.3 Esto quiere decir que

la lectura por parte de Nietzsche de L’esprit souterrain se remontaría todavía más atrás.

Otras de las alusiones que se puede encontrar está en el Crepúsculo de los ídolos (1889), allí se

define a Dostoievski como “psicólogo”. “El mismo filósofo reconoce, que su encuentro

con Fiódor (entiéndase con su obra) se parece mucho al encuentro, en un anticuario de

Leipzig en 1867, del libro schopenhaueriano El mundo como voluntad y representación”

(STELLINO, 2008, p. 79). Se conoce que las obras que ha leído Nietzsche sobre el literato

han sido principalmente en francés, elogiando las traducciones y criticando aquellas que

le habían sido enviadas desde Alemania. Como detalle, Charles Andler fue el primero en

identificar la edición de L’esprit suterrain que Nietzsche conoció, y, según un estudio de

C. A. Miller, se sabe con exactitud que la obra que el filósofo alemán leyó, poco y nada

tiene que ver con el escrito publicado por el escritor ruso en 1864 con el título Apuntes del

subsuelo. Sin embargo, al entrar en contacto con la obra de Dostoievski, Nietzsche

comienza a identificar en autores parisinos, en concreto, P. Bourget, la influencia de las

obras del novelista ruso.

Ahora bien, volviendo a los literatos rusos en general, no hay que olvidar que no

solamente se hallan alusiones referentes al nihilismo dentro de la obra de Dostoievski,

sino que también en la obra de Iván Turgueniev Padres e hijos (1862), por ejemplo, se las

puede encontrar. Se supone que Nietzsche tuvo contacto desde joven con esta obra,

2 La afirmación nietzscheana del desconocimiento –incluso del nombre– de Dostoievski no deja, de todos
modos, de asombrar, si se consideran dos factores muy importantes. En primer lugar, a partir de la traducción
de 1882 de W. Henkel de Crimen y castigo (Prestuplenie i nakazanie), la reputación del escritor ruso y de
algunas obras suyas tuvo una gran resonancia en Alemania y, en este sentido, es raro que hasta inicios de 1887
el nombre de Dostoievski pasara desapercibido para el filósofo alemán. Por otra parte, no cabe duda que la
vida de Nietzsche, a partir de 1879, año en que dejó su profesorado en la Universidad de Basilea, fue una vida
de soledad completa y de aislamiento del mundo, el cual quedaba fuera de su habitación, una vida
angustiada por “la pena que comporta cada privación larga de luz y aire” (STELLINO, 2008, p. 82).
3 “En el “Prólogo” mencionado, el filósofo prepara al lector de su libro al encuentro con un subterráneo en
acción, que excava hacia la profundidad y quiere la oscuridad porque sabe que, después de tanta fatiga,
volverá a tener su propia aurora. Pero antes de llegar al nuevo amanecer, se ha de descender hasta el fondo de
ese suelo, sobre el cual los filósofos han construido durante largo tiempo sus edificios inestables, a pesar de
que ellos se vinieran abajo: el suelo de la moral, “la verdadera Circe de los filósofos”. El difícil camino, que
Nietzsche ha escogido, ha sido el de socavar la confianza del ser humano en la moral y, para hacer, ha tenido
que convertirse en un aparente Trofonio” (STELLINO, 2008, p. 84).
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incluso antes de publicar su primer libro El nacimiento de la tragedia en 1872.4 Por lo

tanto, la influencia del concepto y de la temática del nihilismo está presente en

Nietzsche desde sus comienzos. Esto ayudaría a comprender mejor los cambios de título a

las ediciones posteriores de su primera obra publicada, a partir de los cuales busca una

insistencia en la cuestión principal que lo ocupa: el nihilismo. Luego, entre Turgeniev y

el joven Nietzsche hasta el descubrimiento de Dostoievski y el Nietzsche maduro, queda

por dilucidar la diversidad teórica para la que dicho concepto era implementado.

A nivel político, moral, religioso o literario, la palabra nihilismo toma diversas

acepciones según la intencionalidad y los matices, pero sin dejar de ser mayormente

válidas y combinables entre sí debido a que las diversas esferas sociales no se anulan, sino

que conviven. El poeta Jean Paul, considerado al parecer como el primero en haber

empleado el término nihilismo en el año 1800, lo utiliza para realizar una crítica a los

poetas románticos de su época. Turgueniev, por dar un ejemplo, llama “nihilistas” a los

intelectuales ateos, identificados con la figura del médico Basarov. En la obra del mismo

Turgueniev se hace referencia a la juventud como receptora y heredera del nihilismo del

hastío, del cansancio vital y del aburrimiento. Un estado anímico definido por la falta de

voluntad que abraza a la sociedad rusa de aquel entonces. Hay un incesante “para qué”

que carcome el poder de iniciativa del ser humano. El carácter nihilista de los rusos era

para el filósofo alemán una determinación casi geográfico-ambiental. Y continúa

diciendo que “La necesidad de creer del hombre se evidencia en el instinto de debilidad

que lo lleva a crear –o por lo menos, conservar- los sistemas religiosos o metafísicos”.5

4 El nacimiento de la tragedia del espíritu de la música, obra que desborda la indagación filológica para
convertirse en un manifiesto filosófico de primer orden, fue publicada en enero de 1872 por el editor de
Wagner, E. W. Fritzsch en Leipzig y es la opera prima de Friedrich Nietzsche. La palabra música en el título
de la obra evidencia, según Germán Cano (2009), el rol decisivo que tuvo esta sobre Nietzsche. La reflexión
sobre la música fue el motor que espoleó al filósofo de Röcken a buscar su propio camino filosófico porque
la música cumplía, según él, una tarea. La música tenía entre los griegos, según entiende Nietzsche, la tarea
de transformar el sufrimiento del héroe en la más fuerte compasión de los oyentes. Pero en julio de 1874 salió
a la luz la segunda edición de la obra con un título principal más breve, a saber: “El nacimiento de la tragedia”,
acompañado esta vez de un subtítulo: “O helenismo y pesimismo”. El cambio de título tuvo como propósito
subrayar sin ambigüedades que el gran problema de la obra era la superación del nihilismo.
5 Cragnolini señala en su obra Nietzsche. Camino y demora (1998) la importancia y toma de posición
determinante que provoca el espacio geográfico-ambiental, en el presente caso refiriendo a las anchas estepas
desiertas, el frío mortal de Siberia, y que, por ello, no pueden ser menos que nihilista. Podría contraponerse
quizá a través de una suerte de analogía con la descripción que realiza el filósofo Carlos Astrada en su libro
El mito gaucho (1948), en el cual describe el sentimiento de ‘desolación cósmica’ que siente el gaucho al
enfrentarse a la Nada pampeana que pareciera devorárselo.
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NIHILISMO Y PARRICIDIO EN OCCIDENTE

El célebre anuncio de Nietzsche “Dios ha muerto” (Gott ist Tot) enciende la alarma

ante un acontecimiento mucho mayor. La muerte de Dios es la consecuencia de algo más

grave que está emergiendo y que tardará, según Nietzsche, bastante más tiempo en

consumarse y poder ser superado. El emerger del nihilismo preocupa al siglo XIX y, desde

luego, tanto a Dostoievski desde la Literatura como a Nietzsche en la Filosofía. Debe

quedar claro que nihilismo no es un concepto empleado exclusivamente por Nietzsche,

sino que puede encontrárselo incluso en San Agustín, al calificar a los no creyentes como

nihilistas o, cierta variante de nihilismo como nihilianismus, utilizado por Pedro

Lombardo en el siglo XII. El nihilismo llega a Nietzsche al menos por tres vías, a saber: la

literatura y el pensamiento social y político ruso, la polémica en torno al idealismo

filosófico y, finalmente, la literatura y el pensamiento crítico francés. El nihilismo es

comprendido y caracterizado en Nietzsche, principalmente, como una enfermedad por

sobre cierta equivocidad que presenta su empleo a lo largo de las obras. El concepto que

proviene del latín nihil que significa “nada”, puede ser entendido como la ausencia de

sentido y, por tanto, la carencia de proyección de un horizonte futuro que afirme la vida

en la tierra: el sagrado decir sí a la vida. Si la angustia, el tedio y el aburrimiento son

sentimientos subjetivos, los cuales experimentaba Dostoievski desde su infancia como

“horrores místicos” por su miedo a la oscuridad, el nihilismo, en tanto carencia de “para

qué”, es la enfermedad histórica que abraza a la cultura occidental. El nihilismo, según

Nietzsche, es el más inquietante/pavoroso (unheimlich) de todos los huéspedes y, sobre

todo, está ante la puerta.

El anuncio de la muerte de Dios es la intención de hacer re-conocer a la sociedad

occidental que esta enfermedad se encuentra delante de nosotros. Sin embargo, la

posición general de la cultura occidental frente al nihilismo, lejos de reconocerlo como

enfermedad, tal y como sucede en los discursos de Zaratustra, lo niega y, como

consecuencia de esta actitud, se profundizan y agravan sus efectos en el devenir

histórico.

“«¿Qué significa nihilismo? Que los valores supremos se desvalorizan. Falta el fin;

falta la respuesta al “¿por qué?”» (»Was bedeutet Nihilismus? – Daß die obersten Werte

sich entwerfen. Es fehlt das Ziel; es fehlt die Antwort auf das‚Warum?‘«) (W. z. M., Bd.

XV, n.o 2, S. 145). El nihilismo es el proceso de desvalorización de los valores supremos

válidos hasta el momento. La caducidad de estos valores es el derrumbamiento de la
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verdad sobre el ente en cuanto tal y en su totalidad vigente hasta el momento. El proceso

de desvalorización de los valores supremos válidos hasta el momento no es, por lo tanto,

un suceso histórico entre muchos otros, sino el acontecimiento fundamental de la

historia occidental, historia sostenida y guiada por la metafísica. En la medida en que la

metafísica ha recibido mediante el cristianismo un peculiar sello teológico, la

desvalorización de los valores vigentes hasta el momento tiene que expresarse también de

modo teológico con la sentencia: «Dios ha muerto» (Gott ist tot). «Dios» (Gott) alude aquí

en general a lo suprasensible, lo cual, en cuanto eterno mundo «verdadero» (wahre), que

está «más allá» (jenseitige), opuesto al mundo «terrenal» de aquí, se hace valer como el fin

propio y único (GA 50, pp. 739, 740).

Expresado de manera general, el nihilismo surge gracias a una desvalorización de

todos los valores que fundamentan el sentido de la vida, en otras palabras, los ideales

pierden la fuerza que hace posible una configuración histórica. Sostener valores que han

precarizado su valer tiene como consecuencia una vida debilitada, un hombre que se

asume únicamente de manera inauténtica o impropia. Con la degradación de los valores

que dan sentido a la vida, la figura de Dios–Padre–Ley se desvanece y, a su vez, la

humanidad queda inmersa en una tensión entre los que desean volver al viejo orden, sea

por comodidad, miedo o temor a lo nuevo, y aquellos que desean reconfigurar la

estructura cultural que dirige la moral. En esta cuestión moral, Dostoievski es, para

Nietzsche, excelentemente lúcido y así logra expresarlo genialmente en sus novelas. Por

ejemplo, la crítica a la moral es evidente tanto en Crimen y castigo (1866) como en Los

hermanos Karamazov (1880), pero si bien en ambas novelas se lleva a cabo un asesinato

como punto de inflexión de la trama, en Karamazov, el hecho implica simbólicamente

un acontecimiento mucho más profundo. Además, el intento de resolución del parricidio

por medio de un juicio, permite resaltar, sirviéndose de los personajes, la crítica del

literato ruso a las perspectivas y cuestionamientos de los órdenes míticos y cristianos, los

cuales actúan, en muchas ocasiones, de manera inconsciente en la cultura occidental casi

como estructuras arquetípicas. De hecho, el nihilismo también responde a un estado

psicológico en la medida en que se busca un sentido a lo que acontece aún en lo que

justamente no sucede, la búsqueda de totalidad o sistematización, sostener la ilusión de

un mundo trascendente. La figura del padre resulta sostenida, generalmente, como

frustración frente una nueva posibilidad de re-interpretar el mundo.

El caso de parricidio más famoso de la cultura occidental es el que comete Edipo y

llega hasta nuestros días por medio de la tragedia de Sófocles. Sin embargo, si bien se
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trata en ambos casos de dos tipos de parricidio totalmente distintos, el de Edipo y el que

ocurre en Karamazov, lo fabuloso que encuentra Dostoievski se basa en el hecho de si

matar a la persona que te ha engendrado constituye necesariamente un parricidio. En

otras palabras, si el haber engendrado a un niño convierte necesariamente en padre. En el

caso de Edipo, este mata a su padre sin saber que lo es. ¿Cuánto de parricidio hay en el

asesinato de Edipo? Si bien no se trata de un acontecimiento cuantificable, Edipo no sabe

que el hombre al que asesina es su padre porque este lo abandonó al poco tiempo de haber

nacido. Es decir, su padre, más allá de engendrarlo, no cuidó de él, no le brindó las

atenciones ni el acompañamiento que “cultural o instintivamente” se cree que debería

tener un padre. Por tanto, allí tendría lugar la pregunta que Dostoievski realiza en Los

hermanos Karamazov. Parafraseando dice: ¿Qué tan padre era entonces el padre de Edipo

para este? ¿No era acaso más padre el pastor que lo salvó y al cual Edipo temía

verdaderamente matar? Por otra parte, la inmersión del héroe trágico en un destino que

desconoce y del cual no puede escapar libera a Edipo de la culpa. Edipo no está en deuda

con su padre porque es el destino el que actúa sobre él. Además, la culpa corresponde a un

sentimiento posterior, principalmente cristiano y que se evidencia en la tragedia moderna

como, por ejemplo, en las obras de Shakespeare. Sin embargo, resta, luego del asesinato,

un Edipo lleno de pena y dolor, porque debe cargar con un castigo heredado y con una

condena de la cual no puede liberarse nunca.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el anuncio de la muerte de Dios es

la muestra de un síntoma mucho más grave, es el efecto que señala el problema en el que

se encuentra inmerso el espíritu de nuestra época. La imposibilidad de recuperar los

antiguos dioses, la carencia creativa y estética de poder crear un nuevo dios. La

instauración de Dios-Padre-Ley como valor que afecta la vitalidad del ser humano es la

clara señal de una desvalorización de los valores, pero esta desvalorización, vale aclarar,

no agota la esencia del nihilismo. Ante todo, qué implica la desvalorización de los

valores: en primer lugar, que el mundo aparezca como carente de valor; en segundo lugar,

esto genera la necesidad y el acrecentamiento de erigir una verdad sobre lo ente; en tercer

lugar, la instauración de nuevos valores se vuelve imprescindible; por tanto, surge un

estado intermedio por el que atraviesa la historia del mundo; finalmente, los pueblos

históricos tienen que decidir por la decadencia (Untergang) (volver a los antiguos valores)

o por un nuevo comienzo (Neubeginn) (instauración de nuevos valores a partir de un

nuevo modo de valorar). El nihilismo, en su desplegar histórico, “favorece

progresivamente el desocultamiento del contenido de valor como la carencia de valor,
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oficia de estimulante para superar el no-valor propuesto por la valoración platónica-

cristiana” (BRAMAJO, 2017, p. 39). La desvalorización de los valores es una etapa

necesaria, pero no última por la que se debe atravesar, es decir, está implicada en el

proyecto de transvaloración de los valores que propone Nietzsche. La desvalorización de

los valores supremos (Die Entwertung der bisherigen obersten Werte) forma parte de la

transvaloración de todos los valores (Umwertung der bisherigen obersten Werte). El

nihilismo no se encamina en dirección a la mera nulidad (Nichtigkeit), sino hacia una

total inversión de todos los valores (die einer völligen Umkehrung aller Werte zugekehrte

Entwertung der bisherigen Werte).

Como explica Heidegger, “Nihilismo quiere decir, entonces: nada de las posiciones

de valor válidas hasta el momento debe ya valer, todo ente tiene que cambiar en su

totalidad, es decir, tiene que ponerse en su totalidad bajo condiciones diferentes” (GA 50,

p. 741). Según la interpretación de Heidegger, el problema de Nietzsche radica en el modo

de valorar del ser humano, cómo se valora y qué se valora. El ser humano pone el valor,

la medida, a todas las cosas del mundo, por tanto, lo que debe aprender es a reconfigurar

el espacio en el que instala aquello que tiene en alta estima. ¿Cuál es el lugar de Dios? ¿A

quién pondremos en su lugar? ¿A nosotros mismos? ¿Desde dónde el lugar de Dios como

valor supremo configura y determina el modo de actuar en el mundo? Y, como nos

referimos a las determinaciones que tiene ese valor en la vida práctica, inevitablemente se

hace evidente que la valoración tiene implicancias morales. Ciertamente, lo que se

denuncia es la cristianización del orden moral bajo la propuesta del imperativo categórico

kantiano. La decisión sobre qué es lo bueno y qué lo malo, como lo feo y lo bello, lo

justo o injusto, en las sociedades occidentales, son el resultado de un modo de valorar

resentido frente a la vida que, a su vez, dan cuenta de un carácter profundamente

nihilista. “La causa del nihilismo es, en cambio, la moral, en el sentido de la instauración

de ideales supranaturales de lo verdadero, lo bueno y lo bello que tienen validez «en sí».

La posición de los valores supremos pone al mismo tiempo la posibilidad de su

desvalorización, que comienza ya con el hecho de que se muestren como inalcanzables”

(GA 50, p. 742). El “deber ser”, como si de la exigencia de un “súper yo” o de la figura del

camello se tratase, configuran el accionar de nuestra cultura. De todas formas, si bien el

ataque de Nietzsche con respecto al nihilismo va dirigido con mayor frecuencia y fuerza

al cristianismo, este no ha sido su origen, sino que forma parte de la historia de un error

que tiene sus comienzos en el idealismo de Platón.
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Cuando hablamos de Platón y el cristianismo, es necesario tener en cuenta que en

su ideal orientan, o al menos desde el discurso, la historia hacia un lugar distinto de aquel

que propone el nihilismo. “Se podría decir que los ideales platónico-cristianos orientan la

historia hacia el ser, mientras que el nihilismo es un movimiento tendiente hacia la nada”

(BRAMAJO, 2017, p. 29). Pero si esos valores ideales no son en definitiva más que el

resultado de una invención del ser humano, esos valores son desde su origen mismo

nihilistas, es decir, en lugar de conducir al ser, como dicen hacerlo, llevan hacia la nada.

Por tanto, el cristianismo es nihilismo en la medida que excluye la realidad e intenta

reemplazar lo que es por medio de la ficción de un mundo sobrenatural. La valoración de

lo platónico-cristiano opera en contra de la vida.

El pesimismo, el cual en cierta manera remite a la influencia de Schopenhauer en

la filosofía nietzscheana, puede considerarse como una forma preliminar del nihilismo.

Los pesimistas modernos como décadents: Schopenhauer, Leopardi, Baudelaire,

Mainländer, Goncourt, Dostoievski. “El pesimismo niega el mundo existente. Pero su

negación es ambigua. Puede querer simplemente la declinación y la nada. Pero también

puede rechazar lo existente y abrir así una vía para una nueva configuración del mundo”

(GA 50, p. 742). Por un lado, la filosofía de Schopenhauer señalaba la opción por la

anulación de la voluntad, por otro lado, señala Nietzsche, algunos prefieren querer la

nada a no querer y eso pone en evidencia una voluntad de poder débil. El pesimismo que

únicamente ve las declinaciones proviene de la debilidad, en cambio, el que ve lo que es,

con lo peligroso e inseguro que lo caracteriza, pero aun así busca hacerse de condiciones

que permitan adueñarse de la situación histórica, es un pesimismo de la fuerza. El

nihilista débil se caracteriza por una pasividad, es decir, por ser receptivo de valores que

dañan todo lo vital que pueda habitar en él. Además, se encuentra en un listado de los

póstumos, una mención específica al pesimismo ruso, Tolstoi y Dostoievski, “el

pesimismo estético l’art pour lárt «Description» el pesimismo romántico y

antiromántico”. El arte y, en este caso puntual la literatura, forman parte de un

contramovimiento del pesimismo y la decadencia cultural y moral de una sociedad. El

verdadero artista encuentra las nuances de los tonos, las finuras y magnificencias de los

colores, es decir, puede diferenciar y establecer distinciones allí donde todo parece igual

o, sometido a la indiferencia, da lo mismo en lo que a valor se refiere. Falta de educación

y disposición para la agudeza. Las obras de arte suscitan el estado creador de arte, a saber,

la ebriedad. La tarea del arte es la consumación de la existencia, dice Nietzsche, “el arte es

esencialmente afirmación, bendición, divinización de la existencia”, por tanto, hablar de
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un arte pesimista no es más que una contradicción. Cuando el artista ahonda en lo más

problemático y terrible da muestras de sus instintos de poder y magnificencia. En este

sentido, exclama Nietzsche, “¡Qué gran liberación es Dostoievski!”, por no temer a lo

terrible ni a lo feo.

Sin embargo, aun optando por un nihilismo de la fuerza en lugar de tomar una

posición pasiva frente a la desvalorización de los valores supremos válidos hasta el

momento, puede ser, este nihilismo de la fuerza, un nihilismo incompleto. El nihilismo

incompleto niega los valores supremos válidos hasta el momento, pero pone nuevos

ideales en el antiguo lugar (Heidegger aquí piensa en su análisis sobre Nietzsche en los

siguientes ejemplos: de cristianismo primitivo a comunismo; o de cristianismo dogmático

a música wagneriana). Se trata de una medianía que retarda una auténtica destitución de

los valores supremos. El retardo oculta lo decisivo: la eliminación de lo suprasensible. La

fuerza es un elemento necesario, pero no suficiente en el proceso de superación del

nihilismo. Para combatir la enfermedad que afecta el espíritu de nuestro tiempo es

necesaria una fuerza que busque establecer nuevos valores, pero también requiere de

encontrar y descifrar una nueva manera de instaurar esos valores, dado que, si se

continúan ubicando a los valores en el lugar antiguo, esa valoración no es más que un

engaño y una ilusión que tarde o temprano nos conducirá a la misma carencia de

vitalidad. Quitar a Dios como valor supremo y utilizar otra imagen, figura, símbolo

valorado de la misma manera no es hacer otra cosa más que cambiar de máscara sin

descubrir por completo el rostro. De hecho, dentro de lo que plantea Nietzsche en su

lectura sobre el nihilismo es que no hay rostro, en tanto rostro-verdad última, sino

simplemente máscaras que se superponen como ficciones útiles para que permitan un

mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana. La eliminación de Dios no se debe

comprender como un ejercicio de suplantación, sino de superación metafísica. El

nihilismo es incompleto en la medida que no se supere el viejo orden de valores

establecidos en la cultura occidental. Para esta tarea Nietzsche ha propuesto implementar

su método genealógico, el cual permite encontrar ciertos momentos clave o de quiebre en

la cultura que dejan en evidencia esas viejas tablas.

La implementación de la fuerza con el fin de superar el nihilismo no se lleva a

cabo de otra manera más que a prueba y error. Estos errores a la hora de valorar pueden

derivar en lo que se conoce como “nihilismo extremo”. El nihilismo extremo implica

reconocer que no hay una verdad eterna en sí, lo cual, si bien supera a la debilidad y al

nihilismo incompleto anteriores, todavía no alcanza la meta hacia la que quiere llegar
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Nietzsche, pues este mero reconocimiento es todavía “pasivo”. Reconocer que no hay una

verdad eterna y última en sí misma o supranatural, puede derivar en el extremo del

“nihilista activo” (aktive Nihilismus). Se trata de un sujeto con ciertas características

reaccionarias y con una disposición interviniente, generalmente podría ubicarse aquí al

hombre revolucionario o con aspiraciones a una revolución. Inevitablemente, en la

vorágine de la reacción y el ímpetu por el cambio, no prevé diferentes opciones,

posibilidades o perspectivas de los problemas que implican los valores. El nihilista activo

extremo desaloja los valores válidos hasta el momento junto con su espacio (Raum)

suprasensible (Übersinnlichen) y deja el espacio liberado, a su vez, genera, por vez primera,

la libertad para crear un espacio a nuevas posibilidades de posicionar los valores de

manera innovadora u originaria: “nihilismo extático” (ekstatischen Nihilismus). El

nihilismo extático se convierte en “nihilismo clásico” (klassischen Nihilismus).

Los aspectos meramente revolucionarios no son para Nietzsche más que hechos

meramente superficiales, por tanto, la verdadera tarea del nihilismo implica, para su

superación, un ejercicio de transvaloración (Um-wertung), es decir, de poner los valores

como valores. Tomar a los valores como valores, requiere re-pensar (um-denken) el ente en

su totalidad en referencia a valores, nuestro propio lugar en esa escala de valores para

descubrir desde dónde nos posicionamos al momento de valorar y hacia dónde se quiere

llegar con la valoración. En otras palabras, cómo queda determinada la relación del

hombre consigo mismo: el lugar de lo animal y lo instintivo, del cuerpo ante la razón y el

entendimiento; la relación del ser humano con la tierra, en tanto lugar de morada y

fundación, y a su vez, el vínculo del hombre con la naturaleza, lo animal y vegetal, que

es en el mundo junto con él.

Se ha comprendido entonces al nihilismo como negación de lo que es, como

creencia en lo que no es. “Nihilismo para Nietzsche es una no-creencia (Unglaube). Una

no-creencia en el valor de la existencia interpretada desde las categorías tradicionales de

“verdad”, “fin” y “unidad”, sostenidas en la idea de Dios, y tutelada desde los valores

supremos, promovidos a partir de la filosofía socrático-platónica” (BRAMAJO, 2017, p.

20). A lo que se debe tener en cuenta que, en el uso alemán, el término der Glaube

designa “la fe” y, por su parte, das Glaube se utiliza para significar “el creer” o “la

creencia”, lo cual lleva a asimilar “fe” con “creencia”, en sentido de superstición. La

creencia no es más que un “tener por verdadero” (für-wahr-halten). Desde Platón en

adelante la tradición acepta, es decir, tiene por verdadero, algo que definitivamente no lo

es. La verdad o, mejor dicho, aquello que se tiene por verdadero no es más que una suma
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de relaciones establecidas y adoptadas como tal. Mientras que la enfermedad producida

por una voluntad de poder débil, acepta condiciones de sufrimiento y padecimiento que

atentan contra la vida, la no creencia del nihilista puede mostrar la inconsistencia del

fundamento en la creencia de aquello que se tiene por verdadero. Una voluntad de poder

que se muestra como dominio de la tierra y con muestras de resentimiento hacia todo

aquello que quiere imponerse, ama y quiere vivir. El resentimiento que niega la vida es la

enfermedad de nuestra época. El espíritu de la pesadez apacigua el deseo y el querer de

cuidado y superación.

Por otro lado, la verdadera voluntad de poder es aquella que busca con diferentes

artimañas y vías la afirmación a la vida. Ante todo, según Nietzsche, la opción por la vía

estética es la gran respuesta al nihilismo. El arte como sinónimo de salud. Salud y

enfermedad como la tensión que sintetiza el problema nietzscheano de fondo, a saber, la

vida. El genio con su arte crea y funda “escuela”, en otras palabras, da origen a nuevos

modos de valoración y, por tanto, reinventa las medidas del crear. Nuevas creaciones

requieren nuevas formas de valoración. De esta manera, se abre el campo de posibilidades

para llevar a cabo una transvaloración de los valores que supere el lugar del Dios antiguo.

En lo que Nietzsche está pensando es en la divinidad del dios Dionysos. El retorno a una

unidad más elevada que aquella desde la cual se partió en un inicio previo al

desgarramiento.

LA CARACTERIZACIÓN DE LOS KARAMAZOV

Previo al final de la novela de Los hermanos Karamazov, el personaje Hipólito

Kirillovich habla como fiscal en el juicio a Dimitri, figura principal de la obra y acusado

de haber cometido parricidio. Hipólito describe a los Karamazov como un prototipo de

familia mediante la cual se ven reflejados los rasgos básicos de la sociedad actual.

Concretamente, en los hermanos Karamazov, “la luz de los ángeles y la oscuridad

diabólica luchan entre sí dentro del alma de los cuatro hermanos, sin concretarse en

ninguno de ellos de modo exclusivo. Por eso, los cuatro hermanos son “un símbolo de

toda la humanidad”, pues en sus corazones luchan el mal y el bien” (SARTO, 2006, p.

432). Hipólito realiza una breve descripción de cada uno de los integrantes de la familia.

Comienza con Fedor, el padre, y dice:

No tiene ni un principio moral: solo lo guía una desesperada sed de vivir. Nada
importa para él excepto las bajas pasiones: eso es lo que enseña a sus hijos. Porque
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como padre, no se siente obligado a hacer nada: no le importan sus deberes
paternos, deja a sus hijos en manos de los sirvientes y se pone contento cuando
alguien se los lleva. Llega a olvidarse de ellos completamente. Su concepto moral
podría sintetizarse diciendo: après moi, le déluge! (¡después de mí, el diluvio!)6

(DOSTOIEVSKI, 2014, p. 381).

El padre que no es tan padre no deja simplemente a sus hijos librados al azar, sino que

además compite con uno de ellos, Dimitri, al abandonarse a la satisfacción de sus

pasiones y la búsqueda del placer para enaltecer su ego. En Fedor, lejos de evidenciarse la

figura de un padre protector, se encuentran los principios hobbesianos que fundamentan

la discordia. “Así hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de

discordia. Primera, la competencia; segunda, la desconfianza; tercera, la gloria. La primera

causa, impulsa a los hombres a atacarse para lograr un beneficio; la segunda, para lograr

seguridad; la tercera, para ganar reputación” (HOBBES, 2014, p. 102). Con respecto a la

competencia, Fedor compite con Dimitri por el amor de Gruschenka. La segunda, la

desconfianza, se hace notable cuando Fedor espera la llegada de Grushenka y pone una

contraseña para no abrir a cualquiera la puerta de su habitación temiendo por su

seguridad. Sin embargo, no sabe que Smerdiakov dio a Dimitri la contraseña. La tercera,

se debe a la actitud del padre para ganar a Grushenka, aunque de ninguna manera se trata

de amor. Por otro lado, el filósofo L. Pareyson también realiza una descripción de los

personajes:

Por ejemplo, del viejo Karamazov afirma que es un “bufón” sensual y ridículo, que
tiene una morbosa tendencia a denigrarse a sí mismo de un modo cínico. Es esta
“la criatura más innoble que Dostoievski ha creado”: esclavo de su sensualidad,
borracho y prendado de sus propias palabras; avaro, envidioso, vengativo;
causante de todos los males de la familia, se convierte en “el eje en torno al que
gira el drama, a la vez que está monstruosamente vacío” (PAREYSON, 1993, pp. 52,
53).

La segunda descripción que realiza Hipólito es la de Iván, el hijo mayor, el cual, según

describe el fiscal, causa horror con su nihilismo espiritual. Iván es considerado como el

más parecido al padre.7 El hijo mayor profesa en reiteradas ocasiones que todo está

permitido, pero a la hora de actuar no actúa. Iván sufre y padece fisiológicamente los

deseos que reprime y, tanto lo afecta la represión que ejerce como mecanismo de defensa,

que hacia el final de la novela cae bajo los efectos de una enfermedad mental. Los

6 “El padre terrible de Los hermanos Karamazov, a quien más de una vez se ha relacionado con el padre de
Dostoievski, egoísta, que ha abandonado moral y económicamente a su progenie y que prefiere el dinero y la
satisfacción de los placeres por encima de cualquier sentimiento fraterno, es la encarnación del odiado padre
freudiano” (ROMERO, 2015, p. 47).
7 “Iván, el mayor, fue un adolescente callado e introvertido, aunque no tímido. Pronto comprendió que su
hermano y él se criaban y educaban en casa ajena gracias a la bondad de un extraño y que su padre era un
hombre de quien avergonzarse” (DOSTOIEVSKI, 2014, p. 28).
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problemas de Iván se deben, en gran medida, al drama que se desarrollaba en su familia.8

“Iván busca el mal y el dolor sin Dios, y acaba cayendo en la locura; simboliza el ateísmo

y el nihilismo con todas sus absurdas y trágicas consecuencias” (SARTO, 2006, p. 433).

También, por ser el más parecido al padre y el más próximo en linaje, la presencia de Iván

en la casa o en las cercanías sostenía para sus habitantes una posibilidad de orden y calma.

Es decir, las intenciones de Smerdiakov y de Dimitri por matar a Fedor no se efectuaban

por respeto o temor al hijo mayor, imagen reflejo del padre. De alguna manera, lo que el

padre no alcanzaba a cuidar, en tanto que padre, Iván lo lograba.

Smerdiakov es un personaje difícil de descifrar en su totalidad. Como si este

llevara dentro de sí dos almas completamente opuestas, resulta un ser distinto según

quién lo juzgue y ante quién se presente. Smerdiakov es “sumiso hasta el servilismo, pero

rebelde hasta la arrogancia; interesado en sutiles disputas teológicas, pero capaz de

organizar con astucia y meticulosidad el asesinato de su padre. Pertenece a la categoría de

los destructores, porque mata a su padre y después se suicida; es un personaje

centralísimo” (SARTO, 2006, p. 432). Se toma la atribución de devenir napoleónico, al

estilo de Raskolnikov en Crimen y castigo, aunque sin estar nunca a la altura de las

circunstancias. Aquello que Iván solamente puede desear, Smerdiakov lo interpreta y lo

ejecuta. Se trata de un personaje meticuloso que logra anticiparse a las acciones de los

demás. Él juega con la conciencia de sus hermanos hasta hacerlos sentir culpables de

aquello que incluso no han hecho.

Por otra parte, Aliosha, el tercero y más joven de los hermanos, es la cara opuesta

de Iván. Aliosha es un chico humilde y piadoso, cercano a los “principios populares”.

Estuvo también a punto de profesar.9 Dice Hipólito: “en él se encarna de manera

inconsciente la desesperación que lleva a miles de individuos de nuestra infeliz sociedad”

(DOSTOIEVSKI, 2014, p. 382). Aliosha representa la moral cristiana que se apoya en la

8 El mismo Dostoievski padecía de ataques de epilepsia los cuales describe en el padecimiento de Smerdiakov
y en la locura de Iván. “Los ataques serían entonces una forma de castigo autoinfligido por el súper yo al
desear la muerte del padre” (ROMERO, 2015, p. 45). Freud lo analiza en su obra titulada Dostoievski y el
parricidio, en la cual interpreta que esos ataques son una manifestación de la vida anímica: “significan una
identificación con un muerto, una persona que efectivamente falleció o que todavía vive y cuya muerte se
desea. […] El ataque tiene así el valor de una punición. Uno ha deseado la muerte de otro, y ahora uno mismo
es eso otro y está muerto” (FREUD, 1998, p. 180). Mientras Dostoievski se encuentra en la cárcel deja de
padecer sus ataques de epilepsia. Por tanto, el castigo estaría equilibrando esa culpa y remordimiento por
desear la muerte del padre.
9 “Se trataba de un filántropo precoz que había asumido la vida monacal porque era la única que le resultaba
atractiva y le permitía a su alma elevarse desde este mundo de tinieblas hacia el de la luz. La razón por la cual
este camino le atraía se debía a su encuentro con un ser, a su entender, excepcional, el famoso stárets
(anciano) Zósimo, a quien seguía con todo el fervor del que era capaz su corazón insaciable”
(DOSTOIEVSKI, 2014, p. 31).
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figura de Dios–Padre–Ley mediante la fe para poder soportar el dolor, el sufrimiento y

las injusticias de la vida y del mundo. Lejos de la mera racionalidad, Aliosha permanece

fiel a la ceremonia y al culto religioso. Obedece, por tanto, a los pedidos constantes que le

demandan los demás personajes de la novela. Camina sin autodeterminación, pues

simplemente se mantiene esperanzado con la idea de la llegada de una salvación.

Aliosha como “un ángel”, a pesar de que también en él hay un Karamazov. Frente
a Iván, Aliosha es inculto e ingenuo, un “sentimental”, aunque será su mismo
hermano ateo quien reconocerá que Aliosha tiene una persuasión silenciosa,
parecida a la de Zósimo. Así, frente a la incertidumbre de Iván ante el dolor,
Aliosha le habla del Cristo con la cruz a cuestas: le presenta “el escándalo del
redentor, es decir, del Dios que sufre y muere” (SARTO, 2006, p. 433).

Entre Iván y Aliosha se encuentra Dimitri, quien representa la tensión entre ambos

extremos. “Uno de sus hermanos es un “occidentalista”, el otro, un “populista”, entre uno

y otro él es la imagen de Rusia, nuestra querida madrecita, que podemos ver, sentir y oír

en él. En nosotros existe una mezcla sorprendente de bien y mal” (DOSTOIEVSKI, 2014,

p. 383). Dimitri representa la síntesis de pecado y fe, culpa y redención, cólera y nobleza.

Mientras Aliosha e Iván son la cara de una misma moneda, Dimitri, por su parte, es el

antagonista de ambos. Dimitri lleva a fondo el cristianismo y el ateísmo al demostrar el

poder de su voluntad que busca redimirse. Luigi Pareyson estaría de acuerdo en que

Dimitri se ubica en una libertad primaria: “es decir, la libertad para escoger entre el bien y

el mal, entre la rebelión y la obediencia; la libertad de rechazar o reconocer el principio

del ser y del bien. Por tanto, no es una libertad en el bien o en el mal, sino una libertad

anterior a ambos extremos: situación previa a toda elección, una especie de perenne

indecisión” (SARTO, 2006, p. 424).

Aunque anterior, la libertad primaria de la que habla Pareyson, quedaría limitada

necesariamente a decidir entre dos principios, los cuales, yendo más al fondo de la

cuestión, son uno y lo mismo. Dostoievski desde luego insinúa la pregunta “¿Por qué el

mal? ¿Cuál es el sentido de lo negativo en nuestras vidas?”. La posibilidad del mal en el

mundo se funda, como comprende Schelling en las Investigaciones (1809), en la libertad

misma. La libertad es libertad para hacer el bien, el mal o ambos indistintamente, es decir,

de actuar desde un lugar previo a toda valoración. En el caso del literato ruso, su

respuesta está envuelta de una atmósfera cristiana. Al apoyarse y aferrarse a la fe,
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Dostoievski encuentra una dimensión positiva10 a la existencia del mal en el mundo.11

Contrario a lo que propone el filósofo A. Schopenhauer en su obra El mundo como

voluntad y representación (1819), el dolor y el sufrimiento no deben conducir a un

apaciguamiento de la voluntad, sino que, para Dostoievski, el dolor forma parte de un

proceso dialéctico en el cual reside una fuerza redentora que conduce al bien. Sin

embargo, este proceso requiere de la comprensión y apertura de aquel que sufre para que

el padecimiento no sea un sufrimiento inútil. Sin horizonte de sentido, el sufrimiento

absorbe todo hacia sí y el mundo recae en una insignificancia plena. Por ello, a la salida

del absurdo en el cristianismo la ilumina Cristo. Es el hijo de Dios, el último dios

antiguo, según afirma Schelling, quien muestra un camino poético de salvación. El

sufrimiento universal es lo que convoca y hermana a los hombres que habitan una tierra

desolada de sentido.

El mundo moderno comienza cuando el hombre se desprende de la naturaleza,
pero, como aún no conoce otra patria, se siente desamparado. Cuando un
sentimiento tal se extiende a toda una generación, se orienta espontáneamente o
es dominado por un impulso interior hacia el mundo ideal para buscar en él una
patria. Semejante sentimiento estaba propagado por el mundo cuando nació el
cristianismo. La belleza de Grecia ya no existía y Roma, que había acumulado
toda la magnificencia del mundo, perecía bajo su propia grandeza; la satisfacción
más completa de todo lo objetivo condujo por sí misma al hastío y a la inclinación
hacia lo ideal (SCHELLING, 2012, p. 96).

En este punto recaerá entonces la crítica de Nietzsche, a saber: donde Dostoievski cree

superar el nihilismo por medio de la fe, para Nietzsche, en cambio, la creencia en

trasmundos es un hundirse aún más en aquello que nos enferma. El descenso de Cristo

busca elevar a los hombres de lo finito a lo infinito, por tanto, en pos de alcanzar esa

elevación el hombre se niega a sí mismo y niega la tierra, el mundo que lo rodea. El

descenso de Cristo que muestra el camino hacia lo ideal con un discurso esperanzador, no

consigue, según Nietzsche, más que efectos negativos como el desprecio del cuerpo y de

la vida aquí y ahora.

10 “El mal niega todo aquello que logra destruir, y después se destruye a sí mismo, el mal muere, no es eterno;
al final, triunfa el bien, pero de un modo peculiar: “El mal se convierte en bien, la muerte en vida, lo
negativo en positivo, la destrucción en construcción”. Por eso al final de cuentas, el mal puede tener una
dimensión positiva, ya que –una vez superado– enriquece al hombre y puede elevarlo a un nivel superior”
(SARTO, 2006, p. 426).
11 Según explica Pareyson: “El mal es anulación, inexistencia, nada”; pero “el mal es mal y está presente en el
mundo”. “En realidad es un principio rebelde contra el ser absoluto, contra el bien infinito, contra Dios”; así,
no es ausencia o privación, sino “real y positivamente una resistencia, una revuelta, una rebelión: es más, un
repudio, un rechazo, una exclusión”. La presencia real del mal se fundamenta en la libertad, en el acto libre
de rechazo del bien; el origen del mal es la rebelión, el deseo de la libertad ilimitada, la soberbia de ser como
dioses, al que se le da una entidad ontológica, Por eso Dostoievski afirma que el mal es el “espíritu del no ser y
de la autodestrucción” (SARTO, 2006, p. 426).
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Mi yo me ha enseñado un nuevo orgullo, y yo se lo enseño a los hombres: ¡a dejar
de esconder la cabeza en la arena de las cosas celestes, y a llevarla libremente, una
cabeza terrena, la cual es la que crea el sentido de la tierra! Una nueva voluntad
enseño yo a los hombres: ¡querer ese camino que el hombre ha recorrido a ciegas, y
llamarlo bueno y no volver a salirse a hurtadillas de él, como hacen los enfermos
moribundos! (ZA, KSA 4, “De los trasmundanos”, p. 75).

Demasiado desespera la humanidad en su querer ser como dioses para eludir los

sufrimientos que impone la existencia; busca escapar de inmediato a las dificultades y,

por ello, fácilmente se pierde en la idea de una felicidad que se encuentra más allá de

todo aquello que está a la mano. Si bien Dios se humaniza y sufre voluntariamente, lo

hace de manera pasajera,12 en cambio, el hombre padece de incertidumbre y de no saber

amar aquello que tiene, sufre mientras vive debido a sus deseos y sentimientos. El

personaje de Dimitri encierra toda esa complejidad filosófica y más. Él es, al tiempo, un

hombre que demuestra admiración por Schiller y a la ilustración más elevada pero cae, a

su vez, en una taberna para terminar ebrio y descalificado de poder llevar a cabo sus

ideales.13 Dimitri es un alma muy amplia, un noble y un canalla, “capaz de alcanzar todos

los extremos, de contemplar al mismo tiempo dos abismos: el de los ideales sublimes y el

de la más vil degradación” (DOSTOIEVSKI, 2014, p. 385). Dimitri actúa bajo los síntomas

de una libertad que se arroja al mundo como continuo riesgo, representa una

inestabilidad que linda y trastoca con el error y el abismo. Para el fiscal, durante el juicio

a Dimitri, se pone en juego, por un lado, la compasión ante el padecimiento del hombre,

por otro, el instinto de conservación del culpable que se aviva. En el juicio se disputa

todo como un juego de ajedrez en el que la ejecución de un movimiento tiene en sí la

previsión de las posibilidades de jugadas futuras que puede efectuar el oponente. Por

tanto, el silencio de Dimitri corresponde, según el fiscal, a un temor o miedo del acusado

a traicionarse. El ansia de salvación trasciende la comprensión racional, pero como

12 La humanización de Dios no es una figura permanente, eterna, sino una figura que, pese a estar
circunscripta desde la eternidad en el tiempo, es un fenómeno pasajero. En Cristo se simboliza mucho más
que lo finito mediante lo infinito que este por aquel. Cristo vuelve al mundo suprasensible y augura en su
reemplazo la llegada del Espíritu, no del principio que baja a lo finito y se mantiene en él sino del principio
ideal, que más bien debe llevar lo finito hacia lo infinito y acabar en él (Cfr. SCHELLING, 2012, p. 102, 103).
13 El fiscal Hipólito señala que Dimitri, “En la locura de la fiesta, está junto a su amada, que se muestra hacia
él más seductora que nunca. No se aparta de ella ni un instante y tanto la admira que se siente anonadado.
Una pasión semejante pudo, por un momento, anular su remordimiento, vencer el temor de ser capturado.
¡Pero solo fue un momento! En mi mente, imagino el estado de ánimo del asesino, dominado por tres
elementos de los que no puede liberarse. Uno es la borrachera: nubes de alcohol que se mezclan con el delirio
de la danza y los cantos; ella, enrojecida por el alcohol, que le sonríe, canta y baila, también ebria; y
finalmente, la idea tranquilizadora de que el desenlace fatal todavía está muy lejano, que no lo van a detener
hasta el día siguiente” (DOSTOIEVSKI, 2014, p. 404). Sin embargo, todo el prejuicio hacia el carácter de
Dimitri se basa en un pensamiento especulativo que no se fundamenta más que en la ilusión del golpeado
Grigori, el cual alude a la puerta abierta, y a una serie de declaraciones inconexas de otros conocidos del
presunto asesino.
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exclama Kolia, uno de los niños al final de la novela, Dimitri es una víctima inocente,

que se sacrifica por la verdad.14

EL JUEGO DEL NIÑO FRENTE A LA VERDAD DEL PADRE

La acusación a Dimitri por la muerte de su padre es el resultado de una

construcción social que alcanza a instaurarse como verdad. Las hipótesis y presunciones

contra Dimitri derivan en posiciones fácilmente cuestionables. Sin embargo, la

posibilidad de poder señalar a otro como culpable de la muerte de la figura paterna

resulta, dicho metafóricamente, una presa fácil para los animales de caza que han olido

sangre. En gran medida, no importa verdaderamente si Dimitri fue el autor del asesinato,

lo que les interesa a los presentes es que en él se encarna una figura mediante la cual se

puede justificar el parricidio. Y, si con la ausencia del padre todo marcha mal, entonces

hay un culpable al cual apuntar. Iván lo señala ante todos diciendo:

–[…] ¿Quién no quiere la muerte de su padre?
–¿Está usted en su juicio? – preguntó casi a gritos el presidente.
–Sí, estoy en mi juicio. Un juicio ruin como el de ustedes y como el de todos
esos… pajarones –dijo, dándose vuelta hacia el público. Siguió hablando con ira y
desprecio–: Quizá también han matado al padre y ahora fingen espanto y se miran
unos a otros poniendo cara de susto. ¡Farsantes! Todos desean la muerte de sus
padres. Las bestias se comen entre sí… Si de repente se enteraran de que este no es
un caso de parricidio, sí irían desilusionados y furiosos. Panem et cicenses! (¡Pan y
circo!) (DOSTOIEVSKI, 2014, pp. 370, 371).

Como si en la figura arquetípica del hijo pulsara de manera inconsciente el deseo de

liberarse de aquel orden moral establecido por el padre que oprime la voluntad, la vida

misma.15 Incluso, al tratarse de una fuerza que pulsa de manera inconsciente en todo hijo

puede ser pensable universalmente y, en consecuencia, no se trataría simplemente de un

lazo sanguíneo lo que une a los hijos, sino, ante todo, es el deseo de la muerte del padre.

Pero el temor a lo nuevo y a la soledad retrae la ejecución final, ¿la concreción del

parricidio se llega a efectivizar alguna vez? El padre necesariamente brinda la comodidad

y la seguridad, es el sostén que ayuda a evitar un sufrimiento desmesurado, incluso de

aquellos que abren la posibilidad de pensar en un suicidio. ¿Quién se atreve a elegir la

14 “¡Entonces es una víctima inocente, que se sacrifica por la vedad!” (DOSTOIEVSKI, 2014, p. 462).
15 Al respecto dice Freud elaborando el mito en su obra Totem y tabú: “Un día los hermanos expulsados se
aliaron, mataron y devoraron al padre y así pusieron fin a la horda paterna. Unidos osaron hacer y llevaron a
cabo lo que individualmente les habría sido imposible. […] El violento padre primordial era por cierto el
arquetipo envidiado y temido de cada uno de los miembros de la banda de hermanos. Y ahora, en el acto de
la devoración, consumaban la identificación con él, cada uno se apropiaba de una parte de su fuerza. El
banquete totémico, acaso la primera fiesta de la humanidad, sería la repetición y celebración recordatoria de
aquella hazaña memorable y criminal con la que tuvieron comienzo tantas cosas: las organizaciones sociales,
las limitaciones éticas y la religión” (FREUD, 1998, p. 134).
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noche de lo desconocido antes que la seguridad del orden patriarcal? De hecho, el deseo

de acabar con el padre se encuentra en los tres hijos de Fedor, e incluso en Smerdiakov, el

cuarto hijo no reconocido. En los hijos se revela el combate entre la toma de conciencia y

el deseo de liberación de algo que tortura hacia un no saber a dónde conducirá tal

acontecimiento.16 ¿Cómo se podrá expiar un asesinato tal? ¿Está el hijo realmente

preparado para llevar a cabo el homicidio de su padre? ¿Acaso ve el hijo algo de sí mismo

en el padre que le incomoda tanto? Quizás al hijo le repugna el temor a devenir el reflejo

de ese padre que tanto odia.

Cuando Dimitri se encuentra en el jardín de la casa de su padre, estando fuera de

sí por la incertidumbre de que su amada se encuentre en la habitación de su padre, y de

aquella situación recuerda lo siguiente:

“Aquí está mi rival, mi verdugo”. No pudo reprimir el impulso, el arrebato del
que había hablado con Aliosha en el pabellón.
“Pero ¿serías capaz de matar al padre?”, había preguntado Aliosha.
“No lo sé –había contestado entonces Mitia–. Tal vez lo haga, tal vez no. Tengo
miedo de no poder soportar, en algún momento, ni verle la cara. Odio su nuez, su
nariz, sus ojos, su sonrisa impúdica: me da asco. Eso es lo que me atemoriza: no
voy a poder contenerme” (DOSTOIEVSKI, 2014, p. 37).17

Una vez arrestado Dimitri confiesa sin rodeos haber tenido las intenciones de querer

matar a su padre, pero se declara inocente de tal asesinato. En este punto, la intervención

de la madre serena al hijo y lo resguarda de su destrucción. Dimitri declara:

Mi madre le pidió a Dios por mí y un espíritu celestial me besó la frente en el
momento. No sé qué ocurrió, pero la verdad es que el diablo perdió el combate.
Me alejé de la ventana y fui hacia la empalizada del jardín. Entonces mi padre
alcanzó a verme y con un grito, fue hacia dentro: lo recuerdo claramente […]
cuando estaba en lo alto de la empalizada, Grigori me agarró (DOSTOIEVSKI,
2014, p. 126).

Pero por más que Dimitri declarara a la perfección y respondiera debidamente las

preguntas de los oficiales su suerte ya estaba echada. De hecho, pareciera que el no haber

realizado el asesinato del padre, hace enfurecer a todos los hijos, Karamazov o no, que

comparten el deseo de parricidio. Al haber huido Dimitri del lugar sin haber cometido el

crimen, todos continúan compartiendo esa carga. Si Dimitri asesinaba a su padre, los

demás quedaban liberados de ese peso, pues la acción se resolvía en la fórmula: el que lo

16 Si el deseo de los hermanos por ser iguales al padre no se satisface luego del parricidio, la culpa crea un
sentimiento de amor retroactivo hacia él, incluso de manera más intensa que lo que era en un principio. “La
culpa de los hermanos parricidas hará posible el orden social; los hermanos de manera retroactiva reforzarán
el autoritarismo paterno y el orden cultura se garantizará” (ROMERO, 2015, p. 43). Por tanto, el hijo que no
puede jugar con inocencia de niño, solo puede imitar y repetir aquello que aprendió de su padre, incluso de
manera desmesurada. Lo cual implica que el hijo que ahora es padre puede tener tendencia a ser más severo
que su progenitor.
17 Dimitri teme no poder soportar la culpa de haber matado efectivamente a su padre. Él se queda en el mero
deseo que encierra el amor y el odio hacia el padre. La ambivalencia de sentimientos se debate con su libertad
de acción que, conduciéndolo al abismo, lo ennoblece como persona.



Pensamento Literário e Filosófico Contemporâneo | 44

hizo fue otro que no soy “yo” aunque “yo” también lo deseaba. El mero hecho de desear

la muerte no lo convierte a uno en asesino, por el contrario, todos quieren desligarse de

tal responsabilidad. Él lamentaba haber odiado tanto a su padre, lo cual no quiere decir

que estaba arrepentido de ese odio o que sintiera en falta. Dimitri lamentaba que ese odio

lo haya hecho impacientarse, aunque su inquietud no haya sobrepasado los límites como

en el caso de Smerdiakov. “La desesperación puede ser malvada y no preciso que un

desesperado sienta deseos de unirse a Dios. Probablemente, en sus últimos momentos, el

suicida odiase más que nunca a aquellos a los que había envidiado toda su vida”

(DOSTOIEVSKI, 2014, p. 429). La relación entre la conciencia y la desesperación en el

acusado de parricidio se tensa en torno a una teatralización de la que todo el pueblo es

partícipe. Esta es la enseñanza de Aliosha a Kolia, que todo, la vida misma, es un gran

juego.

En definitiva, lo que termina por hacer la cultura al imponer una moral y un

orden de deberes –la figura del camello en el Zaratustra de Nietzsche que dice “yo

debo”– es hacer caer en el olvido el carácter teatral y lúdico de la vida, del ser. El deber

ser o “súper yo” freudiano prioriza la responsabilidad y la culpa, sepultando, de esta

manera, la imaginación y la creatividad propias del espíritu del niño.18 Mientras que, en la

transición de una etapa del espíritu a otra, se encuentra la figura del león que busca la

liberación al aprender a decir “yo quiero”. En la etapa del león puede tener lugar el acto

de parricidio, en caso de que no se reprima y vuelva a ser camello. Sin embargo, la

liberación del padre no implica necesariamente el haber atravesado el desierto de la

libertad leonina. En otras palabras, no todo león llega a ser niño, como no todo camello

llega a ser león, puesto que el primero puede perderse en la comodidad de obedecer a

otros y, el segundo, en la libertad desenfrenada que conduce a la destrucción. En ambos

casos, la anulación del juego impide la transformación del espíritu en niño que, como

tercera etapa, conlleva la primera y la segunda. Es decir, camello y león están presentes

también en el niño, pero retraídas. La conciencia del camello se impone por costumbre y

genera mediante el sometimiento y la obediencia una voluntad de poder resentida que

termina actuando en contra de la vida.

18 “Para Freud, la cultura es esencialmente la dominación de nuestros impulsos más primitivos. Afirma que si
no fuera porque una instancia psíquica, el súper yo, controla y pone freno a nuestros deseos sexuales y de
violencia, la cultura no habría sido posible. Esta misma afirmación equivale a decir que la cultura es el
aparato represor por excelencia y su eficacia proviene de un sofisticado mecanismo: la culpa. En El malestar
en la cultura se puede leer lo siguiente al respecto: “Gran parte de la culpa por nuestra miseria la tiene lo que
se llama nuestra cultura; seríamos mucho más felices si la resignáramos y volviéramos a encontrarnos en
condiciones primitivas” (Cfr. ROMERO, 2015, p. 42).
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Inocencia es el niño, afirma Nietzsche, un artista de los valores y de su propia

vida, un dios que juega a los dados, ríe y danza. Por la inocencia que tiene el niño, no

puede reconocer en su jugar lo que hay de su padre en él. En cambio, en el adulto que

juega como niño se manifiestan de igual forma aquellos rasgos del padre que lo han

marcado y que lo determinan positiva o negativamente. ¿Cuánto se va transmitiendo del

padre en el niño hasta que este crece y lo reconoce en sus acciones? Cuando el hijo toma

conciencia es porque ya hay mucho del padre en él. Generalmente es el reconocimiento

del rasgo negativo heredado lo que produce asco, ira y remordimiento en el hijo. El

problema de la repetición que ve Kierkegaard en 1843 descubre la faceta del tiempo que

une pasado y futuro en el instante que congrega a su vez desgracia y felicidad.19 En el

hijo se congregan esos tiempos como instante. Las sociedades occidentales notan que

mediante la formación cultural sistematizada se logra infravalorar y desplazar el juego

(con esto se evita desarrollar la capacidad de la imaginación), así se anula la posibilidad de

identificar y cuestionar la figura del Dios–Padre–Ley. En otras palabras, se anula la

posibilidad de generar un instante en el que se cuestione la vida. Matar al padre, requiere

no solo asumir luego la responsabilidad de tomarse entre manos, sino de modificar las

estructuras establecidas en su totalidad. Luego de cometer el parricidio no se puede

volver atrás, porque tampoco va a haber un adelante. Justamente porque al eliminar al

padre la configuración espacial y de sentido en general deviene abismo.

SOBRE LOS MOTIVOS PARA AMAR AL PADRE

En el momento que lo deseado se alcanza, necesariamente aparece un nuevo

objeto del deseo. Desear demuestra, de alguna manera, que tal o cual ser vivo, justamente,

vive. El apetito, la voluntad, no quiere simplemente la conservación, sino por sobre todo

la superación de sí mismo. El enseñorearse del hijo, la conquista de su propio ser, no

consiste simplemente en llegar a ser padre. El hijo busca ser mejor que el padre, en eso

19 Para entender mejor el tema en Kierkegaard: “La repetición es un ensayo de psicología experimental. El
esteta escribe experiencias personales, estados de ánimo y con base en estos plantea la categoría de repetición.
No elabora una definición explícita de la misma, ni desarrolla conceptualmente la cuestión, como realiza el
concepto de angustia y de desesperación. La repetición es como dice él mismo, una categoría existencial. Más
que un concepto es un estado del yo, una experiencia. Por medio del recuerdo, el espíritu realiza un viaje al
pasado, a lo sucedido en otros tiempos. En la repetición, el espíritu también lleva a cabo un viaje, pero no
hacia el pasado, hacia lo acaecido, sino hacia el futuro. Por ello dice Constantino que repetición y recuerdo
constituyen el mismo movimiento, pero en sentido contrario. La repetición hace al hombre feliz, mientras
que el recuerdo le hace desgraciado, porque lo vincula a un pasado que ya no será, que ya no existe, que
nunca más será. El recuerdo le sume en la nostalgia y la melancolía. La repetición, en cambio, llena su espíritu
de vitalidad y vigorosidad” (PÉREZ, 2014, p. 40).



Pensamento Literário e Filosófico Contemporâneo | 46

consiste la verdadera rebelión del hijo. Pero, principalmente, es el padre el que tiene como

tarea incentivar al hijo a tal superación. Superar al padre implica que el hijo tome o deje

lo que hay de más despreciable y virtuoso en aquel. Cuando el padre muere, aun a manos

del hijo, el perjudicado, el más dolido no es otro que el hijo. “¡Dios ha muerto!” anuncia el

hombre frenético en FW 125. Empero, lo más impactante es que “¡Nosotros lo hemos

matado –vosotros y yo! ¡Todos somos sus asesinos!” (FW, KSA 3, §125, p. 481). El deseo se

efectiviza, el crimen ha sido cometido. ¿Pero merece el hijo ser castigado? Esto se

pregunta el abogado defensor de Dimitri durante el juicio: “¿Cómo se puede perdonar a

alguien acusado de tan horripilante crimen? Si verdaderamente es culpable, ¡cómo podría

quedar sin castigo! [...] Este es el sentimiento más fuerte del instinto de cualquier persona”

(DOSTOIEVSKI, 2014, p. 430).

¿El solo hecho de ser padre vuelve moralmente incorrecto que el hijo piense en

asesinarlo? ¿Es castigable el crimen del hijo en todos y cada uno de los casos? ¿Todos los

padres merecen ser llamados padres? ¿Qué es ser padre? ¿Quién es el padre auténtico?

En verdad, es algo espantoso matar al padre de uno, a un hombre que nos
engendró y nos amó, que se angustió cuando éramos niños y estábamos enfermos,
que no eludió ningún sacrificio por nosotros, que sufrió para darnos una vida
feliz y vivió solamente para vernos felices y exitosos. No, no se puede concebir
matar a un padre así. Porque, señores jurados, ¡qué palabra tan grande es padre,
cuando se trata de un padre de verdad! (DOSTOIEVSKI, 2014, pp. 430, 431).

Pero esta clase de padre no es justamente la que representa Fedor Pavlovich Karamazov.

A todo aquello que implica donación y sacrificio este padre no lo ha puesto nunca en

práctica por sus hijos. El amor del padre es reemplazado, en este caso particular, por

indiferencia o fuerza coercitiva, mero ejercicio de poder, como si se tratase del trato

entre dos extraños. Pues existen padres a los cuales los hijos aman y respetan, mientras

hay otros a los que generan odio y dan vergüenza. ¿Pero siente acaso Fedor, el que

abandonó y olvidó a sus hijos, vergüenza de ser llamado padre? ¿Cuándo un padre se

avergüenza de ser llamado así? Para quien siente vergüenza en exceso de sí mismo, esta se

convierte en la causa de todos sus males. De todos modos, en absoluto aparece la

vergüenza en el caso de Fedor Karamazov. La palabra padre se relaciona con algo

magnífico y noble, cualquier degradación de su figura es el comienzo de su ocaso: al

padre que miente, ya no se le cree, aunque se finja hacerlo; al padre que violenta la casa,

se lo recibe con desconfianza simulada; al padre que levanta la mano contra su esposa o

sus hijos se le responde instintivamente a la defensiva. ¿Por qué se llamaría entonces padre

a un ser que castiga, que no solo permite el mal, sino que lo ejerce? ¿Qué clase de poder

busca mostrar? El único motivo del hijo que puede dejar a un ser así en el lugar de padre
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es el miedo. A pesar del terror, ¿amar a un ser así no constituye un absurdo?: “Un padre

como el viejo Karamazov no merece llevar tal nombre. El amor hacia un padre que no

justifica ese sentimiento es un absurdo. El que no da nada no puede despertar amor, Dios

es el único capaz de hacer surgir algo de la nada” (DOSTOIEVSKI, 2014, p. 31).

El abogado defensor cita las palabras de San Juan ante todos los presentes: “Padres,

no exasperéis a vuestros hijos”. El padre que exaspera al hijo tiene que saber que sufrirá

consecuencias. El niño que no ha sabido recibir amor del padre no puede recibir

reproches de este por no darle lo que él no supo o no ha querido dar. El personaje

continúa diciendo:

Mostremos que el progreso de los últimos años ha influido en nosotros y digamos
sin rodeos: no basta haber engendrado para ser padre. Padre es el que procrea y
además se gana el derecho de ser llamado así. Seguramente, padre tiene otro
significado, ya que llamamos así al que tiene hijos, no importa si es un monstruo
y un enemigo para ellos. Pero se trata de un significado místico, por llamarlo de
algún modo, ya que no se puede concebir a través de la inteligencia y solo se
admite como un acto de fe (DOSTOIEVSKI, 2014, p. 434).

De esta manera, muchos son llamados padre por simple costumbre. La costumbre, junto

con la implementación automatizada, es lo que hace caer en el olvido el verdadero

significado de la palabra padre y, frente al primer cuestionamiento, el campo de

significaciones se torna inhóspito y motivo de incomprensión. Ahora bien, el

planteamiento que presenta Dostoievski con respecto a quién debe ser realmente llamado

padre, aparece en el discurso del Zaratustra de Nietzsche titulado “Del hijo y del

matrimonio”. Allí, Zaratustra dice:

Tú eres joven y deseas para ti hijos y matrimonio. Pero yo te pregunto: ¿eres un
hombre al que le sea lícito desear para sí un hijo?
¿Eres tú el victorioso, el domeñador de ti mismo, el soberano de los sentidos, el
señor de tus virtudes? Así te pregunto.
¿O hablan en tu deseo el animal y la necesidad? ¿O la soledad? ¿O la insatisfacción
contigo mismo?
Yo quiero que tu victoria y tu libertad anhelen un hijo. Monumentos vivientes
deben erigir a tu victoria y a tu liberación.
Por encima de ti debes construir. Pero antes tienes que estar construido tú mismo,
cuadrado de cuerpo y de alma (ZA, KSA 4, “Del hijo y del matrimonio”, p. 133).

El hijo debe ser la superación del padre. El padre debe crear un creador. El hijo, el uno,

debe estar elevado por sobre quienes lo crearon. Si esto no es así, afirma Nietzsche, el

resultado no es más que el encuentro de almas pobres y superfluas. Y, peor aún, porque

matrimonios de este tipo dicen ser contraídos en el cielo y que un dios los bendice.

Zaratustra exclama al respecto: “¡No me os riais de tales matrimonios! ¿Qué hijo no

tendría motivo para llorar sobre sus padres?” (ZA, KSA 4, “Del hijo y del matrimonio”, p.
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133). El problema yace, según Nietzsche, en no saber amar. Un amor que ayude al hombre

y a la mujer a elevarse. Por ello, Zaratustra dice:

¡Por encima de vosotros mismos debéis amar alguna vez! ¡Por ello, aprended
primero a amar! Y para ello tenéis que beber el amargo cáliz de vuestro amor.
Amargura hay en el cáliz incluso del mejor amor: ¡por eso produce anhelo del
ultrahombre, por eso te da sed a ti, creador! (ZA, KSA 4, “Del hijo y del
matrimonio”, p. 135).

El niño que no es producto de la superación de sus padres es conducido a realizarse una

serie de preguntas penosas a las que se le responden de manera superficial: “Él te

engendró, eres sangre de su sangre. De modo que tienes que amarlo”. Pero el hijo se

sumerge cada vez más en la duda, comienza a socavar las costumbres, empieza así el

posiblemente mal llamado parricidio. Con su preguntar hace temblar las estructuras y los

fundamentos que lo sostenían. El hijo empieza a adentrarse en la posibilidad de errar en

una nada infinita. El hijo entonces se pregunta:

¿Pero acaso me quería cuando me engendró? Si no me conocía, no sabía ni qué
sexo iba a tener. En ese momento de pasión, tal vez estuviera alterado por el
alcohol. Y yo, como herencia, recibí la inclinación a la bebida: esto es todo lo que
recibí de él. ¿Por qué lo tengo que amar? ¿A pesar de que nunca me quiso?
(DOSTOIEVSKI, 2014, p. 436).

Parecerá cruel y despiadado, pero estos interrogantes no son más que el despertar de la

inteligencia, de la lógica y de la razón al cuestionar los sentimientos, ¿o acaso la fe no

necesita de crisis para madurar? Llegará, inevitablemente, la hora en que el hijo ponga en

duda a su padre. El instante en que padre e hijo se vean a los ojos y el primero deba

justificar su nombre y la razón de su legado; el momento en que se defina si la acusación

de parricidio es legítima o no. y, finalmente, de que el hijo sin padre se asuma y navegue

en ese mar que no es otra cosa que la nada infinita que buscará devorarlo.

PARRICIDIO Y LIBERTAD ABISMAL

Matar al verdadero padre es un crimen absurdo. Solo un hijo en pleno rapto de

locura o sumergido en una actitud de plena inconciencia puede cometer una transgresión

tal a las leyes eternas. Pero si el padre no ha sido realmente padre, aunque el homicidio no

deja de ser un crimen, no puede ser llamado parricidio. Todo ello depende de la necesidad

del hijo de afrontar al padre y constatar la razón, el por qué debe él amar a su padre. Y,

aunque en el preguntar mismo esté contenida ya la respuesta, el nombrar ejerce su fuerza.

La palabra no es solo sonido o mero ruido, sino que en la fuerza de la palabra resuena el
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ser. Por ello, al exteriorizar el hijo la pregunta moviliza las estructuras de sentido internas

y las del padre, cuestiona la tradición y la cultura, es decir, reactualiza el mito.

Que el hijo le pregunte a su padre directamente: “¿Por qué tengo que quererte?
Dame una prueba de que debo hacerlo”. Si este padre puede contestar, puede darle
la prueba que le está pidiendo, estamos en presencia de una familia normal, de
verdad, que no se funda en prejuicios místicos nada más, sino sobre fundamentos
racionales y, sobre todo, humana. Pero si el padre no le demuestra al hijo por qué
debe amarlo, la familia no existe, el padre no será tal y el hijo queda en libertad y
con derecho a desconocer a su padre, a considerarlo un extraño y hasta un
enemigo (DOSTOIEVSKI, 2014, p. 436).20

Entonces, si el padre contesta, todo continúa de la misma manera. El problema radica

entonces en si el padre no puede dar una fundamentación a esa demanda de

reconocimiento y de amor que exige el hijo. Sin respuesta, lo familiar se torna inhóspito,

el hijo deja inmediatamente de reconocerse en el padre. Al perder ese reconocimiento,

queda liberado a una infinitud de posibilidades. Pero la sublime infinitud que fascina

trae consigo el gran peligro de hacer temblar al hijo y empujarlo a volver corriendo a

buscar a su padre. El temor al caos y a la nada, como en la soledad de la noche, obligan al

hijo a llamar gritando al padre que resguarda. Sea el padre que castiga, sea otro padre

quizás peor. En definitiva, aferrarse a algo otro que ponga un margen y justifique el sin

sentido con fundamentos y que asuma la responsabilidad.

En el horizonte de lo infinito –¡Hemos abandonado la tierra y nos hemos
embarcado en un navío! ¡Hemos dejado atrás los puentes– más aún, hemos
demolido la tierra que estaba atrás de nosotros! ¡Ea, navecilla! ¡Mira! Junto a ti
yace el océano, es verdad, él no brama siempre, y a veces yace allí como seda y oro
y ensueño de bondad. Pero llegarán horas en que reconocerás que él es infinito, y
que nada hay más temible que la infinitud. ¡Oh, pobre pájaro que se sentía libre y
ahora choca contra los barrotes de esta jaula! ¡Ay, cuando te sobrecoja la nostalgia
de la tierra, como si allí hubiese más libertad –y ya la “tierra” no exista más! (FW,
KSA 3, §124, p. 480).

Dostoievski pone en discusión la idea de Dios como fundamento y orden frente al

miedo y a la imposibilidad del hombre de poder afrontar la nada. Se presenta Dios como

una hipótesis. Dios es, para el mundo cristiano occidental, el pharmakón: un suministro de

veneno para la enfermedad de la que a su vez es causa. Esta es la discusión entre Kolia, el

colegial y Aliosha, quien había abandonado el monasterio.

20 Desde el punto de vista en que Luigi Pareyson interpreta la obra de Dostoievski: “la clave de la existencia
de cada persona es Dios; pero a su vez el drama de su vida será su propia libertad. La libertad nos presenta sus
dos caras, y de aquí nace la “tragedia” del hombre: “Por un lado, la libertad es obediencia al ser, servicio
humilde prestado a la verdad, homenaje ofrecido a la realidad y a la verdad preexistente. Por otro lado, la
libertad es rebelión: rebelión contra Dios, lucha contra la eternidad, traición a la verdad” (PAREYSON, 1993,
p. 128). Es decir, nos encontramos el “la verdad os hará libres” (Jn 8, 33) de Cristo, del Dios-hombre contra el
“seréis como dioses” (Gen 3, 4) del Anticristo, del hombre-Dios: el cristianismo contra el titanismo, el hombre
contra el superhombre que después se transformará inevitablemente en subhombre (Cfr. SARTO, 2006, pp.
423, 424).
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–Contra Él no tengo nada. En realidad, Dios no es más que una hipótesis; sin
embargo, debo admitir que resulta necesaria para darle orden a la vida… y para
muchas otras cosas… –Kolia dijo sus últimas palabras ruborizándose–. Tanto es así
que si no existiera, habría que inventarlo (DOSTOIEVSKI, 2014, p. 216).

También anteriormente aparecía esta misma idea:

Escúchame Aliosha, en el siglo XVIII, un viejo predicador dijo: “Si Dieu n’existait
pas, il faudrait l’inventer”. Porque es cierto: es el hombre el que inventó a Dios. Lo
sorprendente no es que Dios exista, sino que la idea de que Dios es necesario haya
aparecido en la cabeza de una bestia feroz y maligna como es el hombre
(DOSTOIEVSKI, 2014, p. 216).21

Ahora bien, ¿cuál es la solución que ofrece Nietzsche a esta enfermedad? Frente al

nihilismo Nietzsche propone una transvaloración de los valores. Junto a esta idea de

transvaloración aparecen enlazados los conceptos más renombrados de su filosofía, a

saber: ultrahombre, voluntad de poder y eterno retorno. Si bien la explicación de cada

uno de los conceptos excede el propósito del presente texto, es posible afirmar que para

Nietzsche el nihilismo constituye una instancia necesaria pero no última de la historia.

Por lo tanto, el nihilismo pasivo debe ser superado a partir de un ejercicio propositivo. A

partir de Humano, demasiado humano (1876) aparecerá en Nietzsche la crítica al modo de

concebir la ciencia de su época y un replanteamiento de la función estética del filósofo.

Sin embargo, el paso de la concepción schopenhaueriana de la voluntad a una voluntad

de poder; la necesidad de alcanzar al ultrahombre; y de concebir al tiempo no como algo

lineal, sino como aquello que retorna siempre eternamente igual, es presentado

proféticamente por Nietzsche como la tarea de los próximos siglos. Sus conceptos más

renombrados conforman los ejes que posibilitan la superación del nihilismo. El proceso

de superación consiste, según Nietzsche, en poder caer en lo más profundo del abismo

para intentar, luego de haberlo perdido todo, volver a reencontrarse con uno y con la

vida de una manera distinta, más jovial y afirmativa.22

La liberación de la ley de Dios, que actúa en las sociedades occidentales como la

voz de la conciencia, la inclinación a la compasión y a la regulación moral en general, no

implica una propuesta atea por parte de Nietzsche. La discusión de la ley moral de la

naturaleza como contraposición de la ley religiosa está instalada en el comienzo de Los

hermanos Karamazov y coincide con la pretensión nietzscheana de ir más allá de lo moral

e inmoral, del bien y mal, de lo bueno y malo. En todo caso, el hombre mismo es el que

21 “Si Dios no existiera, habría que inventarlo”, en francés en el original.
22 “Soy un Karamazov y cuando caigo en el abismo, lo hago de cabeza. Más aún: me gusta caer de esta manera,
para mí tiene cierta belleza. Y desde el fondo del abismo de la degradación canto un himno”
(DOSTOIEVSKI, 2014, p. 137). En esta sección de la obra, el literato ruso hace referencia al Himno de la
alegría de Schiller.
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pone valor a las cosas y el que da sentido al mundo. El hombre artista es el que debe

reinventar, según la propuesta nietzscheana, las condiciones en las que se mueve para

conservarse y, a su vez, acrecentar su poder. Puede interpretarse entonces como egoísmo

ante la humanidad el buscar dejar de ser cordero y abandonar al pastor. Pero de lo que se

trata, comprende Nietzsche, es de revitalizarse. Esto en todo caso caracteriza a los

Karamazov, el querer anteponer su deseo frente a los demás. Un carácter tal va, por

supuesto, en contra de lo que profesan los predicadores de trasmundos.23 De hecho, entre

Iván y Aliosha se da un diálogo en torno al amor a la vida, y la conclusión de los

personajes coincide con la fórmula nietzscheana de amor fati.

–Lo entiendo todo perfectamente Iván: queremos amar con el corazón y las
entrañas. No pudiste ser más claro. Tu amor ardiente por la vida me hace muy
feliz. Creo que, sobre todas las cosas, uno tiene que amar la vida.
–¿Más que al sentido de la vida?
–Por supuesto. Se debe amar la vida sin razonar, sin lógica, tal como lo dijiste
(DOSTOIEVSKI, 2014, p. 282).

El hombre ha dedicado demasiado tiempo a cosas fútiles como el intentar resolver la idea

de Dios. El concepto de ultrahombre constituye la superación del último hombre, es

decir, de aquel que desprecia su cuerpo y la tierra. Mientras ciertos personajes de la novela

de Dostoievski se aferran a la idea de Dios y de su orden como manera de combatir al

nihilismo, por el contrario, Nietzsche propone, frente al mismo dilema, el deber de

asumirse y de tomarse entre manos con el fin de crear valores, al modo de ficciones

útiles, que posibiliten amar la vida con todo lo que ella comprende. Se tratará entonces

no ya de una sociedad regida por la figura del padre, sino por la del niño que juega a

crear y destruir con plena inocencia, es decir, sin culpa y sin deuda ante aquel que le dio

la vida.
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A CULTURA SULISTA ESTADUNIDENSE E SUA HERANÇA PURITANA

A compreensão de como o puritanismo estadunidense teve sua cosmovisão

modelada implica reconhecer a influência calvinista sobre a mentalidade religiosa inglesa

(PICKEN, 2012, p. 1), matriz ideológica dos emigrantes que se estabeleceram na Nova

Inglaterra, a “Cidade Sobre uma Colina” (BREMER, 2009, p. 19), amparada ubiquamente

por Deus. O percurso inicial deste ensaio intenta mapear os traços mais distintivos dessa

percepção de mundo e de que maneira, via puritanismo, tal paradigma religioso atingira

as terras americanas quando da instalação das colônias da Nova Inglaterra.

A leitura de Stuart D. B. Picken (2012, p. 22) assinala que, dentre todos os

herdeiros, foram os Estados Unidos a nação mais influenciada pela ética calvinista. Em

2009, quando a revista Time mapeou as dez ideias mais influentes sobre a realidade

contemporânea, o neocalvinismo conquistou o terceiro lugar na lista (PICKEN, 2012, p.

23), sendo representado por autores como Henry R. Van Til, autor de Calvinistic concept

of culture (1959).

Tal proeminência foi lida por Picken (2012, p. 25) de modo sugestivo: para o autor,

o neocalvinismo contemporâneo corresponde a uma tentativa histérica para agressiva

manutenção do ideal de segurança em um contexto cultural destacado por suas múltiplas

instabilidades. A análise de Picken nos interpela a examinar como, em contextos

socioeconômicos fluidos, a herança calvinista representaria uma espécie de fortaleza

espiritual reivindicada como contra-ataque à dissolução de antigos paradigmas sociais.

Na visão complementar de Bremer (2009, p. 100), a ideologia puritana é

costumeiramente acessada a partir de recortes morais, que se tornam objeto de “emulação

contemporânea”.

Jon Woronoff (2012, p. xi) e Francis J. Bremer (2009, p. 3) indicam-nos a

permanência da herança calvinista, sobretudo na cultura norte-americana, modelada por

essa ideologia religiosa e beneficiada por ela em aspectos políticos, econômicos e sociais.



Pensamento Literário e Filosófico Contemporâneo | 55

Valores aclamados e defendidos pela sociedade estadunidense, como independência e

democracia, fundamentam-se sobre a herança calvinista daquela sociedade

(WORONOFF, 2012, p. xii). Segundo Picken (2012, p. 69), a Declaração Americana de

Independência de 1776 foi emoldurada a partir de influências calvinistas, as quais

legitimaram (desde os primórdios da história nacional estadunidense) os direitos de

“resistência”, “secessão” e “rejeição de um governo injusto”, sustentáculos de tal

democracia laica. Assim como os eleitos por Deus à salvação receberiam uma missão de

destaque na sociedade americana, os próprios Estados Unidos cultivaram a crença de

serem uma nação eleita, distinta, beneficiada pela prosperidade outorgada por Deus.

Ao examinar a condição difusa característica do calvinismo no território

americano, Picken (2012, p. xiii, 69) enfatiza que as influências dessa “dinâmica espiritual”

— norteada pela inquebrantável aliança entre a religião e a cotidianidade, pela

substituição da stabilitas (permanência/contemplação) pelo ideal da mobilitas

(trânsito/ação) — ultrapassam a dimensão religiosa e se perpetuam em diferentes práticas

sociais e materialidades (a literatura aí inclusa).

Circunscrita à ideologia calvinista destaca-se nova interpretação ética para o

trabalho, visto como oportunidade para reverência religiosa (PICKEN, 2012, p. 2) e como

caminho para que os indivíduos escapem à indolência e à “lassidão moral” (PICKEN,

2012, p. 24). Reinterpretada sob essa óptica, a produção econômica demanda o princípio

do controle financeiro (declarada oposição a sistemas de governo absolutistas) e seu

crescente desenvolvimento é o objeto frequentemente posto sob análise de teóricos que

seguem na esteira do sociólogo Max Weber, responsável por enunciar e examinar o que

denominou “ética protestante do trabalho” (PICKEN, 2012, p. 2).1 A argumentação de

Picken (2012, p. 58) delimita, como um dos valores mais importantes do calvinismo, o

labor paciente de homens conscientes de seu trabalho comunitário e, embora o teórico

não aprofunde essa questão, o ponto em destaque nos provoca a refletir sobre a relação

entre essa consciência da atuação de si e múltiplas formas de resignação, dentre as quais

temos a hierarquização social. Manter o trabalho dignificante, sem que a prática

econômica incorra em exploração ou corrupção moral: esse seria um dos mais persistentes

desafios que gravitam em torno do calvinismo e de sua relação com o capitalismo

(PICKEN, 2012, p. 58). Frequentemente atrelado às ideias castradoras de economia

financeira, “austeridade e disciplina” (PICKEN, 2012, p. 2), forças indispensáveis à

1 Reavaliações contemporâneas da obra The protestant ethic and the spirit of capitalism de Weber denunciam,
efetivamente, inúmeros pontos falhos de sua argumentação. No entanto, é inquestionável a importância
desse texto publicado em 1904, responsável por reinterpretar o caixilho religioso calvinista.
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organização e manutenção social, o calvinismo2 não deve ser interpretado somente a

partir de um perímetro semântico depreciativo, razão pela qual importa identificar com

cautela qual é a tradição hermenêutica que nos auxilia na recomposição e compreensão

dos fatos e posicionamentos referentes a essa cosmovisão religiosa.

Apesar de a grande parte das interpretações sobre o calvinismo disseminar uma

visão negativa, o que é lido como indesejável deve ser redimensionado para que também

haja espaço ao reconhecimento de que a educação e o bem-estar comunitário (PICKEN,

2012, p. 2) são traços igualmente priorizados pela ideologia calvinista. A sociedade

puritana reivindica para si a prerrogativa de “impor padrões comunais” (BREMER, 2009,

p. 105), uma vez que o aprimoramento individual tem, como télos, o fortalecimento e

avanço de toda a comunidade, como apregoado por John Winthrop, primeiro

governador da Massachusetts Bay Colony, em março de 1630: “O zelo para com o público

deve suplantar todos os valores privados” (apud BREMER, 2008, p. 127). Baseada na

metáfora evangélica do renascimento, a experiência puritana visa a fomentar a tomada

de consciência do pecador, que deveria esforçar-se em seu aprimoramento e vivenciar

uma nova vida, sepultando o antigo eu considerado desprezível.

Fundador da doutrina, João Calvino mostra-se em débito com Santo Agostinho,

figura de influência que lhe permitiu reinterpretar o papel do ser humano no mundo. O

homem deveria renunciar à suposta grandeza humana (apregoada pela visão humanista) e

se reconhecer como criatura “corrompida pelo pecado e consequentemente alienada de

Deus” (PICKEN, 2012, p. 6). Similarmente a Agostinho, Calvino focalizava o “senso de

culpa [humano] diante de Deus” (PICKEN, 2012, p. 36), resultante da desobediência

humana que afastara Adão e Eva, via pecado original, da comunhão com o Criador.

Consequentemente, a concepção de ser humano sustentada pela perspectiva calvinista

destaca-lhe sua tendência ao mal e seu afastamento da misericórdia divina, autônoma

para deliberar quanto à condenação ou à salvação das criaturas decaídas. Essa crença na

absoluta depravação da condição humana coloca o ser humano em ainda mais

desesperador beco sem saída quando a essa concepção se junta a ideia de que o poder de

2 O termo “calvinismo” foi cunhado por Joachim Westphal (1510-1574) com o propósito de diferenciar os
preceitos religiosos de Lutero dos de Calvino. Em seu esforço de caracterizar a proposta reformada de
Calvino, Picken (2012, p. 17) reconhece os seguintes traços como importantes: a) influência da herança
cultural greco-romana, b) doutrinas agostinianas, c) defesa de purificação e restauração da Igreja Católica
Romana, d) influência da tendência laico-racionalizante do contexto histórico renascentista que presenciou a
ascensão da classe média (PICKEN, 2012, p. 57; BREMER, 2009, p. 102). O calvinismo se consolidou como
uma sistematização teológica e eclesiástica alternativa e opositora ao catolicismo romano, e a ritos e objetos
considerados idolátricos (BREMER, 2009, pp. 2, 5). Amparado por sua inclinação intelectual, conferiu franca
autoridade às Escrituras e ampla valorização da aproximação individual em relação a Deus.
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absolvição é exclusiva prerrogativa de Deus, que somente concede a experiência da fé aos

predestinados à salvação. Picken (2012, p. 18) tenta recompor o mais provável percurso que

teria viabilizado a chegada do calvinismo às terras estadunidenses e indica John Knox

como figura iniciadora desse processo: responsável por traduzir os ideais calvinistas ao

mundo anglófono, Knox teria disseminado essa mentalidade pós-medieval na Escócia e

Inglaterra. Esses novos receptores se tornam, então, agentes fundamentais para que a

vertente calvinista se mantenha como importante forma religiosa nas colônias da Nova

Inglaterra, que receberam significativas levas de imigrantes escoceses. Nesse cenário

colonial, o nome de Jonathan Edwards desponta iconicamente como importante porta-

voz da doutrina calvinista. O caminho por ele consolidado, posteriormente, foi seguido

por pensadores da estirpe de Louis Berkhof, B. B. Warfield, Lewis Ford Battles e, mais

recentemente, John Hesselink, John Piper, Alister E. McGrath e Reinhold Niebuhr,

responsáveis por manter o calvinismo em sua mais incisiva influência minimamente até o

fim da Segunda Guerra Mundial (PICKEN, 2012, p. 21).3

Tendo encontrado terreno fértil para seu desenvolvimento nas colônias da Nova

Inglaterra, o que se convencionou denominar puritanismo americano é frequentemente

sobreposto a e confundido com a própria concepção de calvinismo. Não obstante,

conforme nos ensinam Picken (2012, p. 160), Bremer (2008, p. 130) e John Coffey (2008, p.

331), o puritanismo é um empreendimento neocalvinista essencialmente

congregacionalista que conquistou história e traços distintos no território norte-

americano. Hierarquia, práticas teológicas, rituais e autonomia permanecem como pontos

de acalorada discussão, dada a inexistência de uma uniformidade de crença mesmo entre

os que se designam puritanos.

Ainda que introdutória, a obra de Bremer (2009) contribui com a compreensão de

como a herança puritana inglesa adquirira semblante próprio na América, a partir da

colonização da Nova Inglaterra, iniciada em Plymouth (1620) pelos Pilgrim Fathers, um

grupo puritano separatista da região de Scrooby (Países Baixos) (BREMER, 2009, p. 12). A

mudança para as terras americanas foi a saída encontrada para se manterem a salvo da

3 Entre os séculos 18 e 20, a sociedade estadunidense testemunhou movimentos protestantes que, com o
propósito de resgatar e reforçar tradições religiosas reformadas, ficaram conhecidos como Great awakenings
(Grandes despertares). De forma geral, consideram-se centrais três iniciativas: 1) entre os anos 1725 e 1750,
liderada por pregadores como Jonathan Edwards e George Whitefield, que valorizavam a aliança entre
religião e intelecto; 2) entre os anos 1800 e 1840, que teve como cenários principais o estado de Kentucky e os
estados do Oeste americano, e importante conexão com o movimento abolicionista e a Guerra Civil (1861-
1865); e 3) no intervalo temporal 1880-1910, quando disputas doutrinais acirraram a atuação do Movimento
Social Gospel (PICKEN, 2012, p. 95). Cogita-se a possibilidade de existir uma quarta iniciativa de
reavivamento religioso e, embora não haja consenso entre os pesquisadores, as especulações confirmam a
persuasiva força que a herança calvinista possui nos Estados Unidos atualmente.
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perseguição religiosa e, embora os puritanos tenham se deparado com uma terra hostil,

assumiram a postura de que o enfrentamento das dificuldades impostas pela natureza era

uma forma de fortalecerem sua fé e de se manterem firmes no propósito de construir

uma nova nação piedosa, agraciada por Deus.

Na leitura de Bremer (2009, pp. 1, 2), o puritanismo é um persistente legado na

sociedade americana que ainda é alvo de más interpretações e de estereotipizações,

ocorrências que se acentuam, sobretudo, pela dificuldade em se alcançar uma bem-

talhada definição para o termo. Não obstante, a mais recorrente imagem dos puritanos

veiculada ao longo da história — a de que o puritano é um “intolerante estraga-prazeres”

(BREMER, 2009, p. 99) — é aquela construída e propagada pelos ingleses da Era

Vitoriana. No século 18, para se ter ideia, o termo “puritanismo” era interpretado como “o

mais enérgico tipo de protestante”, como registrado por William Warburton (COFFEY,

2008, p. 335). Mantendo-se ainda nessa linha de conotação negativa, o adjetivo “puritano”,

no século 21, costuma ser empregado para agrupar evangélicos de inclinação conservadora

(COFFEY, 2008, p. 339).

Herdeiro da ideologia calvinista, o puritanismo americano reforça a existência do

sujeito sob o domínio das esferas pública e privada, que devem manter-se em equilíbrio, a

fim de que os “direitos individuais e as obrigações comunitárias” (BREMER, 2009, p. 2)

sejam ambas atendidas, de modo a alinhar a vontade pessoal com a vontade de Deus. A

sociedade que precisa atacar inimigos (ou seja, qualquer grupo ou indivíduo que não se

submeta ao “perímetro da cerca” (BREMER, 2008, p. 136) tem seus atos violentos

justificados porque a crença puritana preceitua que, se os oponentes não são destruídos,

Deus mesmo se encarregará de punir toda a comunidade. Nota-se, portanto, uma incisiva

intolerância contra alteridades que não se mostram adequadas aos padrões

comportamentais e religiosos assumidos pela coletividade (COFFEY, 2008, p. 332).

A fim de compreendermos mais amplamente o puritanismo americano, importa

recuperar os traços gerais do puritanismo na Inglaterra,4 norteado pelo sistema de crenças

elaborado por João Calvino (BREMER, 2009, p. 4, 54):

a) O puritanismo deve ser lido como um movimento reformador instalado na Igreja

Protestante inglesa, no século 16. O grupo puritano é o mais obcecado pela

purificação da Igreja, a ser conquistada pela renúncia a ritos católicos. As

mudanças propostas recaem principalmente sobre os sacramentos da eucaristia e

4 No que se refere à literatura, Bremer (2009, p. 28) aponta as seguintes obras como as contribuições magnas
do puritanismo inglês: Paradise lost (1667, de John Milton) e The pilgrim’s progress (1678, de John Bunyan).
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do batismo, sendo este último objeto de prolongadas controvérsias, já que nem

todos atendiam aos critérios impostos por uma ortodoxia seletiva e excludente

(HALL, 2008, pp. 144, 145).

b) Convocados a propagar a fé em Deus, os puritanos elegem a ação e a palavra

exemplares como modelos a serem seguidos. A pregação pública conquista o

apreço dos puritanos e os sermões passam a ser modelados pela racionalidade,

valorizando-se argumentos bem-estruturados. Ao reivindicarem para si o papel de

guias, pastores buscavam executar sua missão de orientar os cristãos a viverem

piedosamente, de maneira que fosse garantido o “crescimento espiritual”

(BREMER, 2009, p. 97) dos adeptos dessa ideologia.

c) Munido de ferrenha agenda anticatólica, o puritanismo acusava o Papa de ter

distorcido os rituais sacros e de ter desviado a Igreja Cristã de seu rumo inicial.

d) Promotor de um modo de vida frugal, o puritanismo proibia esportes e recreação

durante o Sabá. Qualquer forma de excesso é objeto do desprezo dos puritanos,

que nela reconhecem um desvio do caminho de Deus. No que se refere ao culto

divino, qualquer lugar é ideal para adoração, sendo mínima a própria mobília

necessária aos locais sagrados (BREMER, 2008, p. 131).

e) Prioridade é conferida à relação direta do indivíduo com Deus, que se revela

parcialmente por meio das Escrituras e que se caracteriza por ser um Deus

punitivo, capaz de condenar os homens pecadores ao inferno ou a enfermidades.

A Providência, então, adquire uma conotação maligna, principalmente por

autorizar o demônio a afligir os seres humanos com suas principais armas, quais

sejam: prazer e poder.

f) Deus é concebido como uma entidade intangível, impossível de ser compreendida

totalmente.

g) O legado deixado aos homens por Adão e Eva é um inventário de miséria e

sofrimento: tanto o corpo quanto a alma se dirigem à corrupção, e o prazer pelos

sentidos é uma afronta a um Deus desprezado: “Todos os puritanos aceitavam que

eram pecadores e que mereciam a condenação por suas transgressões contra a lei de

Deus, ainda que tivessem esperança de estarem dentre aqueles eleitos por Deus

para a salvação” (BREMER, 2008, p. 134). Nota-se que o legado calvinista tinge a

cosmovisão religiosa com tons pessimistas e dá margem a uma questão responsável

pelo tormento de muitos indivíduos: como saber, afinal de contas, quem foi eleito

para a salvação de Deus?
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h) A salvação de um indivíduo (ou sua condenação) é prerrogativa de Deus,

impossível de ser alterada mesmo havendo qualquer esforço do indivíduo julgado.

A lei divina deve ser respeitada, mesmo que não haja qualquer recompensa no pós-

vida. O mundo passa então a ser interpretado como um lugar de sofrimento, o

“teatro do julgamento de Deus” (BREMER, 2009, p. 45).

i) O puritanismo se caracteriza pela condenação de práticas sexuais consideradas

excessivas e desviantes, tais como: fornicação, adultério, homossexualidade e

zoofilia. O alcoolismo também era punido coletivamente, após oitiva do

magistrado responsável pela comunidade.

j) Resignação à manutenção das classes sociais, já que os puritanos argumentavam

que a existência de ricos e de pobres integrava os propósitos de Deus.

k) A família protagoniza o fundamento da sociedade puritana. Marido e mulher

devem responsabilizar-se pelos filhos, ensinando-lhes a comportar-se, ler e

escrever. Com o intuito de controlar os maus instintos infantis, os pais atiçavam-

lhes o senso de culpa quando alguma ação indesejável era executada.

No território estadunidense, um dos maiores desafios enfrentados pela comitiva

puritana foi a iminente necessidade de conversão dos nativos indígenas, considerados

filhos do demônio. A causa foi bem representada por John Eliot, que, em 1663, traduziu a

Bíblia e outros textos religiosos para o idioma algonquino (HALL, 2008, p. 145). A

interação entre puritanos e nativos causou, a estes, a perda de territórios e também o

desmantelamento de tribos (BREMER, 2009, p. 29).

No Novo Mundo, o éthos puritano instalado objetivava transformação

comunitária, sendo as “palavras e exemplo” (BREMER, 2009, p. 32) as eficientes

ferramentas para a mudanças sociais e comportamentais. Responsabilidade individual,

participação dos sujeitos na coletividade e avanço intelectual permaneceram três

importantes preceitos do puritanismo inglês nos Estados Unidos, embora ainda existam

posicionamentos controversos a respeito da interferência do puritanismo (quer seja

positiva, quer seja negativa), sobretudo porque o movimento, como argumentam Bremer

(2009, p. 99) e Coffey (2008, p. 332), tende a ser lido em suas dimensões políticas e laicas,

não em suas dimensões religiosas.

O diagnóstico chancelado por Bremer (2009, p. 106) conclui que, desde as décadas

iniciais do século 20, o puritanismo tem sido reconhecido como uma “influência

negativa na história americana”, posicionamento crítico adotado por teóricos como H. L.



Pensamento Literário e Filosófico Contemporâneo | 61

Mencken e Emma Goldman, que repudiaram a cultura do terror5 em que se baseia a

ideologia calvinista e que teria gerado distorções na percepção de mundo estadunidense,

dentre as quais os autores colocam em destaque a interpretação pervertida do próprio

corpo. Em sua obra The protestant ethic and the spirit of capitalism, Max Weber já havia se

atentado às imposições psicológicas decorrentes da doutrina calvinista da predestinação, a

qual, segundo o sociólogo, obteve êxito em instaurar ansiedade em relação aos eleitos

merecedores da salvação (COFFEY, 2008, p. 328).

Os movimentos evangélicos nos Estados Unidos têm encontrado a literatura

devocional como importante veículo para disseminação da herança puritana. A conclusão

apresentada por Coffey (2008, p. 339) é de que, no século 21, os Estados Unidos têm

revelado indícios de que aquela sociedade vive uma “ressurgência calvinista”. Coffey

(2008, p. 340) sustenta que o padrão social americano se caracteriza por uma tensa

dualidade, uma vez que as ideologias do país oscilam entre um modus vivendi piedoso

(herança puritana) e um mundano:

Na América, as coisas foram diferentes. É tentador sugerir que em lugar algum o
legado puritano tem sido maior ou mais duradouro do que nos Estados Unidos.
Por bem ou por mal, os conceitos de acordo, povo escolhido, milenarismo e
missão nacional permanecem vivos na cultura americana (COFFEY, 2008, p. 340).

Estudos que se dediquem à cultura sulista demandam, obrigatoriamente, a investigação

da influência exercida pela religião, já que, desde o início do século 19, a “demografia e

prática religiosas” (HILL, 2006, p. xvii) têm sido protagonizadas por grupos protestantes

evangélicos, dentre os quais se destacam os batistas, metodistas, presbiterianos e

pentecostais.6

Samuel S. Hill (2006, p. xii), editor geral do volume sobre religião da Encyclopedia

of southern culture — projeto amparado pela Universidade do Mississípi —, enfatiza a

cultura sulista como um objeto inexaurível de pesquisa e observa atentamente que,

embora a globalização (sobretudo por meio dos contingentes migratórios) tenha

imprimido sua plástica influência sobre os antigos paradigmas sociais da região, as raízes

puritanas sulistas se mantêm. Abordagens comparatistas e interdisciplinares, sugere-nos o

5 Ao analisar especificamente o caso da Nova Inglaterra, David H. Hall (2008, p. 148) realça o medo que as
pessoas comuns (sobretudo) começaram a nutrir em relação à religião, uma vez que se disseminava o
pensamento — com base em Coríntios I, 11:28-30 — de que quem participasse da Eucaristia sem merecê-la
estaria comendo e bebendo sua própria condenação. Incessantemente reforçada, bastou tal advertência para
que muitos fiéis (que se autojulgavam impuros) abandonassem suas práticas religiosas.
6 Em sua obra The mind of the South (à qual retornaremos posteriormente), W. J. Cash (1991, p. 57) observa que
“[p]or volta de 1850 quase todo seminário não anglicano de certa importância no Sul, exceto a Universidade
da Virgínia, estava nas mãos de faculdades evangélicas. O triunfo das seitas evangélicas também envolveu
naturalmente o estabelecimento do ideal puritano”.
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comentário de Hill (2006, p. xiii), ampliam a compreensão da cultura sulista por meio de

iniciativa dialética e contribuem com a compreensão sobre como o próprio

protestantismo sulista tem sido remodelado nas últimas décadas.

A argumentação de Hill é importante condução crítica para que seja possível

redimensionar o exato contexto religioso a partir do qual William Faulkner criou suas

tramas. Adicionalmente, Hill associa, às mudanças oriundas da globalização no Sul

americano marcadamente a partir da década de 1990 (com a acentuação da imigração de

grupos hispanófonos) a expansão das vertentes exploradas pela literatura do local.

De acordo com sua leitura, vozes minoritárias (até então mantidas silenciadas,

como dos gays, lésbicas e dos white trash) encontram espaço, na literatura, para

manifestação e representação do contrapelo da realidade. Tal movimento mapeado

reforça como sempre a literatura sulista tem viabilizado o registro da “memória cultural”

(HILL, 2006, p. xii) a partir de todas as situações de tensão vivenciadas pela sociedade

americana, de modo a colocar em situação de acareação os grupos dominantes e os grupos

minoritários. Apesar de tal expansiva coleta de vozes ter se acentuado a partir dos anos

1990 (é essa a argumentação de Hill), importa chamar a atenção para o fato de que já

William Faulkner, em décadas anteriores, cuidou de explorar a literatura gótica como

espaço para manifestação de vozes oprimidas e de tópicos tabu.

The mind of the South, ensaio publicado em 1941 por W. J. Cash, figura hoje como

icônico texto a respeito dos baluartes e da dinâmica da cultura sulista, cujas contradições

são postas sob denúncia pelo ensaísta. Escrita a partir de esforço intuitivo e mnemônico

do autor (ele próprio um sulista nascido na Carolina do Sul, território de forte imigração

irlandesa e escocesa), a obra busca traçar o modus operandi das relações interpessoais e das

variáveis sociais do Sul, dentre as quais se destaca a religião protestante — robusta

ideologia que intenta perpetuar paradigmas sociais nutridos pelos mitos do Velho Sul.

Para se ter ideia do seu potencial de reverberação, é sustentada pela religião a crença de

que a escravidão possui vantagens e de que corresponde a um plano de Deus (WYATT-

BROWN, 1991, p. xxx).

No ensaio introdutório a The mind of the South, redigido em 1991 por Bertram

Wyatt-Brown, destacam-se as vertiginosas mudanças econômico-sociais ocorridas na

cultura sulista nos anos 1940. Criação de rodovias, mecanização agrícola (principalmente

para a colheita do algodão) e facilidades domésticas intensificaram e consolidaram um

cenário de desenfreadas mudanças que já haviam se iniciado (para a maioria, de forma

traumática) no período pós-Guerra Civil (1861-1865). Proporcionalmente à curva
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ascendente das alterações, a execução de contrainiciativas conservadoras também ganhou

em intensidade, tendo a religião aí participado como força violenta e fermento para a

manutenção de mitos e constructos da tradição e do “temperamento coletivo” (WYATT-

BROWN, 1991, p. x) sulistas.

A religião é apresentada por Cash como uma das forças úteis à manutenção do que

ele denomina “ideal selvagem”, ou seja, “a determinação da sociedade branca de preservar

com truculência masculina aquelas tradições, costumes e rotinas mentais que foram

tradicionalmente honradas” (WYATT-BROWN, 1991, p. xvii) e associadas ao Sul,

território associado pelo historiador George Fredrickson à Herrenvolk nazista em sua

crença de distinção.

A própria Guerra Civil justificou-se por ideais religiosos: os sulistas seriam o

“povo escolhido” (CASH, 1991, p. 80) e a violência do combate seria necessária para que o

Anticristo, ou seja, o Deus dos ianques, fosse destruído. Desse ideal selvagem, argumenta

Cash (1991, pp. 90, 91), decorrem a intolerância sulista contra qualquer forma de alteridade

e a imposição cíclica da cultura, que dá à luz homens que não transcendem a condição de

serem “réplicas virtuais uns dos outros” (CASH, 1991, p. 91).

Cuidando de compor o perfil religioso-espiritual do Sul, Cash (1991, pp. 53, 56)

assinala inicialmente que o sulista, descendente do sangue celta pagão, estaria mais

propenso às “sugestões do sobrenatural” (CASH, 1991, p. 54) e à interferência de medos

atávicos. Embora a cultura sulista — anunciam as lendas da região, conforme menciona o

autor — tenha recebido, em princípio, forte influência anglicana, o mais importante

legado intelectual da cultura pode ser indicado como a “teologia protestante do século

16” (CASH, 1991, p. 54). No entanto, a racionalidade anglicana não teria guarnecido as

demandas emocionais do sulista, para quem deveria ser reservada uma “fé tão simples e

emotiva como ele” (CASH, 1991, p. 56):

Uma fé para arrebanhar os homens em hordas, para aterrorizá-los com sua
retórica apocalíptica, para lançá-los no poço, resgatá-los e finalmente trazê-los aos
gritos à congregação da Graça. Uma fé, não de liturgia ou livro de orações, mas de
frenesi primitivo e de sacrifício de sangue […]. O Deus exigido era um Deus
antropomórfico — o Jeová do Velho Testamento […]. Um tirano passional e
temperamental […] O que era exigido aqui, em outras palavras, era o Deus e a fé
dos metodistas, dos batistas e dos presbiterianos (CASH, 1991, p. 56).

Esse Deus calvinista delineado por Cash imprime, à religião sulista, portentosa

dramaticidade e terror, responsáveis por afastar a cultura de uma concepção racional e

apática de religião. A representação de um “Deus tribal” (CASH, 1991, p. 79), de um

“imperioso mestre de um show de marionetes” (CASH, 1991, p. 81), de uma Providência
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perversa dominada pela ira, como mostrou Joel Porte (1974), é escolha estética comum às

obras góticas de William Faulkner.

Por habitar uma região climática diferenciada da gélida Nova Inglaterra, o sulista

teria enfrentado mais dificuldades em observar os preceitos puritanos, uma vez que o

calor do Sul o convidaria ininterruptamente à languidez e à luxúria. Na leitura de Cash

(1991, p. 54), esse seria o dilema mais persistente no que se refere à espiritualidade sulista,

cindida entre o preceito ao ascetismo e a fruição sensorial hedonista. Ainda que

problemático tal fatalismo geográfico e planificador de Cash, sua observação não

desmente a dificuldade puritana de os sulistas se haverem com a carnalidade, tema

frequentemente posto em cena pelo gótico em Faulkner, modo e convenção literária

escolhidos para representar a “cisão fundamental na psique [sulista]”, “um tipo de

esquizofrenia social” (CASH, 1991, p. 58).

O PURITANISMO EM WILLIAM FAULKNER

A obra William Faulkner: the Yoknapatawpha country é indispensável legado

crítico que herdamos de Cleanth Brooks (primeira publicação em 1963), um dos mais

eminentes estudiosos da literatura de William Faulkner. A leitura do estudo mapeia as

tensões fundamentais que subjazem à poética faulkneriana, além de lançar luz sobre

detalhes da construção de Yoknapatawpha, o condado “ficcional” do romancista

estadunidense. Brooks (1966, p. 1) nos serve de lúcido guia para adentrarmos o território

faulkneriano e, dentre as constatações iniciais, o crítico nos chama a atenção para o fato

de que a província sulista, sustentada por uma cultura agrícola e organizada em vilarejos

e cidadezinhas, se destaca sobranceiramente por seu código religioso, ainda que se trate

de um “conjunto de valores obsoleto”. Em estudo posterior — William Faulkner: toward

Yoknapatawpha and beyond (primeira publicação em 1978) — Brooks (1990) confirma o

substrato puritano das obras de Faulkner e examina, por meio da figura de Thomas

Sutpen (o herói-vilão de Absalom, Absalom!), a relação existente entre o protestantismo e o

desenvolvimento econômico.

Os protocolos religiosos da região, frutos do protestantismo sulista, recebem do

romancista diversificado tratamento no desenvolvimento de suas obras, embora seja

notável sua representação como uma “força sinistra e opressiva” (BROOKS, 1966, p. 14)

que se transforma em justificativa e força para a ocorrência de atos de violência, quer

sejam interpessoais ou autoperpetrados contra o próprio indivíduo. Em The unvanquished,
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por exemplo, “uma das características da religião de Rosa é seu forte senso de retidão e a

severidade para consigo mesma” (BROOKS, 1966, p. 95).

Bem construída ao molde protestante, a relação costumeiramente firmada entre

Deus e o sujeito faulkneriano representa o vínculo profundamente pessoal de tal

interação, posto que se confirmam tanto a dispensabilidade dos sacramentos como

iniciativas de mediação quanto a submissão do pecador, que está à mercê do perdão

divino. Rituais são dispensados pelos puritanos faulknerianos, que se aferram

obsessivamente à execução do que julgam ser a justiça divina. Concebida por essa

vertente, a imagem de Deus se afasta diametralmente daquela de um Criador

misericordioso e disposto a colocar novamente no caminho reto suas ovelhas extraviadas.

Personagens faulknerianos como Lena Grove (Light in August) experimentam

uma jornada existencial que assinala as dificuldades enfrentadas pela casta dos white

trash. Como assinalamos acima a partir da argumentação de W. J. Cash, o espírito sulista

tende a ser posto em cena (sobretudo pela literatura, podemos acrescentar) em seus

dilemas e tormentos, dentre os quais se destacam os impasses impostos pela sexualidade.7

Apesar de brancas, mulheres jovens e pobres recebem frequente julgamento social quando

confirmada a prática da fornicação e se tornam alvo de execração pública quando se

anunciam grávidas.

Brooks (1966, p. 18) nos sugere que tais transgressões na esfera sexual estão

associadas aos obstáculos financeiros enfrentados por uma casta que conhece a pobreza

em primeira mão; no entanto, reforça a prudência de não se estender tais atos de forma

generalizante porque, ainda que haja ocorrências desses excessos comportamentais,

“mesmo os jovens homens selvagens e as jovens mulheres ‘fáceis’ têm por detrás de si uma

tradição moral soturna, da qual decaem ou contra a qual nutrem consciente revolta”

(BROOKS, 1966, p. 18). A matriz de uma tal austeridade moral corresponde à tradição

puritana, que, a um só tempo, é objeto da admiração e da rebeldia de um romancista que

explora amiúde o tema da alienação comunitária, protagonizado por transgressores

morais que se tornam vítimas de um “protestantismo fogo-do-inferno” (BROOKS, 1966,

p. 62).

Em Faulkner, as representações das rotinas e ideologias religiosas conquistam

multiplicidade temático-visual, embora tenhamos de interpretá-las à luz do calvinismo,

que fixa fundamentalmente a imagem de um Deus vingativo e que desfere sua

7 Para Cleanth Brooks (1966, p. 331), Quentin Compson é um personagem de The sound and the fury que se
reconhece atormentado quando experimenta o “colapso da moralidade sexual”.



Pensamento Literário e Filosófico Contemporâneo | 66

impiedosa justiça sobre os pecadores. Essa postura sinistra da Providência lança as bases

necessárias para que Faulkner, ao molde puritano, amplie a dramaticidade religiosa,

reconhecida, por personagens da estirpe de Vernon Tull (As I lay dying), como uma

“retórica sentimental” (BROOKS, 1966, p. 151) que, em última análise, se denuncia como o

palavreado envernizado de um discurso vazio.

A cosmovisão calvinista posta em cena por Faulkner nos posiciona diante de

tensões sociais emblemáticas à sociedade sulista de seu tempo. Suas obras conferem

destaque, essencialmente, tanto à instabilidade social decorrente da abolição da

escravatura — instabilidade oriunda do comportamento reacionário da classe branca —

quanto ao contraste instalado entre paradigmas comportamentais antigos e o modus

vivendi originário da modernização da sociedade sulista.

Nas obras faulknerianas, principalmente naquelas que conferem destaque às

decadentes famílias aristocráticas do Sul (como as famílias Compson e Sartoris), a

emulação moral apregoada pela raiz calvinista é lida como iniciativa característica ao

perímetro dentro do qual transitam os personagens. Há sempre rememoração de fatos que

se tingem melancolicamente, porquanto servem como referência comparativa entre um

passado moralmente ideal e um presente marcado pela alienação dos valores nucleares da

sociedade sulista (como, por exemplo, a defesa à honra familiar). A emulação corresponde

reiteradamente ao anseio de manter, em um presente que se reconhece atingido pela

modernização socioeconômica e moral, o rígido código moral que servira de bússola

existencial às gerações precedentes.

A cisão possível entre religião e o dia a dia também é posta em cena a partir da

movimentação e das escolhas realizadas por personagens que, sendo obsessivamente

apegados à observância estrita de doutrinas religiosas consideradas ortodoxas, pouco

realizam em prol de seu próximo, ou contrariamente por personagens que, quer adotem

esquemas religiosos dissidentes, quer renunciem a qualquer preceito religioso, são capazes

de nutrir empatia por outrem e de, consequentemente, praticar os verdadeiros princípios

da religião.

Justificado e exaltado pela classe dominante, o trabalho é reiteradamente talhado,

no universo faulkneriano, como uma atividade perversa. À luz da ideologia dos brancos,

o trabalho é a variável social que reforça a condição social de um indivíduo e o submete à

manutenção do status quo em sociedades tradicionais, limitadas geográfica e

ideologicamente. Embora haja ingênuos trabalhadores que executam fielmente suas

tarefas, crendo no bem-estar coletivo que estão a promover, existem predominantemente
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aqueles que distorcem a dignificação atribuída ao trabalho, utilizando-o como meio à

exploração de outras pessoas e à realização de atos ilícitos motivados, exclusiva e

obsessivamente, pelo apego ao dinheiro.

Ao caracterizar literariamente a sociedade sulista de seu tempo, Faulkner faz

questão de nos posicionar diante de uma comunidade essencialmente protestante

(herdeira do calvinismo); não obstante, a remodelagem garantida à ambiência e a temas

góticos prioriza a negativização de todos os fundamentos calvinistas que, em sua

essência, devem ser entendidos de forma positiva. O preceito de Winthrop a respeito do

bem coletivo infiltra-se de forma instigante nas obras do romancista: por um lado, o

público conquista vitória sobre o individual quando observamos a manutenção do modus

vivendi das pequenas localidades à custa de violência física (ex.: linchamento) e de

violência psicológica (preconceito, rechaçamento social). São eventos que reforçam a

vitória do coletivo sobre indivíduos que, para sua desgraça, seguem na contramão e que,

por um ou outro estratagema, devem ser punidos. Por outro lado, a modernização da

sociedade sulista (e as tensões decorrentes do embate entre o novo e o antigo) é também

constante objeto focalizado por Faulkner e de sua análise desdobra-se,

fundamentalmente, o apego à promoção individual. Não mais importam quaisquer

códigos de honra ou quaisquer valores familiares tradicionais que, custasse o que custasse,

eram transmitidos de geração a geração. O coletivo é desprezado em nome do Eu, o novo

totem a ser venerado, o novo agente responsável pela fabricação de riqueza material.

Por fim, no universo faulkneriano, a corrupção humana apregoada por Santo

Agostinho e por Calvino figura frequentemente ligada às pulsões sexuais (que costumam

incitar a quebra de códigos religiosos e morais), ao apego patológico à ascensão social

(possível a partir de enriquecimento individual, nem sempre lícito) e à tendência humana

de cometer o mal.

Ao retomar e ao dar sequência a estudos (como o de Joel Porte) que firmam

diálogo entre o gótico faulkneriano e suas raízes calvinistas/puritanas, esta pesquisa

confirma a profícua associação possível de ser estabelecida entre (1) os princípios

calvinistas, (2) a remodelagem de tais princípios em território estadunidense via

puritanismo americano e (3) a densa e instigante produção literária de William Faulkner.

Os traços gerais aqui registrados convidam-nos à fruição dos romances faulknerianos, à

valoração de tais obras a partir do tópico cultural recortado (cultura religiosa sulista) e à

apresentação de incursões críticas que se somem ao vasto repertório crítico que os textos

escritos pelo vencedor do Nobel de 1949 já conquistaram. Como último trunfo, não
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menos importante, esta pesquisa viabiliza a compreensão de movimentos neocalvinistas

contemporâneos e, mais do que isso, instiga ao aprofundamento comparatista de outras

reverberações culturais que, em seu fundamento, se sustentam em princípios religiosos.

Toda a inquietação intelectual promovida pelas obras de Faulkner termina por

chancelá-las como textos que transcendem o princípio da stabilitas. Ao decalcarem

literariamente o ser humano, sem distinção ou preconceito, em suas bem-aventuranças e

em seus opróbios, os textos nos encorajam ao movimento, à ação: seja para construção de

novos caminhos e possibilidades existenciais, seja para a destruição de falsos princípios ou

de paradigmas obsoletos, gangrenados.
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JOÃO VÊNCIO, O NARRADOR TRANSCULTURADO

Wellington Marçal de Carvalho
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

INTRODUÇÃO

A cidade crioula restitui ao urbanista que gostaria de
esquecê-la as camadas de uma identidade nova:

multilíngue, multirracial, multi-histórica, aberta,
sensível à diversidade do mundo.

Nota do urbanista ao Marcador de Palavras

Neste capítulo, o romance de Luandino Vieira João Vêncio: os seus amores será

analisado especificamente como exercício literário realizado pelo escritor angolano, ao

tornar o narrador, identificado como João Vêncio uma ferramenta que explora várias

feições do movimento que Lívia de Freitas Reis, no texto Transculturação e

transculturação narrativa, problematizando o conceito de Fernando Ortiz, denomina

transculturação.

O termo “transculturação”, cunhado em 1990, designa:

as fases do processo de transição de uma cultura a outra, já que este não consiste
somente em adquirir uma cultura diferente, como sugere o sentido estreito do
vocábulo anglo-saxão, aculturação, mas implica também necessariamente a perda
ou desligamento de uma cultura precedente, o que poderia ser chamado de uma
parcial desculturação, e, além disso, significa a consequente criação de novos
fenômenos culturais que poderiam ser denominados neoculturação […] No
conjunto, o processo é uma transculturação e este vocábulo compreende todas as
fases da trajetória (REIS, 2005, p. 487).

Esse conceito foi, posteriormente, transposto do aparato antropológico/cultural para

considerações de obras literárias por Ángel Rama (RAMA, 2008, p. 190; TRIGO, 1997, p.

147). De acordo com Rama, três operações fundamentais ocorrem no interior das

narrativas por ele consideradas transculturadoras: o uso da língua, a estruturação literária

e a cosmovisão.

No presente trabalho, postula-se que, no romance analisado, as três operações estão

presentes: i) uso da língua: Luandino não tenta imitar a fala regional, de dicção

mussequeira. Ao sentir-se parte dela, procura elaborá-la com finalidades artísticas,

investigando as possibilidades múltiplas que a língua proporciona para a construção da

língua efetivamente literária; ii) estruturação literária: dividendo artístico que produziu a

volta a estruturas literárias pertencentes a tradições orais [ou, às fontes da narrativa oral];
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e iii) cosmovisão (como mecanismo que engendra significados): é o espaço onde se

consolidam os valores e as ideologias, e funciona como reduto da resistência contra as

influências homogeneizadoras da modernização de origem estrangeira.

Ainda de acordo com Rama, acompanhado no texto de Reis, a mediação

alcançada pelos narradores transculturadores foi resultado de séculos de contato e

negociação cultural que gerou um paulatino acrioulamento, ou assimilação, das

expressões culturais europeias e sua hibridação ao longo da história.

Por tudo isso, a personagem João Vêncio em João Vêncio: os seus amores, de

Luandino Vieira, funcionaria como um exemplo de narrador transculturado? Parece ser

essa uma hipótese razoável.

A NARRATIVA TRANSCULTURADA

De acordo com Reis (2005, p. 468), a forma com que Ortiz analisa o processo

civilizatório cubano, com suas sucessivas ondas migratórias de origens e culturas diversas,

seus consequentes des/encontros, choques, disputas, aplastamento racial, desarraigamento

cultural e geográfico, para alcançar, enfim, a dolorosa convivência e posterior

interpenetração cultural, muito faz lembrar a urdidura narrativa construída por

Luandino em João Vêncio: os seus amores e, por conseguinte, a própria história de

constituição da nação angolana.

A transculturação implica a articulação de processos aparentemente antagônicos: o

impulso modernizador ao qual estão expostas as subculturas regionais que tornam

relativa a autonomia dessas culturas, bem como, a capacidade modeladora das

subculturas regionais para fazer frente a essa força modernizante (ORTIZ; MÁRQUEZ,

1997, pp. 198, 199).

A respectiva produção literária, oriunda dessa ambiência culturalmente plástica,

integradora de novas estruturas formais sem recusa das próprias tradições fundamenta a

proposta que Ángel Rama irá denominar de literatura de transculturação. Ainda segundo

Dias (2007, p. 487) o conceito de transculturação literária empresta espessura histórica e

ajuda a compreender e explicar a marca que distingue os povos americanos de outros

povos do planeta e, por que não dizer, é um operador conceitual válido para se pensar,

também, a angolanidade.

É possível então perguntar se o romance de Luandino analisado responde à

seguinte questão levantada por Moranã (1997, p. 139), a saber: Como se constituem e se
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canalizam discursos contra-hegemônicos e contraculturais em sociedades neocoloniais,

constitutivamente híbridas, dependentes e marginalizadas?

Luandino desloca o olhar para a experiência dos “ambakistas” e oferece, no campo

da literatura, uma resposta possível a esse questionamento.

PLAUSIBILIDADE DO EXERCÍCIO AMBAQUISTA

Segundo Dias (2007, pp. 326, 327), o maior e mais visível dos grupos de

intermediários comerciais, de descendência e cultura mista, europeia e africana, cujas

atividades estavam intimamente ligadas à manutenção e à expansão do poder português

no interior, centrava-se em Luanda, onde uma poderosa oligarquia de famílias mestiças

dominava o tráfico escravagista e os assuntos militares e administrativos da colônia.

Destacavam-se também os diferentes agrupamentos e comunidades de ascendência

predominantemente africana, os quais falavam português e se identificavam como

cristãos. Um dos mais afamados destes agrupamentos eram os chamados “ambakistas”,

que surgiram no interior a leste de Luanda.

As origens históricas dos “ambakistas” remontam:

à conquista e à construção, em 1617, de um presídio português no local chamado
Mbaka, perto do rio Lukala e próximo de Lukamba, importante centro de tráfico
de escravos [...] Devido à localização relativamente distante de Mbaka dos centros
europeus da costa, a sociedade colonial de Mbaka diferenciou-se gradualmente da
dos núcleos da costa, de modo que, nos finais do século XVIII, as comunidades
ambakistas eram de ascendência predominantemente negra. Tal diferença cultural
de Mbaka relativamente a Luanda foi reforçada ainda pela modificação dos
padrões linguísticos do hinterland sob a influência dos efeitos do tráfico, dando
lugar à emergência de dois dialetos da língua kimbundu, um centrado em Luanda
e o outro falado pelos naturais da zona oriental da colônia, nomeadamente,
Mbaka. A fraqueza da presença metropolitana favorecia a emergência dessa nova
comunidade econômica e cultural no espaço colonial português [...] Mbaka
constituiu, assim, uma vasta fronteira territorial e política oscilante entre a zona
ocupada administrativamente pelos portugueses e as sociedades africanas
autônomas vizinhas. Mas também constituiu uma ‘fronteira’ no sentido mais
metafórico, como lugar de interação entre diferentes modelos sociais e culturais,
europeus e africanos [...] Os negociantes brancos da costa, ignorantes das condições
do negócio no interior, tornaram-se muito dependentes dos conhecimentos e da
experiência dos intermediários comerciantes africanos, em especial os naturais de
Mbaka (DIAS, 2007, pp. 327, 328).

Apesar do fato de os ambaquistas gozarem de grande prestígio político, a denominação

“ambaquista”, no vocabulário português, transformou-se cada vez mais num rótulo de

significado negativo e, na documentação colonial, tornou-se sinônimo de “trapaceiro”,

“judeu” ou “cigano”. Mais uma vez recorre-se a Dias (2007, p. 337) que sublinha a
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complexidade das dinâmicas sociais e culturais geradas pela abertura do tráfico

transatlântico nas diferentes sociedades africanas da costa e do interior angolano.

No século XIX, o termo ‘ambakista’ […] referia-se a populações culturalmente
heterogêneas e muito diferenciadas social e politicamente. Tratava-se sobretudo
de populações ‘diaspônicas’, afetadas, em diferentes épocas históricas, por
processos de deslocação e de regeneração em função das oportunidades mercantis,
das pressões do colonialismo e dos contatos transculturais não só europeus como
eventualmente também africanos. [Esses povos] construíram novas identidades na
base da adaptação e incorporação de símbolos culturais portugueses e católicos
cristãos […] Pensar o caso dos ambakistas demonstra claramente as ambivalências e
paradoxos produzidos historicamente por esses processos sincréticos, que
perturbam quaisquer tentativas de interpretar as relações coloniais portuguesas
em Angola em termos de uma simples dicotomia entre colonizador e colonizado
[…] Assim, o governo colonial português entendeu os comportamentos ambakistas
como uma troça dos valores civilizados europeus, profundamente ameaçadora da
sua autoridade (DIAS, 2007, pp. 338, 339).

Durante muito tempo, os ambaquistas foram muito empregados pela administração

portuguesa para fazerem a intermediação entre ela e os angolanos, funcionando como

tradutores e, muitas vezes, como informantes. Pode-se observar a partir de então o

ambaquismo literário como uma tentativa de escrever num português que o “português”

de Portugal não conseguira compreender.

É exatamente o que se vai encontrar no romance João Vêncio: os seus amores. A obra

foi escrita no período compreendido entre 27 de junho a 1 de julho de 1968, quando

Luandino estava preso no Tarrafal, acusado de exercer atividades anticolonialistas. Ela

apresenta, logo após o título, a explicação: “uma tentativa de ambaquismo literário a

partir do calão, gíria e termos chulos”. O comentário pode indicar que o escritor se vale,

no romance, da tradição dos habitantes de Ambácar, os quais tinham enorme facilidade

de aprender o português.

Não por mero preciosismo, merece destaque a versão em língua inglesa da obra

que, se não esfacela completamente a intenção do autor, pelo menos é infeliz ao tentar

escamotear o labor estético realizado. Segundo Shreve (1991, p. 157, grifo nosso), consta

como subtítulo no original “our experiment in literary eloquence founded on slang,

patois, and pimp terminology”.

A redução aparente do campo de significação do efeito ambaquista incutido no

texto de Luandino obtida ao se traduzir a advertência do seu subtítulo para algo do tipo

“eloquência literária” não deve ser ignorada por aqueles realmente interessados em

perquirir o real significado dessa obra para o elenco da literatura produzida por países

colonizados. Definitivamente, na tradução inglesa, não se sabe ao certo devido a qual

motivação, acaba por empobrecer sobremaneira o sentido original. Muito embora João
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Vêncio domine a arte de bem falar, o êxito de sua narração se origina mais em função do

ardil verbal ambaquista ao utilizar a língua portuguesa transgredida do que simplesmente

pelo fascínio resultante de sua sedutora oratória.

A respeito de João Vêncio, personagem principal do romance, como bem acentua

Santos:

nos é revelado que o modo de falar tão peculiar da personagem […] que difere do
muadié, é proveniente de sua origem como ele mesmo anuncia no mesmo
fragmento: ‘Sim, ambaquista, mukua-Ngulungu, matuense nada matumbo.’
Natural de Ambaca, mais especificamente do Golungo Alto, com a expressão
matuense em sua fala sendo utilizada para enfatizar que veio mesmo do interior.
O ‘sim’ pressupõe uma resposta a uma pergunta do muadié que provavelmente
logo de início de conversa nota o fluir diferente das línguas faladas por ambos
(SANTOS, 2009, p. 103).

Faz-se presente uma forma de “subversão estética”, que se operacionaliza no interior da

própria língua do opressor e também por outros elementos, como o quimbundo e as

línguas estrangeiras. Conforme argumenta Fonseca (1999, p. 47), não se deve nem

preencher a linguagem do poder, tampouco se fechar em um retorno às origens, de outro

modo, saber usar a língua do dominador, e os outros elementos de que dispõe a seu favor.

Logo, o fio da fala de Vêncio é múltiplo, assim como o são as miçangas e a identidade

que ele constrói. Nesse sentido, é vário, nunca único e fixo.

Além desse dado que acentua, no romance, a duplicidade de sentido dada à

expressão “ambaquismo literário”, a obra ainda apresenta apontamentos para um glossário

para uso exclusivo do autor, que subverte a função do recurso e funciona como mais

uma estratégia de subversão do texto.

NARRAÇÃO TRANSCULTURADA EM JOÃO VÊNCIO

O romance tem início com a fala de João Vêncio que, utilizando-se da metáfora

do fio de miçangas, tenta responder ao seu interlocutor, o muadié, o motivo de ele estar

na quionga [prisão].

De acordo com Santos:

Na quionga, narrador, João Vêncio, e narratário, muadié, realizam a longa
conversa que nos chega por meio dessa narrativa luandina. E é por meio dessa
conversa que também nos chegam todas as histórias de João Vêncio, um contador
nato. Personagem fugidia […] o habilidoso narrador constrói uma teia de histórias
para justificar uma outra: a de estar preso por motivo de tentativa premeditada de
homicídio frustrado (SANTOS, 2009, p. 91).
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A seguir apresenta-se uma pequena amostra do rol de acontecimentos, de forma bem

sintética, todos recuperados por meio da fala da personagem principal João Vêncio: a

traição de sua mulher com o sô Ruas (branco), a tentativa de lavar a honra, a explicação

dos seus três amores como componentes da estrela de três pontas, sendo uma das pontas o

primeiro dos amores, a Maristrêla. Além dessa personagem, entram no enredo o

bolchevique Diodato que era casado com a louça-da-china e uma vez por ano a

espancava, a menina Tila, e o amor homossexual com o Mimi.

O narrador fala ainda de sua crença religiosa e mostra ao leitor o padre Kamujinha

[pai-de-umbanda] e ainda Florinha, que é o centro da estrela. Há uma bela cena em que

Vêncio rememora o encontro com Mimi no mar. Fala do nhô Pidrim doceiro (verdiano

mica) que “tinha partes de selfemeide”, fama de maricas construída pela Tuta, a mulher,

escrava, originária do Sulo.

A fala da personagem se constrói de fragmentos de lembranças: narra, por

exemplo, a fuga com Mimi, a fuga do seminário, ou melhor, do espaço em que tinha

contato com o discurso religioso disseminado pelos padres; volta sempre à classificação

do “crime” que acabou não acontecendo, valendo-se do que lhe diz o juiz sobre alínea

“dê”, que o considera sexopata.

Ao mesmo tempo em que fala de si, relembra o linchamento de Florinha,

“desviadora de meninos, cadela” (VIEIRA, 1979, p. 79) ocorrido quando Vêncio tinha

oito anos. O amor das muitas mulheres, suas pontas e centro de estrela, remetem ao amor

por Luanda.

Dessa infinidade de subnarrativas que são propiciadas pela verborragia de Vêncio

nasce, conforme expõe Padilha (2001, p. 43), uma outra possibilidade textual, ou uma

nova matriz, que, por seu turno, proclama um armistício na guerra da linguagem por sua

libertação. A fala de Vêncio pode ser considerada como um relato que estará a todo o

tempo em choque com a língua portuguesa. Um relatar que é eminentemente oral e que

entra em choque com a repressiva língua escrita do colonizador (PEREIRA, 1999, p. 60).

Para Santos (2003, p. 192), o tratamento que Luandino dá à linguagem aponta para um

aspecto da narrativa, qual seja: o da fragmentação do discurso. Essa fragmentação

demonstra-se nos pontos sombrios construídos pelas falas, nas imagens e na própria

construção do discurso que formam a narrativa. As línguas faladas em Angola tensionam

a língua herdada do colonizador, confrontam-se e marcam as diferenças existentes entre

os diversos contextos culturais. Vêncio exemplifica bem o modo de fala ambaquista e seu
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ardiloso trato com a língua do colonizador, para daí extrair o máximo de vantagem e

angariar, inclusive, a anuência de seu interlocutor, o muadié.

A narração transculturada de Vêncio é um amplo espectro no qual se entretecem,

em seu jogo de narrar, uma incomensurável gama de misturas, deslocamentos e, porque

não, migrações (não apenas no sentido geográfico, mas, sim, no trânsito de saberes) de

culturas, imbricamentos espaciais, tudo ocorrendo sempre de forma tensa. A título de

ilustração, apresentam-se três fragmentos nos quais se efetivam esses agenciamentos. De

chofre, Vêncio relata a sua origem já caleidoscópica:

Sou de nascimento branco, cruzado. E educação de criança tive, de mãe e
madrasta. Mulato-sem-santo é boato, difamação de camuelos de nossa pele, nossos
trucos com as baronas […] Acendi as três velas do amor, o turíbulo com o incenso
da mentira […]. Eu gramo muito as donzelas, mulher comigo é eva antes do
pecado (VIEIRA, 1979, p. 17).

Na passagem seguinte observa-se a perplexidade de João Vêncio em ter seu suposto crime

julgado por um “puto”, demonstrando o choque cultural. Bem verdade que, mais uma

vez, é o ponto de vista de Vêncio que é evidenciado:

Muadié veja agora, clarividente: amor é o ‘tidiano, é jornal? Um irivir que não
gasta? Agora o senhoro ria comigo nesses putos do tribunal, alínea bê: que não sei
quê –não sei qual-como que-já que-visto que, visto como [...] relatório médico
atestando por sua honra – o sádico, o herejes sou eu. Que mão me dá sapiência de
cabelo branco em cabeça de monauisso[criança]? (VIEIRA, 1979, p. 28).

Por fim, no excerto seguinte:

Muadié: eu gramo de Luanda – casas, ruas, paus, mar, céu e nuvias, ilhinha
pescadórica. Beleza toda eu não escoiço. Eu digo: Luanda – e meu coração ri, meus
olhos fecham, sôdade. Porque eu só estou cá, quando estou longe. De longe é que
se ama. Porque eu não gosto as gentes – camundongos dum raio! O governo devia
de fazer sanzalas longe para irem morar estas alimárias. A cidade ficava só a beleza
vaziada, casas e árvores, tudo mais quanto. Ninguém que vinha-lhe estragar com
suas catingas. Eu não alinho com caluandas: tanto faz é branco, tanto faz é negro,
tanto fazia misto mesmo, eu cuspo. Manientos gajos! – com sua sanzalazita. Eles
não sabem que tem Niuiórque, Nagasáki? Roma imperial, as escandinávias?
Fidascaixas bucais! (VIEIRA, 1979, p. 81).

Vêncio, sagaz que é, lança mão de seu estatuto enquanto ser deslocado para, novamente,

sensibilizar o seu ouvinte, o muadié.

De acordo com Guimarães (2008), por linhas tortas, João Vêncio chega para

confundir e fazer pensar, e nenhuma das suas facetas consegue abarcar sua personalidade

e verdade. Como preconiza Fonseca (1999), ao querer-se completo, Vêncio se anuncia

outros, muitos, e é esse corpo sempre provisório que emblematiza o corpo plurissonante

de sua cultura, aliás de todas as culturas, quando assumem a sua heterogeneidade.
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PALAVRAS FINAIS

Todos me olhavam para saber o que fazer: os oficiais
de justiça comunicavam condenações, penhoras eram
feitas e Ti-Cirique nos explicava [...] o que o direito
francês entendia por manda de prisão, cassação de

direitos cívicos, perdas e danos [...] Sabíamos ressuscitar
nossos barracos, agarrar os ceerresses, passar com nossos
materiais nas barbas do bekê, mas o que fazer contra o

tribunal e a toga dos juízes, e contra a justiça?
(CHAMOISEAU, 1993, p. 304).

Marie-Sophie Laborieux

A literatura não é espaço de cópia, é espaço de criação. As pessoas/povos da

diáspora levam a capacidade de recuperar as coisas através da memória. A língua também

vai sendo deslocada e vai recebendo influências por todos os lugares por onde transita. É

no espaço da língua que essas misturas/miscigenações/hibridações acontecem, ao mesmo

tempo. A literatura é um espaço de encenação dessa língua rasurada/misturada.

A língua oficial de vários espaços africanos, sendo a mesma do colonizador ela é

outra. Ela é modificada pelos costumes do lugar de recepção. A diáspora acontece no

espaço da língua, a portuguesa, e no deslocamento de signos e de sentidos por exemplo.

João Vêncio funciona como uma personagem multifacetada e escorregadia. De

acordo com Santos (2009, p. 104), é a sua voz que concebe o texto. É seu modo de contar

que constrói a narrativa que nos revela as histórias de sua vida. Seus muitos nomes,

mulheres e aventuras o tornam um ser de difícil apreensão. Surge, portanto, uma

complexa personagem em força e estatura estética que bebe de um paradoxismo atuante

como elemento construtor de suas feições e ações.

O romance de Luandino é como bem dissera Riáusova:

Irresistivelmente atraente pela sua vistosa originalidade, pela aspiração evidente
do escritor à complexidade em tudo, começando pela composição, sistema de
imagens e linguagem e terminando na aglomeração dos contrastes e contradições
do caráter do protagonista e dos problemas abordados […] Ao escritor interessam-
lhe as conseqüências mais profundas, ocultas e talvez ainda mais trágicas da
colonização – a destruição da personalidade humana, e este motivo observa-se por
exemplo na formação do caráter de João Vêncio, cuja imagem, apesar do princípio
retrospectivo da composição, se encontra em contínuo desenvolvimento
(RIÁUSOVA, 1980, pp. 294, 295).

A constatação de Riáusova corrobora o que foi dito até aqui e permite inferir a lucidez

de considerar o narrador João Vêncio como narrador transculturado. Na fala dessa

personagem estão presentes as três operações fundamentais para esse tipo de narrador

teorizado por Ángel Rama. A linguagem utilizada foi submetida a um labor estético de



Pensamento Literário e Filosófico Contemporâneo | 78

tamanho rigor ao lançar mão, sobretudo, da experiência ambaquista no trato com a

língua do colonizador. No campo da estruturação literária, Vêncio como espécime

singular de griot, exímio contador de estórias e, por meio do encadeamento das mesmas,

articula a seu gosto o teor do seu discurso para alcançar e manter, a todo custo, a simpatia

e empatia do seu interlocutor.

Por fim, Vêncio, ao operar a cosmovisão, faz exitosa a tentativa de ambaquismo

literário, advertida no subtítulo da obra, pois, nesse artifício se consubstancia a

resistência ao poder homogenizador de modernização estrangeira, dessa feita, no campo

da língua portuguesa, visceralmente transgredida.
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SOFRIMENTO COMO DESTINAÇÃO NO WERTHER DE GOETHE: ANÁLISE A
PARTIR DOS CONCEITOS NIETZSCHIANOS

Adriano Geraldo da Silva
Faculdade Católica de Pouso Alegre (Facapa)

INTRODUÇÃO

Colocar o sofrimento como problema é uma tarefa contínua em toda a tradição

filosófica, desde os tempos remotos na Grécia antiga até a filosofia atual, em meio à crise

do homem contemporâneo. Não obstante a recorrência do tema no desenvolvimento da

história da Filosofia, ainda hoje, talvez mais do que nunca, a questão ganha amplitude

nas discussões das humanidades em geral, no enfrentamento do ideal sempre crescente de

afirmação do prazer e completa negação do desprazer, da dor, do sofrimento, de modo

geral. A sociedade do desempenho, no século XXI, não permite espaço para o fracasso, a

depressão e o sofrimento, forjando um ideal de humanidade e de felicidade que

correspondem a um paradigma humano inalcançável, cujos padrões, propagados pelos

mais diversos meios de comunicação social, tendem a massificar o pensamento e o

comportamento dos indivíduos (HAN, 2017, p. 23). A constante exigência de felicidade e

sucesso colocam na contramão da cultura qualquer discurso que verse sobre o sofrer e o

perder. Há a exigência sempre mais nítida de prazer e sucesso, ainda que estes estejam

ligados a uma vida ideal, ilusória e completamente distinta da realidade. Esta exigência

faz-se notar, sobretudo, nos meios virtuais, que corroboram para as crises existenciais e

para a construção de felicidades ilusórias que, expostas, ganham adesão através de

curtidas e seguidores. Nas entrelinhas da sociedade contemporânea, o sofrer não é

permitido, é vergonhoso e quase se torna um escândalo para o homem contemporâneo.

Ao contrário, propaga-se na sociedade do desempenho as chamadas ciências práticas, que

versam sobre o produzir em detrimento do ser e pensar. Tais ciências, longe de serem

prejudiciais, em si, corroboram para a construção de uma visão de mundo e uma visão de

si fundadas nas ideias de produção, eficácia e desempenho.

A pesquisa investiga a problemática do sofrimento tomando como ponto de

partida a Literatura e a Filosofia. Ambas possibilitam colocar às claras as estruturas

inerentes à situação humana, num duro realismo que permite entrever as malhas da

negação da sociedade atual. Goethe e Nietzsche são colocados, aqui, lado a lado dentro de

uma reflexão que procura extrair de ambos uma leitura a respeito da constituição do
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sofrimento. A tese central deste texto afirma que o sofrimento deve ser interpretado

como constitutivo da existência humana, não como um elemento marginal, mas como

elemento essencial e central na constituição de seu ser, em profunda conexão com a visão

trágica da vida, própria da filosofia pré-socrática e da filosofia nietzschiana, sobretudo

em sua primeira fase. Os excertos apresentados ao longo do trabalho permitem entrever

os desdobramentos desta tese.

Algumas demarcações interpretativas devem ser colocadas como pressupostos

necessários para a leitura deste trabalho. Em primeiro lugar, trata-se de uma primeira

aproximação à temática, que futuramente pretende ser ampliada e aprofundada. Para esta

primeira aproximação, foram escolhidos excertos da obra dos dois autores que

contribuem com uma primeira abordagem do tema do sofrimento enquanto destinação e

elemento constitutivo do ser humano. O texto também não pretende desenvolver um

paralelo entre os dois autores, a modo de comparação. Existem diversos elementos que

não permitem um trabalho de comparação entre ambos, sobretudo o locus epistemológico

que os distingue sobremaneira. É preciso dizer, aqui, que o próprio Nietzsche, em

diversos momentos, não poupou esforços para criticar Goethe e deixar claro seu

distanciamento do literato alemão.

Outra advertência necessária é que o trabalho também não tem a pretensão de

desenvolver uma crítica literária do texto de Goethe. Aliás, são tomados do texto de

Goethe apenas três excertos, cuja reflexão profunda do autor sintetiza o conteúdo de

toda a obra no que diz respeito a um nexo de assuntos que pretendemos estabelecer com

os aforismos nietzschianos de A gaia ciência. A tarefa que aqui se assume é a de tomar o

texto literário de Goethe como instrumento para a reflexão filosófica acerca do

sofrimento, dentro da qual os conceitos nietzschianos ocupam o lugar teórico para o seu

desenvolvimento. Por fim, a ideia de destinação que aqui empregamos, tem uma

conotação própria dentro deste trabalho, não sendo conceito fundamental nem na

literatura de Goethe e nem na filosofia de Nietzsche. Por destinação compreendemos o

aspecto que marca um elemento inevitável da constituição da existência humana, uma

marca indelével que todos os homens e mulheres, de todos os tempos, carregam inscrita

em si. Afirmar o sofrimento como destinação é o mesmo que afirmar seu caráter

inegavelmente essencial na constituição da vida humana.

Tendo em vista a tese que nos orienta na pesquisa, de que o sofrimento em

Nietzsche e Goethe é entendido como elemento constitutivo da existência humana, e

feitas as observações preliminares, cumpre informar o percurso que este trabalho seguirá.
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A estrutura do texto se dará do seguinte modo: primeiramente tomaremos algumas

questões presentes na obra nietzschiana. De modo especial escolhemos dois aforismos da

obra A gaia ciência,1 os aforismos 56 e 370, que trazem uma reflexão sistemática do

filósofo sobre a questão do sofrimento.2 Num segundo momento tomaremos alguns

trechos do texto de Goethe, Os sofrimentos do jovem Werther, com o objetivo de

demonstrar como os conceitos nietzschianos podem ser desenvolvidos no texto literário

de Goethe, dentro de uma reflexão filosófica. Tanto em Goethe como em Nietzsche há

uma insistência em compreender o sofrimento como destinação ou até mesmo condição3

humana. Nietzsche faz amplo uso de tudo o que os pré-socráticos haviam falado em seu

entendimento da vida, e como o sofrimento constitui a existência como algo que lhe

pertence e o qual não pode ser extirpado da mesma. Em ambos os autores o destino

humano é profundamente marcado pela dor e pelo sofrimento e, ainda, em ambos, é

afirmada sua irredutibilidade.

O SOFRIMENTO EM A GAIA CIÊNCIA NOS AFORISMOS 56 E 370

O aforismo 56 de A gaia ciência, intitulado o desejo de sofrer, apresenta dois

elementos a respeito do sofrimento: o primeiro, que corresponde à ideia já apresentada

anteriormente, sobre o sofrimento como destinação e constitutivo da vida humana. O

segundo, decorrente deste, como o elemento que permite à vida desenvolver-se em

profunda dinâmica e movimento, ou seja, o sofrimento como algo necessário para o

dinamismo vital.

1 Sobre o tema do sofrimento em Nietzsche há uma vastidão de textos do filósofo que poderiam ser aqui
tomados, sobretudo os textos da maturidade e dos dois últimos anos de produção intelectual nietzschiana,
em cujos textos encontra-se o desenvolvimento de uma reflexão sobre o sofrimento não apenas de modo
teórico, mas existencial. Citamos, aqui, sobretudo o texto autobiográfico de Ecce Homo, no qual Nietzsche
passa em revista a questão aqui apresentada. No entanto, a escolha por A gaia ciência e os aforismos 56 e 370
deve-se ao fato de que em ambos a exposição nietzschiana do assunto permite conectar o tema do sofrimento
às demais teses de seu pensamento. Além do mais, dada a natureza do trabalho, fez-se necessário delimitar a
análise dos textos.
2 Os dois aforismos em questão foram escolhidos por expressarem, de modo sistemático, o entendimento de
Nietzsche acerca do sofrimento. De modo especial, o aforismo 370 inclui a reflexão dentro do escopo da
filosofia nietzschiana, o que nos permitirá uma leitura da problemática em consonância com todo o seu
pensamento.
3 Por várias vezes o termo “condição” será utilizado no decorrer do texto. O uso deve-se pela falta de um
termo que melhor expresse a situação existencial e constitutiva do ser humano. A advertência aqui faz-se
necessária pelo fato de que o termo em questão deixa aberta a ideia de que há algo que condição o ser
humano ou de que este possui uma essência imutável. Esta ideia, embora recorrente em diversos autores da
tradição filosófica, é inteiramente rejeitada por Nietzsche, para o qual não é possível desenvolver uma
definição pronta e fechada, seja do ser humano, da natureza ou da própria vida. Ao contrário da afirmação
de uma verdade absoluta sobre o ser humano ou qualquer coisa que seja, Nietzsche propõe uma interpretação
a partir do perspectivismo (MARTON, 1990, p. 189).
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O desejo de sofrer – Se penso no desejo de fazer algo, que incessantemente agita e
estimula milhões de jovens europeus, incapazes de suportar o tédio e a si mesmos
– compreendo que neles deve existir uma ânsia de sofrer algo, a fim de tirar do
sofrimento uma razão provável para agir, para a ação. A aflição é necessária! Daí o
clamor dos políticos, daí as muitas “crises” falsas, inventadas, exageradas, de todas
as classes possíveis, e a cega propensão a acreditar nelas. Essa juventude requer que
venha de fora ou se torne visível – não a felicidade, digamos, mas a infelicidade; e
sua fantasia já se ocupa antecipadamente em formar um monstro a partir dela,
para que depois possa combater um monstro. Se tais sequiosos de aflição sentissem
dentro de si a força de interiormente fazer bem a si próprios, de fazer violência a
si próprios, eles saberiam também criar interiormente uma aflição própria, pessoal.
Então suas invenções poderiam ser mais refinadas e seus contentamentos
poderiam soar como boa música: enquanto agora enchem o mundo com seus
gritos de aflição e muitas vezes, em consequência, do sentimento de aflição! Não
sabem o que fazer de si mesmos – e desenham, portanto, a infelicidade de outros
na parede: sempre necessitam de outro! E ainda e sempre de mais outros! – perdão,
meus amigos, eu ousei desenhar minha felicidade na parede (GC, §56).

O primeiro elemento que encontramos no aforismo é a noção do sofrimento como

necessário à constituição do ser humano. A compreensão nietzschiana segue na direção de

afirmar a existência de uma verdadeira necessidade inerente ao ser humano para que a

vida, em todas as suas dimensões, pudesse se constituir. Nietzsche ainda entende o

sofrimento como algo necessário para a vida como um todo e para seu estabelecimento e

sua dinâmica. Poderíamos recordar, aqui, o princípio da própria psicanálise que associa,

inclusive, dor e prazer, a dor como elemento inerente ao próprio prazer. Prazer e dor são

constitutivos da existência humana, de tal modo que há um entendimento da primazia

do sofrimento para a constituição da vida.

Ainda é preciso dizer algo do momento histórico em que Nietzsche está situado: a

belle époque. Neste período de profunda fé na ciência e na resolução dos principais dramas

da existência humana, o sofrimento era tomado como algo totalmente desnecessário e

que deveria ser extirpado da vida humana. Há uma negação da vida enquanto tal e o

direcionamento para uma vida futura, ideal. Tomar a questão do sofrimento dentro

deste âmbito cultural é um convite para trazer de volta a vida real, tarefa esta assumida

por Nietzsche.

Intitulado O que é o romantismo?, o aforismo 370 de A gaia ciência é o texto em que

Nietzsche elabora uma crítica ao movimento romântico, sobretudo ao romantismo que

afirma a possibilidade de redenção da existência e do sofrimento nela inerente mediante

a arte. Sem dúvidas essa crítica de Nietzsche se inscreve dentro da sua ruptura com a
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filosofia de Schopenhauer, para quem a arte é a única saída do inevitável sofrimento

(BARBOZA, 2015, p. 53).4

Se no aforismo anterior Nietzsche afirma o sofrimento enquanto constitutivo do

ser humano, neste aforismo ele distingue o sofrimento em duas formas.

Mas existem dois tipos de sofredores, os que sofrem de abundância de vida, que
querem uma arte dionisíaca e também uma visão e compreensão trágica da vida –
e depois os que sofrem de empobrecimento da vida, que buscam silêncio,
quietude, mar liso, redenção de si mediante a arte e o conhecimento, ou a
embriaguez, o entorpecimento, a convulsão, a loucura (GC, §370).

Há os que sofrem de abundância de vida e de empobrecimento da vida. Essas duas

formas de sofrimento remontam à própria distinção do tipo forte e do fraco,

apresentadas anteriormente, e que se encontram presentes sobretudo na leitura

genealógica que Nietzsche realiza da moral. Os fortes, os ricos em vida, que sofrem de

abundância de vida, amam a existência, tal como ela é, incluindo seu sofrimento

constitutivo. Os fracos se ressentem da vida e do sofrimento nela inerente:

O mais rico em plenitude de vida, o deus e homem dionisíaco, pode permitir-se
não só a visão do terrível e discutível, mas mesmo o ato terrível e todo luxo de
destruição, decomposição, negação; nele o mau, sem sentido e feio parece como
que permitido, em virtude de um excedente de forças geradoras, fertilizadoras,
capaz de transformar todo o deserto em exuberante pomar. Inversamente, o que
mais sofre, o mais pobre de vida, necessitaria ao máximo de brandura, paz e
bondade, tanto no pensar como no agir, e, se possível, de um deus que é
propriamente um deus para doentes, um “salvador”; e igualmente da lógica da
compreensibilidade conceitual da existência – pois a lógica tranquiliza, dá
confiança –, em suma, de uma certa estreiteza cálida que afasta o medo, um
encerrar-se em horizontes otimistas (GC, §370).

Esta distinção entre os que sofrem de abundância e os que sofrem de pobreza de vida

deve-se ao fato de Nietzsche compreender o movimento da natureza a partir dos

antagonismos que lhe são próprios, dentro da ideia de “vontade de potência”. Os

antagonismos são os agentes do sofrimento necessários para que haja o movimento vital.

O caráter conflituoso inerente à própria vida, deve ser entendido a partir do conceito de

vontade de potência, que por sua vez permite entrever a vida como acontecimento único,

marcada pelas incessantes batalhas e pela profunda dor de ser a si mesmo. Conforme

explica Scarlett Marton (2016, pp. 423, 424), a vontade de potência

exerce-se nos órgãos, tecidos e células, nos numerosos seres vivos microscópicos
que constituem o organismo. Atuando em cada elemento, encontra empecilhos
nos que o rodeiam, mas tenta submeter os que a ela se opõem e colocá-los a seu
serviço. É por encontrar resistências que se exerce.

4 “À dupla necessidade desses últimos responde todo o romantismo nas artes e conhecimentos, a eles
responderam (respondem) tanto Schopenhauer como Richard Wagner, para mencionar os dois mais famosos
e pronunciados românticos que foram então mal compreendidos por mim – aliás, não em prejuízo deles,
como pode me ser concedido de maneira justa” (GC, §370).
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Justamente deste aspecto da vontade de potência, enquanto conjunto de forças dinâmicas

que produzem o acontecimento vital, é que se pode depreender o sofrimento como

elemento próprio da constituição da existência humana.

A vontade de potência é, portanto, superação, e uma superação que se dá na luta

constante e inerente à realidade da própria vontade de potência. “Em Nietzsche,” dirá

Vanessa Lemm (2020, p. 187), “a luta da vida a favor e contra si mesma ocorre no campo

de batalha do corpo”. Ora, esta luta que constitui a vontade de potência se dá em

intensidades diferenciadas, cujo aumento ou perda de potência geram uma vontade forte

ou uma vontade fraca (FEILER, 2011, p. 32), que se reconfiguram sempre em formas

novas. Estas configurações de maior ou menor intensidade classificam o prazer e o

sofrimento, enquanto movimentos dinâmicos do ato de existir. Ainda, como também

fica claro no aforismo 56 de A gaia ciência, o próprio sofrimento, numa inversão do

exercício da própria vida, pode ser utilizado como forma de domínio, superação e auto

superação.

Necessariamente são os antagonismos que constituem a vida humana. Não seria

exagero dizer que sem o sofrimento a própria vida não se constituiria como tal.

Sofrimento como condição para a afirmação da vida, para o exercício de sua dinâmica,

para a superação de si. A afirmação da vida se dá mediante os antagonismos. Na luta

incessante, a vida se efetiva enquanto tal.

Da noção de vontade de potência, ainda, precisamos destacar um outro

movimento do sofrimento, não como sofrimento produtivo, afirmador da vida, mas

como sofrimento ressentido. O ressentimento é um dos conceitos fundamentais da

filosofia nietzschiana, porque o seu desenvolvimento, de modo ambivalente, é que torna

possível plasmar a cultura humana como tal.5 Em seu recente livro sobre o ressentimento,

Oswaldo Giacoia (2021, p. 46) o caracteriza “como um processo reativo, que pressupõe a

vivência de sofrimento e a necessidade de desembaraçar-se dela por meio de uma descarga

5 Nietzsche entende que há dois movimentos do sofrimento humano, que podem, por sua vez, provocar duas
formas distintas de ressentimento: um ressentimento momentâneo e um ressentimento reativo, constante. O
primeiro é inofensivo, já o segundo é compreendido como desenvolvimento patológico que conduz
necessariamente à decadência fisiológica, psicológica e cultural. A primeira forma de ressentimento
corresponde ao tipo fisiopsicológico do forte, do nobre e aristocrata, já a segunda forma de ressentimento
corresponde ao tipo fisiopsicológico fraco. Sobre a relação com o sofrimento, Nietzsche se expressa do
seguinte modo na Genealogia da moral (I, § 10): “Mesmo o ressentimento do homem nobre, quando nele
aparece, se consome e se exaure numa reação imediata, por isso não envenena: por outro lado, nem sequer
aparece, em inúmeros casos em que é inevitável nos impotentes e nos fracos. Não conseguir levar a sério por
muito tempo seus inimigos, suas desventuras, seus malfeitos inclusive – eis o indício de naturezas fortes e
plenas, em que há um excesso de força plástica, modeladora, regeneradora, propiciadora do esquecimento [...]
Um homem tal sacode de si, com um movimento, muitos vermes que em outros se enterrariam”.
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súbita de um afeto vigoroso, como meio de narcotização da consciência”. É justamente

esta capacidade e o modo de se libertar do sofrimento que caracterizarão e, ao mesmo

tempo, diferenciarão o ressentimento do tipo forte e do tipo fraco (GIACOIA, 2021, p.

46).

Ora, a fuga do sofrimento se efetiva, segundo Nietzsche, na constituição de uma

visão ilusória do mundo. Toda sorte de crenças é forjada diante do sofrimento, a fim de

justificá-lo, torná-lo mais suportável, ou simplesmente para entender o sofrimento como

forma de supremacia. Remontamos aqui ao pensamento pré-socrático, para o qual a vida

tem de ser lida de modo real, sem as ilusões de uma vida feliz por inteira e sem os

aparatos teóricos que tentam justificar a natureza do sofrimento.

A posição diante do sofrimento caracteriza, por outro lado, a possibilidade de

elaboração de novos sistemas de compreensão do mundo, de cultura e de moral. A tarefa

nietzschiana assumida na Genealogia da moral caracteriza-se justamente por encontrar as

condições primordiais pelas quais a cultura se efetivou: seria o resultado de abundância

ou pobreza de vida? Tendo em vista que na base de todo acontecimento vital encontra-se

a vontade de potência, e sabendo que a vontade de potência exerce-se também de modo

plástico, criador, gerador de valores (sobretudo a partir da postura oriunda do

ressentimento), o resultado que se efetiva na cultura de um modo geral é motivado por

esta ambivalente distinção entre sofrimento por abundância e sofrimento por pobreza.

Dirá Nietzsche:

Quanto aos valores artísticos todos, utilizo-me agora desta distinção principal:
pergunto, em cada caso, “foi a fome ou a abundância que aí se fez criadora?”. De
início, uma outra distinção parece antes recomendar-se – ela salta bem mais à vista
–, ou seja, atentar se a causa da criação é o desejo de fixar, de eternizar, de ser, ou o
desejo de destruição, de mudança, do novo, de futuro, de vir a ser (GC, §370).

Em última instância, Nietzsche se questiona sobre as condições que forjam os valores, as

crenças e culturas, e se estas condições referem-se a estados de plenitude ou de pobreza de

vida. Assim, uma vez que o sofrimento é constitutivo do ser humano, a forma como ele é

assimilado são diversas, dependendo das condições mais básicas de abundância ou de

pobreza de vida e vontade de potência.

O SOFRIMENTO NA OBRA DE GOETHE OS SOFRIMENTOS DO JOVEM WERTHER

A obra Os sofrimentos do jovem Werther é escrita em formato de correspondências,

trocadas entre Werther e seu amigo Wilhelm. O enredo da história é manifestado nas
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correspondências que narram o dia a dia de Werther até o seu encontro com Carlota, por

quem ele se apaixona. O personagem principal sofre demasiadamente por conta deste

amor no decorrer de toda obra, até o fim trágico do suicídio. O conteúdo destas

correspondências nos permite notar o desenvolvimento da questão do sofrimento, não de

modo teórico, mas existencial. Sabe-se, pela crítica, que muitos elementos do Werther

correspondem a experiências do próprio Goethe. Embora o enredo esteja ligado à questão

amorosa, a reflexão sobre o sofrimento transcende qualquer particularização. Alguns

trechos, a seguir, corroboram para esta tese.

Que a vida humana é apenas um sonho outros já disseram, mas também a mim
esta ideia persegue por toda a parte. Quando penso nos limites que circunscrevem
as ativas e investigativas faculdades humanas; quando vejo que esgotamos todas as
nossas forças em satisfazer nossas necessidades, que apenas tendem a prolongar
uma existência miserável; quando constato que a tranquilidade a respeito de certas
questões não passa de uma resignação sonhadora, como se a gente tivesse pintado
as paredes entre as quais jazemos presos com feições coloridas e perspectivas
risonhas – tudo isso, Guilherme, me deixa mudo. Meto-me dentro de mim mesmo
e acho aí um mundo! Mas antes em pressentimentos e obscuros desejos que em
realidade e ações vivas. E então tudo paira a minha volta, sorrio e sigo a sonhar,
penetrando adiante no universo. Que as crianças não sabem o porquê de desejarem
algo, todos os pedagogos estão de acordo. Mas que também os homens feitos se
arrastem como crianças, titubeando sobre a face da terra, e, exatamente como elas,
não saibam de onde vêm e para onde vão, até mesmo que não tem um fim
determinado para suas ações, igualmente governados por biscoitos, balas e
chibatas, ninguém faz gosto em acreditar. Quanto a mim, parece-me que não há
realidade mais palpável do que essa (GOETHE, 2013, p. 24).

Neste primeiro excerto da obra de Goethe apresenta-se a ideia de que, apesar de todo

sofrimento, a vida é desejada. Há um desejo de vida no ser humano, forte, potente, que

deseja sempre efetivar-se em vida. Essa ideia, que aproxima Goethe de Nietzsche, no que

diz respeito ao conceito de vontade de potência, é levada às últimas consequências

quando se afirma que existem diversas formas de efetivação desta vida, ou diversos

meios para sua afirmação, e meios que podem ser os mais variados, incluindo o próprio

suicídio. Dentro desta perspectiva o suicídio não pode ser entendido como ato que coloca

fim à vida, mas como forma de transformação desta, um modo de continuidade de vida

em outra condição, de outra forma, livre do sofrimento presente. De certo modo está

presente aqui uma compreensão corrente no século XIX, de que o ser humano, com a

morte, transforma-se substancialmente. O suicídio não indicaria, portanto, o fim, mas

sim uma transformação, uma continuidade da vida que satisfaz o desejo de vida inerente

a todo ser humano, porém livre de toda dor e sofrimento. A vida é entendida como luta

e luta por mais vida, luta por potência, como encontramos presente na ideia nietzschiana.

Este desejo de vida, que é exposto por Werther, é esta luta que se configura e reconfigura

de formas diferentes para se efetivar em mais vida, em potência.
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Na correspondência de 12 de agosto, Werther conta sobre o diálogo com Alberto,

no qual, após duras críticas do mesmo contra os que cometem suicídio, ele retrucou com

insistência sobre a impossibilidade de se qualificar o suicídio como bom ou mau, uma vez

que as condições que o causaram não são de todo conhecidas.

“É lamentável que vós, os homens”, exclamei, “não podeis falar de nada sem dizer
primeiro: isto é louco, aquilo é prudente, isto é bom, aquilo é mau! E o que
significa tudo isso? Por acaso buscastes alguma vez, antes disso, as íntimas
circunstâncias de um ato? Sabeis precisar com certeza as razões por que ele
ocorreu, por que ele teve de ocorrer? Se tivésseis feito isso não seríeis tão prontos
em vossos juízos” (GOETHE, 2013, p. 67).

Por fim, trazemos o excerto do dia 18 de agosto, no qual o protagonista compreende a

vida como um sofrimento inevitável. A compreensão de Werther, neste momento, é de

que o sofrimento constitui cada momento da natureza, como uma dinâmica própria, da

qual nada escapa.

É como se alguém tivesse arrancado a cortina que tapava a visão de minha alma
[...] O espetáculo da vida infinita metamorfoseou-se ante mim num túmulo
eternamente aberto. Tu poderás dizer: É assim! Mas e quando tudo passa [...] E
quando tudo roda com a celeridade do raio e não conseguimos segurar-nos com a
plenitude de nossa energia vital, vendo tudo ser arrebatado pela corrente, e ai!, ser
submerso e esmagado contra os rochedos [...] Então não há instante que não te
devore, a ti e aos teus, não há instante em que não sejas, em que não devas ser um
destruidor. O mais inocente dos teus passos custa a vida de milhares de pobres
insetos, uma pisada tua destrói o penoso trabalho das formigas e impele um
pequeno mundo à tumba ignominiosa. Ah, não são as vossas grandes e raras
catástrofes, essas inundações que arrastam vossos vilarejos, esses tremores de terra
que submergem vossas cidades, que me impressionam! O que me consome o
coração é essa força dominadora que se oculta sob a totalidade da Natureza, e que
nada produz que não destrua o que a rodeia, e por fim a si mesmo [...] E assim
vagueio atormentado por aí. Céu, terra e suas forças ativas em volta de mim! Nada
vejo senão um monstro que engole eternamente e eternamente volta a mastigar e
a engolir (GOETHE, 2013, p. 74).

Subjaz a este trecho uma concepção cosmológica, para além da antropológica, que

corresponde também a uma posição adotada por Nietzsche, sobretudo quando retorna

aos gregos pré-socráticos. A própria natureza é composta de duas faces que se integram e

constituem um único movimento de efetivação da vida: dor e sofrimento, vida e morte,

correspondem a momentos distintos de um único ato, cuja finalidade nada mais é do que

a manutenção da vida enquanto exercício da vontade de mais vida ou, como no conceito

nietzschiano, vontade de potência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A breve análise dos textos de Goethe e Nietzsche nos permite entrever uma

convergência de pensamento no que diz respeito à questão do sofrimento. A análise do

texto de Goethe, tendo como instrumental os conceitos oriundos da filosofia

nietzschiana, bem como sua própria concepção de sofrimento, nos possibilitam elencar

aqui alguns pontos em que esta convergência se dá de modo mais visível.

Primeiramente a concepção do sofrimento como elemento universal presente em

toda a natureza ocupa a compreensão de Goethe e Nietzsche, de tal modo que em ambos

podemos encontrar a ideia de que o sofrimento se dá em um nível geral e particular. Há

um sofrimento inerente a tudo, que pode ser dito sofrimento geral, porque ocupa a

dinâmica da vida, pondo-a em profundo movimento. Mas há também os sofrimentos

particulares, pontuais, os quais, por sua vez, manifestam, de modo concreto, este caráter

intrínseco à própria natureza. Dessa concepção fundamental podemos estabelecer um

nexo com o conceito nietzschiano de “vontade de potência”, o qual serve de base para a

compreensão que Nietzsche tem dos diversos elementos constitutivos da natureza e da

existência, sobretudo seu dinamismo próprio.

A vida é entendida como constante luta, repleta de antagonismos, cuja força

tende a dinamizar a vida de modo conflituoso, sofrido. Não é possível viver sem a dor

própria da existência. A vida, enquanto luta, conflito, torna-se uma força plástica,

criadora e modeladora de realidades, situações, pensamentos. Esta força plástica

configura e reconfigura as formas pelas quais a vida se impõe, se supera e se auto supera.

É neste sentido que pode ser embaraçoso compreender determinadas atitudes, como o

suicídio, por exemplo, como um ato de afirmação da vida. Ora, dentro do contexto de

fuga do sofrimento, parece certo para Goethe que o suicídio se configure como uma

forma de afirmação da vida. Não obstante, em Nietzsche encontramos uma visão

perspectiva da vida, da natureza e do mundo, em geral. Tal caráter perspectivista não

permite enquadrar os atos humanos dentro de valores estabelecidos como absolutos, mas

sempre dentro do contexto e das condições próprias de sua execução. Assim, poderíamos

ler o diálogo entre Werther e Alberto como uma tentativa de se compreender a vida

como acontecimento que se efetiva e afirma, independentemente da forma como isso se

dá, ainda que numa direção contrária à própria vida.

Por fim, sendo o sofrimento universal e inerente à natureza e à vida, não há

nenhuma forma de se contornar o drama da existência, a não ser amando-a e
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encontrando formas e configurações pelas quais a mesma possa ser afirmada. Se por um

lado o cunho pessimista que encontramos nos autores, no que diz respeito ao sofrimento,

soa como um peso e um mal-estar, por outro lado surge a possibilidade de amor ao existir

em todos os seus aspectos, de dor ou de prazer. O que Nietzsche chama de amor fati, pode

ser percebido na capacidade de afirmação da vida, nunca em sua negação através de

pensamentos ilusórios, mas que se afirma através de configurações diversas no sentido de

sempre querer mais viver.
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INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, la Teología de la Liberación latinoamericana ha colocado al

empobrecido en el centro de su reflexión teológica y de la misión evangelizadora de la

Iglesia; surge de la opción preferencial por los pobres y promueve una praxis cristiana

que denuncia las “estructuras de pecado” y contribuye a la comprensión de la histórica

injusticia social, reflejada en la crisis sanitaria en América Latina. La Teología de la

Liberación asume la postura de Dios que libera al pueblo oprimido de la esclavitud y lo

acompaña en su éxodo constante hacia la tierra prometida. Se caracteriza por la vivencia

radical del Evangelio que involucra salir de las estructuras tradicionales al encuentro con

los otros, especialmente con aquellos que sufren. Esta opción no es un voluntariado o

asistencialismo, sino un compromiso de fe y de vida que implica acercarse a los oprimidos

para evangelizar y dejarse evangelizar por ellos.

La opción por los pobres está implícita en la fe en Cristo, el cual “se ha hecho

pobre para enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 8, 9), y exige una Iglesia, como lo diría

Casaldaliga: “tan solo vestida de Evangelio y sandalias” y alejada del poder. Esta opción es

radicalmente política, involucra trabajar por la justicia social y luchar por transformar la

estructura de pecado que oprime al pueblo pobre y lo conduce al subdesarrollo, a la

miseria y a la muerte. De este modo, la Iglesia latinoamericana durante las últimas

décadas se ha caracterizado por la denuncia de la necropolítica que acrecienta la brecha

social entre ricos y pobres, la injusticia, el racismo, la desigualdad, la explotación y

esclavitud, el amordazamiento y asesinato de los líderes sociales, y la pobreza cada vez

mayor de las grandes mayorías.

En este contexto de injusticias y muertes tempranas, la pandemia por el COVID-19

mostró principalmente el olvido de grupos vulnerables, la corrupción descarada e

impune, los sobreprecios en insumos médicos, la inseguridad en las calles, la violencia y el

asesinato en el sistema penitenciario, pero sobre todo el interminable número de

víctimas, fruto del ineficiente manejo de la salud pública. El presente capítulo se

desarrolla en tres momentos: en un primer momento se plantea una aproximación
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conceptual a la Teología de la Liberación y el martirio en América Latina; en un segundo

momento se discute sobre la injusticia y desigualdad social, y en un tercer momento se

consideran las contribuciones de la Teología de la Liberación para la comprensión de la

pandemia.

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y MARTIRIO EN AMÉRICA LATINA

La Teología es comprendida como el estudio de la Revelación Divina, que abarca

las manifestaciones de Dios a lo largo de la historia y que continúa presente en nuestros

días, pues Dios se sigue revelando y manifestando. Hablar de Teología es hablar de Dios

desde la fe. Desde este punto de vista teológico, la fe es la respuesta positiva del hombre a

la Revelación de Dios. A diferencia de la Teología clásica, orientada hacia las cuestiones

de cuño existencial o teológico, la Teología de la Liberación no se pregunta solamente

por la revelación en el proceso de desarrollo personal de un creyente que es miembro de

una sociedad abundante y segura, sino también por la participación, práctica y

transformadora en la obra liberadora de Dios mismo (GUTIÉRREZ; LUDWIG, 2005).

La Teología de la Liberación reflexiona el paso por el «desierto» de la historia

humana, desde el pecado como dominación de los diversos sistemas, hasta la irreversible

Salvación en Cristo y su Reino. Para Gustavo Gutiérrez y Gerhard Ludwig, “esta Pascua

liberadora es realizada por cada hombre, cada pueblo, cada época, a lo largo del tiempo”

(2005, p. 17) no se trata únicamente de encaminar a los hombres, sino de ponerse de

camino junto con ellos y construir realidades de justicia e igualdad social, respetando la

libertad de cada individuo y acompañando el dolor del que sufre.

Desde sus inicios, la Teología de la Liberación latinoamericana ha colocado al

empobrecido en el centro de la reflexión teológica y de la misión evangelizadora de la

Iglesia; surge de la opción preferencial por los pobres y promueve una praxis cristiana

que fomenta la empatía con el sufrimiento del otro, enfrentando el poder y

denunciando las injusticias políticas y sociales. Para autores como Gutiérrez, “la denuncia

de las injusticias sociales es la línea de fuerza más constante en los textos de la Iglesia

Latinoamérica, es una forma de expresar el propósito de desolidarizarse con el orden

injusto que se vive hoy” (1975, p. 163).

Se trata de una Teología de la periferia y de los oprimidos, una Teología que

según la expresión de Enrique Dussel: “se pone en movimiento desde la perspectiva del

pobre” (1983, p. 48). No obstante, esta propuesta teológica latinoamericana generó diversas
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reacciones, sobre todo dentro de la Iglesia, la cual, a través de la Sagrada Congregación

para la Doctrina de la Fe advierte de los riesgos de desviación ruinosos para la fe y para la

vida cristiana, que implicaban ciertas formas de Teología de la Liberación que recurrían,

de modo insuficientemente crítico, conceptos tomados de diversas corrientes del

pensamiento marxista (RATZINGER, 1984).

Los teólogos de la liberación se caracterizaron por su radicalidad de vida, la

opción preferencial por los pobres, la denuncia profética y en muchos casos el martirio.

La liberación, como sostiene Gutiérrez, “expresa, las aspiraciones de las clases sociales y

pueblos oprimidos, y subraya el aspecto conflictual del proceso económico, social y

político que los opone de las clases opresoras y pueblos opulentos” (1975, p. 68). En otras

palabras, el dolor de los campesinos, de los negros, de los indígenas, de los pobres, se

torna lacerante en América Latina y abre camino a la reflexión teológica en el sentido

que propone un camino de liberación, pues hablar de los oprimidos del “tercer mundo” es

hablar también de Jesús de Nazaret.

La experiencia teológica de los pobres nace del amor, pues “el que ama es nacido

de Dios y a Dios conoce, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor” (Jn 4, 7-

8). Se comprende el amor universal a los hermanos por la causa de Cristo y, especialmente,

a aquellos a los cuales el mundo se ha negado amar, de ahí, el amor preferencial por los

pobres expresado en el Documento de Puebla:

El amor a Dios, que nos dignifica radicalmente, se vuelve por necesidad
comunión de amor con los demás hombres y participación fraternal; para
nosotros, hoy, debe de volverse principalmente obra de justicia para los
oprimidos, esfuerzo de liberación para quienes más la necesitan. En efecto, «nadie
puede amar a Dios, a quien no ve, si no ama al hermano a quien ve» (1 Jn 4, 20). El
evangelio nos debe enseñar que, ante las realidades que vivimos, no se puede hoy
en América latina amar de veras al hermano y por lo tanto a Dios, sin
comprometerse a nivel personal y en muchos casos, incluso, a nivel de estructuras,
con el servicio y la promoción de los grupos humanos y de los estratos sociales
más desposeídos y humillados, con todas las consecuencias que se siguen en el
plano de esas realidades temporales (1982, p. 327).

El amor es experiencia transformadora, surge del encuentro con Dios a través de la

oración a imitación de Jesús de Nazaret. Jesús tenía una relación filial íntima con el

Padre, un vínculo basado en el amor que trascendía del culto a la experiencia y se

manifestaba en sus palabras y obras. Jesús se consideraba hermano de todos,

especialmente de los que más sufrían: excluidos, marginados, enfermos, aislados, mujeres,

etc. Su misión era revelar que todos somos hijos amados del Padre como él lo era. De ahí

que la cruz de Jesús tiene dos dimensiones que se integran: una vertical que baja de Padre

y otra horizontal que se abre y acoge a los hermanos. En estas dos dimensiones, la praxis
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teológica debe partir del encuentro profundo con el Señor en la oración y de la

proximidad con los hermanos en sus diversos contextos existenciales. Ignorar una de estas

dos dimensiones empobrece y descontextualiza la reflexión teológica.

Por otra parte, la experiencia de la represión, la miseria, la injusticia lacerante y la

muerte injusta, invita a repensar el ser y hacer de la Iglesia latinoamericana, la presencia y

revelación de Dios frente a los oprimidos es trascendente, destruye la muerte y presenta

un camino de liberación y esperanza. La Teología de la Liberación como opción

preferencial por los pobres es comprendida desde el sufrimiento y la injusticia social

como un llamado a construir una “economía más humana”, que considere a los pobres

como personas y no como fuerza de producción. La finalidad de la Teología de la

Liberación es la igualdad y la justicia, dos ideales que se basan en la radicalidad del

Evangelio.

Roberto Oliveros afirma que “la revelación plena de Dios en la historia se dio en

Jesucristo y se manifestó en los pobres […] por ello, el lugar teológico privilegiado es el

pobre y su causa de liberación” (1990, p. 28). Los pobres como lugar teológico son el

centro de la reflexión teológica latinoamericana, el camino que propone el Evangelio que

se concretiza en la misión evangelizadora de la Iglesia. La misión de la Iglesia

latinoamericana está ligada a la denuncia de las grandes injusticias sociales, donde los

pobres son empobrecidos por causa de la ambición y explotación de los ricos, y los ricos

son enriquecidos a costa de la miseria de los pobres, lo cual ha generado la brecha

inmensurable de desigualdad entre ricos y pobres que hoy vivimos. En este contexto, la

Iglesia latinoamericana es la que más ha producido mártires después del Concilio

Vaticano II; hombres y mujeres cuyos estilos de vida y causas de muerte fueron

semejantes a las de Jesús.

La denuncia del abuso y la represión militar de Monseñor Romero en El Salvador,

la lucha por la Amazonía de Chico Mendes en Brasil, la denuncia de la desigualdad y la

dictadura en Chile de Eduardo y Pablo Vergara, la defensa de los campesinos de la

hermana Luz Marina Valencia en México, entre muchas otras, son causas humanas de

hombres y mujeres con una profunda sensibilidad, que han seguido a Cristo hasta el

martirio testimoniando que si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo,

pero si muere da mucho fruto.

Se trata de mártires de la liberación en América Latina que han denunciado las

grandes injusticias que viven los pobres, convirtiéndose así en reos de una clase dirigente,

violenta y represora que usa la coacción de las instituciones y la ley contra los derechos
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de los oprimidos con conciencia de injusticia (DUSSEL, 2014). La ley da vida cuando el

orden es justo; sin embargo, cuando reprime y privilegia unos pocos, la ley excluye y

mata. El asesinato de Ellacuría y de los jesuitas en El Salvador por denunciar este orden

injusto y la muerte de los campesinos y líderes sociales muestra la radicalidad en la

opción preferencial por los pobres que sobrepasa la propia existencia y presenta una

Iglesia encarnada en la realidad y vestida de Evangelio, como decía Monseñor Romero:

Me alegro, hermanos, de que en este país hayan asesinado a sacerdotes […] pues
sería muy triste que en un país en que tantos salvadoreños son asesinados, la
Iglesia no contara también sacerdotes entre los asesinados […] es una señal de que
la Iglesia se ha encarnado en la pobreza. Una Iglesia que no sufra la persecución,
que esa Iglesia tenga miedo. No es la verdadera Iglesia de Jesús (Homilía, 30 de
junio de 1979).

La pobreza significa muerte temprana e injusta y se contrapone a la propuesta evangélica

que anuncia vida y justicia. De ahí, que la Teología de la Liberación latinoamericana por

su carácter crítico es un desafío para el cristianismo contemporáneo, pues busca devolver

la dignidad al ser humano asumiendo el compromiso de lucha social contra la pobreza, la

política «neocolonial», la injusticia y desigualdad social de que hablaremos en el

siguiente apartado.

LA INJUSTICIA Y DESIGUALDAD SOCIAL

 En los países de la región, la desigualdad se ha naturalizado e institucionalizado,

desapareciendo como un problema, convirtiéndose únicamente en una cifra que ha

fragmentado las sociedades y segregado a las grandes mayorías. Achille Mbembe sostiene

que: “en la contemporaneidad, las personas ya no se conciben como seres irremplazables,

inimitables e indivisibles, sino que son reducidas a un conjunto de fuerzas de

producción, fácilmente sustituibles” (2006, pp. 14, 15). Esta comprensión mercantilista del

ser humano se contrapone a todo principio cristiano y se aleja cada vez más del «proyecto

salvífico de Dios».

El proyecto salvífico se da en la fe, la esperanza y el amor; no obstante, la fe de los

empobrecidos es por su naturaleza diferente a la de los poderosos, expresa la esperanza de

liberación y confianza en el Mesías. Para Jon Sobrino, “la fe de los que están abajo

expresa mejor el sufrimiento y desconsuelo de las creaturas ante Dios y lo escondido y

crucificado de su Cristo” (1990, p. 239). Para los cristianos la fe está estrechamente unida a

la justicia y a la tarea evangelizadora de la Iglesia, solamente superando las realidades de

injusticia y muerte se construyen sociedades más humanas y justas.
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La denuncia de las injusticias sociales y la preocupación por las realidades de

desigualdad y exclusión han sido fecundas en la reflexión de la Iglesia latinoamericana.

La eterna injusticia existente en América Latina solo se puede comprender en la

experiencia de Jesús, cuyo compromiso radical con los pobres lo condujo al martirio,

como Rafael Aguirre y Francisco Vitoria afirman: “la pasión y dolor de Dios en el

pueblo crucificado por la injusticia, se vislumbra a la luz de la historia crucificada de

Jesús” (1990, p. 539).

América del Sur vive en condiciones de pobreza y miseria que se reflejan en la

desnutrición infantil, analfabetismo, desempleo, violencia, represión, etc., donde los

pobres claman diariamente a Dios, esperan y confían en Él. Asimismo, el machismo

criminal que ciega diariamente la vida de miles de mujeres y niñas en todo el continente;

al igual que las incontables violaciones que a diario sufren centenares de menores en sus

contextos familiares. Pero lo más preocupante de estos crímenes atroces es la indiferencia

con que son enfrentados en un mundo cada vez más individualista y enajenado.

Los asesinos y opresores actúan en el silencio esperando que el miedo disimule sus

crímenes; sin embargo, la causa de los pobres es la causa de Dios (GUTIÉRREZ, 1995). No

se puede considerar el cristianismo fuera la praxis cristiana, decir que se ama a Dios sin

comprometerse con la causa de los pobres es absurdo e hipócrita, de igual forma, pensar

la liberación fuera del quehacer político y transformador. La Teología de la Liberación

es profundamente política se preocupa, principalmente, por los excluidos del sistema,

victimas del pecado y la opresión.

Para Dussel, “las víctimas de todo orden político sufren algún tipo de exclusión,

de no ser considerados sujetos políticos, y por ello no son actores tomados en cuenta en

las instituciones políticas” (2007, p. 308). El ser o no-ser en la contemporaneidad radica en

la relación y participación política del individuo en la sociedad, es decir, en el goce de

plenos derechos políticos. Los excluidos a causa de la injusticia y desigualdad son

considerados como una minoría; no obstante, son muchos y los hay por todas partes:

pobres, desamparados, sin techo, indigentes, sin tierra, ancianos(as), negros(as), personas

con necesidades especiales, inmigrantes, analfabetos(as), indígenas(as), niños(as), etc. La

suma de esas minorías termina siendo la inmensa mayoría que es constantemente

olvidada (GENTILI, 2000). Lo alarmante radica en que esa gran mayoría no representa

una preocupación real para el Estado, sino únicamente un dato que ocupa las estadísticas

e indicadores.
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El desempleo como indica Pablo Gentili “ha llegado a su nivel más alto y aunque

los salarios han mejorado en algunos países, lo han hecho a un ritmo muy lento” (2013, p.

49). Los ingresos de muchos trabajadores se encuentran debajo del salario básico,

imposibilitándoles salir de la pobreza y la desigualdad salarial. Si la remuneración y las

condiciones laborales no son justas se acrecienta y reproduce la desigualdad social.

Asimismo, la carencia de empleo como de oportunidades reproduce un sistema social

clasista y una necropolítica institucionalizada, que decide cómo algunas personas deben

vivir y cómo otras deben morir.

Los empobrecidos son testimonio de que la realidad actual es pecado y muerte, y

que la creación de Dios ha sido infestada por los ídolos del poder y del dinero. Los

pobres, aquellos para quienes sobrevivir es su tarea cotidiana y morir su destino más

cercano, tienen esperanza, esta esperanza es lo que sostiene su lucha. Para Sobrino, “la

vida de los pobres hace más difícil el ocultarlas y más fácil el promoverlas, a la vida de los

pobres amenazada, el hombre debe corresponder con misericordia y con profecía” (1985, p.

134).

La misericordia se manifiesta como verdadera compasión, esto es, sentir con el

otro sus pasiones y sus luchas, y la profecía que denuncia los horrores y la muerte de los

pobres. Las muertes tempranas no son causas naturales, sino de una estructura de muerte

impuesta por el poder. Luchar por la causa de los pobres es luchar contra los poderes de

este mundo y poner en riesgo la propia vida y cuando es el momento aprender a darla.

Defender la vida de los pobres a costa de la propia existencia es un acto de amor

profundo que solo puede surgir del encuentro con Jesús: el que vive en el amor, vive.

Como sostiene Jon Sobrino (1985) la vida de los pobres es santa, porque Dios está en

ellos, asimismo, la cercanía de Jesús a los pobres hace de estos un lugar de Dios. Y para

que no quede duda afirma que el Hijo del Hombre está en los hambrientos y sedientos,

en los desnudos, en los enfermos y en los forasteros (Mt 25). Dios está presente en los

pobres, estos son el lugar privilegiado por excelencia donde acontece la revelación. Cierto

que se presenta en otras formas importantes como: en la eucaristía, en la oración de las

comunidades, en los pastores, pero esas otras presencias ni anulan ni desvalorizan su

presencia en medio de los pobres.

Lo divino de la lucha por la causa de los pobres surge en sintonía con las palabras

que Dios habla por boca de los profetas cuando se refiere al pueblo de Israel como “mi

pueblo”. La defensa de la vida de los pobres es mistagógica en el misterio de Dios; quien

defiende la vida de los oprimidos con misericordia y profecía hasta dar la propia vida no
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lo realiza únicamente siguiendo una doctrina determinada, sino dentro de la historia de

Dios mismo que se da hasta las últimas consecuencias por amor, el Dios crucificado en los

pobres mueve a la conversión de vida que resulta urgente en el mundo secularizado que

hoy vivimos.

La pobreza es un tema evangélico y un desafío presente a lo largo de la historia de

la Iglesia, así lo expresa Gutiérrez: “las denuncias de Medellín: inhumana miseria; Puebla:

pobreza antievangélica; y Santo Domingo: intolerables extremos de la miseria; hicieron

que la situación de pobreza que padece la gran mayoría de la población latinoamericana,

surgiese con crudeza ante nuestros ojos” (2005, p. 18). Estas denuncias afirman que todo

ser humano, por haber sido creado a imagen de Dios y rescatado por Jesucristo, no tiene

precio y es digno de respeto, como miembro de la familia humana. De igual manera, toda

persona, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural, tiene una dignidad

inherente y un derecho a la vida en conformidad con esta dignidad.

No basta con que la Iglesia tenga y predique una doctrina sobre los derechos

humanos, tampoco basta con que los cristianos dentro de la Iglesia exijan sus propios

derechos de manera individualista. Para que la lucha por los derechos sea en verdad

eclesial, debe luchar antes que nada por los derechos de los otros que son los privilegiados

de Dios: los pobres. Cuando esto ocurre la Iglesia puede exigir con credibilidad los que

crean ser sus propios derechos. Solo así la lucha por los derechos y la defensa de la vida de

los pobres se convierte en actual y eficaz sacramento de salvación (SOBRINO, 1985).

Superar la pobreza, la desigualdad y la injusticia social es fundamental para

aceptar al otro como es; esto solo se da en el amor, un amor de responsabilidad por su

plena realización de servicio y disponibilidad, es solidaridad con los pobres, los

migrantes, los enfermos, los oprimidos, los explotados y ello es urgente para acabar con la

idolatría que sacrifica millones de hermanos en el altar del poder y del dinero; aquella

idolatría que niega substancialmente la existencia del Dios de Jesús y olvida el derecho a

la vida así como al pan digno de cada día.

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y PANDEMIA

El COVID-19 reveló con crudeza las brechas sociales existentes en América Latina

y el flagelo desmesurado de corrupción e impunidad. La pandemia expuso al hombre a su

condición humana más primitiva, fruto de ello, las fuertes crisis penitenciarias, la

violencia intrafamiliar, el feminicidio, el crimen organizado, el fenómeno de la
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migración, el desplazamiento forzado, la exacerbada tasa de desempleo y el suicidio

fruto de la angustia e incertidumbre son consecuencias de la situación existencial que

atraviesa la humanidad hoy y del mal manejo económico de nuestros países.

La pandemia ha generado impactos significativos en la realización de los derechos

sociales, culturales y económicos de los grupos más vulnerables, es necesario y urgente la

adopción de políticas públicas adecuadas que permitan prevenir eficazmente el contagio,

así como de medidas de seguridad social y el acceso a sistemas de salud pública que

faciliten el diagnóstico y tratamiento oportuno y asequible; a fin de brindar a las

poblaciones en situación de vulnerabilidad la atención integral de la salud física y

mental, sin huella de discriminación (CIDH, 2020).

Son múltiples los efectos negativos de la crisis sanitaria y los terribles desenlaces

de muerte; no obstante, es imposible hace caso omiso a la crisis económica que

contribuye significativamente a la propagación desmedida de la pandemia. En este

sentido, la pandemia ha puesto al descubierto lo frágil de los sistemas sociales,

particularmente del sistema de salud y educación, dos ejes transversales del Estado que

han sido históricamente olvidados y desplazados.

Como nota marginal, pero nada lejana a la coyuntura existencial del presente, el

filósofo francés Albert Camus en 1947 escribió una obra peculiar que trataba sobre una

ciudad apestada y entre las diversas reflexiones, se puede encontrar que “la plaga no está

hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre piensa que la plaga es irreal, un

mal sueño que tiene que pasar” (1995, p. 20); sin embargo, no siempre pasa y de mal sueño

en mal sueño son los hombres los que pasan, como lo podemos ver ahora con la

pandemia, porque no han tomado precauciones ni han agotado esfuerzos en cambiar sus

conductas.

 La falta de precaución y cuidado ha matado a miles de personas en el mundo.

Existen un sinnúmero de causas para explicar estos hechos, pero entre ellos, el colapso del

sistema de salud pública que directamente se encuentra tras la crisis sanitaria que ha

sacudido a las poblaciones con menores recursos. Esta “mercantilización de la salud”

legitima la exclusión y asesina a los más pobres y vulnerables.

En el campo educativo se puede afirmar lo mismo. La pandemia ha mostrado las

deficiencias de nuestro sistema educativo y lo precario de la educación en línea, esto

debido a la falta de capacitación y actualización docente, sobre todo en el manejo de

herramientas digitales y, principalmente, porque el mayor número de estudiantes (en su

mayoría del sector público) no cuentan con el dispositivo electrónico ni con internet para
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acceder a las clases virtuales, estos déficit estructurales retrasan los procesos de

escolarización y son consecuencia de la falta de preocupación y el bajo presupuesto

destinado al sistema educativo.

Por otro lado, vale destacar también que con la pandemia y el confinamiento el

medio ambiente ha tenido un gran respiro que no había tenido en décadas. Mas, tanto la

pandemia causada por el coronavirus como la emergencia climática son crónicas de crisis

anunciadas, ambas ilustran el problema del crecimiento de los contagios y de las

emisiones frente a unos medios sanitarios y planetario limitados (LÁZARO;

ESCRIBANO; CRESPI, 2020).

Desde hace décadas, los expertos ya advertían que el cambio climático y la pérdida

de la biodiversidad podrían tener impactos directos y substanciales en materia de riesgos

de brotes epidémicos, como los que se viven hoy. En otras palabras, la ciencia sabía y

varios reportes internacionales resaltaron la existencia de semejante riesgo de pandemia,

en una crónica de muerte anunciada; no obstante, antes de indagar en las lecciones

científicas que nos deja esta pandemia, se necesita analizar cómo este suceso ha afectado

el medio ambiente para lograr justamente que se eviten tragedias sociales y se mejoren las

condiciones de vida humana (MUÑOZ; QUESADA, 2020).

En su carta encíclica Laudato Si’ el Papa Francisco nos recuerda el cuidado del

Medio Ambiente donde todos moramos, y nos menciona que este clama por el daño que

le provocamos y por el uso irresponsable de los bienes que Dios ha puesto en él. La

destrucción del ambiente humano es algo muy serio, porque Dios no solo le encomendó

el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido de

diversas formas de degradación, por ello Francisco advierte:

Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad
necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una
pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica
permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se
destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos
procesos de regeneración (2015, p. 155).

En el debate sobre la pandemia no ha faltado la opinión de la Filosofía. Para pensadores

destacados como Žižek, el coronavirus es un golpe al Capitalismo, de manera que esta

pandemia nos lleva a reconstruir otro modelo de vida completamente diferente al que

hasta ahora tenemos. Mientras que para Byung-Chul Han se da todo lo contrario: “el

virus no vencerá al Capitalismo: el virus nos aísla e individualiza, no genera ningún

sentimiento colectivo fuerte, de algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia
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supervivencia” (2020, p. 110). Para el filósofo surcoreano la solidaridad consistente en

guardar distancias mutuas no permite soñar con sociedades más pacíficas y justas.

La respuesta a la pandemia del COVID-19 debe ir más allá de las medidas de

emergencia de corto plazo, para adoptar un conjunto totalmente nuevo de políticas

sanitarias, económicas, sociales e industriales que integren y respeten a cada ser humano.

Según la ONU (2020), el 80% de su población vive en ciudades y el 17% se concentra en

seis megalópolis con más de 10 millones de habitantes cada una. Las ciudades de América

Latina y el Caribe se caracterizan por su desigualdad: uno de cada cinco residentes

urbanos de la región vive en barrios marginales, donde el hacinamiento y el acceso

deficiente al agua y el saneamiento aumentan el riesgo de contagio.

Otra situación alarmante es el contexto de vulnerabilidad de las mujeres durante

el confinamiento. La pandemia ha profundizado las desigualdades de género existentes,

tanto en el interior de los hogares como fuera de ellos. De acuerdo con la Comisión

Interamericana de Mujeres (2020), el confinamiento obliga a las mujeres a estar

encerradas con sus maltratadores. En la medida en que aumenta el tiempo de

convivencia, aumentan también los conflictos en cuestiones domésticas y familiares,

llegando a convertirse el hogar en el lugar más peligroso para las mujeres en estado de

vulnerabilidad.

El confinamiento acentuó la violencia sexual contra niñas y adolescentes,

principalmente, en sus contextos familiares e incrementó el acoso sexual a través de

plataformas virtuales, pues, aunque la tecnología se convirtió en una herramienta

necesaria y fundamental para la educación de las menores, también conllevó una mayor

exposición de las víctimas en las redes y activó la red de depredadores sexuales y

pedofilia informática.

En definitiva, cada día aumenta el número de contagios y de muerte por COVID-

19 pero también aumentan los casos de feminicidio, violencia, corrupción, impunidad,

desempleo, etc. En esta realidad, la fe busca dar respuesta a la incertidumbre del hombre

y aunque se piense que los hombres contemporáneos ya no creen en nada, excepto en la

desnuda existencia biológica que debe salvarse a toda costa, es tiempo de volver a creer en

la promesa de Dios y escuchar su voz clamando en su creación. Es el ser humano quien

debe repensar su existencia, con el fin de salvar y preservar la humanidad.

Son múltiples los desafíos que se presentan a la Teología de la Liberación, uno de

los más importantes reside en promover condiciones de vida más humanas que permitan

a las clases sociales más vulnerables acceder a sistemas sanitarios y educativos dignos e
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igualitarios; promover los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia de género;

defender la vida de los niños en situaciones de riesgo; concientizar el respeto al medio

ambiente, denunciar las injusticias, la corrupción, la miseria, el hambre y todos los

crímenes que se cometen contra Dios y los hermanos.

CONCLUSIONES

El orden social injusto se nutre de la muerte, del desaliento y de la miseria, por

ello es indispensable que aquellos que se comprometen auténticamente con el pueblo,

revisen constantemente su acción; decirse comprometido con la liberación y no ser capaz

de comulgar con el pueblo, a quien continúa considerando absolutamente ignorante, es

un doloroso equívoco. Asimismo, no se puede comprender a los pobres, fuera la pobreza,

hay que sentirse uno de ellos, vivir sus realidades y comprometerse con sus luchas

(FREIRE, 2005).

La opción preferencial por los pobres va mucho más allá de la caridad individual

o de las obras sociales de la Iglesia. Supone trabajar por la justicia social en favor de un

ordenamiento nuevo de la sociedad. No trabajar para los pobres, sino con ellos, como

sujetos y protagonistas de su misma liberación, esto involucra, no ser la voz de los

empobrecidos, sino contribuir a que tengan voz propia. Por ello, la Iglesia tiene que ser

de todos, pero especialmente de los pobres, y en América Latina, esto se está logrando a

través de las comunidades eclesiales de base, de la formación continua que involucra

parroquias, colegios, seminarios y casas religiosas; con la finalidad de pasar de una Iglesia

de élite, como ha sido en el pasado, a una Iglesia de la periferia, como nos pide el Papa

Francisco, donde los excluidos puedan ejercer sus derechos, y se les capacite para ser

sujetos activos en la sociedad.

 La opción por los pobres no es un simple trabajo pastoral ni voluntariado, es ante

todo un compromiso de fe, pues la fe conduce el obrar de todo cristiano y debe

transformar nuestra conducta haciéndola más justa y moral. La opción por los pobres es

eminentemente cristológica porque su centro es Cristo, “el cual que se ha hecho pobre

para enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 8, 9). Esta opción exige una Iglesia pobre y

alejada del poder.

La Teología de la Liberación no morirá en tanto que haya seres humanos que se

adhieran a la acción salvífica de Dios y sean solidarios con sus semejantes. Para Gutiérrez,

la Teología de la Liberación significa: “creer en un Dios que es vida y garantía de
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salvación para todos los hombres, por eso, lucha contra los ídolos que significan muerte

precoz, pobreza, miseria y degradación” (2005, p. 45). Eso implica que el proceso de

evangelización, tiene como finalidad el anuncio de la Buena Noticia y la denuncia de las

estructuras de pecado y opresión a imitación de Cristo.

La Iglesia latinoamericana se ha caracterizado por la profecía de mujeres, laicos,

sacerdotes, obispos que han encontrado en el clamor del pueblo la voz de Dios. El profeta

de hoy es llamado a la coherencia de vida, esto quiere decir que alimentado por la Palabra

de Dios llega a dar testimonio en un mundo secularizado siendo luz y sal de la tierra,

anunciando la Buena Nueva a todos los hombres sin importar su credo, ideología o razón

de ser, y al mismo tiempo denunciando las injusticas sociales, las desigualdades

económicas y la miseria. De esta manera la profecía en la contemporaneidad implica la

construcción de la justicia y dignidad de la persona por encima de todo bien. Dios sigue

hablando a su pueblo hoy, a través de hombres y mujeres que están en el mundo sin ser

del mundo.

La opción por los pobres no será una entre otras opciones, sino el eje estructural

de toda la Iglesia. Atravesará la fe, las expresiones dogmáticas, dándoles una nueva

comprensión. Los dejará intactos en la ortodoxia, pero formulará nuevas

interpretaciones. Trasladará la centralidad de la moral sexual y familiar al campo social.

Al introducir a los pobres en la Iglesia, se producirán cambios profundos en su

organización. Las pesadas estructuras parroquiales serán reemplazadas por ágiles

comunidades de base. Se colocará más decididamente del lado de los oprimidos,

escuchando sus deseos de liberación y alimentando su fe en este proceso (LIBANIO,

2009).

Finalmente, la Teología de la Liberación sigue presente hoy, sigue más viva que

nunca, pues mientras exista injusticia y pobreza Dios seguirá clamando y libertando a su

pueblo. La opción preferencial por los pobres es hoy en día una elección que cuesta la

propia vida, ya que acercarse a los contagiados, mirarlos con misericordia y curarlos es la

misión de Jesús hoy, por ello, continuamos teniendo mártires, personas comprometidas

con sus hermanos, hombre y mujeres que siguen muriendo en situaciones de injusticia

para dar vida a los hermanos, especialmente a los que más sufren.
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TRAUMA, CURA E COMUNIDADE EM AMADA E VOLTAR PARA CASA, DE

TONI MORRISON

Marina Pereira de Almeida e Souza
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

None find piece in silence,
even when it’s their choice

to remain silent.

The not telling of a story
serves as a perpetuation

of its tyranny.

-Dori Laub, “Truth and
Testimony: the process

and the struggle.”

A escravidão nos Estados Unidos começou quando os primeiros escravos africanos

foram levados para a colônia norte-americana de Jamestown, Virgínia, em 1619, para

ajudar na produção de safras lucrativas como o tabaco. No início do século 17, os colonos

europeus na América do Norte se voltaram para os escravos africanos como uma fonte

de trabalho mais barata e abundante do que os servos contratados que eram, em sua

maioria, europeus mais pobres. Depois de 1619, quando um navio holandês trouxe vinte

africanos para a costa da Virgínia, a escravidão se espalhou pelas colônias americanas.

Embora seja impossível fornecer números precisos, alguns historiadores estimam que de

seis a sete milhões de escravos foram importados para o Novo Mundo somente durante o

século 18, privando o continente africano de alguns de seus homens e mulheres mais

saudáveis e capazes. A escravidão era praticada em todas as colônias americanas nos

séculos 17 e 18, e os escravos afro-americanos ajudaram a construir as bases econômicas da

nova nação, como afirma Hugh Thomas no livro dois de The slave trade: the story of the

Atlantic slave trade, 1440- 1870.

Em meados do século 19, a expansão dos Estados Unidos para o oeste, junto com

um crescente movimento de abolição no norte, provocaria um grande debate sobre a

escravidão que separaria a nação na sangrenta Guerra Civil Americana. Embora a vitória

do norte tenha libertado os quatro milhões de escravos do país, o legado da escravidão

continuou a influenciar a história americana, desde os anos tumultuados da
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Reconstrução até o movimento pelos direitos civis que surgiu na década de 1960, um

século após a emancipação.

Antes da guerra, os escravos constituíam cerca de um terço da população do sul. A

maioria deles vivia em grandes fazendas ou pequenas plantações e muitos senhores

possuíam menos de cinquenta escravos. Os proprietários procuravam tornar seus escravos

totalmente dependentes deles em um sistema de códigos restritivos. Eles foram proibidos

de aprender a ler e escrever, e seu comportamento e movimentos foram restringidos.

Muitos senhores tomavam liberdades sexuais com mulheres escravas e recompensavam o

comportamento dos escravos obedientes com favores, enquanto escravos rebeldes eram

punidos brutalmente. Uma hierarquia estrita entre os escravos ajudou a mantê-los

divididos e menos propensos a conspirar contra seus senhores. Apesar de os casamentos

entre escravos não ter base legal, eles se casavam e constituíam famílias numerosas.

Conquanto a maioria dos proprietários encorajava essa prática, não hesitavam em dividir

as famílias escravas por venda ou remoção.

As relações de poder da escravidão corromperam muitos homens brancos que

tinham autoridade sobre os escravos. Mestres e supervisores recorreram a punições físicas

para impor suas vontades. Os escravos eram punidos com chicotadas, enforcamentos,

espancamentos, queimaduras, mutilações, marcações a ferro quente, estupro e prisão. A

punição era mais frequentemente aplicada em resposta à desobediência ou infrações, mas

o abuso era executado para reafirmar o domínio do mestre ou feitor sobre os escravos.

Conforme argumenta Cathy Caruth em Unclaimed experience: trauma, narrative

and history,

No texto de Freud, o termo trauma é entendido como uma ferida infligida não
ao corpo, mas à mente. Mas o que parece ter sido sugerido por Freud em Além do
princípio do prazer é que a ferida da mente — a brecha na experiência do tempo da
mente, do eu e do mundo — não é, como a ferida do corpo, um evento simples e
curável (CARUTH, 1996, pp. 3, 4).

Além do trauma individual, existe também o trauma cultural, que significa perda de

identidade e não precisa necessariamente ser sentido ou vivenciado por todos em uma

comunidade. Esse rasgo no tecido social causa efeitos duradouros que não podem ser

facilmente descartados e ficam arraigados na memória coletiva.

De acordo com Evelyn J. Schreiber em Race, trauma and home in the novels of Toni

Morrison, “trauma e recuperação são processos complicados, processos em camadas e

atingem todos os indivíduos porque tanto a memória pessoal quanto a cultural reativam

experiências passadas armazenadas em circuitos corporais” (SCHREIBER, 2010, p. 42).



Pensamento Literário e Filosófico Contemporâneo | 108

Com efeito, a tragédia da escravidão pode ser vista como uma memória coletiva, uma

forma de rememoração que provocou a formação da identidade afro-americana no

período pós-guerra civil. A escravidão sempre foi traumática em retrospecto, mediada

pela lembrança e reflexão e, portanto, une todos os afro-americanos, sejam eles escravos

ou não, tenham eles ou não algum conhecimento ou sentimento relacionado à África.

A memória coletiva, como afirma Maurice Halbwachs, em On collective memory,

pode ser definida como lembranças de um passado compartilhado que são retidas pelos

membros de um grupo que as vivenciou e transmitiu. É coletiva porque é

supraindividual, uma memória individual que se concebe em relação a um determinado

grupo (HALLBWACHS, 1992, p. 6). A identidade individual é negociada dentro desse

passado coletivo compartilhado porque a memória não está localizada apenas nos

indivíduos, mas no discurso das pessoas conversando sobre o passado.

Além disso, de acordo com Cathy Caruth, não é a experiência em si que produz o

efeito traumático, mas sim a sua lembrança (CARUTH, 1996, p. 17). O trauma vincula o

passado ao presente por meio de representações e, como os indivíduos que vivenciam o

trauma estão possuídos pelo passado, eles tendem a repeti-lo compulsivamente como se

estivesse presente. Portanto, um rasgo traumático evoca a necessidade de criar novos

alicerces, o que inclui a reinterpretação do passado como meio de conciliar necessidades

presentes e futuras. Existem várias maneiras de tentar resolver esse problema, mas todas

elas envolvem processos de identidade e memória.

As experiências centrais resultantes de traumas psicológicos e físicos são o

desempoderamento e a desconexão dos outros. A recuperação, portanto, é baseada no

fortalecimento do sobrevivente e na criação de novas conexões. Isso só pode ocorrer no

contexto de relacionamentos e não pode acontecer isoladamente. Judith Herman, em

Trauma and recovery: the aftermath of violence — from domestic abuse to political terror,

comenta:

Nessas conexões renovadas com outras pessoas, o sobrevivente recria as
faculdades psicológicas que foram danificadas ou deformadas pela experiência
traumática. Essas faculdades incluem as capacidades básicas de confiança,
autonomia, iniciativa, competência, identidade e intimidade. Assim como essas
capacidades são originalmente formadas em relacionamentos com outras pessoas,
elas devem ser reformadas em tais relacionamentos (HERMAN, 2015, p. 133).

Nesse caso, o poder transformador dos rituais coletivos pode fornecer a escravos

traumatizados ou ex-escravos ferramentas para reconstruir e transformar a consciência

individual e também as relações sociais, mesmo para aqueles que não experimentaram a

escravidão diretamente. Os rituais apontam para a necessidade de uma limpeza
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psicológica do passado e também permitem que os indivíduos enfrentem as memórias

dolorosas com segurança e descansem delas.

É importante ressaltar que, devido ao trauma dos personagens, sua psique não

pode processar a perda. Portanto, sua recusa em lamentar resulta na criação de uma cripta

psíquica onde enterram histórias violentas, causando uma “designação traumática da

linguagem para afastar a dor intolerável”, de acordo com Gabriele Schwab em Hunting

legacies: violent histories and transgenerational trauma (SCHWAB, 2010, p. 4). Ela afirma

que as histórias violentas deixam os indivíduos tão profundamente perturbados que não

conseguem descrever a experiência traumática com palavras. A negação dessa perda

insuportável traz de volta das criptas psíquicas fantasmas do trauma que assombram a

vítima e também as próximas gerações, pois os silêncios e as lacunas na linguagem são

transmitidos tacitamente ao longo do tempo. Essa incapacidade de luto faz com que um

indivíduo traumatizado encerre o luto enterrando os mortos na cripta. Esses habitantes

da cripta são silêncios, “palavras extintas e destituídas de sua função comunicativa”

(SCHWAB, 2010, p. 4). Expressam traumas relacionados ao inconsciente, pois são palavras

enterradas vivas. No entanto, de alguma forma, eles podem ser rastreados. As memórias

traumáticas de Sethe, Frank e Cee, protagonistas dos romances Amada e Voltar para casa,

são rastreáveis em seus silêncios e lacunas como cicatrizes cruas. Neste texto, exponho

essas lacunas e também demonstro como a cura está profundamente ligada à narração de

histórias e aos rituais comunitários. Só quando os protagonistas tomam consciência desse

conhecimento impensado é que o trauma se torna finalmente acessível, permitindo-lhes

traduzir para a linguagem uma experiência registrada no inconsciente. Em certo sentido,

a narrativa se torna a forma como essas perdas são marcadas e lamentadas, fazendo com

que os personagens finalmente cheguem a um acordo com seu passado traumático.

As obras literárias de Toni Morrison são úteis para o exame de traumas e processos

de cura, pois exploram, de diversas maneiras, a forma como a psique humana é submetida

a traumas físicos e psicológicos em todas as instâncias da evolução dos personagens, uma

vez que são indivíduos vivenciando momentos desfigurantes, enfrentando situações

abomináveis que são impossíveis de tolerar. A escravidão e o racismo são exemplos que

demonstram a bestialidade de um determinado tipo de agressão cujas consequências não

se limitam e não terminam com a ocorrência de um evento traumático.
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AMADA

Amada é um ato consciente para curar uma ferida dolorosa: um memorial sobre o

grande erro social das escravizações. É ambientado em 1873 e conta a história da ex-escrava

Sethe, gravemente traumatizada pela perda de sua filha, a quem ela mata com uma serra

elétrica. A ênfase do trabalho é colocada na questão do infanticídio, um momento

psicologicamente desfigurante para mãe e filha. Sethe quer salvar seus filhos de um

destino que ela considera pior do que a morte; quer removê-los das garras da escravidão:

qualquer pessoa branca poderia tomar todo o seu ser por qualquer coisa que viesse
à mente. Não apenas o trabalho, matar ou mutilar você, mas sujar você. Sujar
tanto você que não conseguiria mais gostar de si mesmo [...] E embora ela e outros
vivessem e superassem isso, ela nunca poderia deixar isso acontecer com seus
filhos. As melhores coisas que ela era, eram seus filhos. Os brancos podiam sujá-la,
sim, mas não sua melhor coisa, sua melhor coisa linda e mágica — a parte dela que
era limpa (MORISSON, 2004, pp. 295, 296).

Tão grotescas são as experiências vividas pelos personagens e tão vulneráveis se sentem,

que para eles o ato de lembrar é arriscado, vergonhoso e perigoso. Além disso, Sethe é

assombrada pela memória de ter matado seu filho. Durante toda a sua vida, ela lutou

tentando manter o passado sob controle. Neste próximo trecho, a filha de Sethe, Denver,

ouve sua mãe falando sobre a natureza indestrutível do passado: ‘“se você for lá — você

que nunca esteve lá — se você for lá e ficar no lugar onde estava, vai acontecer de novo;

estará lá, esperando por você. Mesmo que esteja tudo acabado — acabado —, sempre estará

lá esperando por você’” (MORRISON, 2004, p. 44).

Segundo Sethe, os traumas do passado continuam a se reencenar indefinidamente,

então ela imagina o passado como uma presença física, algo que lhe faz companhia e

preenche um espaço. A força do passado é evidente até na dificuldade que Sethe tem para

falar sobre isso. Ela gagueja, recua e se repete como se meras palavras não pudessem fazer

justiça ao assunto. Mesmo nessa passagem, ao alertar Denver contra a inevitabilidade do

passado, Sethe representa e ilustra o próprio fenômeno que descreve. Ela repete sua

advertência várias vezes de uma maneira que demonstra a recorrência de ideias e sua

incapacidade de deixar para trás pensamentos do passado.

O assassinato de sua filha a afeta profundamente, bem como o resto da

comunidade e, assim, todos os personagens se descobrem dentro de uma estrutura

comum. Sethe só começa a se curar quando aceita o que aconteceu e assume total

responsabilidade, reconhecendo os motivos do ocorrido e compreendendo o passado em

uma estrutura mais ampla do que a de interesse individual. Portanto, a filha de Sethe,
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Amada, deve ser lembrada para ser esquecida e reencarnada para receber um

sepultamento adequado.

No artigo “The ghosts of slavery: historical recovery in Toni Morrison’s Beloved”,

Linda Krumholz aborda a conceituação de Morrison da história americana por meio dos

atos e da consciência de ex-escravos afro-americanos. Ela também acredita que o objetivo

final do romance é subverter a vergonha da escravidão na memória coletiva dos afro-

americanos e convertê-la em uma fonte de recuperação e cura (KRUMHOLZ, 1992, p.

399). Essa cura ocorre tanto em nível psicológico, pessoal, como em nível nacional e

histórico. Krumholz argumenta que Amada é um ritual de cura, enquanto a personagem

Amada é o espírito esquecido do passado que deve ser benquisto, embora evasivo e

inamável. Sethe, a personagem central, descreve a relação entre o indivíduo e o trauma

histórico:

Se uma casa pegar fogo, ela se foi, mas o lugar — a imagem dela — permanece, e
não apenas na minha rememória, mas lá fora, no mundo. O que me lembro é uma
imagem flutuando por aí, dentro da minha cabeça. Quer dizer, mesmo se eu não
pensar, mesmo se eu morrer, a imagem do que eu fiz, ou soube ou vi ainda está lá.
Bem no lugar onde aconteceu (MORRISON, 2004, p. 43).

O processo de cura de Sethe e de aprender a viver com o passado é um modelo para

leitores que devem confrontar seu passado como parte do seu próprio, um passado

coletivo que vive aqui mesmo, onde todas as pessoas vivem.

Além disso, em Amada, Morrison usa rituais como modelos para o processo de

cura, como dança, música, história e outras atividades. Eles funcionam como

representações que são espiritual e comunitariamente dotadas do poder de moldar as

relações no mundo. Eles também implicam numa pedagogia e epistemologia na qual o

conhecimento é coletivamente e espiritualmente afirmado. Na parte final em que as

mulheres da comunidade ajudam Sethe a expulsar Amada, a personagem central vivencia

uma repetição do trauma, mas com uma diferença: agora Sethe e a comunidade

entendem que Amada é uma ruptura necessária para a cura.

VOLTAR PARA CASA

Em Voltar para casa, Toni Morrison consegue capturar o que os afro-americanos

vivenciaram na década de 1950, um período muitas vezes idealizado na imaginação

histórica do país, mas não sem suas complexidades sociais e abusos raciais flagrantes. O

romance conta a história de Frank Money, um veterano da guerra da Coreia, após ser
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dispensado do exército. Depois de ver seus dois melhores amigos morrerem na sua frente

e ser responsável pela morte de várias pessoas, incluindo uma jovem coreana, Frank

desenvolve transtorno de estresse pós-traumático e tem que voltar para sua cidade natal

em Lotus, no estado da Geórgia, para salvar sua irmã mais nova, Cee, que sofre de uma

doença desconhecida que ameaça matá-la.

Ao contrário de Amada, em que a protagonista é uma mulher, em Voltar para

casa, a autora decidiu focar principalmente em um personagem masculino central, e o

romance investiga profundamente experiências tipicamente masculinas, como os

horrores da guerra, seus efeitos psicológicos prejudiciais, laços de amizade masculina e

responsabilidades fraternas. O peso do passado é multiplicado exponencialmente quando

as vítimas foram expostas a intolerância traumática e injustiça em casa e extrema

violência e perdas no exterior. Churchwell, em sua resenha, afirma que “Morrison

retorna aos anos 50, uma era que ela lembra para explorar as possibilidades traumáticas da

guerra da Coreia e dos experimentos biológicos em afro-americanos” (CHURCHWELL,

2012).

O sinal mais evidente de que Voltar para casa também pode ser considerada uma

história de trauma, como Amada, são as visitas recorrentes que o protagonista recebe de

fantasmas de seu passado, que ele vem tentando esquecer — principalmente bebendo

muito, mas que voltam insistentemente para perturbar sua paz de espírito:

Então, como costuma acontecer quando ele estava sozinho e sóbrio, qualquer que
fosse o ambiente, ele via um menino empurrando suas entranhas para dentro,
segurando-as nas mãos como a bola de cristal de uma cartomante se estilhaçando
com más notícias; ou ouvia um menino com apenas a metade inferior do rosto
intacta, os lábios chamando mamãe. E ele estava passando por cima deles, ao redor
deles, para permanecer vivo, para evitar que seu próprio rosto se dissolvesse, suas
próprias entranhas coloridas sob aquela lâmina de carne muito fina. Contra o
preto e branco da paisagem de inverno, o vermelho sangue tomou o centro das
atenções. Essas imagens nunca iam embora (MORRISON, 2004, p. 20).

O fato de Frank perder seus dois melhores amigos não o ajuda muito em termos de

capacitá-lo para assimilar as memórias da guerra. Esse fato está intimamente relacionado à

sua incapacidade de construir outras conexões com o mundo e de reorientar sua

existência:

Às vezes, muito depois de ter recebido alta, ele via o perfil de Stuff em um carro
parado no trânsito até o coração pular de tristeza para anunciava seu erro.
Memórias abruptas e desreguladas colocavam um brilho aguado em seus olhos.
Por meses, apenas o álcool dispersou seus melhores amigos, os mortos pairando
com os quais ele não conseguia mais ouvir, falar ou rir (MORRISON, 2012, p. 99).
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Frank luta contra os sintomas e parece estar preso, pois não consegue escapar da

inevitabilidade de memórias terríveis.

Quando Frank está sendo torturado por horríveis flashbacks e terríveis alucinações

de suas experiências na Coreia, ele recebe uma carta de uma amiga de sua irmã, dizendo-

lhe que ‘“venha rápido. Ela estará morta se você demorar”’ (MORRISON, 2012, p. 100).

Ele, novamente, sentiu responsabilidade para com sua irmã, que sempre foi “uma sombra a

maior parte da minha vida, uma presença marcando sua própria ausência ou talvez a minha”

(MORRISON, 2012, p. 103, itálicos no original). Ela costumava ser protegida por Frank e

agora sozinha e com uma educação deficiente, Cee se torna uma presa fácil para um

médico perverso que a usa em seus experimentos. Frank resgata sua irmã que está perto da

morte, mas sua integridade física nunca será restaurada.

As memórias traumáticas de Frank relacionadas à guerra e aos graves ferimentos

físicos e psicológicos de sua irmã surgem como uma continuação do sentimento de

alienação e privação emocional que sofreram quando crianças em Lotus. Devido à

crueldade de uma madrasta extremamente ressentida e às cenas de violência racial, ambos

os irmãos ficam com uma profunda cicatriz no psiquismo e têm dificuldade em digerir as

lembranças que guardam da infância: “Você nunca morou lá então não sabe como era.

Qualquer criança que tivesse uma mente a perderia [...] Só minha irmã em apuros poderia me

obrigar a sequer pensar em seguir nessa direção” (MORRISON, 2012, p. 84, itálicos no

original).

Embora o passado se mostre tão terrível e traumático como em Amada, as ideias

de retorno a casa e ajuda da comunidade parecem oferecer aos personagens de Morrison

neste romance uma certa proteção contra o trauma. Os processos de luto de memórias

traumáticas individuais e coletivas vividos por Frank e Cee podem ser resolvidos ou pelo

menos atenuados por rituais de cura da comunidade de origem.

Antes de Frank e Cee retornarem à Lotus para que Cee fosse curada pela

comunidade feminina local, os dois ficam extremamente prejudicados e à deriva por

algum tempo. No entanto, como em Amada, as cicatrizes do passado são curadas pela

comunidade e por meio dela. Depois de alguns meses sob os cuidados de Ethel Fordham e

de outras mulheres, Cee se tornou uma pessoa distinta:

Cee estava diferente. Dois meses cercada por mulheres do campo que amavam,
significou uma mudança para ela. As mulheres lidavam com a doença como se
fosse uma afronta, como se fosse um fanfarrão invasor e ilegal que precisava de
açoites (MORRISON, 2012, p. 121).
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Cee é curada de sua doença grave por muitos rituais e também se torna uma mulher

independente e forte. Frank e Cee percebem que o comportamento superprotetor em

relação à irmã não lhe fez bem, e agora ela está pronta para enfrentar o futuro sozinha.

Frank mostra sinais de recuperação antes de chegar à Lotus. Apesar de relutante

em voltar para o sul, à medida que se aproxima da região, ele percebe que há certas coisas

lá, como o clima, a comida e o ritmo de vida com os quais se identifica:

Acenando ocasionalmente para os vizinhos que passavam ou para aqueles que
faziam tarefas em suas varandas, ele não conseguia acreditar o quanto antes
odiava aquele lugar. Agora parecia fresco e antigo, seguro e exigente. Frank
tentou descobrir o que mais o estava incomodando e o que fazer a respeito
(MORRISON, 2012, p. 132).

Depois de cumprir a missão de salvar sua irmã, agora ele pode lidar com seus próprios

fantasmas em um ambiente mais reconfortante e conhecido.

No final do romance, Frank convence sua irmã a voltar com ele para a fazenda

onde eles haviam testemunhado o enterro de um homem negro quando eram crianças.

Eles desenterram o corpo — ele mesmo um símbolo de memórias reveladoras, como

Amada, a memória do infanticídio manifestado em uma menina — e o envolvem na

colcha que Cee havia feito. Com esse desenterramento e reenterramento de uma terrível

lembrança do passado, eles finalmente enfrentam seus traumas de infância. Ao recuperar

seus segredos pessoais, eles são capazes de reivindicar a cidadezinha de Lotus como seu lar

físico e literal. Por meio de sua disposição de confrontar seu passado, eles podem

encontrar o verdadeiro lar dentro deles, nas memórias que compartilham.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo procurou demonstrar, por meio de métodos comparativos, as

semelhanças e as diferenças quanto à internalização de experiências traumáticas em

ambos os personagens centrais de Amada e Voltando para casa. Apontei ainda como

lembrar, relatar, ouvir e aceitar o trauma individual e coletivo permite que a cura

aconteça em ambas as obras. Também mencionei o papel que os rituais comunitários e

espirituais desempenham nos processos de cura e como eles devolvem dignidade às

pessoas das quais ela foi retirada. Este capítulo tenta lançar luz sobre os estudos das

representações dos traumas psicológico e físico, seus efeitos sobre o indivíduo e os

membros de uma comunidade, bem como sobre os processos de cura que acontecem em

Amada e Voltando para casa de Toni Morrison.
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Falamos primeiramente da relação entre história, memória e esquecimento. O fato

de as pessoas serem incapazes de se lembrar de todas as experiências de vida em detalhes é

um mecanismo natural da mente, uma vez que o arquivamento completo não é possível.

Já no caso do trauma, falta assimilação do acontecimento e a vítima tem dificuldade de

se lembrar do ocorrido. Portanto, o testemunho do trauma pode se tornar um incidente

indizível, uma vez que o indivíduo traumatizado não consegue organizar tal memória e

expressá-la por meio de palavras. Em Amada e Voltando para casa, o processo de

incorporação não acontece totalmente na psique das personagens, fazendo com que o

trauma volte na forma de sintomas, como sonhos, flashbacks e alucinações. Esse

reaparecimento metamórfico assombra as vítimas até que elas possam contar suas próprias

histórias traumáticas. Demonstrei ainda como os protagonistas dos dois romances criam

uma cripta psíquica onde residem suas memórias traumáticas, à qual não têm acesso até

que sejam capazes de narrar suas histórias. É relevante observar como memórias

traumáticas foram excluídas do discurso histórico hegemônico e como é importante

recuperar essas vozes antes silenciadas para ampliar as fronteiras da visão homogênea

relacionada à história oficial da ascensão dos Estados Unidos.

Num segundo momento, minhas preocupações foram direcionadas para a

experiência de cura pela qual os protagonistas passam. Demonstrei como o trauma pode

ser rastreado na fala dos personagens e como eles podem quebrar a cripta psíquica usando

a linguagem para encontrar expiação. É saliente a importância que as comunidades

femininas têm em ambos os romances, agregando à discussão os conceitos de

maternidade e irmandade, tão relevantes para a agenda feminina. As mulheres da cidade

desempenham um papel importante em Amada e Voltando para casa, uma vez que sem

elas a redenção dos personagens nunca poderia ser alcançada. Pelo conhecimento de seus

rituais de cura, ao contrário da medicina tradicional patriarcal, podem proporcionar a si

próprias e aos protagonistas a aceitação e a reconciliação com as memórias traumáticas.
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