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RESUMO 

 
 

O objetivo dessa dissertação foi analisar as representações corporais presentes 

nas obras literárias das escritoras Ana Vásquez e Cintia Moscovich e nas artísticas de 

Clara Pechansky, Liza Schnaiderman, Lucía Waiser e Raquel Partnoy cotejando-as e 

comparando-as situando-as no contexto econômico, político e social da América 

Latina. 

A princípio foram dados conceitos e definições sobre a história da imigração 

judaica para a América Latina, sobre o corpo e os temas mais relevantes sobre ele. Em 

seguida, foram analisados os dois romances, Duas Iguais (2004) e Mi amiga, Chantal 

(1991). Depois fez-se uma análise das obras de pintoras e escultoras e a visão do 

corpo da mulher com suas (de)formidades. Por fim, analisa-se o folheto da exposição 

A Lição de pintura (2003) o qual resume em si o diálogo entre as artes visuais e a 

literatura, já que, no referido folheto, os quadros da artista Pechansky são 

apresentados pelos textos da escritora Moscovich. 

Com esta pesquisa, conclui-se que as representações corporais presentes na 

literatura e nas artes visuais dessas artistas, questionam o processo repressivo ao qual 

está submetida a mulher desde os tempos bíblicos. Essas obras propõem novas formas 

identitárias (de)formadas resultantes de questionamentos, descobertas e inquietações 

surgidas ao longo da história. 

Palavras-chave: corpo, gênero, feminismo, judaísmo, mulheres, literatura 

comparada, literatura judaica do Chile e do Brasil. 
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1. HISTÓRIA DA IMIGRAÇÃO JUDAICA PARA A AMÉRICA LATINA 

1.1. Introdução 

A presença judaica na América Latina tem sido uma constante desde a chegada 

dos colonizadores espanhóis e portugueses, no século XVI. Esses pertenciam, na sua 

maioria, ao grupo Sefardita. A princípio eles vieram incógnitos nas caravelas, ainda 

que, muitas vezes, tenham financiado essas viagens. A América, ou melhor, o Novo 

Mundo, era o desconhecido, um lugar para os desterrados, refugiados e os rejeitados, 

mas para os judeus era a liberdade da Inquisição. Mais uma vez, nos séculos XIX e 

XX, as Américas seriam o destino para uma nova leva de imigrantes judeus, dessa 

vez, daqueles refugiados dos pogroms do Leste Europeu e da Alemanha. No momento 

em que a América do Norte fechou as portas para a imigração, a Outra América, 

como chamavam os imigrantes a América do Sul, abriu suas fronteiras para receber 

mão de obra para trabalhar nas lavouras, minas e indústrias das novas Repúblicas que 

se formavam. Este primeiro capítulo está dividido em duas partes, a primeira, na qual 

se trata do processo migratório dessas comunidades asquenazes para a América do 

Sul e, em seguida, a segunda, cuja análise das teorias sobre as representações dos 

corpo feminino nas obras de artistas e escritoras descendentes desses imigrantes 

vindos da Europa entre os século XIX e XX, forma a linha mestra dessa dissertação. 

Nesta primeira parte do capítulo I, encontram-se as razões e consequências que 

levaram a uma novo exílio esse grupo de asquenazes. Discutem-se, também, os 

reflexos dessas mudanças e adaptações sobre eles e seus descendentes nos novos 

países: Argentina, Brasil, Chile e Peru. A escolha dos asquenazes, em particular, 

deveu-se ao fato de que essa é a comunidade a qual pertencem as famílias das artistas 

e escritoras aqui estudadas.  
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Na segunda parte, encontram-se as teorias que discutem as representações do 

corpo feminino, tanto na literatura como nas artes visuais, aplicando-as e discutindo-

as aos personagens e às representações contidas nas obras das artistas e escritoras. De 

acordo com os trabalhos analisados, o corpo feminino e judeu contém memórias 

inscritas e (re)escritas e, de acordo com os seus pontos de vista, esses corpos tentam  

resistir e (re)negociar sistematicamente as performances diárias impostas pela 

sociedade em que vivem as quais, na maioria das vezes, ‘deformam’ e ‘fragmentam’ 

esses corpos. As inúmeras tentativas de negociação e resistência, por sua vez,  

permitem o surgimento de novas formas corporais, sejam elas culturais, físicas, 

políticas ou sociais. 

 No caso da cultura judaica, sabe-se de antemão que o corpo, para esse povo 

possui um papel central; tanto nos rituais religiosos como nos sociais.1Artistas e 

escritoras analisadas nesta dissertação, por sua vez, usam o corpo da mulher para 

discutir as dores e o sofrimento imposto às mulheres por leis religiosas e sociais, cujas 

marcas físicas e psicológicas se encontram metaforizadas nas narrativas e obras 

artísticas produzidas por elas. As separações forçadas com as diversas imigrações e 

guerras, nos últimos dois séculos da nossa era (XIX e XX) também imprimiram suas 

marcas no corpo das mulheres judias. 

O objetivo desta dissertação é analisar, através de um estudo comparativo entre 

as escritoras Cintia Moscovich (1958) do Brasil, e Ana Vásquez (1946), do Chile; a 

pintora brasileira Clara Pechansky (1936), a peruana Lisa Schnaiderman (1945) e a 

argentina, Raquel Partnoy (1932) , além da escultora chilena Lucía Waiser (1940) 

                                                
1 É importante lembrar que sobre o corpo foram escritas leis que são seguidas até hoje pela religião mosaica. 
Por outro lado, quando vítimas de preconceitos, é no corpo que os detratores desse povo encontram referências 
para marcar seus defeitos’, como o nariz, a voz, os olhos etc. 
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como os macros e micros corpus da sociedade tentam controlar o corpo da mulher. 

Embora a literatura crítica sobre a posição das mulheres dentro das comunidades 

judaicas mostre que elas têm conseguido avanços significativos nas sociedades em 

que vivem, ainda necessitam lutar para romper certas tradições que provocam 

insatisfações e cujas marcas se refletem tanto na memória do corpo biológico, como 

do político e social. A hipótese que orienta esta pesquisa se concentra no fato de que o 

corpo biológico da mulher guarda em si uma memória construída com base na 

insatisfação dela frente ao discurso coletivo falocêntrico e que se encontra retratada 

tanto na literatura como nas artes plásticas em discussão. Essas linguagens retratam 

esse desconforto através de corpos enfermos e deformados/(de)formados. Ao retratá-

los dessa maneira, as autoras e artistas transformam o corpo da mulher em um lócus 

de resistência e (re)significação. Essa tensão entre resistência e discurso oficial resulta 

em ‘fissuras’ que permitem à mulher estabelecer novas relações de gênero e sexo, 

rompendo, assim, com determinadas construções que impõem o binarismo sexual. 

Faz-se importante ressaltar que as linguagens aqui estudadas (artes plásticas e 

literatura) exibem uma nova forma de mostrar a mulher, usando um discurso de 

múltiplas vozes entre representações visuais e literárias para retratar a memória 

inscrita nos corpos femininos. Convém sublinhar a importância desse diálogo feito 

entre países de origem hispânica e portuguesa, cuja presença da Igreja Católica foi a 

marca de todo o processo de colonização ibérica.  

Pretende-se, portanto, mostrar nesta dissertação que tanto a literatura como as 

artes visuais fazem uso de representações para exibir uma nova forma de retratar a 

mulher e denunciar, através de deformações corporais e ideológicas, as consequências 

das interdições políticas, religiosas e sociais impostas ao corpo feminino em geral. 
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Pela leitura dos livros da brasileira Cíntia Moscovich (1958), Por que sou Gorda, 

Mamãe?(2006) e Duas Iguais (2004), Mi Amiga Chantal (1991) da chilena Ana 

Vásquez-Bronfmann (1947) e dos quadros de Raquel Partnoy (1932) Argentina, Clara 

Pechansky (1936), Brasil e Liza Schnaiderman (1945), Peru, e das esculturas de Lucía 

Waiser (1940), Chile foi possível observar que determinadas construções culturais e 

estéticas fossilizam as atitudes, espaços e representações femininas. Por outro lado, a 

literatura e as artes visuais se apresentam como espaços alternativos, rompendo as 

fronteiras existentes na sociedade em geral. A fim de fazer uma análise mais ampla 

sobre o ‘multiálogo’ que literatura, desenho, fotografia, escultura e pintura travam 

sobre as representações do corpo feminino na América Latina, escolheram-se, além 

das duas escritoras, três pintoras; da Argentina, do Brasil e do Peru, e uma escultora 

do Chile. Vale ressaltar que esse estudo de análise entre tipos de linguagens diferentes 

é inédito, levando-se em conta a diferença de idiomas nesses países. Faz-se 

importante citar que a literatura crítica sobre essas artistas e escritoras é em grande 

parte incipiente. No que toca às escritoras, normalmente as referências feitas aos seus 

textos, ou se resumem a falar das origens e razões sobre a imigração de seus 

antepassados para os países onde vivem ou viveram, ou são resenhas sobre os livros 

publicados e mostras das obras artísticas. 

Em seu artigo sobre Cintia Moscovich, Nancy Rozechan se concentra na análise 

dos contos do livro Anotações Durante Incêndio (2006) que trata do tema da 

imigração judaica para o Rio Grande do Sul e dos problemas enfrentados pelos judeus 

das primeiras e segundas gerações, em particular, a questão linguística. Outro ponto 

abordado pela autora é a questão da aceitação dos judeus entre os brasileiros e os 

casamentos mistos, os quais dão origem a um nova geração de imigrantes naquela 
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comunidade. Não existe nenhuma referência ao corpo feminino ou mesmo às suas 

‘(de)formidades’. As relações familiares é o tema da análise da Berta Waldman em 

seu trabalho “Comida, família e escritura, na ficção de Cíntia Moscovich” 

apresentado no congresso do Latin American Studies Association (LASA) em 2009. 

Na sua conferência, Waldman analisa o conto “Nem telhado, nem violinista” de 

Moscovich. Argumenta que esse conto trabalha com: “novas relações frente ao 

judaísmo” e chama a atenção para a existência um diálogo entre a história de  

Moscovich e a de Scholem Aleichem, “As Filhas de Tvye” e “Tevye , o leiteiro” 

(1949), bem como vários textos de Clarice Lispector (1920-1977). Outra vez, os 

conflitos geracionais e a necessidade de (re)ver a própria história, principalmente 

pelas mulheres, vistas como as detentoras da tradição familiar, são pontuados por 

Waldman. A presença da comida nos textos de Moscovich é motivo somente para um 

parágrafo. Embora procure fazer uma análise mais aprofundada dos contos da autora 

encontrados nos livros Por que Sou Gorda, Mamãe? (2006) e Arquitetura do Arco-

Íris (2004), a apresentção de Waldman peca por um excesso de comparações com 

diversos autores, pois pretende analisar, ao mesmo tempo, vários temas em um só 

ensaio. Ainda que a questão da comida e da gordura na cultura judaica sejam 

discutidas no texto de Waldman, o corpo não é a preocupação central da discussão. 

Escrito à quatro mãos, o artigo “Novos nós, Outros laços: Fios de Clarice 

Lispector na Prosa de Cintia Moscovich” de Yani Rebouças de Oliveira e Juliana 

Santini se atém somente em analisar a presença da obra de Clarice Lispector no conto 

“Os laços e os nós, os brancos e os azuis” de Moscovich, parte da coletânea de contos 

A Arquitetura do Arco-Íris (2004). Fugindo um pouco ao lugar comum de analisar os 

contos da escritora gaúcha, Cintia Schwantes usa o livro Duas Iguais: Manual de 
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Amores e Equívocos Assemelhados (1998) para estabelecer um paralelo entre o 

Holocausto e a Ditadura Militar Brasileira e as  transgressões e sofrimento das 

personagens que protagonizam essa história de amor entre duas adolescentes.   

Defendida em 2009, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a 

dissertação de doutorado “Judeus Escritos no Brasil: Samuel Rawet, Moacir Scliar e 

Cintia Moscovich”, de Patrícia Chiganer Lilenbaum tem um capítulo dedicado à 

Cintia Moscovich. Nele, Lilenbaum analisa e compara os livros O Reino das Cebolas 

(1996) e Duas Iguais: Manual de Amores e Equívocos Assemelhados (1998) a textos 

dos outros dois autores judeus. Quando se refere à figura da mulher na cultura 

judaica, Lilenbaum não se aprofunda nas questões feministas e se justifica dessa 

forma: “ o reverso da tradição pelo viés feminino não é meu foco. A temática da 

mulher ao aparecer receberá um tratamento razoavelmente leigo no que toca aos 

Estudos de Gênero/ Crítica feminina/ Crítica feminista” (185). Dessa maneira, mais 

uma vez, os escritos de Moscovich tendem a ser analisados, ou pelo seu caráter de 

literatura judaica, presença das relações e tradições tanto religiosas como familiares; 

ou por apresentar intertextos de outros autores de origem judaica com os quais são 

cotejados. Acredita-se, portanto, que esta análise sobre a presença do corpo seja ele 

físico ou cultural na obra de Moscovich é inovadora e se afasta do lugar comum 

principalmente por buscar elementos comparativos não somente na literatura de 

outros países como também nas artes visuais de artistas brasileiras e hispânicas. Até o 

momento não existe nada que se compare a este trabalho. 

Conforme já referido anteriormente, esta dissertação busca cotejar obras tanto 

literárias quanto visuais de escultoras e artistas brasileiras e hispânicas. Da literatura 

da América Hispânica, escolheu-se o livro de Ana Vásquez (1947), Mi amiga Chantal 
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(1991). Embora esse tenha sido um dos poucos livros escritos por essa escritora 

exilada em Paris desde os anos setenta e não apresente literalmente elementos 

judaicos, Mi amiga Chantal fala de mulheres e suas relações. O texto de Vásquez 

aborda a temática do corpo pelo aspecto do grotesco e do ridículo levado até os 

extremos do sofrimento. Waldman citando a Franz Kafka explica que o autor checo, 

em uma carta de 1911, explica que uma das particularidades da literatura judaica é 

exatamente falar do judaísmo de forma não explícita (5). Por sua vez, Saul Sosnowski 

argumenta que o escritor judeu que não se refere claramente ao seu judaísmo, mas 

aborda questões de direitos humanos e justiça social é muito mais judeu do que os 

“ressuscitadores de parentes” (717).2 Crê-se, portanto, que a trajetória da francesa 

Chantal no Chile e o seu retorno forçado à Paris com a sua consequente morte, traz 

implicitamente uma mensagem de estranhamento o que geralmente é um fator de 

diferenciação da cultura judaica no exílio. A gordura e a deformidade do corpo da 

protagonista Chantal é outra representação utilizada pela autora para discutir a relação 

comida/literatura/religião judaica. Majorie Agosín, analisando esse fenômeno, 

argumenta que a comida é:“partircularly important because of its link to religious 

cerimony and ethnic identity alike” (192). Por ser mais conhecida pelos seus trabalhos 

com educação na França, Vásquez é pouco citada em antologias sobre literatura 

judaica e latina. Sua obra foi analisada sob a perspectiva da literatura de exílio sendo 

que a sua novela mais estudada é Las Jaulas Invisibles (2002). Essa conta a saga de 

uma família de imigrantes judeus e as subsequentes gerações no Chile e as relações 

entre eles. Rodrigo Cánovas Emhart e Jorge Scherman Filer em “Los retos de la 

                                                
2 Saul Sosnowski. “ Sin desierto y sin tierra prometida”. Trans. Florinda F. Goldberg. Avni, Haim, 
Judit Bosker Liwerant, eds. Pertenencia y alteridad: judíos en/ de América Latina: cuarenta anos de 
câmbios.. Madrid: Iberoamericana, Vervuet, Bonilla Artigas Ed, 2011. 709-18. 
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genealogia de la memória judío-chilena”  veem o livro de Vásquez, Las Jaulas 

Invisibles (2002), como um relato sobre as tensas relações entre a classe alta chilena e 

a operária. Outro ponto tratado é a questão do espelhamento e das relações entre 

gerações de imigrantes e seus descendentes. Sobre Mi amiga Chantal (1991) pouco 

foi escrito. Mais uma vez, as leituras da literatura crítica sobre a obra de Váquez 

mostram que essa ainda carece de análises sobre as questões relativas ao corpo 

biológico e as relações de amizade entre mulheres e suas consequências para o corpo 

da mulher ainda necessitam de um estudo mais detalhado na obra dessas autoras. 

Clara Pechansky (1936), pintora brasileira, embora conhecida 

internacionalmente, possui pouca literatura crítica sobre o seu trabalho. Na coletânea 

Clara Pechansky: Variações sobre o Enigma (2000), alguns autores famosos 

escrevem sobre a obra da artista gaúcha, sendo que Paulo Ramos faz uma análise mais 

detalhada da produção dos anos noventa e Moacyr Scliar, poeticamente, faz alguma 

referência à ausência das bocas nas pinturas e à quase invisibilidade das mãos, nada 

que se aprofunde ou esteja relacionado diretamente com o estudo desenvolvido nesta 

dissertação. Pechansky é citada somente uma vez no estudo crítico de Ângela Raffin 

Pohlmann sobre “A Percepção do Tempo na Criação Plástica” (2005). Entre as 

pintoras e escultoras hispânicas, aqui estudadas, Raquel Partnoy (1932) se destaca 

também por sua produção poética e crítica literária. Como Partnoy, Lucía Waiser 

(1940) e Liza Schnaiderman(1946) têm as suas obras analisadas sob o ponto de vista 

da arte e esses trabalhos se caracterizam por ser resenhas de suas exposições.  

Conclui-se essa introdução ratificando a importância de desenvolver um estudo 

crítico sobre o diálogo entre duas línguas, espanhol e português, e três expressões 

artísticas,  onde o corpo da mulher desempenha um papel fundamental nas obras 
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literárias e visuais dessas mulheres. Ao escolher essas representações corporais, elas 

reclamam um espaço de resistência e contribuem para (re)ver o corpo como um lugar 

de (re)significação na sociedade latina e nas comunidades judaicas dos seus países e, 

por que não dizer, da América Latina.  

1.2. História da Imigração 

O movimento contínuo de ir e vir, de fazer travessias é uma das características 

peculiares da formação do povo judeu o qual teve na atividade pastoril uma das suas 

primeiras formas de sustentação. O ato de levar o gado de um espaço à outro, onde 

existisse mais água e alimentos, forçava esse grupo de camponeses a movimentar-se 

constantemente e a exilar-se em outras terras. Quando discute a associação entre 

judaísmo e exílio, Betty Fuks citando a Freud explica que toda a história judaica foi 

construída por indivíduos que viveram no exílio; desde o patriarca Abraão, que 

recebeu a ordem de Deus para partir para outras terras em busca de si mesmo, a fim 

de exercitar a sua alteridade, passando por Moisés, Javé entre outros (77). Esther 

Fuchs afirma que o hebreu, em sua significação etimológica, é um ser de passagem, 

aquele que migra e que transgride (78). Por sua vez, Amnon Raz-Krakotzkin analisa  

a ambiguidade do termo exílio que, não somente está diretamente relacionada à 

dispersão dos judeus, a sua inferioridade política e social e ao seu “be out of place 

(and time)” como, também, ao caráter divino. Para o povo judeu, o exílio o liga 

diretamente a Deus, pois Ele, por se encontrar num mundo celestial, onde os homens 

não podem estar, é um ‘exilado’ da história dos homens (533). Essa concepção a 

cerca do exílio tanto reflete a relação do judeu com a sua religião como, ao mesmo 

tempo, explica a visão ambígua que se tem sobre o judeu. É interessante questionar os 

efeitos que essa ambiguidade tem sobre a formação identitária desse povo já que isso 
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gera uma instabilidade e uma dúvida em relação a si próprio. Esse ser, dentro do que 

se define como identidade, passa a ser um marginal, que, segundo Zygmunt Bauman 

tem uma “identidade de subclasse”, isto é, uma ausência de identidade, a abolição ou 

negação da individualidade, do “rosto” (46). O indivíduo é excluído do espaço social 

em que as identidades são buscadas, escolhidas, construídas, avaliadas, confirmadas 

ou refutadas (ibid 46). O exílio, quando visto pelo lado religioso, passa a ter o sentido 

de ‘divinização’ do povo judeu pelo fato de ele ter sido parte da aliança deles com 

Deus. Seria então, essa visão de estar sempre ‘cruzando fronteiras’, buscando a Terra 

Prometida, uma forma de aceitação do estranhamento e das perdas que o exílio traz? 

Segundo William Saffran, o significado histórico de diáspora para os judeus se 

relaciona com o fato de eles serem uma minoria sem poder e também pelo fato de, 

devido as suas diferenças religiosas, dietéticas, linguísticas etc o povo judeu se tornou  

um ‘Outro’ na sociedade e se constituiu uma espécie de bode expiatório, muitas vezes 

obrigado a converter-se à religião católica, nos séculos XVI e XVII, à exemplo dos já 

citados pogroms e do extermínio na II Guerra Mundial. O exílio passou a ser 

considerado uma condição natural para o judeu (Saffram38). O estar em situação de 

diáspora significa ser diferente da maioria, ser visto por sua ‘différence’ e passar essa 

marca para as gerações subsequentes. A fim de que se possa relacionar o processo de 

fragmentação, faz-se necessária uma revisão histórica das razões que levaram o povo 

judeu a imigrar para lugares tão distintos e longínquos, como a América do Sul. 

1.3. As razões para a imigração judaica ao Brasil 

As primeiras levas de imigrantes judeus que chegaram em meados do XIX na 

América Latina se dirigiram à Amazônia para trabalhar nas plantações de borracha, 

no Brasil e no Peru. Eram originários do Marrocos e pertenciam ao grupo dos 
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sefarditas (Mirelman 14). Não há registros de asquenazes nesse grupo. Esses judeus, 

oriundos da Europa Ocidental somente chegariam ao continente sul americano nas 

últimas décadas do XIX e primeiras do XX entre os anos de 1889 e 1917.3 Nessa 

época, a América Latina passava por movimentos independentistas. Livres da 

dominação espanhola e portuguesa as novas repúblicas latino-americanas passam a se 

organizar em nações, o que nem sempre ocorreu de forma estável. Essa ideia de 

Nação pouco a pouco toma forma conforme o perfil que os seus ‘inventores’ 

acreditavam ser o mais adequado. Segundo Octávio Ianni: 

O Estado nacional que começava a formar-se emergia como um núcleo de 

interesses de setores dominantes, geralmente brancos. Apoiava-se na 

exploração do trabalho de escravos, ex-escravos, encomiendados, 

yanaconas, peões, agregados, colonos, mineiros, artesãos, camaradas, 

operários, e outros, compreendendo índios, mestiços, negros, mulatos e 

brancos de origens nacionais diversas  (5) 

Nesse caldeirão de raças e etnias forja-se um nacionalismo marcado por um 

discurso positivista que acredita na inserção do elemento branco europeu nas 

sociedades latinas a fim de melhorar o desempenho tanto intelectual como braçal. Os 

países dos quais se originam as escritoras e artistas e objetos de estudo nesta 

dissertação diferem entre si do que eles consideram um projeto de Nação. Embora 

                                                
3 Wolf, Eggon e Frida. O século XIX ficou conhecido como o século das imigrações, quando o 
movimento de deslocamento da população européia para as Américas intensificou-se devido ao 
aumento populacional da Europa e ao surgimento do capitalismo e da industrialização, gerando 
períodos de fome e desemprego, especialmente na Alemanha e no Leste Europeu. Outro fator que 
impulsionou as imigrações foram as Guerras Napoleônicas as quais obrigaram alguns monarcas 
europeus a buscar refúgio nas suas colônias da América Latina, como foi o caso de D. João VI de 
Portugal. Após o Tratado de Versalhes, em 1815, que reinaugurou um novo momento no mapa da 
Europa pós-napoleônica, a Rússia incorporou vários territórios, e se tornou uma  potência no Leste. 
Quando ocorreram os pogroms, a Rússia se encontrava sob o governo do Czar Alexander III, cuja fé 
Ortodoxa motivou a criação de leis restringindo os direitos dos judeus e isolando-os em guetos, 
terminando, assim, o período de tranquilidade que esses viveram durante o governo de Catarina II. 
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apresentem um discurso com base na heterogeneidade étnica e racial, esses dois 

países têm leis e comportamentos que organizam a ação como um espaço homogêneo 

marcadamente branco e europeu. Por outro lado, Chile e Peru buscaram uma forma 

mais voltada para o indianismo.4 Os dois últimos se concentraram no elemento nativo 

e acreditaram que o significado da palavra colonizar estava mais relacionado ao de 

colere, isto é cuidar, habitar, cultivar e guardar. A partir dessa assertiva, é possível 

inferir que essa seja a razão qual os estrangeiros nesses dois países não tiveram um 

papel essencial na formação de Nação visto na Argentina e Brasil. Como então se 

situavam os judeus nessas comunidades durante esse período? Para os judeus, ou 

melhor, para a grande maioria dos imigrantes, as palavras colônia/colonizar estão 

mais próximas da concepção de “terra com gente instalada, granja. O colonus, aquele 

que se instala e cuida, é identificado como o indivíduo que vem de outros lugares, 

muito semelhante ao processo de formação de povo/nação dos judeus no Oriente 

Médio. 

Os grupos que imigram no século XIX para a América Latina veem para 

‘colonizar’ as terras do Barão Hirsch, na Argentina e no Brasil, mas os do Chile e 

Peru se instalam mais em zonas urbanas onde desenvolvem outros tipos de ofícios não 

ligados diretamente à terra. De acordo com Anita Brumer, dentre os grupos de judeus 

provenientes da Rússia Czarista, que constituía o grupo majoritário, não predominava 

                                                
4  No Peru, o indigenismo se expressou de diversos modos e formas, desde as novelas de Clorinda 
Matto Turner até ao Estado que decretou leis e feriados, como o Dia do Índio em 1920 e o 
reconhecimento das comunidades indígenas na Constituição de 1920, no governo de Leguía. Nessa 
época o governo decidiu ser o intermediário entre os indígenas e campesinos e os fazendeiros peruanos. 
Anos mais tarde, José Carlos Mariátegui, ativista e jornalista lançou as revistas Amauta (1926) e o livro 
Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928), nos quais ele denuncia o atraso agrário 
do país, e também mostra a importância do indigenismo, marxismo e nacionalismo para o Peru. Para 
Mariátegui, apesar da fragmentação geográfica, diversidade étnica e divisão de classes, poderia se unir 
sob um único projeto nacional, o que ele chamou deo “ cuestión nacional”(317). Klarén, Peter. “ El 
desafio populista, 1919-1945”. Nación y sociedade en la historia del Perú. Lima: IEP, 2001. 299-339. 
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o sonho de ‘fazer a América’, isto é, fazer fortuna e depois voltar. A viagem dessas 

pessoas era sem retorno ao país natal (21).  Embora muitas vezes originários de um 

mesmo shetlt, cada um se organizou conforme a necessidade das nações para onde se 

dirigiram, sendo mais uma peça a compor a massa corporal humana da América 

Latina.  

Esse corpo-nação latino- americano é marcado por fragmentações culturais, 

políticas, religiosas, raciais e sociais das sociedades, que o compõem, ainda que muito 

embora estejam forjadas negando essas desigualdades. Quando os fragmentos desse 

corpo- nação se deformam, são amputados e substituídos por outros que buscam se 

adaptar e satisfazer aos conceitos imaginados do que seria uma boa silhueta, tem-se 

um corpo/nação marcado por uma heterogeneidade em todos os seus níveis, desde o 

físico, o intelectual até o político e o social. Em geral, essa nova formação ou 

(de)formação5 é vista como defeituosa por uma minoria purista que domina o discurso 

nacional local.  

 As obras das autoras e artistas aqui representadas ilustram bem as questões 

relacionadas à adaptação de um grupo de indivíduos, os judeus asquenazes, que se 

dirigiram a essa parte do mundo, contribuindo não somente para (re)esboçar as nações 

imaginadas na Argentina, Brasil, Chile e Peru, como também (re)desenhar 

novas/velhas identidades de si mesmo. O movimento migratório humano que marcou 

o século XIX, deixou marcas na formação social da América Latina. Segundo 

Bhabha, esse processo possibilitou a contaminação das culturas já que facilitou a 

inserção de novos indivíduos em outras sociedades que não a deles. Esses traziam em 

si a marca da não-pertença às duas culturas, de origem e de adesão. Dessa forma, 
                                                
5 Introduzo o neologismo (de)formação pois agrega o conceito derridiano de différènce e amplia o seu 
espectro de aceitação das diferenças tanto raciais, étnicas como de gênero e sexo. 
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surge um terceiro espaço aglutinador, resultante de uma somatória cultural; nesse caso 

a América Latina. Para o povo judeu que esteve sempre à margem das políticas 

sociais, a América Latina se vislumbra como o espaço ideal já que tem a sua história 

marcada por acolher indivíduos rotulados marginais nas sociedade de onde originam. 

Desde a ‘invenção’ da América Latina como uma colônia ibérica, os judeus foram 

para a América Latina devido à perseguição religiosa. No século XIX, mais uma vez, 

esse “entre-lugar” os acolhe e os salva da perseguiçãoo política e econômica do 

regime czarista e seus pogroms. 

De acordo com Judith Laikin Elkin, três foram os fatores mais importantes que 

levaram as novas repúblicas latinas a incentivar a imigração para seus países:  

O desejo que quebrar com o monopólio da igreja católica; a necessidade de mão 

de obra para suprir a falta no mercado que se modernizava; as novas ideologias 

positivistas e evolucionistas que acreditavam na ‘melhora’ biológica do indivíduo 

com a inclusão do elemento branco norte europeu (26) 

Embora diferindo em alguns pontos, todos os países apresentam o desejo 

comum de ‘importar’ mão de obra, de preferência branca, a fim de contribuir para o 

crescimento econômico, político e social das novas repúblicas. Faz-se interessante 

ressaltar que o recurso de branqueamento do corpo físico e cultural dos latinos, 

utilizado pelos políticos, em muito se assemelhava aos da Europa. No entanto, dessa 

vez, a marca corporal biológica do judeu o ajudou a encontra um lar, já que a pele 

branca o fazia um candidato ideal para a solução do branqueamento da população 

latina. Entre os Estados- nação aqui estudados, Argentina e Brasil se assemelham 

bastante nas soluções encontradas para aceitar os refugiados judeus da Europa, 

principalmente no que se refere à criação das colônias agrícolas financiadas pela 
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empresa do Barão Maurice de Hirsch que se expandiram para a Bolívia, República 

Dominicana e o Uruguai (27).  

O Chile e o Peru, por sua posição geográfica e seu afastamento das rotas de 

comércio na América Latina, não apresentaram atrativos imediatos para a imigração. 

Outro ponto marcante na questão da imigração para esses dois últimos países foi a 

forte presença da Igreja Católica que governava ao lado do poder estatal. No Peru, por 

exemplo, a classe dominante, eminentemente católica, temia a modernização do país e 

o enfraquecimento da Igreja. No Chile, conforme assinala Laikin, a separação do 

Estado da Igreja somente se deu no ano de 1925 (27). No entanto, nenhum desses 

fatores foram suficientes para impedir a imigração do elemento judeu para a América 

Latina.  

Argentina e Brasil foram os países que mais receberam judeus durante a 

transição do século XIX para o XX. A Argentina acolheu uma média de quarenta mil 

indivíduos. O Brasil por sua vez, conforme afirma Jefrey Lesser, se tornou o lar de 

vinte mil judeus nesse período (176). No Chile, apesar dos intentos de se fazer uma 

colonização agrícola, conforme o modelo brasileiro e argentino, entre quarenta a 

cinquenta mil pessoas que chegaram àquele país entre 1851 e 1918, poucas 

conseguiram continuar na lavoura, segundo Moshé Nes-El's. A maioria se dirigiu à 

capital e se dedicou a trabalhos artesanais e de comércio (ibid). O Peru foi o que, 

entre os outros três citados acima, recebeu o menor contingente de pessoas,6 pois 

como o Chile o projeto de nação desses países se voltou mais para o elemento nativo. 

                                                
6 Atualmente a Argentina é o país latino que tem a maior comunidade judaica: 280.000 indivíduos 
seguida do Brasil com 96.500 judeus. O Chile conta, atualmente com uma população de 25.375 judeus. 
O Peru tem uma população de 1.800 judeus. Jewish Virtual Library. “The Jewish Population in the 
world (2010)”.n.p. n.d. web. 20.01.2011.< http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/jewpop.html> 
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Outro momento marcante na imigração judaica para a América do Sul foi durante e 

após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a despeito das restrições imigratórias 

impostas pelos governos desse continente.  

Os anos de 30 a 40 foram marcados por governos ditatoriais de direita em 

grande parte da América Latina, o que propiciou a acolhida de refugiados nazistas o 

que provocou, muitas vezes, o desconforto entre os judeus de conviver com eles em 

algumas cidades, como no Chile. Apesar dos ditadores latinos serem simpatizante do 

Nazi-fascismo, levas de judeus conseguiram asilo nos países sul-americanos. Na 

Argentina, apesar das relações estreitas com os países do Eixo, os judeus continuaram 

a entrar e pouco sofreram com manifestações antissemitas. No Brasil, ainda que o 

governo de Getúlio Vargas se aproximasse mais da ideologia nazista da Alemanha e 

fascista da Itália, os imigrantes judeus conseguiram sobreviver ao racismo e tiveram 

“uma intensa e pública vida institucional, social, cultural e econômica.” de acordo 

com os estudos de Roney Cytrynowicz (394). Por outro lado, Maria Luiza Tucci 

Carneiro cita que, no Brasil, durante o governo de Getúlio Vargas,  nos anos 30, os 

antissemitas e o próprio governo alertavam para o perigo que “entrava pelos portos e 

pelas fronteiras mal vigiadas” e que era importante combater a “malignidade judaica” 

(306).  O partido conservador do presidente Arturo Alessandri, no Chile, pressionado 

pelos Estados Unidos, aceitou sessenta famílias por ano durante a II Guerra Mundial. 

Mais uma vez, as tentativas de colônias agrícolas falharam e colonos judeus 

imigraram para as cidades de Valparaíso e Santiago (Nes-Él’s 574). No Peru, havia 

uma discriminação maior contra os judeus devido ao exacerbado catolicismo da sua 

elite. Por esse motivo, a imigração não recebia incentivo para evitar a chegada de não 

católicos a esse país.  
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A participação dos judeus nas políticas da América Latina, de certa maneira, 

nega a afirmativa de Elkin e Gilbert Merkx de que o preconceito racial contra os 

judeus impede uma maior visibilidade desses nas sociedades latinas. Deve-se ressaltar 

que muitos governantes e participantes dos governos dos países latinos são de origem 

judaica. Ser judeu na América Latina está mais relacionado a questões culturais e 

religiosas que  identidade. Em alguns países da América Latina a relação com o 

imigrante se desenvolveu a partir do componente étnico e cultural da cada um. Judith 

Bokser Liwerant explica que se deve levar em conta o componente étnico e cultural 

dessa região. Cada país desenvolveu um tipo de relação com o imigrante estrangeiro 

relativo ao componente étnico e cultural. Se por um lado existem países compostos 

por maioria indígena e por mestiços, por outro, países como Argentina e Uruguai se 

caracterizam por seu componente europeu. Um caso à parte é o Brasil que se destaca 

por seu pluralismo étnico permitindo, assim, a criação de uma sociedade 

multicultural(3). Embora na Argentina e no Chile se tenham notícias de pequenos 

núcleos antissemitas, a vida do povo judeu latino- americano se caracteriza por buscar 

nesses países um lar que lhe foi negado por séculos até a criação do Estado de Israel. 

Em várias declarações dos primeiros imigrantes que chegaram para os assentamentos 

da ICA, a frase que mais se ouvia era: “viemos para ficar”(Laikin 53), o que reflete 

também a falta de opção dessa gente que via na “Outra”7 América sua única chance 

de sobrevivência. 

1.4. A utopia de Maurice de Hirsch: os projetos agrícolas na América Latina e 

as tentativas de ajuda aos imigrantes em finais do XIX e início do XX 

                                                
7 Para os imigrantes a América a que se referiam era a do Norte, os Estados Unidos. Não havendo esta 
opção, eles se dirigiam para o denominaram de outra América que seria a do Sul. 
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A situação dos judeus na Europa do Leste, durante esse período, agravava-se a 

cada dia, portanto era necessário fazer algo para ajudá-los. Diversos países criaram 

associações com o objetivo de incentivar a imigração desses judeus para outros países 

onde poderiam viver com mais segurança. Entre essas organizações estavam a: Board 

of Delegates of American Jews (1859), nos Estados Unidos; Aliança Israelita 

Universal (1860), na França, Associação Anglo-Judaica (1871), na Inglaterra; 

Sociedade de Promoção ao Comércio e da Agricultura, na Alemanha, e finalmente, a 

que se tornou mais famosa nos países da América do Sul, Jewish Association 

Colonization (1891), do Barão Maurice de Hirsch (Gutfreind 110). 

Argentina e Brasil, juntamente com Chile, Colômbia e Equador, foram os países 

escolhidos pelos investidores da Jewish Association Colonization (JCA) para 

implantar colônias agrícolas que receberiam os judeus expulsos do continente 

europeu. O Peru, embora não fizesse parte do projeto da JCA, devido aos seus 

problemas financeiros e leis imigratórias muito restritas, também recebeu um pequeno 

contingente de imigrantes judeus asquenazes. Ainda que as políticas desses países 

apresentassem algumas diferenças, os quatro se igualavam nas razões que os levaram 

a aceitar grandes levas de judeus da Europa do Leste no final do século XIX e início 

do XX: a importância dada à política de branqueamento e à necessidade de colonizar 

grandes extensões de terras nem sempre produtivas e nem sempre localizadas em 

áreas acessíveis. Em seus depoimentos e relatos, muitos deles são unânimes em 

afirmar que cada país para onde se dirigiram, as esperanças de estar chegando à Terra 

Prometida nunca desapareceram. Como um barco, perdido nas águas de um mar 

furioso, os judeus trocaram, muitas vezes, o frio extremo nos Shtetls das planícies da 
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Europa, pelo calor e a devastação dos pampas gaúchos e matas atlânticas da América 

do Sul. 

A princípio, o Barão de Hirsch e o Barão  Horace Güzburg pensaram em criar 

algo dentro da Rússia, mas não contaram com a ajuda do Czar Alexander III que 

somente queria ver o seu império livre dos judeus. Desiludido com o desinteresse do 

Czar, a negativa dos Estados Unidos em receber mais emigrados e a visão 

preconceituosa dos enriquecidos judeus alemães dos Estados Unidos em relação aos 

do Leste Europeu, o Barão resolveu estender o seu projeto comprando terras no 

Canadá, Brasil e em outros países da América do Sul. Por esses motivos, o Barão de 

Hirsch se voltou para a criação da JCA (Jewish Association Colonization), uma 

associação que ajudaria aos refugiados da Europa Oriental a se estabelecer nas terras 

adquiridas por ele em países da América do Sul como Argentina, Brasil e Chile e a 

recuperar-se moral e psicologicamente dos traumas sofridos com a perseguição na 

Europa.  

O primeiro contato foi feito com o ministro das Relações Exteriores da 

Argentina que convidou um dos diretores da Associação, com base em Londres, a 

visitar várias colônias de assentamento na Argentina. Nesse país, o enviado do Barão 

de Hirsch, Dr. Willem Lowenthal, visitou um grupo de judeus que já trabalhavam 

como agricultores.8 Após tomar conhecimento desse fato, o Barão de Hirsch, 

contrariando a crença de que os judeus são indivíduos urbanos e pouco afeitos aos 

                                                
8 No ano de 1889, um grupo de judeus, sem ajuda de qualquer organização, decidiu embarcar num 
navio, Weser, e partir para a Argentina. Lá, sem suporte, esses indivíduos se viram empobrecidos e sem 
perspectivas até que o Barão de Hirsch lhes ofereceu ajuda. Elkin,Judith Laikin. Jews in Latin 
America.Rev. Ed. New York: Holmes &Méier,1998. 106. 
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trabalhos do campo,9 incrementou o seu projeto de colônias e enviou técnicos para 

esse país a fim de organizar e construir novas casas e lojas para a emigração judaica 

em massa. Era o ano de 1891 e cada dia que passava a violência contra esse povo 

aumentava e se tornava impossível viver na Rússia czarista (Elkin 108) .  

Elkin explica que as comunidades judaicas atuais na América Latina se 

formaram entre os anos de 1889 e a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e 

contavam, principalmente, com um grande contingente de pessoas oriundas do 

Império Russo, Polônia e Romênia (51). Cytrinowicz explica que entre os anos de 

1881 e 1942, dos quatro milhões de imigrantes que entraram no Brasil, sessenta e 

cinco mil eram judeus (170). É nesse período que o Barão de Hirsch aumenta os seus 

esforços para a construção das comunidades no Hemisfério Sul. Vale lembrar, no 

entanto, que embora o projeto do Barão fosse um exemplo de filantropia, de 

Tzdakah10 na sua concepção, na realidade se mostrou algo extremamente difícil de se 

realizar devido aos problemas apresentados desde a saída dos expatriados da Rússia, 

até a sua chegada à América do Sul e às colônias. Além disso, a burocracia, a 

desorganização e a corrupção nos países latino-americanos muito contribuíram para o 

insucesso do projeto. A infertilidade do solo, o clima irregular com tempestades, que 

em pouco tempo destruíam as lavouras já afetadas pela praga de gafanhotos, foram 

outros fatores na lista de muitos que acabaram com o sonho do Barão. Contribuindo 

para todos esse problema havia também o trato com o Barão que, por ser um 

indivíduo muito controlador, não permitia que seus diretores levassem à frente o 

                                                
9 Vários estudos mostram que esse ‘desinteresse’ pelo trabalho na lavoura vem do fato de que aos 
judeus desde o século I, lhes foi proibido possuir terras nos países onde viviam na Europa. Sendo, 
portanto, um ramo muitas vezes desconhecido pelos judeus. 
10 Na religião judaica a Tzdakah, isto é, a caridade, é tida como algo honroso e obrigatório a todo bom 
judeu. 
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trabalho sem antes passar por seu controle e por sua aprovação. A decisão de partir 

para a América do Sul se deu mais pela necessidade de buscar um lugar onde eles, os 

judeus, vivessem em segurança que por idealismo ou vontade de se tornar 

agricultores. Jovens, mulheres e velhos foram os primeiros grupos de candidatos à 

imigração em massa para iniciar nos assentamentos do Barão de Hirsch, todos 

despreparados e sem conhecimento de técnicas de lavoura (Elkin 119). 

1.5. Argentina e Brasil 

Como em todos os países da América Latina, o século XIX trouxe novos ventos 

políticos, econômicos, sociais e religiosos. Com a modernização e acordos políticos, 

em particular com a Inglaterra, começou, na Argentina, um período de maior 

liberdade religiosa que se consolida com o fim da ditadura de Juan Manoel Rosas. A 

partir desse momento, abriu-se uma brecha para que judeus fugindo dos pogroms no 

Leste Europeu pudessem ir viver na Argentina. Eram necessários braços para 

trabalhar na lavoura e nos ranchos que se multiplicaram com a cessão de terras 

estatais a particulares (Laikin 31). As pseudo teorias que afirmavam ser o europeu 

importante para a ‘purificação’ da população argentina ‘contaminada’ por mestiços 

indígenas e, além falsa impressão de que o imigrante traria modernidade e evolução 

para esse país, foram outros fatores que facilitaram a chegada dos asquenazes. Laikin 

explica que entre 1857 e 1965 uma média de 6.500,00 estrangeiros chegaram a 

Argentina, perfazendo um total de 70% da população da capital Buenos Aires, entre 

esses um quinto composto de judeus, principalmente homens solteiros em idade de se 

casar (ibid 32). Com o incentivo à imigração e à liberação das terras, foi possível, a 

partir de 1888, se iniciar a imigração em massa de judeus para a Argentina e por em 

prática o projeto agrícola do Barão Hirsch. 
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 Os primeiros investimentos do Barão de Hirsch, no Cone Sul, foram na 

Argentina, cuja cidade de Santa Fé já abrigava um grupo de refugiados que partiu no 

navio Weser11 e estavam empobrecidos, sem emprego e sem esperança. O Barão 

decidiu implantar naquela cidade a Jewish Colonization Association, fundada em 10 

de setembro de 1891, com capital inglês no valor de $10 milhões de dólares doados 

pelo Barão Hisrch (Elkin 108). No primeiro ano, um total de 25.000 chegaram à 

Argentina para viver nas colônias agrícolas. O primeiro assentamento que recebeu o 

nome de Moisésville, acolheu um contingente de mais de cinco mil imigrantes judeus. 

Em seguida foram criadas cinco fazendas na província de Entre Rios, uma em Santa 

Fé, duas em Buenos Aires e uma em Chaco, La Pampa e Rio Negro respectivamente. 

Quando a I Guerra Mundial (1914-1918) aconteceu na Europa, os assentamentos 

judeus na Argentina se transformaram no refúgio perfeito para milhares de indivíduos 

de fé israelita. Após esse período, as colônias passaram por um momento de 

decadência, recuperando-se com a chegada de refugiados austríacos e alemães durante 

a II Guerra Mundial (1936-1945). A falta de destreza e interesse pelos trabalhos no 

campo resultou em uma mudança quase que imediata dos seus habitantes para as 

áreas urbanas. Essa evasão de jovens dos assentamentos se tornou um problema, pois 

aos vinte anos, eles se dirigiam para a cidade onde buscavam empregos e lá se 

estabeleciam, incentivados pelos pais que não desejavam vê-los em contato direto 

com os gaúchos, ainda considerados cidadãos de baixa estirpe (ibid 109). No Brasil, a 

imigração se acelerou quando alguns emigrados que desistiram de seguir para a 

Argentina se estabeleceram nesse país e, ao perceber que tinham êxito nos seus 

                                                
11 Navio Weser: navio que trouxe um grupo de judeus alemães para o Sul do Brasil, no final do século 
XIX (1889) (ibid). 
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empreendimentos, escreviam para familiares na Europa dizendo-lhes que o Brasil já 

não era o lugar  atrasado, cheio de doenças e feras como pensavam.  

No Brasil já havia sido feita uma primeira tentativa de criação de uma colônia 

agrícola, no século XIX, financiada pelos ilustrados e emancipados judeus alemães12 

da Deutsches Zentral Komitee für die Russischen Juden, a primeira colônia somente 

foi implantada no ano de 1904, em Pinhal, perto da Cidade de Santa Maria, recebendo 

nome de Philipsohn. Nela se instalaram as primeiras trinta e oito famílias vindas da 

Bessarábia. Todas as despesas foram pagas pela JCA (Jewish Colonization 

Association) ou ICA (Íidiche Colonization Association) como preferem os brasileiros. 

A Associação também contribuiu para o fornecimento do material para a lavoura 

como a terra em si, vacas, bois e também uma ajuda de custo para que essas pessoas 

pudessem se estabelecer no novo país e se recuperar, tanto emocional como 

financeiramente, das perdas sofridas na Europa. Nessa colônia, Ieda Gutfreind explica 

que os judeus: “criavam aves, cultivavam vários produtos como amendoim, trigo, 

batata, feijão, milho, legumes e hortaliças. Alguns colonos trouxeram as  técnicas de 

cultivo do fumo turco (fumo amarelinho), produzindo uma qualidade de fumo 

superior, que teve grande aceitação” (111). A princípio não foi muito fácil para que os 

imigrantes se acostumassem com as condições climáticas do novo país e com as 

‘novas’ casas. Jacques Schweidson conta que os colonos ao chegarem a Philppsohn 

tiveram a visão da realidade duríssima que os esperava, pois os casebres eram 

compostos de: “duas peças e mais uma minúscula cozinha, quase inteiramente 

                                                
12 Os judeus alemães eram conhecidos por seu sucesso econômico e intelectual, mas desprezavam os 
irmãos da Europa do Leste por sua vida simples, o falar Iídiche e suas roupas tradicionais. Para os 
alemães, eles eram ‘atrasados’ porque não havia participado da Hazkalah, o movimento iluminista 
judeu ocorrido nos séculos XVIII e XIX, inspirado por Moses Mendelssohn (27). Roudinesco, 
Elisabeth. Retorno à Questão Judaica. Rio de Janeiro: Zahar Ed.,  2010.  
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ocupada por um forno feito de barros e tijolos... o chão, ainda mole e úmido, 

transmitia calafrios e angústias. Um chocante augúrio de miséria  e de 

pressentimentos lúgubres”(18). Além dessas parcas condições, os colonos tiveram que 

enfrentar animais e pragas, como a do gafanhoto, que destruíam lavouras inteiras de 

um solo não tão fértil como eles imaginavam. Apesar das dificuldades, a JCA/ICA 

comprou mais terras na região de Passo Fundo, a fazenda Quatro Irmãos. Esse 

assentamento estava mais organizado e as 350 famílias assentadas tiveram mais 

sucesso no seu empreendimento. Como informa Nachman Falbel, os problemas 

políticos enfrentados pelo Brasil na década de 20, como a Revolução do Rio Grande 

do Sul em 1923, impulsionou a JCA/ICA a adquirir terras no Uruguai para receber os 

colonos de Quatro Irmãos que haviam perdido tudo para os revoltosos e bandidos. 

Ainda assim, as setenta famílias que viviam nas colônias de Baronesa Clara e Barão 

Hirsch em Erembango conseguiram boas colheitas de trigo, alfafa e milho (329). Mais 

uma vez, as questões políticas no Brasil, principalmente os movimentos 

revolucionários no Sul do Brasil, interferiram no sucesso do empreendimento. A 

Revolução de 1930 trouxe muitos prejuízos aos fazendeiros judeus (330). Como o 

próprio país para onde fugiram, a vida dos judeus imigrantes e a JCA sofreram 

transformações após a Revolução de 1930.13 Essa década não somente marcou um 

declínio na população de assentados nas colônias agrícolas pelas mudanças para os 

centros urbanos, principalmente Porto Alegre, como também promoveu a chegada de 

uma nova leva de refugiados, dessa vez, da Alemanha, governada pelo partido Nazista 

de Hitler. Mais uma vez, a barca dos desesperados trouxe passageiros com passagens 

somente de vinda para o Brasil. A despeito das políticas de imigração que não 
                                                
13 Sobre as revoluções no início do século XX no Brasil ver: Skidmore,Thomas. Modern Latin 
America. New York: Oxford University Press, 1981. 
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favorecerem aos judeus como antes, os poucos que conseguiram refúgio no Brasil a 

princípios dos anos trinta se estabeleceram em Rolândia e Rezende, região de terras 

férteis no Paraná.  

Os anos de 1937-1945, segundo Roney Citrinowicz, foram  cruciais para a 

formação da identidade judaico-brasileira. Esse autor acrescenta que, “apesar das 

restrições impostas como falar em público, ensinar língua estrangeira e publicações, 

as  instituições judaicas trabalharam serenamente para se adequar às restrições 

impostas e funcionaram normalmente durante esse período” (395). O autor chama a 

atenção para a necessidade de vitimização do imigrante judeu no seu processo de 

formação identitária. Tanto os judeus do Rio de Janeiro como os de São Paulo tiveram 

oportunidades não somente de fundar associações judaicas como também de 

participarem de cargos no governo e em outros órgãos do Estado. Foi inclusive um 

período em que as comunidades judaicas de São Paulo e do Rio de Janeiro viveram 

uma intensa e pública vida institucional, social, cultural e econômica. Foram anos de: 

“efervescência institucional que permitiram um boom de atividades e organizações, 

inclusive sionistas e comunistas, logo após 1945” (ibid 395). Gozavam de uma 

liberdade tal que lhes permitiu escolher viver entre os imigrantes que era da mesma 

nacionalidade e falavam a mesma língua. A vizinhança por religião ficava em 

segundo plano ou não existia, o fato de ser judeu não significava que eles desejavam 

viver todos em um mesmo lugar. Na verdade, havia segundo Rachel Mizrahi, uma 

identificação imediata entre eles, já que o grupo era formado por sefarditas, 

asquenazes e orientais. Em geral se ignoravam (2). Em função disso, cada grupo 

étnico criava a sua própria sinagoga, já que os ritos religiosos diferiam entre si. 

Poucos foram os casos em que asquenazes e sefarditas assistiam aos cultos 
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conjuntamente em uma única sinagoga. Um caso particular é a sinagoga de Salvador, 

Bahia, onde os dois grupos frequentavam um mesmo lugar, embora rezassem em 

salões distintos. Atualmente essa singularidade se tornou mais evidente pelo fato de 

asquenazes, sefarditas e conversos rezarem todos em um mesmo salão. 

1.6. O Chile e o Peru: judeus nos Andes  

Faz-se importante ressaltar que a despeito do Brasil, que possui uma vasta 

documentação e publicações sobre a presença judaica naquele país, os intentos de 

encontrar material publicado que falasse mais sobre a presença dos judeus no Chile e 

no Peru no período aqui estudado, mostraram-se pouco frutíferas. Talvez seja pela 

própria característica da imigração, de não haver contado com muitos intentos de 

colonização devido à posição geográfica desses dois países e o difícil acesso a eles.  

Günther Böhm narra que desde a chegada dos espanhóis ao Chile, os judeus 

foram presença marcante no processo de colonização daquele país. No entanto, houve 

perseguições e processos demandados pela Inquisição que resultaram em mortes de 

alguns deles (94). No final do período colonial (século XIX),  da mesma maneira que 

a Argentina, Brasil, e grande parte da América Latina, o Chile também lutou pela 

liberação do domínio espanhol. Os movimentos independentistas e reformistas que se 

seguiram a essas lutas incentivavam a imigração europeia. Um dos objetivos desse 

incentivo era povoar as zonas inabitáveis e perigosas as quais os habitantes de origem 

europeia, mais especificamente espanhola, não queriam ir. Como o Chile já se 

encontrava em um processo de industrialização mais adiantado que os dois países 

anteriores, a mão de obra imigrante se dirigia para as indústrias e para as minas. No 

século XIX, sefarditas e alguns originários do Leste Europeu imigraram para o Chile, 

mas se mantiveram na clandestinidade, sem assumir a sua identidade judaica. Como o 
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Peru, essa ex-colônia espanhola, também aboliu o Tribunal do Santo Ofício somente 

no século XIX, ao se tornar independente da Espanha. Até então, todos os judeus no 

Chile tinham que se converter à religião católica. De acordo com Sandra McGee 

Deutsch, somente a partir do ano de 1917, com a declaração de Balfour14, é que os 

judeus assumiram sua identidade e passaram a criar associações e sinagogas naquele 

país (163).  

 Nes-El’s mostra que durante os anos de 1851 e 1918, o Chile recebeu um total 

de 40 a 50 mil imigrantes de diferentes países. Entre esses estavam alemães e 

franceses. Antes disso, até o ano de 1914, somente cem judeus viviam no Chile. 

Como aqueles que se estabeleceram no Brasil, a maioria dos que se mudaram para a 

capital chilena, Santiago, na década de 30, eram também imigrantes desiludidos com 

os empreendimentos do Barão Hirsch na Argentina. Em geral, se empregavam no 

ramo comercial ou exerciam profissões liberais (577). Entre os anos de 1934 e 1946, a 

United Hias Service ajudou na imigração de mais de 15.000 judeus para o Chile.15 

Um relatório do United HIAS Service, deixa claro que, na época em que foi escrito, 

1955, as oportunidades de empregos oferecidas ao migrante judeu se reduziam a 

profissões relacionadas ao artesanato e ao serviço de ambulantes. A grande maioria 

que imigra para o Chile durante as guerras busca juntar –se aos parentes que lá viviam 

e, com isso, ter uma chance de viver em um lugar onde teoricamente não havia 

racismo ou perseguição contra eles. Um caso distinto se deu no Peru; os judeus que 

para lá migraram se destacaram por ocuparem cargos em grandes e importantes 

firmas, criarem joalherias, indústrias, e por serem engenheiros, banqueiros e 

                                                
14 Declaração de Balfour: carta enviada pelo governo inglês, em 1917, ao Lord Rotschild concordando 
com a criação de um Estado Judeu na Palestina. 
15 United HIAS Service 1955, 1. 
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comerciantes de diamantes. Entre eles estavam alguns que pertenciam à rica família 

dos Rotschild (Laikim 44). A exemplo do Brasil, no Chile, também houve um 

pequeno grupo que se manifestou abertamente contra a imigração judaica. Essas 

manifestações ocorreram, principalmente, por questões econômicas. No início do 

século XX, Nicolas Palacio escreveu Raza Chilena (1904) no qual argumenta que os 

judeus não podiam ter uma nação porque careciam de alma, algo muito importante 

para a formação do conceito de nacionalismo (163). Dessa maneira manifestavam seu 

desagrado frente à onda de imigrantes judeus oriundo do Leste Europeu. Para o grupo 

de Palacios, a falta da alma resultava na falta do nacionalismo e na impossibilidade de 

construir uma nação. 

No Chile, as primeiras tentativas de assentamentos agrícolas foram feitas por 

Vicente Pérez Rosales, que trouxe da Alemanha para Valdívia um contingente de 

1.363 pessoas (Nes-El’s 29). Embora haja existido colônias agrícolas no Chile, os 

judeus eram proibidos de trabalhar nelas de acordo com o decreto do governo que 

também exigia que entre os imigrantes não houvesse israelitas. Como o Chile havia 

sido uma colônia espanhola, essa lei seguia os padrões das mesmas impostas na 

Europa, onde os judeus não podiam ser proprietários de terras. Nessa época, poucos  

judeus foram viver naquele país, entre eles estavam muitos alfaiates e artesãos. As 

décadas seguintes à Primeira Guerra Mundial foram marcadas pelos problemas 

econômicos que assolaram o mundo, e o Chile não ficou imune a isso. A crise do 

salitre resultou em desempregos e greves e, como ocorria em toda a Europa, os 

imigrantes estrangeiros passaram a ser alvo de rigorosas leis que permitiam a 

expulsão de qualquer grupo indesejável. A liberdade religiosa somente foi 

reconhecida no ano de 1925. Nes-El’s afirma que com o agravamento das 



    38 

perseguições contra os judeus em toda a Europa, uma nova onda de refugiados 

chegou ao Chile financiada pela Comissión Técnica de la Sociedad de Protección al 

Inmigrante Israelita (SOPROMITIS) que se incumbiu de criar assentamentos 

agrícolas, a exemplo da JCA, nesse país do Cone Sul. O projeto das trinta colônias 

fracassou e somente quarenta e três colonos tiveram êxito em uma localidade que 

ficava a vinte e seis quilômetros de Santiago, Peñaflor (31). Já nos anos de 1930, 

dezoito mil imigrantes judeus se mudaram para o Chile e, no início da década de 

1970, o país contava com uma população de trinta mil judeus, sendo que dois terços 

eram compostos daqueles originários do Leste Europeu.  

A princípio, durante o governo liberal de Pedro Aguirre Cerda, afirma Nes-El’s, 

centenas de judeus aceitaram viver em colônias agrícolas; porém não cumpriram o 

contrato e se deslocaram para os centros urbanos. Nas cidades, eles passaram a 

exercer atividades relacionadas ao comércio, onde muitos começaram como 

ambulantes e terminaram como donos de grandes empresas detentoras de 

significativos patrimônios (ibid162). Novas tentativas de estabelecer colônias 

agrícolas surgem com a chegada de 60.000 indivíduos, fugindo do Nazismo na 

Áustria e na antiga Checoslováquia. Em 1939, foi criada a SICA (Sociedade Israelita 

de Colonização Agrícola) com o objetivo de adquirir terrenos para a produção 

agrícola e para pontos de venda dos produtos produzidos pelos lavradores judeus. 

Também foram dadas bolsas de estudo nas escolas preparatórias aos mais jovens que 

quisessem se dedicar a essa profissão. A primeira colônia foi em Coquiao, na ilha de 

Chilóe, no sul do país e a segunda na ilha de Maipo, perto de Santiago. Em 1941, 

seguindo a tradição judaica do Tzadakah, outro milionário proprietário de minas 
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propôs o aumento da colônia agrícola de Coquiao. Infelizmente o projeto não vingou 

(Nes-El’s 35).  

Outro ponto a se considerar sobre a situação dos imigrantes no Chile é que 

durante o governo socialista de Salvador Allende (1908-1073) muitos judeus bem 

sucedidos emigraram do Chile para Israel devido às políticas sociais desse presidente. 

Por outro lado, houve uma pequena, mas significativa participação de judeus nos 

movimentos de esquerda que lutaram contra a Ditadura do General Augusto Pinochet 

(1915-2006). Na atualidade, a comunidade judaica do Chile vive, em sua grande 

maioria, na capital Santiago onde muitos se destacam como empreendedores e pelo 

sucesso econômico. Em 2002, vinte e um mil judeus viviam no Chile, organizados 

conforme suas tradições de origem e religiosas. Possuem escolas, sendo que duas 

seculares e uma ultra-ortodoxa, além de clubes e associações. No entanto, as 

diferenças sociais são um dos fatores que influenciam no enfraquecimentos das 

relações entre eles e também no desligamento dos membros de suas comunidades e 

atividades relacionadas à religião (234). A inserção dos judeus na vida nacional 

chilena e os casamentos multiétnicos fazem dos judeus chilenos os mais aculturados 

da América Latina, conforme aponta Howard Sachar. 

 Talvez seja o Peru o país onde a Igreja Católica tenha exercido mais influência 

nos negócios de Estado. Segundo Laikin o casamento civil foi instituído a partir de 

1897 e somente em 1915 que a tolerância religiosa foi aceita (44). Como no caso do 

Brasil, um grupo de sefarditas se dirigiu à Amazônia para trabalhar nos seringais que 

produziam borracha. Os judeus que partiram da Alemanha, França, Inglaterra e 

Rússia no século XIX, chegaram ao Peru no ano de 1870 e pertenciam ao grupo dos 

asquenazes. Eram geralmente banqueiros, industriais, engenheiros, joalheiros e 
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comerciantes de diamantes. Diferentemente dos outros três países citados 

anteriormente, o Peru não investiu nem cedeu terras para a implantação dos projetos 

agrícolas do Barão Maurice de Hirsch, caracterizando-se, principalmente por ter uma 

comunidade judaica asquenaze urbana. Outra característica que marcou a população 

judaica no Peru entre os séculos XIX e XX foi a sua completa assimilação entre a 

população peruana, resultando no seu desaparecimento por três gerações (Laikin 45). 

Tanto a urbanidade como um programa de Nação voltado para o nativo peruano têm 

sido os elementos propulsores dessa rápida assimilação entre os judeus e os peruanos. 

Os problemas entre assimilação e ‘judeidade’ vão ser analisados em seguida a fim de 

que se possa melhor compreender questões relacionadas às produções artísticas e 

literárias aqui analisadas.  

Antes de encerrar essa primeira parte que se refere à imigração judaica para a 

América do Sul, não se pode deixar de abrir um pequeno parêntese para discutir um 

dos capítulos mais tristes que marcou a ida dos judeus asquenazes para a aquele 

continente, no início do século XX, em especial à Argentina e o Brasil: o tráfico das 

escravas brancas ou “polacas.” Segundo Beatriz Kushnir essas mulheres eram que:  

As “polacas” eram moças pobres, vindas de uma comunidade na qual não 

se podia negligenciar o peso do dote no ato do casamento, o que excluía 

qualquer mulher desprovida de dote da possibilidade de ascensão 

econômica pela via do matrimônio. A importância das núpcias entre os 

membros da religião judaica criou a figura do agenciador de casamentos. 

Podiam ser homens ou mulheres, que faziam contato com os rapazes 
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judeus solteiros nas Américas, mandando-lhes fotos das pretendentes e 

fechando o “negócio” – ou seja, acertando o casamento (2)16 

Acredita-se que esse tenha sido o período em que a mulher judia e o seu corpo 

estive mais expostos às adversidades e à exploração nesses confins do mundo. Nesse 

momento, o corpo judeu, em especial, o corpo da mulher judia transformou-se em 

uma mercadoria de pouco valor comercializada pelos próprios judeus. Com as 

restrições à imigração, muitas jovens, na maioria de origem polonesa, tentavam fugir 

das dificuldades que enfrentavam na Europa do Leste e dos pogroms, sujeitando-se a 

se casar com indivíduos pertencentes à organização criminosa Zwig Midigal. Nessa 

dupla situação transgressiva, isto é, ser judia e mulher, elas partiam na esperança de 

conseguir um lugar onde pudessem viver e construir uma vida mais digna. 

No seu livro Baile de Máscaras (1996),17 Kushnir explica que o a imigração 

judaica no Brasil  passou por diversas fases e que não é possível ordená-las em 

segmentos devido aos “diferentes perfis” dos imigrantes (54). Entre esses 

agrupamentos de judeus que imigraram para o Brasil, a partir de meados do século 

XIX até os anos 40 do seguinte, encontrava-se composto por indivíduos os quais se 

dirigiam às principais cidades das Américas e Ásia onde não houvesse leis muito 

restritas a fim de que aí pudessem desenvolver atividades relacionadas à prostituição 

ou melhor, ao tráfico de escravas brancas (ibid 55). Nesse grupo específico, vieram 

cafetões e prostitutas para a Argentina e o Brasil com o objetivo de ganhar a vida 

desenvolvendo o comércio do corpo. Margaret Rago relata que muitos dos rufiões 

eram comerciantes de peles, mercadorias e joias o que contribuía para o controles das 

                                                
16 Sobre os tráfico de prostitutas judias ver Kushnir, Beatriz. Baile de Máscaras. Rio de Janeiro: Imago, 
1996.  
17 Beatriz Kushnir. Baile de Máscaras (1996) 
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prostitutas (266). Quando se pensa nesse tipo de imigração cujo objetivo não estava 

relacionado à ajuda mútua entre os judeus, percebe-se a multiplicidade do caráter 

migratório dos judeus naquele período (Kushnir 54). Embora as primeiras levas 

tenham se dirigido à América do Sul quando suas colônias começavam a se definir 

como Nações, esses imigrantes pouco se integraram nos movimentos, e segundo Rago 

é praticamente impossível se estimar a quantidade de prostitutas que vieram traficadas 

da Europa, principalmente das aldeias pobres da Polônia, Rússia, Áustria, Hungria e 

Romênia. Difícil também estabelecer a diferença entre as que vieram forçadas e as 

que acreditavam que nos trópicos o enriquecimento era mais fácil e rápido (250).18 O 

judeu, cidadão dos países para onde seus antepassados se dirigiram somente passa a 

existir a partir das segundas e terceiras gerações, quando o processo assimilador se 

intensifica, sem destruir por completo certos aspectos culturais que se reproduzem 

neste século XXI.  

1.7. Judeu latino-americano ou latino-americano judeu? A questão da identidade 

judaica na América Latina 

A origem etimológica da palavra identidade a coloca como vinda do latim 

identitas, caráter original que diferencia as pessoas.19 A partir dessa definição é 

possível afirmar que esse “ caráter original” se solidifica no indivíduo, mesmo em um 

mundo globalizado? E quando ele vive em um ambiente construído com base em 

múltiplas identidades? Nessa época em que as fronteiras são marcadas pelo virtual e 

podem ser atravessadas desde uma mesa de computador, torna-se menos complicado 

                                                
18 Para uma visão mais ampla sobre as prostituição no Brasil nesse período ver: Rago, Margaret. Os 
Prazeres da Noite: Prostituição e Códigos da Sexualidade Feminina em São Paulo (1890-1930). São 
Paulo: Paz e Terra, 1991.249-285. 
19 “Origem da palavra”. Web. 04 July. 2011. <http://origemdapalavra.com.br/arquivo-
perguntas/2006/02/05/>. 
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compreender as ‘trocas’ estabelecidas entre os imigrantes judeus que se dirigiram para 

essa região do mundo entre os séculos XIX e XX. Naqueles anos, as permutas 

ocorriam de forma mais lenta, de preferência por mar e quem o cruza “tem que passar 

além da dor.”20 Com essa dor, cada um trazia dentro de si um mundo só seu, ou 

melhor, um “caráter original” que ao chegar no novo país, lhe permitiria estabelecer 

câmbios e adquirir novos valores culturais, resultando em ‘novas’ identidades, dessa 

vez marcadas pela fluidez, tal como as águas que os trouxeram para o novo lar.  

Pela sua própria diversidade cultural, a América Latina se caracteriza por 

possuir uma comunidade judaica que está marcada pela sua pluralidade identitária e 

por sua relação positiva com a maioria populacional desses países também formada 

por diferentes experiências culturais. Estudiosos sobre a América Latina costumam 

dividi-la entre a Euro-América tendo a Argentina e o Uruguai como exemplos e a 

Indo- América composta por países como México, Peru e Equador. Nos primeiros, a 

presença do elemento estrangeiro contribui para a modificação do aspecto físico e 

biológico dos seus habitantes, enquanto que os últimos, o conceito de mestiçagem 

gerou uma população mais homogênea (Liwerant 83). Apesar de essa aparente 

divisão étnica, o judeu não foi sempre vítima de preconceito, pois esse não se 

apresenta de forma incisiva e constante, sendo-lhes possível, pois, identificarem-se 

mais como argentinos, brasileiros chilenos, peruanos judeus que o inverso. Devemos 

levar em conta que os judeus que imigraram para aquele continente eram de origem 

europeia e esses países, devido as suas condições de ex-colônias portuguesa e 

espanhola, veem a Europa com respeito e admiração. Isso se deu mais pelo fato de 

que nos países latinos, o preconceito se dirige aos nativos e aos negros, os judeus, 

                                                
20 Fernando Pessoa. “Mar Português”.  
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apesar de algumas vezes serem considerados “indesejáveis”, não necessitaram brigar 

por sua aceitação. Apesar disso, os judeus sempre apresentam: 

un sentimiento generalizado de alta vulnerabilidad ante la eventualidad 

del estallido de un crisis. Ello puede generar una visión de ‘presencia 

transitoria’ fortalecida no solo en términos de la ideologia sionista e 

inmigración a Israel, sino como parte de la búsqueda por nuevos 

horizontes (Liwerant 24) 

Uma forma de marcar a identidade judaica se dá através da educação dos seus 

membros. A criação de escolas israelitas reafirma a identidade judaica, mas ao mesmo 

tempo apresenta o problema da separação educacional entre a maioria da população e 

a comunidade judaica (ibid127). Em geral, nos países latinos, o liberalismo das 

sociedades, pós governos ditatoriais, permite aos judeus professar sua fé e sua cultura, 

sem que sofram interferência do Estado ou da própria sociedade. O incentivo ao 

multiculturalismo21 que existe na América Latina permite aos judeus desenvolver um 

sentimento de pertencimento e de cidadania. Na Argentina, no entanto, mesmo 

desfrutando desse privilégio, os judeus desenvolveram uma identidade que se localiza 

                                                
21 A ideia de multiculturalismo na América Latina é algo muito controverso, já que países como o 
Brasil pregam uma ‘ democracia racial’, na realidade inexistente. Roberto da Matta (1987) argumenta 
que a identidade brasileira começa a ser forjada a partir da independência em 1822, mas que se 
solidifica com a Proclamação da República em 1889. Depois desses eventos, a elite brasileira foi 
obrigada a criar suas próprias ideologias, surgindo daí o que ele denomina de “ racismo `a brasileira”. 
Esse conhecido por suas disparidades sociais e econômicas, cujos negros e mulatos estão sempre à 
margem das fronteiras sociais, recebendo, pois, poucos benefícios do Estado, como educação e saúde. 
Da Matta, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1987. No que se refere à religião o Brasil se destaca pela diminuição da influencia da 
Igreja católica para transformar-se em um pais mais “ diversificado e pluralista devido ao surgimento 
de novas crenças religiosas, cristãs e outras. Para os judeus que não se identificam como tal, essa 
expansão de novas religiões contribuem mais ainda para sua inclusão em novas seitas (ibid 29). 
Pertenencia y alteridad: judíos en/ de América Latina: cuarenta anos de câmbios. Trans. Florinda F. 
Goldberg. Avni, Haim and Judit Bosker Liwerant Eds. Madrid: Iberoamericana, Vervuet, Bonilla 
Artigas Ed, 2011. 
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entre as fronteiras da sociedade ou o reconhecimento como “overseas others” da 

Europa Central (ibid 128). 

No princípio da imigração, do estabelecimento das colônias agrícolas e, em 

seguida, das transferências para as áreas urbanas, os judeus enfrentaram 

discriminações devido ao extremismo católico, aliado ao Estado que gerava xenofobia 

por parte dos argentinos não-semitas. Isso resultou num sentimento de coletividades 

mais arraigado por parte dos componentes da comunidade judaica. Leonard Senkman, 

discutindo a colocação de Homi Bhabha de que a identidade judaica imaginada é um 

espaço de disputa e acomodação, afirma que, na realidade, o judeu é a própria 

representação de uma fronteira real, marcada pela diferença (140).22 De fato, o judeu 

tem a fronteira marcada no seu próprio corpo através das marcas de mestiçagem. As 

identificações entre eles sempre se deram por nacionalidade e grupo étnico-religioso 

como sefarditas e asquenazes.  

De acordo com Bernardo Sorj, o Brasil apresenta uma característica especial 

com relação ao estrangeiro, pois o vê sempre com olhos positivos, exceto pelos de 

descendência africana. Isso ocorre porque nesse país o passado é esquecido 

facilmente por um povo sem memória; que recebe bem o estrangeiro porque esse 

representa o novo e o moderno tão valorizado na sociedade brasileira. O Brasil é “o 

país do futuro” (151). 

Outro ponto a se observar na identidade do judeu brasileiro é a assimilação que 

se por um lado pode ser positiva, devido a ausência de antissemitismo na sociedade 

brasileira, o que permite às últimas gerações uma convivência passiva com o resto dos 

                                                
22 Para informar-se melhor sobre a identidade judaica argentina e latino-americana ver Senkman, 
Leonardo. “Klal Israel at the frontiers”. In Identities in an Era of Globalization and Multicutulralismo: 
Latin American in the Jewish World. Boston: 2008. Leiden. 125-49. 
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brasileiros; por outro, pode representar o esquecimento das tradições tanto culturais 

como religiosas. Essa fluidez identificadora da comunidade judaica no Brasil 

possibilita a redefinição da identidade dos seus membros, uma das características da  

pós-modernidade. No entanto, apesar de toda volatilidade na sua identidade, o judeu 

brasileiro, ou melhor latino-americano, pode ver os países para onde seus 

antepassados imigraram como os de sua origem, mas sempre terão em Israel o ponto 

de convergência e orientação. Em uma pesquisa realizada em julho de 2010, foram 

entrevistados alguns membros da comunidade judaica de Porto Alegre (a segunda 

maior do Brasil com uma população de 10.000 judeus). A grande maioria afirmou que 

não havia sofrido nenhum tipo de racismo por ser judeu ou judia. E quando 

perguntados como se definiam, na maioria das vezes, respondiam: brasileiro(a), judeu 

ou judia. E em seguida, interrogavam o por quê da minha pergunta? É como se ser 

judeu ou não fizesse pouca ou nenhuma diferença naquela sociedade.23 Segundo 

Liwerant é possível dizer que a identidade judaica está marcada na atualidade por uma 

“transnacionalidade” devido sua interação constante com outros elementos étnicos e 

nacionais.24 

Gilda Waldman, quando analisa a construção da identidade judaica na literatura 

chilena, afirma que a primeira geração tinha no judaísmo a base para a construção da 

sua identidade. Já nas segundas e terceiras gerações, como é o caso das escritoras e 

                                                
23 Clara Pechansky. Entrevista com a autora. 4 de agosto de 2010. Gravação. 
Cíntia Moscovich. Entrevista com a autora. 6 de agosto de 2010. Gravação. 
24 O conceito de transnacionalismo se alude a: “un espacio social conformado por unidades sociales-
grupos, comunidades que interactuan entre sí con y a través de la existencia de fronteras nacionales, se 
implicam e influyen mutuamente; y perfilan pertenencias compartidas que atraviesan diferentes 
realidades nacionales, se encuetran côn ellas y cobran la especificidad del contexto geográfico e 
histórico de las relacionesactualmente vividas, pero también de los patrones y tendências estructurales 
e institucionales. Peggy Levitt y Nina Glick Schiller, “ Conceptualizng simultaneity: A Transnational 
Social Field Perspective on Society” . Trad. Liwerant Judit Bokser. Kahgram, Sanjeev and Peggy 
Levitt Eds. The Transnational Studies Reader. London/ New York: Routledge, 2008. 284-298.  
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artistas aqui estudadas, a relação com o judaísmo segue um padrão diferenciado e se 

dá mais através da herança deixada pelos pais. Nas artes e na literatura essa relação 

fica mais evidenciada desde quando artistas e escritores são os que conseguem 

expressar a diversidade cultural existente nesse continente (232). O Peru, a exemplo 

do México, isto é sendo parte da Indo- América, tem na concepção de um 

nacionalismo mestiço a sua marca. A pequena comunidade judaica (2000) se integrou 

e se estabeleceu, principalmente na zona urbana da capital, Lima. Atualmente 

desenvolvem profissões liberais e se encontra, como na Argentina (181.500), no 

Brasil (95.800) e no Chile (20600),25 em um patamar social acima das outras minorias 

de imigrantes nesses países. No total, a população judaica na América Latina chega a 

335.900 indivíduos. Sergio Dellapergola explica que muitas vezes esses números são 

inflados em função da importância econômica e social da comunidade judaica de cada 

região (315).26 Esses números trazem à tona a questão do ser judeu e sua definição ao 

refletir-se sobre os indivíduos que ‘ retornam’ `a religião, isto é, aquelas pessoas que 

mesmo tendo nascido e se definido por toda a sua vida pela sua nacionalidade e etnia, 

adotam o judaísmo como religião e passam a se identificar como tal. Esse é um 

movimento que vem tomando corpo desde as últimas décadas do século XX, nos 

países da América Latina, principalmente no Norte e Nordeste do Brasil. René Daniel 

Decol ressalta que essa atitude dificulta a interpretação dos dados censitários sobre a 

população judaica contemporânea no Brasil (373). Esse fenômeno retrata, mais uma 

vez, o caráter diversificado e múltiplo do povo judeu, já que muitos dos que ‘ 

retornam’ se descobrem descendentes de judeus conversos no século XVI.  
                                                
25 Os números entre parênteses se relacionam à população judaica nesses países. 
26 Sergio Dellapergola. “ ¿Cuánto somos hoy?”. Pertenencia y alteridad: judíos en América 
Latina:cuarenta anos en cambio Haim Avni and Judit Bokser Liwerant Eds.  Madrid: Iberoamericana- 
Vervuert- Bonilla Artigas Editores, 2011. 
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Haim Avni chama a atenção para a concepção de legitimidade do povo judeu na 

América Latina. A legalidade desse povo além de estar registrada em documentos e 

constituições também precisava ter reconhecimento dos habitantes das regiões para 

onde imigraram já que cada país desenvolveu um conceito próprio de identidade 

nacional como indígena/ mestiça e euro-americana. Nessas nações que se 

consideravam indo-americanas, o judeu foi ‘legitimado’ como estrangeiro e igualado 

a qualquer outro grupo que para esses lugares se dirigiram, de certa forma, essa 

reação não influenciou na relação nação/ pertença dos judeus. Quanto aos que se 

autodenominavam euro-americanos como a Argentina e o Brasil a ‘legitimidade’ 

ocorreu através de uma visão mais étnica e idiomática que religiosa, através do 

Sionismo e do iídiche. Nesses territórios, as expectativas de que os judeus 

assimilassem a cultura local mais rapidamente eram maiores e mais exigentes. O 

inverso ocorreu nos países indoamericanos que na época da II Guerra Mundial se 

tornaram abrigos seguros para esse povo (93). Apesar de estabelecer diferenças entre 

os conceitos que envolvem a ‘legitimidade’, ou melhor, a aceitação do povo judeu na 

América Latina, percebe-se a continuidade da percepção do judeu, nos dois blocos, 

como mais um grupo de imigrantes que buscaram, na América Latina, um lugar para 

viver com mais liberdade e sucesso.  

A mescla de identidades e nacionalidades contribuiu para a formação de um 

caráter transnacional da comunidade judaica na América Latina, principalmente no 

que se refere às novas gerações que se dividem entre aqueles que ‘retornam’ à religião 

e aqueles que a definem como crença cultural. Ambos, no entanto, buscam expressar 

uma ‘identidade judaica positiva’(ibid 107).  Nira Yuval-Davis estabelece três noções 

de pertencimento: a relacionada aos lugares sociais, a individual e uma terceira que se 
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relaciona com os níveis éticos e políticos que permitem às pessoas julgar a sua própria 

pertença e a dos outros (199). Na realidade, todos esses conceitos se encontram 

entrelaçados entre si. Embora a princípio os judeus tenham se aglomerado mais em 

torno das suas nacionalidades, pouco a pouco as performances culturais e sociais que 

absorveram em suas trocas e se reproduziram no dia a dia (de)formaram suas 

identidades anteriores e lhes permitiram desenvolver um sentimento dual de pertença 

aos países onde vivem. Nesse vai e vem de permutas estabelecidas nos dois séculos 

anteriores, o imigrante judeu absorveu, nas sua grande maioria, as características 

culturais e religiosas que encontrou na América Latina e, ao chegar às margens do 

século XXI, exibe uma construção identitária que resume sua travessia mar a dentro, 

seja através de si mesmo, seja pelo desejo e investimento emocional (às vezes 

forçosamente imposto) em se relacionar e pertencer aos países para onde se dirigiram 

seus antepassados.  

1.8. A heterogeneidade do povo judeu 

Um ponto importante para a análise das obras estudadas é a questão da 

heterogeneidade do ‘povo judeu’ cujo caráter migratório ao longo dos séculos 

produziu marcas no corpo biológico desse povo. Essa heterogeneidade e esse aspecto 

multicultural nega, portanto, os estereótipos criados com o fim de menosprezá-los. 

Essa mistura de raças e etnias deu origem a diversificados ‘corpos’ judeus, pois 

embora se identificassem, por professarem a mesma religião, eles se originaram de 

países diferentes, com culturas e costumes distintos. Bernard Sorj define o judaísmo 

como:  

Una construcción en constante (re)definición, constituída por multiples 

emociones y sensibilidades, donde de alguna forma, estarán presentes los 
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más variados componentes de la experiência individual, de los padres, 

abuelos, el esposo, o la esposa, y, por extensión, la cultura y psicologia de 

una  entidade que posee três mil años de historia (21)  

Bauman, analisando o conceito de (re)construção identitária na era que ele 

chama de “líquido-moderna”, explica que a identidade seria algo que flutua no ar, 

algumas por nosso próprio desejo ou pelo desejo das outras pessoas. Bauman alerta 

para o fato de que essa ‘fluidez’ pode levar o indivíduo a fazer escolhas que não as 

suas (19). Assim que, ao optar por sua escolha, a pessoa pode sentir-se um 

‘desterritorializado’, um estranho naquele meio que necessita negociar sua própria 

identidade ou escolhas e não seguir o pré-determinado, o tradicional. A metáfora 

utilizada por Bauman sobre a “liquidez” da identidade, isto é, um conteúdo que toma 

a forma do contingente onde é colocado, contribui para refletir sobre os descendentes 

desses judeus que imigraram para outros países e aí formaram famílias. Perseguindo a 

idéia da “liquidez”, é possível argumentar que, ao ser transferido de um recipiente 

para outro, um pouco desse líquido se perde ou vasa, fazendo-se necessário 

complementar o que falta. Isso se aplica a questão de muitos dos descendentes desses 

judeus imigrados, principalmente de terceira e quarta gerações que, às vezes, nem 

praticam o judaísmo, isto é, deixam ‘vazar’ alguns conteúdos da sua formação e 

‘completam’ o que falta com a cultura e os costumes do país onde nasceram, com a 

qual se identificam completamente. Apesar de moldar-se ao novo espaço, essas novas 

gerações ainda trazem em si a marca da ‘judeidade’, seja através da cultura, seja 

através da religião.  

Para Gloria Anzaldúa, ser mestiço é “ser o produto de uma troca entre valores 

culturais e espirituais entre um ou mais grupos etnicamente diferentes. O mestiço é 
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aquele indivíduo que fala mais de uma língua e se encontra sempre em um estado de 

permanente transitoriedade (78), isto é, devido ao fato de ser o resultado de várias 

misturas, fica-lhe difícil escolher uma para criar a sua própria identidade. Ao mesmo 

tempo, Anzaldúa, referindo-se à mulher mestiça, ressalta a sua tolerância e a sua 

capacidade de adaptação a novas culturas. A mestiça é aquela que tem seu corpo 

como uma encruzilhada onde genes de diferentes povos convergem (80). Se nesse 

corpo se encontram várias culturas, então podemos pensar nele como uma fronteira, 

uma linha divisória, invisível, mas ao mesmo tempo, visível entre culturas. Nelly 

Richard explica que o que é visto como propriamente latino-americano está repleto de 

conteúdos múltiplos que levam a diferentes conexões “simbólicos-sociales que 

mueven localmente limites de inclusión/exclusión que separan y oponen entre sí lo 

propio y lo ajeno, lo superior y lo inferior, lo metropolitano y lo periférico.” (737). 

Seria possível, então, definir o corpo judeu como um space-in-between do qual fala 

Homi Bhabha, ou mestiço ou de ponto de convergência? Se se olha sob esse ponto de 

vista, é válido refletir que o indivíduo se aproveita desses “entre-lugares” para 

(re)criar novas formas de cultura e de relacionamento. Como isso funciona na mulher 

judia em termos de identidade? E como esse corpo reage diante do fato de ser essa 

encruzilhada de etnias que impõem regras há muitos séculos? Esse corpo se torna 

fluido como a fronteira, um lugar de cruzamento de diferenças, singularidades, 

inclusão e exclusão ao mesmo tempo e, muitas vezes, se deforma e adoece por não 

aceitar completamente essas regras. No entanto, essas inscrições não deixam de ser 

questionadas e deixam rasgos para que novas sejam (re)escritas. Referindo-se a isso, 

Bhabha afirma que:  
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O afastamento das singularidades de “classe” ou “gênero” como  

categorias organizacionais básicas resultou em uma consciência das 

posições do sujeito- de raça, gênero, geração, local institucional, 

localidade geopolítica, orientação sexual – que habitam qualquer 

pretensão à identidade do mundo moderno. O que é teoricamente inovador 

e politicamente crucial é a necessidade de passar além das narrativas de 

subjetividade originárias e iniciais e de focalizar aqueles processos que 

são produzidos na articulação das  diferenças culturais. Esses “entre-

lugares” fornecem o terreno para elaborações de estratégias de 

subjetivação individual e coletiva que dão início a novos signos de 

identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de 

definir a própria ideia de sociedade. (1)  

 
São exatamente esses espaços que Bhabha chamou de “entre-lugares”, gerados 

pelos questionamento das ‘minorias’, dos que sempre foram vistos como os Outros na 

sociedade que forjam, ou melhor, permitem, o surgimento de narrativas e artes mais 

heterogêneas, através de um quebra-cabeças que busca encaixar e costurar os 

‘pedaços’ descartados do corpo nacional e adequá-los às novas expressões nas quais a 

duplicidade e a ambivalência são aceitas. Dessa maneira, aceita-se a ideia de que a 

duplicidade narrativa permite aos povos ‘marginais’ (re)escrever a história a partir da 

perspectiva deles, rompendo, muitas vezes, com a homogeneidade do discurso 

nacionalista, construído com base em mitos e heróis, entre outros, que suportam o 

discurso do poder. Esse discurso seria o sustentáculo do que se tende a chamar de 

“nação” definida por Benedict Andersen como: “uma comunidade política imaginada- 
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é imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana”(32). 

Se existe nessa criação um processo de imaginação, logo está presente o ato de criar 

baseado não somente em dados ‘concretos’ como documentos e imagens, mas 

também, em histórias orais que sofreram ou sofrem alterações ao longo dos séculos; 

conforme as necessidades dos grupos que as ‘imaginam’.  

Com os judeus não foi diferente, pois eles têm na Torah, escrita a partir do 

relato oral, o seu livro fundacional que sustenta os mitos fundadores do que significa 

Nação para eles. Por esse motivo, faz-se importante entender o processo que envolve 

a memória coletiva judaica e os conceitos a cerca do nacionalismo, das discussões em 

torno dos criadores e perpetradores dos pogroms no Império Russo e os esforços por 

parte de outros judeus para encontrar um espaço seguro que abrigasse as centenas de 

refugiados do Leste Europeu e da Alemanha escapando dos massacres que visavam 

dizimá-los. Segundo Rubens Ricupero: “O constante da vida interior do imigrante é 

essa luta entre o que se deixou para trás e o novo a descobrir, a tensão dialética entre 

preservação da identidade anterior e o apelo da integração a uma realidade 

diferente”(28). Elisabeth Roudinesco chama a atenção para o: “o culto que os judeus 

devotam à memória”(19). Essa excessiva preocupação com o passado reflete a 

insegurança adquirida com os movimentos de diáspora. William Safran, explicando a 

relação entre o imigrante, o país de origem e para onde imigrou, diz que há sempre 

uma certa dificuldade em abandonar suas antigas identidades e manter uma conexão 

entre os países de origem e a dispersão, porque: “the homeland is the ethnoscape of 

reference and the focus of what has been called “long-distance nationalism” (39). Em 

seguida, Safran analisa o porquê da diáspora judaica ser considerada  o protótipo dela, 

pois:  
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it combines such features as ethnicity, religion, minority status, 

consciousness of  peoplehood, a long history of migration, expulsion, 

adaptation to a variety of hostlands whose welcome was conditional and 

ureliable, and a continuing orientation to a homeland and to a narrative 

and ethnosymbols related to it (ibid 39) 

Mesmo pertencendo a uma categoria especial de imigrante, o judeu tenta 

conservar entre membros de suas comunidades, a língua do país de origem, a comida, 

e os cultos religiosos. Esses funcionam como um amálgama que os une sem que 

quebre os processos assimilativos pelos quais os judeus passam. 

A memória coletiva é um fator importante para a formação do sentimento de 

pertença dentro de uma comunidade e da manutenção da identidade, mesmo que essa 

se caracterize pela heterogeneidade. Segundo coloca Maurice Halbwachs, a memória 

coletiva seria um “espelho turvo” onde realidade e ficção, presente e passado  

misturam-se a fim de que se possa (re)construir uma memória comum a todos de um 

determinado grupo. Por sua vez, Amos Funskeinstein explica que as pessoas não têm 

memórias idênticas de um mesmo evento, cada um constrói a sua versão própria, com 

diferentes associações e diferentes sentimentos, construídas com base no presente (5). 

Esse movimento de ir e vir entre o passado e o presente é o que ‘constrói’ a História 

Nacional. Rememorar o passado é resistir, é sobreviver às novas incursões do 

presente. Nessa ‘luta’ pela sobrevivência do passado, surgem espaços em que se 

inserem ‘novas’ histórias as quais se mesclam e satisfazem as necessidades 

contemporâneas, criando um conceito de (a)historicidade na memória coletiva. No 

caso dos judeus, isso se torna mais delicado porque eles formam uma coletividade 

marcada por uma heterogeneidade cultural e étnica que carrega consigo memórias de 
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vários passados e de vários mitos fundacionais de diversas nações, em épocas 

diferentes. Talvez seja por isso que a narrativa histórica judaica foi construída tendo 

como ponto em comum a memória teológica que, como mesmo escreve 

Funskeinstein, é o resultado de compilações de relatos orais ao longo dos séculos (7). 

Na impossibilidade de imaginar uma única história para si, o povo judeu buscou na 

religião um ponto convergente que os unisse e os ajudassem a resistir às diásporas 

impostas a ele e, na atualidade, à emancipação e igualdade civil, como ressalta, 

Ariana Huberman e Alejandro Meter (42).  

O que fazem os textos literários e artísticos das autoras latinas é intermediar 

essa questão ao retratar os corpos femininos em suas obras e colocá-los como um 

espaço onde a memória passada foi inscrita, (tatuada inclusive, como no caso da II 

Guerra Mundial e os campos de concentração), e (de)formada adquirindo um caráter 

de resistência e reclamando uma “igualdade civil,” no que toca às mulheres, 

principalmente às questões de identidades de gênero e de sexo. Esses mesmos textos 

retratam a ‘luta’ entre o passado representado pelas tradições dos cânones da história 

judaica; e o presente personificado nas formas e expressões que questionam as antigas 

leis elaboradas durante a construção da história do povo judeu, principalmente os 

encontrados nos livros da Halakhah.27 Os judeus somente passaram a se interessar por 

uma história como História propriamente dita, a partir do século XIX, quando 

questões políticas os levaram a repensar a sua própria história sem se basear somente 

na memória tradicional (11).28A questão da colocação adjetival identitária denuncia, 

                                                
27 Halakhah são as leis, os estudos legais. 
28 No século XIX ocorreu o que os judeus chamam de Haskalá, ou iluminismo judaico criado pelo 
filósofo judeu- alemão Moisés Mendelssohn. O movimento durou até o ano de 1880 e visava levar à 
sabedoria judaica as novas idéias modernas em que predominava a razão, o intelecto e o direito à 
liberdade tão importante para um povo que naquela época, na Alemanha vivia em guetos, separados do 
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principalmente a inserção das segundas e terceiras gerações quase na sua 

totalidade.Mais uma vez, a cultura atua coo um espelho da sociedade no qual é 

possível detectar melhor esse fenômeno, pois o artista é o ‘desvelador’ dos mais 

recônditos escaninhos da alma humana, iluminando a barca do passado e 

(re)significando a memória do povo judeu, a fim de que ele possa mirar-se no espelho 

da memória e ver-se menos turvo e incompleto.  

1.9. As teorias corporais 

1.9.1. O corpo: um espaço de inscrição e conflito 

Nesta parte se insere a base teórica para a minha análise das representações do 

corpo biológico feminino como um espaço que guarda em si uma memória construída 

com base na insatisfação da mulher frente ao discurso coletivo falocêntrico e que se 

encontra retratada tanto na literatura como nas artes plásticas, do Brasil e da América 

Hispânica, aqui analisadas. Essas representações literárias e visuais denunciam  essa 

situação através de corpos enfermos deformados /(de)formados. Dessa forma, explico 

que, em seus textos, as autoras transformam o corpo da mulher em um lócus de 

resistência e (re)significação.  

Inicia-se com uma discussão sobre o corpo humano como uma metáfora para o 

mundo, segundo a teoria de Leonard Barkan, e como essa ideia ajuda a pensar de 

maneira crítica o corpo feminino, em particular, o judeu, como um espaço de 

memória, resistência e (re)significação, tendo como base, também, diversas teorias 

que analisam o corpo a exemplo de Catherine Rahaim, Paul Zumthor, Judith Butler, 

Susan Bordo, Elizabeth Grosz e Herbert Marcuse e Nira Yuval-Davis. A questão da 

                                                                                                                                      
resto da sociedade. Essa nova forma de pensar foi fundamental para o surgimento dos novos 
movimentos religiosos judaicos, entre eles o reformista e o sionista. Para melhor compreensão da 
Haskalá, ver: Niskier, Arnaldo. Haskalá: O Iluminismo Judaico.Rio de Janeiro: Ed. Altadena, 2010. 
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memória inscrita no corpo é também outro ponto a ser analisado através da teoria de 

memória de Maurice Halbwachs. Explica-se, então, que essa ‘massa corporal’ vai se 

(de)formando à medida que velhas histórias são apagadas (embora fiquem as 

cicatrizes) e novas (re)escritas com o objetivo de amoldar-se a novas situações. A fim 

de explicar essa necessidade de ‘docilizar-se’ e (de)formar-se, utiliza-se a teoria de 

Michel Foucault sobre a “docilização dos corpos” e  a de Herbert Marcuse que veem 

o corpo como um artefato de produção de capital em que o prazer sofre interdição e 

dá lugar ao trabalho.   

Essa relação tensa e conflituosa resulta no que Susan Bordo denomina de 

“political strugle”29 desde que o corpo é visto como uma metáfora para a cultura. Para 

explicar os efeitos dessas ‘forças’ externas que atuam sobre os corpos das mulheres 

impondo-lhes regras e limites agrega-se à visão de Foucault, a teoria de Mary 

Douglas sobre os orifícios corporais e as regras de higiene que, na realidade, servem 

como metáforas para a imposição de fronteiras políticas, sociais e ideológicas.  

Analisando a relação mulher-sociedade, Susan Bordo argumenta que o corpo 

feminino é o mais propício a se sujeitar ao que Foucault chamou de “corpo dócil” já 

que existe no mundo ocidental uma grande tendência da mulher para ‘mutilar’ os seus 

corpos através de cirurgias plásticas e doenças que alteram o corpo como a anorexia, 

bulimia, histeria e agorafobia (2). O corpo doente, que se modifica em função das 

enfermidades, é um dos pontos para o qual as escritoras chamam a atenção. Tanto as 

personagens de Cíntia Moscovich como a de Ana Vásquez sofrem de enfermidades 

que terminam levando-as à morte. 

                                                
29 Bordo, Susan. “The Body and the Reproduction of Femininity”. Writing on the Body: Female 
Embodiment and Feminist Theory. Ed. Katie Conboy, Nadia Median and Sarah Stanbury.New York: 
Columbia University Press, 1997. (90-110). 
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Sempre utilizando a concepção do corpo como uma metonímia para o mundo, 

discute-se a questão do corpo judeu e suas diversas representações através dos 

fundamentos teóricos de Howard Eilberg-Schwartz que cria a expressão “People of 

the Body”30 como um contra argumento para a ideia de que o povo judeu é 

extremamente intelectualizado e, por isso, é chamado de o “People of the Book”  a 

qual é contestada por Leon Wieseltier. Dentro dessa discussão utilizam-se as teorias 

acerca do corpo judeu de Melvin Kohner e Sander Gilman.  

Por fim, tendo como base todo esse arcabouço teórico que discute o corpo como 

um lugar onde a memória é inscrita e (re)escrita, se busca construir uma concepção de 

corpo (de)formado por inúmeros deslocamentos, um corpo que não deve ser visto 

mais como um meio passivo, estável, mas em transformação contínua. Para construir 

a definição de (de)formado, na qual o de aparece como um prefixo que tanto indica 

desconstrução, “différance” como deslocamento, lança-se mão da teoria da 

desconstrução e da différence/ différance31 de Jacques Derrida, justificando, dessa 

forma, a utilização do de que antecede a palavra formado. Conforme a concepção 

derridiana de que a mudança de uma letra altera o significado da palavra e marca a 

percepção que o indivíduo tem de si e da sua sociedade, explica-se que o jogo de 

palavras (de)formado cria uma circularidade que permite ao leitor (re)ver e (re)novar 

antigos/novos conceitos criados a respeito do corpo em geral, em particular o corpo 

feminino e judeu.  

                                                
30 Eilberg-Schwartz, Howard. People of the Body: Jews and Judaism from en Embodied Perspective. 
New York: State University of New York Press, 1991.  
31 Derrida explica na sua teoria que a simples troca de uma letra pode alterar toda uma significação e 
percepção do discurso. O filósofo francês mostra a relação da palavra différance com o passado e a 
différance com o presente. 
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Desde os tempos pré-históricos essas (de)formações do corpo biológico 

feminino eram representadas através de imagens e amuletos que ao mesmo tempo 

deificavam e demonizavam a mulher. Para um corpo que se (de)formava 

inexplicavelmente para os padrões masculinos, havia necessidade de criar leis 

especiais que o controlassem e garantissem o domínio do homem sobre ele. Mais 

adiante, se analisarão algumas leis que imprimiram suas marcas no corpo da mulher 

desde esses primeiros tempos. 

Na antiguidade grega, filósofos como Platão identificaram o corpo como um 

microcosmo, uma imagem do universo. Para esse filósofo grego, o corpo era uma 

cópia de todos os organismos e de várias almas incorporadas, uma obra arquitetônica 

que serve como metáfora social, segundo explica Leonard Barkan (16). Para Philos, 

outro pensador grego, no corpo humano se equilibravam todas as ordens de criação; já 

Empédocles o via separado em esferas de amor e conflito, em que o amor unia e o 

conflito desunia (ibid 18). Partindo-se dessas concepções é possível entender que 

desde a antiguidade, o corpo era visto como o espaço metafórico para explicar as 

batalhas travadas pelos ‘corpos’ que constituíam a sociedade, fossem eles biológicos 

ou não.  

A relação sociedade/corpo estabelecida naquele momento da história do 

homem, originou sociedades classificadas a partir das partes do corpo, suas 

enfermidades e seus limites. Até os dias de hoje, a divisão entre a metade de cima do 

corpo, que se define pela inteligência, pela emoção e pelo raciocínio, está sempre 

relacionada ao homem, é a parte mais elitizada tanto cultural, intelectual, como 

economicamente. Quanto à parte de baixo, onde se localizam os “órgãos inferiores”,  

ou as “partes baixas”, a que não ‘pensa’ serve como metáfora para adjetivar os menos 
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favorecidos da sociedade, os marginalizados, os “outros vitorianos” para usar o termo 

foucaultiano. Entre esses indivíduos destituídos dos atributos necessários à ideia de 

pertença, encontra-se a mulher. Essas diferenças ‘pressionam’ os órgãos superiores 

contra os inferiores, criando confrontos que provocam doenças e (de)formam o corpo. 

Em algumas sociedades primitivas, o fato de a mulher não possuir um pênis foi o 

fator determinante para colocá-la em uma situação inferior na sociedade. Entre essas 

comunidades se encontravam as da região mesopotâmica que deu origem às três 

grandes religiões ocidentais: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. Segundo Emily 

Durkheim, o corpo tanto é o lugar do rompimento, da diferenciação, com o é o lugar 

da reconciliação, da inclusão, o que o conecta aos outros (386). 

A concepção moderna do corpo como o lugar de enfrentamentos encontra voz 

em Herbert Marcuse quando explica o uso do indivíduo como força de trabalho e a 

necessidade de deserotização do seu corpo para que esse produza mais.32Essa 

condição mostra que o corpo é um espaço passível de mudanças e vem, desde a 

antiguidade, sofrendo  transformações e (de)formações que se instalam no corpo 

biológico e se refletem no corpo político, religioso e social. É o que Paul Zumthor 

chamou de “corpo-a-corpo com o mundo” (89), isto é, o mundo toca o indivíduo num 

processo físico de ação e reação. Para Zumthor, o corpo é o referente do discurso, 

porque ele dá a medida e as dimensões do mundo, por isso ele diz que o texto poético 

significa o mundo (90). Estende-se essa ideia para o texto narrativo e visual, pois eles 

falam, verbalizam o que muitas vezes é silenciado pela censura. 

                                                
32 Segundo Marcuse, a sociedade deserotiza o ser humano para que ele trabalhe mais e o transforma 
em um ser neutro, sem desejos, uma ferramenta a mais para servir ao capitalismo. Para ele, é 
impossível trabalhar e ser alegre ao mesmo tempo. Marcuse, Herbert. Eros e Civilização. Trans. Álvaro 
Cabral. 8th ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores,1981. 59. 
 



    61 

 No discurso artístico e literário, o corpo se expressa através das imagens e das 

personagens, dos seus conflitos e ‘(de)formações’ resultantes da discussão ou do 

silêncio entre o corpo político, religioso, social e o biológico. Para Foucault, o corpo 

seria o espaço do “political repression” e, um bom exemplo disso, são as fotos e 

filmes dos prisioneiros judeus nos campos de concentração, na sua grande maioria, 

feitos pelos alemães. Nessas imagens, os judeus aparecem debilitados, emaciados, 

doentes, destituídos de tudo, inclusive das suas roupas. Ao distribuir essas figuras à 

população alemã e ao mundo, os nazistas mostravam o que havia restado ou o que 

havia sido feito daquele corpo, não somente o biológico, como o social, político e 

religioso desnecessários e poluentes para o país. Ao ‘diminuí-lo’, compactá-lo, o 

Nazismo fez uso do corpo para expressar sua visão sobre um grupo. Em contraponto 

ao corpo enfermiço judeu, os filmes e fotografias mostravam os alemães fortes e 

saudáveis, sinônimo de poder e força. Essa forma de modelar a sociedade alemã 

através das imagens, gerava na sua população um sentimento de vigilância descrito 

por Foucault como um panopticon.33 

A relação entre corpo/ mundo, ou seja, corpo/ sociedade, foi analisada por 

Michel Foucault que denuncia os sistemas punitivos originados na sociedade e que 

fazem do corpo o alvo principal de suas forças repressoras. Deve-se ressaltar que 

essas forças que atuam sobre os corpos variam de acordo com os objetivos do seu uso, 

elas podem ser utilizadas direta ou indiretamente sobre os corpos que devem ser 

subjugados e “docilizados” para se tornarem úteis e produtivos (172). Uma das 

características principais do uso sistemático dos mecanismos de controle e repressão é 

a consistência e sutileza com que são aplicados. No caso das mulheres isso se torna 
                                                
33 O Panopticon de Foucault é um aparelho que tudo vê e vigia. Ver: Michel Foucault. Microfísica do 
Poder (1979) 
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mais evidente através de todo um conjunto de mensagens, muitas vezes subliminares, 

que influenciam desde a forma como a mulher vê a si mesma, passando pelo seu 

comportamento frente à sociedade e à família, até mutilações corporais que a fazem 

crer que são importantes ao seu desempenho na vida profissional e privada.   

Floya Anthias e Nira Yuval-Davis em seu estudo sobre a relação entre  

mulher/Nação/Estado argumentam que a mulher se encontra no meio das relações 

entre os sistemas coercitivos e controladores que tem no Estado e na sociedade civil 

seus produtores (esses quase sempre têm na figura masculina o seu eixo principal). 

Anthias e Yuval –Davis enumeram cinco parâmetros que povoam o imaginário dos 

grupos sociais e demarcam os espaços femininos na sociedade: como reprodutoras 

biológicas, ideológicas e culturais portadoras das diferenças e limites entre os grupos 

étnicos e nacionais, além de servir como suporte emocional, econômico, político e 

militar durante guerras ou crises. A mulheres pertencentes ao grupo étnico aqui 

estudado desenvolvem um papel crucial no que se refere ao seu caráter reprodutivo, 

seja ele biológico ou cultural. No que se refere ao biológico, sua importância se dá 

principalmente porque um dos ‘ fantasmas’ que acompanham os judeus é o medo de 

um “ holocausto demográfico” e por esse motivo, a ênfase em casamentos intraétnicos 

é reforçada (8).34 Quanto ao papel de reprodutora cultural, a mulher judia exerce papel 

central, pois para a família ela é a responsável pela transmissão oral das ‘histórias 

familiares’ além de ser também a responsável pela alimentação dos filhos. Essa última 

questão e sua relação com o corpo e suas (de)formações/ deformações é 

exaustivamente explorada no livro de Moscovich Por que sou Gorda, Mamãe? 

(2006).  

                                                
34 Floya Anthias and Nira Yuval-Davis. Women-Nation-State (1989) 
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Trazendo essas reflexões para o caso das artistas aqui estudadas, percebe-se 

que, ao usar seus textos como referentes para falar das relações entre o discurso das 

próprias autoras e as sociedades através das suas representações de (de)formação, elas 

denunciam que existe uma batalha constante entre seus discursos e as sociedades e 

comunidades judaicas em que vivem tanto no que se relaciona à estética, quanto às 

relações. Ao pintarem e escreverem sobre corpos enfermos,35 disformes e 

(de)formados, as artistas discutem além da questão da impureza e dos limites 

existentes nos ‘corpos’,36 a necessidade de se repensar novas formas de construção 

dos corpos em geral. Bryan Turner, citando Friederich Nietzche, explica que essa 

incompletude corporal é analisada por Nietzche quando o filósofo afirma que o 

“homem é uma criatura sem terminar, um animal não terminado ainda e por isso 

necessita das instituições e da cultura para abrigá-lo das ameaças do ambiente durante 

o processo de socialização (156). O que na realidade a sociedade chama de 

socialização deixa implícito o processo de produção de capital, seja ele cultural ou 

social e é algo que necessita ser monitorado de perto a fim de que não deixe de 

produzir, pois ele é o sustentáculo da sobrevivência humana. São essas estruturas de 

poder que Foucault denomina de “micro poderes”37 que atuam como microcosmos de 

controle sobre os corpos dos indivíduos os quais lutam para contê-los ou legitimá-los. 

Aos corpos que transgridem ao controle são aplicadas leis que os excluem por serem 

considerados “impuros” ou “poluidores”. Tanto nas obras literárias quanto nas 

visuais, personagens e representações se encaixam nessa situação já que fogem aos 

                                                
35 Sócrates também faz uma analogia entre o corpo doente e a desorganização do Estado. Barkan 
explica que na Renascença o corpo humano refletia o mundo inglês com hierarquias e arbitrariedades.  
36 Uso a palavra ‘corpo’ no sentido tanto de corpo biológico como social e cultural. Leonard Barkan. 
Nature’s Work of Art.: The Human Body as Image of the World ,1975. 
37 Michel Foucault, Microfísica (1979). 
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padrões simbólicos do que se considera um corpo ideal. Esse por sua vez, não pode 

ser gordo, ou (de)formado, seja por ausência de uma dos órgãos ou por uma 

indefinição de gênero ou de sexo. 

Em seu livro Purity and Danger(1966), Mary Douglas esclarece que o corpo 

reflete toda a simbologia da sociedade, dos perigos enfrentados e, por isso, as 

preocupações com as estruturas sociais se refletem nele. É preciso, portanto, criar o 

que ela denominou de “sistema classificatório ou de categorias”(159). Nessa 

simbologia, os orifícios corporais se relacionam às margens da sociedade e qualquer 

indivíduo que saia desses limites passa a ser visto como impuro e perigoso. Na 

sociedade, qualquer ‘corpo’ que se encontra nessa situação é visto como sujo e 

contaminador, uma ameaça para o corpo social. É considerado doente podendo levar à 

morte todo um corpo social composto por valores hegemônicos e puros. Essa pureza é 

um dos elementos que impedem as mudanças e a formação de uma sociedade mais 

plural, pois elas põem em perigo o poder dominante (161). Como esses grupos 

normalmente se caracterizam por uma maioria masculina, a mulher e os ‘outros’ 

nessas coletividade necessitam estar em instituições higienizadoras como as 

penitenciárias, os hospitais, as escolas e até o espaço privado da casa, conforme 

assinala Foucault (11). Esse medo e as diferenças corporais geraram a criação de leis 

que regulamentavam o corpo da mulher e a sua sexualidade a fim de mantê-lo sob o 

controle e propriedade do homem. Esther Fuchs argumenta que: “The Bible does not 

merely project a male consciousness, but it promotes a male supremacist social and 

cognitive system”(12). Essa supremacia masculina buscava reger o corpo da mulher, 

porque nele estavam ‘inscritas’ alianças econômicas entre pai e esposo estabelecidas 

através de um dote que acompanhava a noiva. Por isso, para a manutenção de um 
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equilíbrio político, religioso e social é necessário que uma minoria dominante se 

mantenha no poder o mais longo tempo possível, evitando mudanças, principalmente, 

na política. 

Faz-se interessante notar que em períodos de crise, quando aumentam as 

tendências às rupturas, as comunidades buscam apoiar-se em teorias que enfatizam a 

organização e a homogeneidade étnica da sociedade, excluindo e incluindo indivíduos 

que são considerados ameaçadores ou necessários à continuidade da unidade 

desejada. Nesses momentos, o corpo adquire  um lugar de destaque já que ele 

representa as pessoas e as partes que compõem a sociedade, por isso se torna tão 

importante estudar, analisar e classificar o corpo. Por outro lado, o uso de 

representações que o mostram (de)formado, desorganizado e, em situações 

desconhecidas, o assemelha a uma construção social e cultural a qual evidencia os 

princípios e crenças dos indivíduos que nela habitam.   

O ato de ‘desarrumar’ o corpo biológico com novas experimentações ou 

alterações, significa alterar as fronteiras e os espaços que estão pré-determinados para 

os donos desse corpo. Ao cruzar esses sistemas simbólicos, os indivíduos desafiam as 

práticas disciplinares e se arriscam a ‘habitar’ às encruzilhadas do corpo cultural, 

social e religioso a que pertence. Pelo fato de ser mulheres judias e não se alinharem 

com os limites impostos, as autoras e artistas aqui estudadas representam um duplo 

perigo, porque, através de suas obras, rompem os limites impostos, ameaçando e 

contaminando com suas ideias o meio ambiente em que vivem.  

Douglas, analisando a posição das feiticeiras nas sociedades antigas,  compara-

as às aranhas e besouros que vivem nas fendas das paredes, isto é, não têm um espaço 

próprio e vivem no que ela chama de “non-structure” (102). Essa posição de 
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ambiguidade que as fazem ser vistas como detentoras de poderes sobrenaturais e, ao 

mesmo tempo, perigosas, remete-nos à situação das representações que encontramos 

nas esculturas, nas pinturas e nos textos literários das artistas aqui estudadas. Douglas 

chama de “legitimate intruders”(103) aos indivíduos que vivem nos “interstices of 

Power structure”(ibid), exatamente como as personagens dos livros de Ana Vásquez e 

Cintia Moscovich.  

Tanto Aninha, de Duas Iguais (2001) como Chantal de Mi amiga, Chantal 

(1991) foram colocadas à margem por seus ‘poderes’ incontroláveis; a primeira por 

ousar cruzar os limites da comunidade judaica de Porto Alegre e estabelecer uma 

relação homoerótica com uma de suas moradoras e a segunda por viver uma relação 

amorosa com um homem muito mais jovem que ela, tentar ‘seduzir’ uma amiga 

casada e ser gorda e possuidora de uma sexualidade excessiva. As memórias das 

histórias de Ana e Chantal as mostram como pessoas que tiveram um papel 

importante na vida das narradoras. Essa visão paradoxal em relação as duas justifica o 

preconceito relacionado a elas. De certa forma, esse paradoxo nos leva a refletir sobre 

o poder que as personagens evocam para si e as tornam poluidoras e perigosas, 

segundo o conceito de “pollution and danger” (113) demonstrado por Douglas. De 

acordo com a autora, o indivíduo poluidor: “is always in the wrong. He has developed 

some wrong condition or simply crossed some line which should not have beeen 

crossed and this displacement unleashes danger for someone” (ibid). Retomando a 

questão das artistas aqui estudadas, deve se perguntar a quem e o quê elas poluem 

com seus textos e imagens (de)formadas por suas ambivalências ?  

Desde a pré-história que representações de corpos femininos destacam os 

órgãos reprodutores da mulher. Sejam os seios, a barriga ou as ancas, todos se referem 
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às transformações e (de)formações por que passam os corpos das mulheres ao longo 

da vida e a diferenciam fisicamente do homem; são vaginas e seios desproporcionais, 

conforme descreve Catherine Rahaim (9). Devido a todas essas transformações, a 

mulher passou a ser vista como um ser ambíguo onde o bem e o mal se alternam 

ameaçando a estabilidade do grupo. Na impossibilidade de carregar no seu corpo 

outro ser humano, o homem passou a temer ou a adorar esse corpo que, mesmo sem 

possuir a sua ‘força’ física era capaz de reproduzir indivíduos semelhantes a ele ou à 

mulher. Em várias religiões politeístas da região da Mesopotâmia, o corpo feminino 

era adorado e a Deusa-mãe vista como uma das mais poderosas figuras do panteão 

dos deuses (Rahaim 11). Mesmo tendo sido a Deusa-mãe essa figura poderosa, isso 

nunca garantiu às mulheres o poder de liderança nas comunidades em que viviam. O 

estranhamento causado pelas inexplicáveis mudanças que ocorriam no corpo da 

mulher, juntamente com um sangramento mensal que não lhe matava, transformou –a 

em uma figura ambígua e perigosa. Nas antigas comunidades semitas que criaram as 

escrituras e leis sagradas para o judaísmo e para outras religiões ocidentais, a mulher 

era descrita como impossibilitada de participar das cerimônias religiosas por ter uma 

estrutura física diferente do homem (ibid17). As inúmeras teorias, que tentavam 

explicar as funções do corpo humano e compará-lo ao cotidiano da humanidade, 

tardaram em esclarecer as razões e consequências desses fenômenos corporais. O 

desconhecimento, normalmente, gera estereótipos que excluem e marginalizam as 

pessoas estigmatizando- as e colocando-as numa situação de Outro no seu grupo. A 

arte, na sua acepção mais ampla, incluindo a literatura, possibilita a discussão e a 

revisão desses valores que se incorporam no discurso social.  
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As implicações ideológicas que determinam e estigmatizam os corpos conforme 

a origem e etnia do indivíduo ou suas características físicas tendem a identificar os 

judeus através dos seus estereótipos, o avaro, o inadaptável, o falso etc. Ao mesmo 

tempo, são vistos como bem sucedidos, inteligentes ou vítimas de perseguição, 

gerando uma ambiguidade de sentimento em relação a eles. Sander Gilman explica 

que: “It is vital to understand that Jews (like all other groups who are labeled as 

different) must acknowledge the world in which they are geographically and 

culturally situated.”(6). Se não se percebe como participante da cultura em que vive o 

judeu acaba por assumir comportamentos que lhe foram imputados, principalmente 

com a ascensão do Cristianismo e da retórica que o acompanha.  

Na Idade Média, a Igreja Católica incentivou a propagação da lenda de que os 

judeus foram os assassinos de Jesus Cristo. A partir dessa época, o antissemitismo 

divulgou que o judeu era diferente, possuindo uma constituição física distinta do 

homem ocidental cristão. Na década de 70, as feministas passaram a se interessar pelo 

estudo dos corpos, da sexualidade e, consequentemente, os estudos judaicos dirigiram 

o seu olhar para analisar os conceitos acerca do corpo judeu e suas ‘diferenças’ 

aceitas tanto pelos judeus como pelos não-judeus (Gilman 471). No entanto, os 

estudos se concentram mais no corpo do judeu em geral, esquecendo-se, muitas vezes, 

de analisar o corpo da mulher judia e suas representações de maneira mais particular. 

De certa forma, os críticos repetem os textos antigos, preocupando-se e vendo o corpo 

judeu como uma corpo masculino. 

Por ser um organismo vivo, estando, pois, em constante mutação, o corpo humano se 

torna um espaço de conflito onde forças antagônicas se enfrentam, sendo necessárias, 

portanto, leis que o regessem e o controlassem. Outro ponto a se discutir é o fato da 
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religião judaica preocupar-se em criar leis para  regulamentar o corpo e adorar a um Deus 

invisível. Elaine Scarry explica que, no Gênesis é possível observar os dois níveis que 

separam o homem de Deus: “The place of man is in the body and the place of God is in 

the voice” (193). Esse Deus que somente era ouvido por alguns do grupo e que se 

metamorfoseava conforme o lugar e o momento em que se encontravam os pastores, 

precisava regulamentar e controlar aquele corpo social através de leis religiosas. Para os 

que chefiavam o grupo, convencer através da fé, criando um Deus invisível aos olhos de 

todos, tornava-se mais fácil vigiar e punir sem serem questionados, desde quando as leis 

haviam sido criadas e impostas por um Deus, onipotente e onisciente. A necessidade de 

criar um Deus incorpóreo lhe dava a vantagem de nunca sofrer ou ser afetado pelas 

transformações que ocorriam no corpo dos humanos. Na realidade, esse Deus, sem corpo, 

fez do corpo humano um lugar de experimentos, um objeto de deleite que necessitava ser 

aperfeiçoado sempre. Nessa divisão entre o invisível Deus e o concreto corpo do ser 

humano, encontra-se a discussão platônica entre a essência e a materialidade, a qual a 

primeira seria anterior à segunda. Quando na era Cristã se percebe a possibilidade de uma 

existência dos dois em um só corpo surge a figura de Jesus Cristo para corporificar a voz 

que ordena. No entanto, o povo judeu questiona essa teoria e continua a ser o “People of 

the Book”, aquele que segue as leis da Torah, o povo do livro e do pensamento, 

contrapondo às teorias racistas de que o judeu é muito carnal e envolvido com rituais 

primitivos.  

A busca de uma identidade mais espiritualizada e mais intelectualizada, 

segundo Howard Eilberg-Schwartz, transforma anula o poder reprodutor desse povo e 

favorece ideias que dessexualizam o corpo do judeu, herança de um período em que 

na tradição judaica tudo que se relacionava ao corpo era vergonhoso. Foi também 
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uma época em que o Protestantismo europeu classificou o Judaísmo como uma 

religião primitiva, causando desconforto entre os judeus (3). As classificações 

negativas, através da fragmentação do corpo judeu, passaram a ser parte do 

imaginário coletivo europeu, no século XIX, que cada vez mais igualava o judeu à 

mulher e ao negro, indivíduos, naquele momento histórico, considerados seres 

inferiores na escala humana, porque mais relacionados à natureza. O corpo judeu 

passou a ser uma construção, uma abstração cultural e social em que convivem 

tradição e pós-modernidade, resultando em um corpo no qual é admissível a presença 

de outros corpos e outras conformações corporais cujas existências questionam as 

diversas formas de interdição dos corpos. Em um grupo no qual a tradição religiosa 

explica a presença da mulher no mundo através de um fragmento do corpo do homem, 

é importante, pois, entender a significação que o corpo feminino tem para esse povo 

que segue leis escritas exclusivamente pelos homens.  

Chava Weissler afirma que a menstruação é um dos grandes tabus da religião 

judaica, pois é vista como um castigo pelos pecados de Eva e, em função disso, a 

mulher ficou sujeita ao que se denomina de “três mandamentos” os quais asseguram a 

continuidade da tradição pela mulher. São leis que, até os dias de hoje, embora nem 

sempre seguidas, normalizam a descendência dos filhos e asseguram a fidelidade da 

mulher ao esposo. O mesmo se relaciona às luzes do Sabbath que devem ser acesas 

sempre pela mulher (103). Essas leis determinam a pureza ou impureza do corpo 

feminino durante a menstruação e o parto. Rahaim assinala que: “In Babylonia, the 

time of the menstrual cycle were not days of impurity but ritually important days” 
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(63).38 Para a purificação do corpo, a mulher deve passar por um banho especial ou 

mikveh39 depois de uma semana de resguardo e, praticamente, isolamento. Esse corpo 

‘impuro’ passa a ser a marca individual da mulher, ele é o que a distingue dos outros e 

delimita a fronteira entre o ser mulher e o resto da sociedade, porque é o traço mais 

visível entre o conjunto de símbolos que estabelecem as linhas da heterogeneidade 

sexual. Por essa visibilidade, é que a mulher quando rompe com os preceitos, é 

considerada um ser deformado. Sua luta, portanto, tem sido de transformá-lo em 

(de)formado. 

1.9.2. O corpo deformado/ (de)formado 

Rosemarie Garland Thompson examinando a relação do corpo deficiente com a 

sociedade afirma que: 

Disability is a representation, a cultural interpretation of physical social 

relations andinstituitions. Disability, then is the attribution of corporeal 

deviance- not so much a property of bodies as product of cultural rules 

about what bodies should be or do (6) 

Se o corpo deficiente é uma representação de como a sociedade vê essa 

deficiência, então, as pinturas e as esculturas aqui analisadas reproduzem essa visão 

social, muitas vezes, fragmentando ou evidenciando determinadas partes do corpo 

feminino a fim de discutir o deslocamento da judia latino-americana no seu grupo 

religioso e social. Essas (de)formações chamam a atenção para o fato de que tudo 

depende da forma como a (de)formidade é vista e quais expectativas culturais são 

                                                
38 Sabbatu era sagrado porque a mulher produzia o sangue poderoso. Dessa palavra se originou o 
conceito de Sabbath. 
39 Mikveh: na Mishnah Niddah estão escritas as leis que regulamentam o comportamento do casal e da 
família durante o período menstrual da mulher, proibindo inclusive ao homem de sentar-se na mesma 
cama que a mulher ou em algum lugar que ela tenha se sentado.  
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impostas sobre esse corpo. Outro ponto a se pensar é lugar de onde essas expressões 

esculturais, literárias e pictóricas se manifestam. José Gil, quando explica a diferença 

entre a caricatura e o monstro, duas formas de representar as deformidades sociais e 

físicas, argumenta que: “ambos exprimem, em duas vertentes opostas, os limites das 

trocas entre coletividade e indivíduos” (49). Ao se pensar sobre as obras visuais 

analisadas neste trabalho, não podemos classificar personagens e imagens como 

monstros, mas é possível imaginá-las como “caricaturas” sociais das judias latinas, 

pois elas invertem a relação signo-corpo, isto é, usam, como no caso das esculturas de  

rostos de Lucía Waiser que abrem a possibilidade de se pensar nas mulheres dentro de 

uma só mulher, ou no silêncio da falta de bocas nos quadros de Pechansky. Todas 

buscam, de certa forma, criar uma relação metonímica em que esse corpo deformado 

e fragmentado se transforme em um (de)formado quando o deslocamento do prefixo 

de o torna algo mais flexível e permissível. 

Nas artes visuais, essa permissividade se apresenta como um paradoxo, pois se 

por um lado chama a atenção para a normatização e delimitação de uma diferença 

corporal que exclui aqueles cujos corpos ou comportamentos não estão dentro dos 

padrões impostos (Thompson 7); por outro, ao representar pela pintura ou pelo texto 

as (de)formidades, as artistas e escritoras estariam satisfazendo aos desejos dos 

espectadores e leitores que negam a existência desses indivíduos (de)formados e 

preferem acreditar no seu caráter virtual. Ao terminar de ver ou ler as obras, o 

receptor é levado a refletir, sem necessidade de se comprometer, porque são apenas 

personagens e representações. Embora continuem a ser o Outro na sociedade, é uma 

existência passageira ou fictícia.  
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Susan Sontag, analisando a doença como metáfora, estabelece a relação entre a 

literatura e a doença, explicando que a tuberculose, no século XIX, se ligava à 

criatividade, pois a personagem melancólica, tuberculosa era “superior, sensível, 

criativa- um ser à parte”(33). Por outro lado, o câncer, doença desse século, identifica 

o indivíduo com a fraqueza, a debilidade, em ser emotivo e reprimido, pois isso ela é 

conhecida como a doença da repressão. A autora afirma que o rosto é importante para 

a avaliação da beleza ou ruína física (109). A questão dessa ‘doença’ estampada no 

rosto foi , muitas vezes, utilizada na literatura antissemita que fez do corpo judeu, 

conforme explica Sharon Gillerman, um lócus of pathology na sociedade ocidental 

(471).  

Essas mesmas literaturas, ao retratarem os judeus através das suas metonímias 

corporais, buscavam dar-lhe um aspecto efeminado, associando-o ao homoerotismo, 

considerado uma enfermidade naqueles tempos. Sontag assinala que “há uma ligação 

entre o imaginário da doença e o imaginário do estrangeiro. Suas raízes se encontram 

talvez no próprio conceito de errado, sempre identificado com o não-nós, o 

estranho”(115). Dessa maneira, o corpo ‘enfermo’ do judeu duplamente errado por 

suas formações e origens se torna uma categoria importante a qual necessitava de 

políticas de controle, de medicina social e tecnologias de vigilância a fim de que não 

se reproduzisse e contaminasse a maioria dominante. Nesse ponto, o corpo da mulher 

judia passa a ser um lugar onde identidade e sentimento de judeidade passam a ser 

definidos e reproduzidos. Para isso seria importante a continuidade da tradição e do 

poder a fim de que outras formas de relações sexuais e gêneros fossem estabelecidas. 

Tanto Foucault quanto Sedgwick e Rubin afirmam que o sexo está marcado pela 

interdição e pelas relações de poder e de historicidade. No silêncio imposto pela 
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sociedade sobre esse tópico, estão implícitos a negação e o preconceito acerca do 

homossexualismo. No seu texto “Judaism and Homossexuality: The Traditionalist/ 

Progressive Debate”, o rabino Yoel H. Kahn explica que o tema do homossexualismo 

no judaísmo tem sido estudado de forma isolada e quase sempre é um tema que traz 

constrangimento para os acadêmicos. Como citado anteriormente, as leis que formam 

o corpo da religião judaica, Halachac,40 são bem específicas no que se relaciona ao 

sexo heterogêneo e tradicional, proibindo, portanto, as relações entre o mesmo sexo 

ou qualquer outro tipo de relação sexual que não seja a heterossexual. Nos textos 

analisados, algumas das personagens transgridem essas leis. Por esse motivo, é 

possível pensar que assim como um novo grupo de mulheres estão reescrevendo as 

leis judaicas referentes ao corpo da mulher, conforme afirmam Judy Myers e Jane 

Rachel Litmann, as artistas aqui estudadas fazem o mesmo na literatura e nas artes 

plásticas. De acordo com a teoria de Foucault, ao quebrar o silêncio imposto para se 

falar de sexo e, em particular, do homoerotismo feminino, as autoras Cintia 

Moscovich e Ana Vásquez usam o corpo de suas personagens como um pergaminho 

onde novas possibilidades de gênero e sexo são impressas, encontrando uma voz para 

esses corpos femininos; já que todas as representações a cerca do ‘corpo judaico’ são 

quase sempre masculinas e as relações entre os indivíduos descritas como 

heterossexuais.  

Por outro lado, embora tentem romper com as regras e fronteiras controladas 

pela família, religião e Estado, as escritoras matam as suas personagens, o que nos 

leva a pensar em duas possibilidades para essa decisão: ou a morte significa uma 

rendição aos valores patriarcais pela impossibilidade de resistir ou uma forma de 

                                                
40 Halachac parte jurídica da literatura rabínica. 
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chamar a atenção para as interdições que geram insatisfação e, consequentemente, a 

morte. Será que inconscientemente as mortes das personagens refletem o medo de 

elas serem “poluidoras do ambiente”, por apresentar uma “ambiguidade” e, 

consequentemente, uma ameaça a estabilidade do status quo? (Douglas, 125). Pode-se 

pensar nessas mortes como uma maneira de chamar a atenção para determinadas 

interdições impostas pela sociedade. Tanto Ana Vásquez como Cintia Moscovich 

descrevem em seus textos cenas que exibem o corpo feminino em situações 

condenadas pelas leis da religião judaica. Esses corpos, portanto, perdem o seu caráter 

sagrado, pois tomam parte em relações sexuais que fogem às leis impostas (Halachac) 

e devem se apresentar deformados fisicamente ou com dores. As representações do 

corpo da mulher deformado pela dor e pela gordura, ou pela falta de alguns órgãos ou 

pela fragmentação, seria o lugar que mostra a essência das personagens porque esses 

corpos trazem em si diferentes histórias, diferentes desejos e diferentes lutas.  

1.10. Conclusão 

O corpo feminino (de)formado seria a representação simbólica da dor, da 

insatisfação feminina com o meio em que vive, seja cultural, político, religioso ou 

social. Essa relação meio/ corpo/ dor se acentua quando surge a figura paterna, seja 

como um fantasma, no livro de Moscovich, seja como esposo, em Mi amiga Chantal 

de Vásquez. Ambos os textos, discutem a necessidade e insistência da sociedade em 

reafirmar a heterossexualidade patriarcal. Será que o castigo imposto às personagens, 

nesse caso as dores de cabeça, o excesso de peso, o sexo violento e a morte seria uma 

forma de dizer que, apesar de resistir às leis, as mulheres ainda sofrem sanções?  Ou 

por outro lado é possível pensar na dor como uma dificuldade em romper as tradições 

e o intento de fazê-lo resulta em sofrimento? Refletindo também sobre os quadros e as 
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esculturas, é possível afirmar que ao ‘(de)formarem’ os corpos femininos em suas 

obras, as artistas também estariam, como as escritoras, mostrando as deformações no 

corpo político, social e religioso. Essas (de)formações trazem à tona questões que 

precisam ser ‘amoldadas’ conforme as necessidades dessas mulheres. Somente 

através da arte como elemento revelador e denunciador das formas arcaicas que ainda 

perduram nas sociedades, é possível criar novos paradigmas que, além de questionar, 

(re)criam espaços onde os gritos das minorias (de)formadas possam ser ouvidos. A 

partir desse momento, então, a sociedade já (de)formada não terá margens ou espaços 

para onde enviar os “outros vitorianos” desde que deformidades e (de)formidades 

farão parte de uma mesmo processo evolutivo. 
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2. AS (DE)FORMAÇÕES DO CORPO/ALMA FEMININA: O ESPELHO DA 

AMIZADE EM DUAS IGUAIS (2004) E MI AMIGA CHANTAL (1991) 

 

2.1. Introdução. O corpo como o lócus de resistência e (re)inscrições 

Através das dinâmicas da amizade, sexo e gênero presentes nas novelas: Mi 

Amiga, Chantal (1991) de Ana Vásquez41 e Duas Iguais (2004) de Cíntia Moscovich 

examino o corpo na cultura e religião judaica não somente como um lugar físico, mas 

também como uma metáfora cultural em que (re)inscrições são feitas a todo o 

momento e dessa maneira, gerando uma memória corporal que resulta em 

deformações e (de)formações. Nos textos, as escritoras, ambas judias latino-

americanas, induzem o leitor a uma reflexão sobre esse corpo/lócus não mais como 

algo passivo, mas como um espaço para onde convergem e se chocam ideologias, 

teorias e regulamentos. Ao revisitar o passado com os olhos do presente, as narradoras 

de ambos os romances (re)significam episódios das suas vidas e das comunidades 

onde viviam e mostram como o preconceito e a intolerância afetaram ambos os corpos 

biológico e cultural. Pelo fato de as autoras serem de origem judaica, analisa-se, 

também, o discurso, geralmente de caráter negativo, construído em volta do corpo 

biológico da população judaica rotulando-o como ambíguo, defeituoso e (de)formado 

o qual se estende para o corpo cultural, religioso e social. Na América Latina, a 

identidade judaica sempre esteve relacionada à (de)formidade de não ser cristão, 

ainda que muitos judeus tenham assimilado bastante aspectos da identidade latino-

americana, muitas vezes, inserindo-os no corpo social e religioso judaico.   

                                                
41 Embora a autora de Mi amiga, Chantal seja identificada como Ana Vásquez-Bronfman nas suas 
biografias e textos, no livro seu nome aparece como Ana Vásquez e assim será doravante identificada 
neste trabalho. 
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Nos dois livros, as relações de amizade/amor surgem em períodos da vida das 

personagens e dos países em que viviam, quando a “identidade” em construção e a 

“identidade” um “ideal normativo” se encontravam em plena batalha: “esse corpo é o 

resultado de uma estruturação difusa e ativa do campo social (Judith Butler 188). Essa 

luta se trava no ‘corpo’ das personagens, esse não mais o elemento passivo, mas 

aquele que já havia passado por sensações novas as quais o sensibilizaram para novos 

prazeres sexuais e lhe mostraram novas direções, novos valores.  

Sendo o corpo esse continuum de raça, sexo, cultura e religião, resultado de 

repetições conscientes ou não (Grosz 75, Butler 34), argumenta-se que as obras de 

Moscovich e Vásquez contribuem para a discussão de que a resistência aos valores 

tradicionais formam sulcos os quais dão ao corpo um caráter de multiplicidade, 

negando e excluindo o binarismo que permeia as teorias científicas e filosóficas. 

Grosz chama a atenção para o fato de que no corpo se encontram registradas 

diferenças que não são estudadas nas categorias convencionais (79). Esse é um dos 

pontos os quais pretendo analisar, pois as deformações físicas que ocorrem nos corpos 

das protagonistas das obras resultam de intervenções familiares, culturais e políticas 

que contribuem para produzir (de)formações outras. 

 Moscovich e Vásquez criaram personagens que correspondem às categorias 

estudadas por Grosz, de corpos ‘diferentes’ os quais se submetem ou não ao ambiente 

ou cultura em que vivem. Narrados no estilo do bildgunsroman42 ambos os romances 

                                                
42 Bildgunsroman: “é a existência de uma Bildung, de um processo através do qual o/a protagonista 
alcança o autoconhecimento e consegue estabelecer relações satisfatórias com o seu meio, por meio de 
experiências e das reflexões que elas suscitam, que possibilitam a ele o estabelecimento de uma 
Weltanschauung.” Schwantes, Cíntia. “O Autoritarismo em Duas Iguais” Literatura e Autoritarismo. 
1. (2002): n.pag. Web. 15.Aug. 2011. 
http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/5023/1/ARTIGO_AutoritarismoDuasIguais.pdf. 
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abordam diversas fases das vidas das suas heroínas, pinçando detalhes da infância e 

adolescência que deixaram os seus corpos tatuados pela dor. Tanto em Duas Iguais 

(2004), como em Mi amiga, Chantal (1991) as protagonistas escrevem a si mesmas e 

buscam, conforme afirma Hélène Cixous, dar um sentido às suas vidas e dar sentido a 

elas e, através de suas histórias, ser parte da História (347).  

Ana, a narradora de Mi amiga, Chantal, fala do lugar de quem sente pena e, ao 

mesmo tempo, admira Chantal embora não tenha paciência com ela. Ela faz uma 

revisão de como via a própria vida e também dos seus julgamentos com relação a 

amiga e ao marido dela. Clara em Duas Iguais recupera as memórias de Ana e faz 

uma declaração de amor pública a amiga/amante morta. Ao usar as memórias para 

ajustar contas com o passado, Ana (Mi amiga) e Clara (Duas) estariam juntado: 

privado e público, passado e presente, o psíquico e o social que 

desenvolvem uma intimidade intersticial. Expondo essa intimidade, elas 

questionam as divisões binárias através das quais essas esferas da 

experiência social são frequentemente opostas espacialmente. (Bhabha 

35) 

No vai e vem da memória, os textos escritos pelas escritoras judias, utilizando 

diferentes formas narrativas e abordando tópicos distintos, aproveitam também para 

contar a história da repressão política nos seus países, nesse caso Brasil e Chile. 

  Duas Iguais, ambientado no Brasil no período da Ditadura Militar (1964-

1985),43 conta a infância e a adolescência de duas amigas: Aninha e Clara, que se 

descobrem amantes e decidem enfrentar o conservadorismo da comunidade judaica de 

                                                
43 Nesse período, embora tenham surgido grupos religiosos progressistas, a grande maioria dos 
religiosos se aliaram ao governo ditatorial. 
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Porto Alegre. Em Mi amiga, Chantal, Ana, amiga da personagem principal, relembra 

a infância de Chantal na França e, em seguida, a sua vida no Chile durante os 

governos de Salvador Allende e de Augusto Pinochet.44 A ida de Chantal para esse 

país latino-americano provocou muitas mudanças na vida dela, agravando as neuroses 

e os traumas sofridos na infância quando ainda vivia na França. As transformações 

que ocorreram na vida das duas protagonistas foram importantes para que elas e as 

pessoas que viviam ao seu redor pudessem (re)significar suas atitudes e percepções do 

mundo, mesmo que isso tenha ocorrido muitos anos mais tarde.  

Os romances de Ana Vásquez e Cíntia Moscovich são protagonizados por 

mulheres que lidam com a dor e (de)formação como formas de resistir ao cânones 

religiosos e culturais do judaísmo e da conservadora sociedade da América Latina. 

Marjorie Agosín, analisando as escritoras judias que vivem em países de formações 

culturais diferentes daquelas dos seus antepassados, afirma que essas mulheres se 

identificam e escrevem sobre os oprimidos e marginalizados nas sociedades em que 

vivem e, ao mesmo tempo, examinam a hibridez e identidade delas e suas relações 

com a cultura do país onde vivem (xiii). As duas escritoras falam dessas relações em 

seus livros, mas sob uma perspectiva vista como transgressora e (de)formada. Elas 

utilizam a tradição judaica da memória de forma oposta. As autobiografias aqui são 

para (des)construir, para relatar uma anti-história familiar, para se opor ao “recordar 

para reafirmar o mito” (Masterson 2). Essa mitologia judaica memorial é mais uma 

vez (des)construída pelo fato de Moscovich e Vásquez fazer uso da literatura para 

tratar, além da hibridez e das suas origens judaicas, um tema cuja invisibilidade é 

                                                
44 Mais informações sobre os acontecimentos na ditadura militar no Chile: Errázuriz, Luis Hernán. 
“Dictadura military en Chile: antecedentes del golpe estético-cultural”. Latin American Research 
Review 41.2 (2009): 136-57. 
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marcante nas letras da América Latina: a relação amorosa entre mulheres e a visão 

preconceituosa da sociedade latina e da comunidade judaica, cuja religião tem 

orientação e fundamentos de caráter androcêntricos.  

Em seu texto sobre “O homoerotismo feminino e a Santa Inquisição”, Ronaldo 

Vainfas explica que para os tribunais do Santo Ofício que visitavam o Brasil-colônia 

ficava difícil chegar a uma acordo entre os inquisidores sobre a legitimidade do 

“pecado nefando” da sodomia entre mulheres já que para esse ocorrer deveria haver 

penetração anal (118). Mais uma vez, o discurso centrado na masculino desvia o olhar 

da sexualidade feminina, mesmo quando essa poderia ser considerada ‘pecado’, 

ratificando, mais uma vez, a misoginia da Igreja e dos sistemas controladores da 

sociedade.  

 Nos seus relatos, as narradoras mostram como esse tabu afetou seus corpos, 

seja pela gordura, seja pela violência sexual ou até mesmo pela exclusão do grupo 

social ao qual pertenciam. Ao longo das narrativas, elas mostram suas perspectivas de 

elementos estranhos aos grupos a que pertenciam. Nem Aninha (Duas), nem Chantal 

(Mi amiga) foram bem aceitas e acolhidas nas duas comunidades às quais se 

dirigiram. Aninha (Duas), por ser não judia, sempre foi vista como uma intrusa tanto 

pelas companheiras da escola israelita, como pela família de Clara, principalmente o 

pai. Chantal (Mi amiga), por sua vez, sempre esteve no lugar do Outro, do estranho 

que desequilibra a estabilidade do grupo de professores da Universidade Chilena, 

sendo alvo de críticas e brincadeiras de mau gosto, em particular, por seu corpo obeso 

e disforme. As escritoras usam a tradição judaica das memórias para recordar e 

definir-se a si mesmas, e também mostrar que conservar a memória do indivíduo 

considerado ‘estranho’ à comunidade judaica é partir para o exílio, ou melhor, o auto 
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exílio: “Mais uma vez eu precisava da memória e, portanto precisava me ocupar do 

presente. Da minha reconstrução” (Duas 165). 

2.2. Sobre as autoras 

Nascida em Porto Alegre, Brasil, Moscovich faz parte da terceira geração de 

judeus asquenazes que imigraram para o Brasil no início do século XX (1913), 

fugindo dos pogroms no Império Russo. A família de Moscovich primeiro se 

estabeleceu na colônia agrícola de Quatro Irmãos financiada pelo Barão Maurice de 

Hirsch.45 Como a grande maioria dos judeus imigrantes, os Moscovich tiveram que se 

adaptar ao novo país para onde se dirigiram. A questão de habitar em espaços liminais 

não somente se encontra inscrita na sua origem judaica, mas também no fato de sua 

quase binacionalidade, pois sua mãe nasceu em Livramento, cidade no sul do Brasil 

divida por uma fronteira virtual com o Uruguai. Após alguns anos na colônia agrícola, 

a família da autora se mudou para Porto Alegre e se estabeleceu no bairro do Bom 

Fim, conhecido pela grande presença de judeus. Ali a autora passou grande parte da 

sua vida e sua vivência nesse local é fonte de inspiração para suas histórias. Cíntia 

Moscovich é ganhadora de importantes prêmios literários e já teve a sua obra 

traduzida para vários idiomas. Seu primeiro livro foi O Reino das Cebolas (1996) e, 

em 2006, publicou seu mais recente livro, Por que sou gorda, Mamãe? As obras de 

Cintia Moscovich se caracterizam pelo conteúdo autobiográfico, sempre relacionado 

ao judaísmo e ao feminismo. Segundo a própria autora ela se define como: 

“profundamente judia e profundamente brasileira”. 46 Quando questionada sobre o 

fato de ser mulher, afirma que: “ser mulher é uma desgraça, e o pior é ser mulher, 

                                                
45 A presença do Barão Hirsch, na história dos judeus da América Latina, foi amplamente discutida no 
capítulo I. 
46 Dias Moreno, Selene. Entrevista com a autora. 4 de agosto de 2010. 
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brasileira e judia. Ser mulher é muito excêntrico, muito fora de prumo. Ser mulher é 

uma contingência.”47  

A percepção de Moscovich sobre essa circunstância do “ser mulher” aparece 

representada nos textos da escritora. Em Duas Iguais, Moscovich não somente discute 

a circunstância do “ser mulher”, mas também o de não se encaixar em padrões que 

definem gênero e sexo. Clara, a narradora, inicia suas memórias dessa maneira: “eu 

queria escrever uma história de amor”(10). Essa “história de amor” conta sobre 

Aninha, uma menina católica, e Clara, uma judia, através das memórias de uma Clara 

adulta que (re)vê o passado e o (re)conta para compreender a si mesma: 

Passados muitos anos, me rendo aos fatos e percebo que, em parte, 

assimilei algumas inquietações dela (Aninha); espécie sofisticada de 

mimetismo, nós, as duas, sempre nos tornando muito parecidas, nossas 

adolescências fluindo e as dúvidas permanecendo; eu, ainda hoje inquieta, 

sem saber se Deus existe e como se usa, afinal, o raio da crase (Duas 16)  

A narração fala do seu amor por Aninha, sua colega no colégio israelita, a 

repressão familiar ao amor entre as duas e a relação com o pai e as consequências da 

morte dela que contribuíram para o desequilíbrio da família.  

Aninha e Clara se apaixonam e são obrigadas a se afastar depois de serem 

descobertas pelas duas famílias. Anos depois, Ana retorna para Porto Alegre, cidade 

onde viveram e reencontra Clara casada com um proeminente rapaz da colônia 

judaica, cujos atributos profissionais o levaram a trabalhar na empresa de engenharia 

do pai de Clara, satisfazendo, assim, as determinações paternas. Durante o reencontro, 

Clara descobre continuar apaixonada por Aninha, mas não encontra forças para 

                                                
47 ibid 
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enfrentar a família e a sociedade, mesmo sabendo que Aninha está doente.Vítima de 

um câncer cerebral, Aninha retorna a Porto Alegre, morrendo pouco tempo depois e 

tendo ao seu lado, Clara. Essa, por sua vez, é perseguida durante toda a sua vida por 

fortes crises de enxaqueca.  

As duas têm no corpo, ou melhor na cabeça, na consciência, a marca da 

resistência e/ou da desistência, uma pela dor e a outra pela morte. Parte das memórias 

de Clara são intercaladas por uma outra voz que recita pedaços das leis judaicas ou 

dos acontecimentos passados nos países da Europa do leste:  

Nas áreas rurais europeias, ainda se mantém a antiga tradição segundo a 

qual, na saída do enterro, as pessoas devem jogar, sobre os ombros, 

punhados de grama e terra, como um símbolo de transitoriedade, dizendo 

“Lembremo-nos de que somos pó.” (Duas 74) 

Esse texto, escrito em itálico, recorda à Clara suas origens e seus vínculos 

judaicos. Durante os últimos dias de vida de Aninha, Clara escreve as suas memórias, 

marcadas pela dor física e afetiva. Na morte de Aninha, Clara (re) memora e (re) vive 

a morte do pai e as lembranças que tinha dele:  

Nunca mais nos anos que se seguiram, deixei de contar a mim mesma o 

ocorrido, narrativas reflexivas cheias de imprecisões e de fantasias 

impacientes. Sabia que me traía a faculdade das lembranças, como, de 

resto, me traíam todas as coisas, e que havia uma parte dessa história que 

se esquivava de meu conhecimento. (Duas 251) 

No seu relato, amante e pai se confundem em um só, até na morte, pois a morte 

de Aninha é também a morte do pai. As leis judaicas não permitirem que se veja o 

cadáver, entretanto Clara mais uma vez transgride as leis mosaicas e toca o corpo 
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morto do pai, chama-o e participa dessa morte, vendo aquele corpo inerte: “chamei e 

chamei, cheguei a sacudi-lo, acendi todas as luzes e berrei, implorei e nada. Nada” 

(Ibid 61). Aninha, por outro lado, por não ser judia, deve ser velada, com o corpo 

exposto aos familiares. Duas mortes em uma, duas perdas que passam a ser 

recuperadas pelas memórias:  

Cruzei o portão de ferro, passei pelo kiyor;48 procurava. Era a primeira 

vez, minha primeira vez. Procurei e procurei, mais, os antepassados 

jazendo silenciosos, um desespero de não encontrar; todos eram outros 

pais, outros avós, outros tios; outras famílias. De repente, Aninha, ali 

estava: a pedra, ângulos e arestas, a lisura perseverante, a inscrição, a foto, 

o nome. Meu pai. Meu pai? Não, Aninha, não era meu pai, era apenas o 

túmulo que testemunha a existência e que depõe contra todos os esforços 

(Ibid 250) 

Clara narra para sobreviver e reviver os momentos partilhados com sua amante 

e com seu pai; para manter em si vivos seus antepassados judeus e, ao mesmo tempo, 

falar de todo um grupo no caso; os judeus imigrados para o Brasil. Ao escrever suas 

memórias, a jovem (re)vive os momentos com as duas pessoas mais importantes da 

sua vida e “acertas as contas” consigo mesma e com as pessoas que a impediram de 

viver o seu romance. Em sua análise sobre a escritora mexicana Margot Glantz, 

Araceli Masterson mostra a consciência que tem a mexicana sobre a importância do 

recordar para a cultura judia, o zakhor.49 Duas Iguais não somente recorda, mas prima 

                                                
48 Kiyor: torneira na qual os visitantes lavam às mãos ao saírem do cemitério judeu. Esse é outro fator 
relacionado à questão da higiene no judaísmo. 
49 Masterson, citando ao filosofo judeu Yosef Hayim Yerushalmi, explica que o autor judeu cita o fato 
de que na cultura judaica há uma preocupação constante em preservar a memória coletiva, considerada 
a fonte principal dos textos judaicos.  
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por ser um livro que ousa falar sobre um tema que até nos dias de hoje encontra 

resistência por parte da comunidade judaica e brasileira: a relação amorosa entre 

mulheres. 

Ana Vásquez (1932) é a criadora de Mi Amiga, Chantal (1991). A autora nasceu 

no Chile, mudando-se em 1974 para Paris, onde viveu no exílio até sua morte em 

2009. Vásquez foi professora, pesquisadora social, cientista e novelista. Ganhadora de 

vários prêmios entre eles do Consejo Nacional del Libro (1999). Escreveu Abel 

Rodriguez y sus hermanos (1981),Los mundos de Circe (2000) entre outros. Em uma 

de suas entrevistas se auto intitulou como “francolatina”. Em seu depoimento sobre 

“Ser Judia” Vásquez  afirma que:  

Tiene un significado, y no en referencia a ninguna definición emblemática 

de ese “ser”, ni a ninguna adhesión religiosa ni ideológica. Yo vivo el “ser 

judía” como una pregunta, como una búsqueda que se replantea 

constantemente en función de las nuevas realidades que surgen y que a su 

vez provocan nuevos cuestionamientos.50  

Ao tentar encontrar na sua vivência diária uma resposta para seus 

questionamentos sobre sua identidade, Vásquez criou duas personagens que agregam 

em si esse sentimento. Embora aparentemente Ana resista em continuar sua amizade 

com Chantal, as duas se complementam em seus desejos e sua identificação com a 

França, país que as acolhe nos momentos de sofrimento; uma por problemas de saúde 

e a outra, pelo exílio forçado, por ter sido rejeitada por seus valores políticos nos 

tempos da ditadura chilena, uma “nova realidade” que se impõe a ela e ao país natal, 

Chile. 
                                                
50 Palmas, Eduardo Olivares. La Francolatina. 01 de agosto de 2011. 
http://www.lafrancolatina.com/spip.php?article1565&lang=fr 
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Mi amiga Chantal conta a trajetória de Chantal, uma professora francesa gorda 

e neurótica que vai viver no Chile nos anos do governo de Salvador Allende (1970-

73) e início do governo ditatorial de Augusto Pinochet. Em um país liderado por uma 

maioria direitista e conservadora, os direitos das minorias são esquecidos e das 

mulheres é esperado que se retirem para a vida privada, desempenhando o papel 

esperado de mãe e esposa. Embora pertencessem a uma minoria étnica, os judeus não 

sofreram perseguição durante os dois governos daquele período, mesmo assim, 

Vásquez, em uma conferência, falou sobre o preconceito que sofria na infância no 

Chile:  

Sin embargo, los hermosos ideales no sirven do protección contra la 

estupidez y desde pequena, como le sucede a cualquer judío, me 

discriminaron por serlo. Con una ingenuidad positivista, recibía el rechazo 

avergonzándome casi por aquellos que me insultaban, compadeciéndolos 

por su ignorancia. El ser judio es algo impreciso, donde el “ Shabat”51 se 

mezcla con el motze52 y las costumbres del gueto con la religión. (Mi 

amiga 119) 

Esse seria o motivo que levou Vásquez inconscientemente a não determinar a 

origem judaica de Chantal, embora o texto esteja repleto de estereótipos relacionados 

ao corpo judeu, mostrando o olhar alheio sobre o judeu. Quando descreve Chantal 

para o leitor Ana ressalta o tamanho do nariz e do queixo: “Chantal era realmente 

gorda, alta, con la nariz grande y el mentón sobressaliente ...” (Mi amiga 11). Mais 

adiante, a narradora se refere à infância da amiga francesa e à presença dos nazistas 

                                                
51 Shabat ou Sabbath: sacrade day of rest, observed from sunset on Friday until dusk on Saturday. 
Lange, Nicholas. Penguin Dicitionary of Judaism. London: Penguin Books, 2008.273. 
52 Motze: matzá, pão ázimo que lembra aos judeus o sofrimento passado por eles. 



    88 

na França:  

Me contaba de su família y trataba de describir la época de su niñez. Era 

una Francia tan distinta de nuestros mitos. No podía dejar de intrigarme. 

Se acordaba de la guerra... La suya era una guerra de todos los días donde 

lo más importante no era la lucha entre el invasor nazi y los resistentes 

abnegados. (Ibid 17)    

Será que pelo fato de acreditar em uma “imprecisão de personalidade” ela deixa 

para o leitor a decisão da ‘judeidade’ de Chantal, dando-lhe, somente, indícios dela? 

(Ibid 119).  A referência de Chantal sobre os pais está relacionada às discussões que 

tinham sobre dinheiro e a necessidade de economizá-lo; o que nos remete a um dos 

estereótipos relacionados aos judeus como avarentos e apegados ao dinheiro: “La dote 

que el padre despilfarraba. –Me rendirás cuentas de cada centavo, le gritaba  la madre, 

lo repetía con lábios apretados, ... el dinero no se gasta, se atesora” (Mi amiga 14).  

As memórias da amiga Ana, se iniciam quando essa tem notícia da morte de 

Chantal. A questão da (re)visitação do passado depois da morte de um ente querido é 

um dos pontos de interseção entre Duas Iguais e Mi amiga, Chantal, é o momento da 

epifania53 que as desperta para a realidade de suas existências e lhes descortina a 

verdade do passado. A morte tem uma representação simbólica na cultura judaica, 

pois é proibido à família tocar no corpo morto. Como mencionado anteriormente, o 

que fazem as autoras é ‘ressuscitar’ esses corpos e exibi-los na sua dor e sofrimento.  

A partir da morte/desaparecimento de Chantal, Ana relembra os tempos que 

estiveram juntas, a chegada da amiga à universidade chilena onde Ana ensinava, a sua 

                                                
53 Afonso Romano de Sant’Anna analisa na literatura a epifania como: “relato de uma experiência que 
a princípio se mostra simples e rotineira, mas que acaba por mostrar toda a força de uma inusitada 
revelação”. 



    89 

imediata rejeição à amiga e a dos colegas de departamento ao descobrir que Chantal 

não se inseria nos moldes dos estereótipos da mulher francesa: “claro que no tenía 

nada que ver con nuestra imagen del “charme” francés” (Mi amiga 11). Ao mesmo 

tempo, Ana relata a conflituosa e abusiva relação que Chantal desenvolve com seu 

marido Edgardo, vinte e cinco anos mais novo do que ela, e a quem Chantal se 

submete aos mais estranhos e perversos caprichos sexuais, expondo-se aos amigos 

desse até tornar-se uma alcoólatra e negligente nas suas aulas de psicologia, 

culminando com a sua exclusão dos quadros da universidade e o seu misterioso 

retorno à França. 

Ana recorda também insistentes telefonemas de Chantal que levam a primeira a 

questionar o porquê de não poder recusá-los. Qual razão a impulsionaria ouvir as 

aventuras sexuais de Chantal e Edgardo? E por que aceitar a invasão da sua 

privacidade? O que levaria Chantal a desaparecer por dias e, em seguida, chamá-la 

para contar-lhe as últimas aventuras com Edgardo? O que levou Chantal a mudar-se 

para Paris, sem avisá-la? Todas essas indagações perfazem a narrativa de Ana; 

algumas continuam sem respostas, outras encontram explicativa na benevolência da 

narradora e no seu desejo em ajudar a amiga francesa. Nos últimos capítulos, Ana e 

Chantal se reencontraram em Paris. Embora tivesse ido viver naquela cidade na 

condição de exilada política, Ana ainda via Paris como um lugar mítico, idealizado 

pelos intelectuais de esquerda, exilados dos seus países durante os governos 

ditatoriais nos anos 60 e 70. Nessa cidade, onde estrangeiros e nativos se chocam e se 

encontram, Ana e Chantal se desencontram para sempre, exceto pelo último 

reencontro nas memórias de Ana.  

Duas Iguais e Mi amiga, Chantal são dois livros nos quais a morte e as 
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memórias conduzem o leitor a uma travessia onde temas importantes para dicotomia 

mulher/judaísmo e América Latina estão presentes. Ao falar do passado, chamam a 

atenção para valores estagnados que impedem uma melhor perspectiva para o futuro. 

2.3. A amizade entre mulheres 

No século XIX, muitos foram os escritores, em especial mulheres, que se 

ocuparam em relatar histórias sobre a amizade entre mulheres, mostrando as 

dinâmicas afetivas entre amigas e suas consequências na sociedade. As amigas eram 

parte da família e entre elas eram formados laços sólidos. Recentemente vários 

críticos passaram a estudar esses vínculos os quais muitas vezes se transformavam ou 

serviam para esconder ligações amorosas, utilizando para isso bilhetes, biografias, 

correspondências e diários, cujos conteúdos algumas vezes servem de fonte para o 

estudo do erotismo feminino e do lesbianismo. Algumas estudiosas entre elas, Sara 

Dustin, Sharon Marcus e Elizabeth Abel afirmam que durante a Era Vitoriana a 

relação amorosa entre mulheres era bem aceita, pois acreditava-se que essas não 

implicavam sexo, esse validado somente através da penetração o que entre mulheres 

não era possível. Marcus afirma que o afeto que existia entre as mulheres servia 

também para superar a carência afetiva que havia nos casamentos, os quais se 

baseavam em uma hierarquia cujo o marido ocupava posição superior e eram o 

resultado de uniões acertadas sem a participação da noiva (30).  

A crítica ressalta que embora houvesse tolerância para esse tipo de companhia, 

era na heterossexualidade que se fundamentavam os princípios daquela sociedade e, 

talvez por esse motivo, que não se falava abertamente sobre o homoerotismo feminino 
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cuja invisibilidade perdurou54 até ser considerado uma ameaça à dominação 

masculina por proclamar a independência da mulher e permiti-la escolher com quem 

desejava viver; além de permitir a inserção da mulher no mercado de trabalho e nas 

profissões anteriormente exclusivas dos homens; na realidade uma questão de 

economia capitalista (ibid 31).  

"A partir dos anos 60, com a liberação sexual, os afetos e beijos trocados, em 

público, entre as amigas no século anterior passaram a ser tidos como expressão do 

amor sexual" (Ibid 31). Em Duas Iguais e em Mi amiga, Chantal há passagens que 

exemplificam o preconceito com relação aos carinhos entre pessoas do mesmo sexo. 

As histórias retratam a repressão política e social que predominava na década de 70 

quando Igreja e Estado se aliaram a fim de garantir os valores conservadores e 

opressivos que ambos pregavam. Em Duas Iguais, Clara narra seu desagradável 

encontro com Beatriz, uma colega da escola que as perseguia:  

Até que um dia, no pátio da escola, escutamos em alto e bom som: 

-Qual de vocês é o homem? Clara internamente respondia a tal pergunta, 

tentando encontrar para si uma explicação, repetindo: Nenhuma de nós era 

homem, nenhuma de nós, ela estava escutando direito? Nenhuma de nós. 

Repetia e repetia dentro de mim a sentença (Duas 45)  

 
Nas suas memórias, Ana contando sobre seu desconforto ao ser abraçada por 

Chantal, relembra um episódio da sua infância com sua amiga Elena: 

Era una hermosa mañana de primavera, estábamos contentas, volvíamos 

del colégio pisoteando las hojas secas de los plátanos. Nos detuvo una 
                                                
54 Mais sobre a amizade entre mulheres em: Marcus, Sharon (2007), Dustin, Sara ( 2008) e Abel, 
Elizabeth (1982). 
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señora, ¿por qué van sólas? Y como es eso de ir abrazadas por la calle. 

Desde nuestros siete años no sabíamos qué decirle. La señora movió un 

dedo acusador, ¡las niñitas buenas no se besan!Y tal vez sea malo que le 

acaricié las trenzas a Elena, que le toqué su pelo espeso y perfumado, que 

ella me preste su short de gimmnasia. (Mi amiga, 24) 

Ao recordar-se desse incidente na infância, no momento de uma expressão de 

carinho de Chantal, Ana denota o aspecto ambíguo da relação entre elas. Em Duas 

Iguais, encontramos no discurso da colega Beatriz a repetição dos valores adquiridos 

em casa e na sociedade. Ao ‘descobrir’ que as duas companheiras se amavam, Beatriz 

espera ver naquele casal a mesma dinâmica encontrada nos casais heterossexuais. No 

caso de Duas Iguais a pergunta lhes intimida e lhes força a pensar em uma definição 

de papéis que para elas não existe. A senhora que reprime Ana (Mi amiga) e sua 

amiga Elena, na rua do Chile, repete o mesmo padrão comportamental da menina 

Beatriz (Duas), no Brasil, reafirmando o caráter preconceituoso dessa sociedade no 

que se refere ao amor entre pessoas do mesmo sexo. A Beatriz, uma criança, já trazia 

em si a visão negativa dessa relação transmitidas por pessoas como a senhora idosa 

das ruas chilenas. 

A questão da não existência de um sexo ou gênero definidos tem sido objeto de 

discussões de vários teóricos. Entre eles, Judith Butler define sexo e gênero como 

performances diárias adquiridas e, por esse motivos, construídas ao longo da vida. 

Butler explica que a diferença de gênero é o que nos dá a qualidade de “humanos” e 

quando não seguimos essa determinação, somos punidos. Segundo a teórica, essas 

repetições geram a ideia de gênero, pois não há uma essência de gênero porque ele 

não é um dado real (199). Esses questionamentos contribuíram para o surgimento da 
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“Queer Theory” que evita a categorização e as oposições binárias entre homem/ 

mulher, hetero/ gay, demonstrando que as categorias sexuais e de gênero são 

construções discursivas, produtos de um controle coletivo (Jackson, Scott 14).55 A 

amizade como resultado da relação entre pessoas também se classifica como 

construção cultural que está ligada a fatores históricos, econômicos e sociais. Como 

na religião judaica, a performance da mulher latina deve ser comedida e suas emoções 

devem ser guardadas para os espaços privados da casa, entre os familiares. Portanto, 

as personagens dos romances se inserem na categoria de Queer, e, por associação, de 

(de)formadas. 

Aninha (Duas) e Chantal (Mi amiga), mesmo que inconscientemente, 

perceberam suas ‘diferenças’ e (de)formidades em um momento anterior que suas 

amigas, ainda que não as tenham consumado ou continuado. Nas obras de Moscovich 

e Vásquez as amizades muitas vezes se transformam e se confundem com o amor. Em 

Duas Amigas, o amor/ amizade entre Aninha e Clara apresenta tons românticos e 

impossíveis, típicos das novelas do Romantismo. Em Mi amiga, Chantal, essa relação 

está assim definida por Ana:  

La amistad entre mujeres está plagada de ambigüedades que procuramos 

no abordar. Sobre todo en nuestros países, donde tocarse es tan corriente y 

                                                
55 Mais sobre “Queer Theory” ver: Doty (1993), Jagose (1996), Sedgwick (1985). Segundo Alexander 
Doty o termo Queer tem um significado mais abrangente pela própria ambiguidade que o termo denota. 
Queer pode ser usado tanto para gays, lésbicas, bissexuais ou outros indivíduos que não se incluem na 
categoria do heterossexual. Como Doty, Jagose e Sedgwick também usam o termo Queer por sua 
característica inclusiva. Ki Namaste explica que a oposição binária heterossexual/homossexual levanta 
outra questão da visibilidade e da invisibilidade, citando estudo de Diana Fuss. Nessa relação existem 
os homossexuais que assumem a sua sexualidade e os que estão in the closet  (224). Namaste também 
cita a D.A. Miller (1991) sobre a apropriação dele da teoria de conotação/denotação de Roland Barthes 
para falar da visibilidade/invisibilidade do homossexualismo no cinema e Alexander Doty nos sitcoms 
da televisão. Segundo os críticos, a homossexualidade está sempre implícita no cinema e na televisão, 
raras vezes, de forma explícita (ibid 224). Nesse momento, vale ressaltar a presença subliminar da 
homossexualidade na narrativa de Ana (Mi, amiga), pois é exatamente o não-dizer-se lésbica que 
permite ao leitor percebê-lo nas entrelinhas do seu relato. 
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uno toma la mano a alguien o se abraza por simpatia, por compasión, o 

simplemente porque se le da la gana (Mi amiga 24) 

A palavra “ambiguidade” denota a existência de uma relação amorosa platônica 

entre Ana e Chantal, não assumida devido aos fatores culturais e, principalmente, 

políticos que marcaram a década dos 70 na América Latina. Ana (Mi amiga) na época 

pertencia ao movimento da resistência esquerdista do Chile e, conforme relata Luís 

Mott, em seu livro sobre o lesbianismo no Brasil: “havia grande intolerância dos 

grupos esquerdistas às relações entre os mesmos sexos, vendo-os com preconceito e 

ameaçando de expulsão os “companheiros” que assim se identificassem” (183). Ana 

(Mi amiga) também era casada, embora em sua narrativa, o esposo seja uma presença 

quase invisível, sendo-lhe permitido opinar umas poucas vezes, sem nunca ter sido 

‘ouvido”. Argumenta-se, portanto, que não somente Chantal buscava em Ana sua 

complementaridade, mas havia entre as duas uma reciprocidade e uma necessidade de 

convivência que vai se desvelando nas entrelinhas do texto ao longo da narrativa de 

Ana. Ao falar da Outra, que é Chantal, Ana fala de si mesma, construindo um 

movimento circular entre ela e Chantal. Ela é a Outra que sou eu mesma, chegando ao 

ponto de ambas confundir-se, criando uma ambivalência entre o prazer e a rejeição de 

ouvir Chantal mascarando um desejo mais profundo.  

Elizabeth Abel, citando a Nancy Chodorow explica que a filha repete com as 

amizades a relação que estabeleceu anteriormente com a mãe a fim de definir a sua 

identidade. Se esse vínculo não existiu ou foi dificultoso, a probabilidade de repeti-lo 

é maior, apresentando problemas de identidade. Se pensarmos no caso de Chantal (Mi 

amiga) ao relatar a sua história a Ana, fica claro que não lhe foi possível estabelecer 

essa identificação e, consequentemente, uma identidade; nem com a mãe pelo 
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afastamento dessa, nem com a avó pela sua indiferença: 

Vivían las dos solas en la granja y era la Abuela la que se levantaba 

cuando Chantal despertaba llorando. La que la interrogaba sobre el 

maestro de la escuela y los compañeros de clase, la que lo controlaba 

todo. Si no le preguntaba lo que hacía cuando desaparecía en el granero 

con Dedé, era porque no quería saberlo- ¿Me entiendes, Ana? Lo más 

repugnante era eso. Cerraba los ojos porque Dedé era el único heredero de 

la granja al lado y si nos casábamos... yo no me daba cuenta... (19) 

Durante a sua infância, Chantal não teve uma figura a quem confiar, lhe faltou 

“a mãe como imagem de mulher mais velha e sábia”, portanto, quando se vê sozinha, 

tal qual na infância, dessa vez, em um país estranho, a francesa busca em Ana essa 

representação (Abel 418). Segundo Ana, lembrando os anos da amizade, o que houve 

entre as duas foi: “una amistad forzada que ella impuso a sí misma” (Mi amiga 175). 

Por que então Ana se auto impôs essa relação? O que a impulsionava a continuar tal 

amizade? Ana deixa implícito que, embora ao longo da narrativa esteja tentando 

convencer o leitor de que era Chantal aquele que “forçava” a continuar com a 

amizade, havia algo mais que a impelia a continuar e consentir o fortalecimento do 

vínculo entre elas.  

A questão da identificação com um Outro externo aos vínculos familiares em 

função da ausência desses é mais um ponto de convergência entre as duas novelas. 

Em Duas Iguais, a narradora também fala da falta, da ausência como ‘justificativa’ 

para a nova relação. Dessa maneira, pode-se afirmar que as identificações se 

estabelecem através da falta ou ausência de um pai ou uma mãe. Essa busca, marcada 
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por perdas afetivas, resultou em dor e sofrimento que, em Clara (Duas) se manifesta 

pela enxaqueca e em Ana (Mi amiga) pela mea culpa.  

2.4. Contar a dor para explicar a (de)formação 

Apesar de Clara se referir a suas dores de cabeça, foi o câncer que matou sua 

amiga, Aninha e que a levou a contar sobre a história de amor entre as duas. Susan 

Sontag, falando sobre a mitologia do câncer, diz que esse é em geral provocado pela 

repressão do sentimento, antes o sexual e na atualidade, os violentos (25). Nas 

memórias de Clara, a paixão reprimida matou a mulher amada e a lembrança dela lhe 

inflige dor. É necessário falar para evitar morrer. O ato de aceitar a separação, de 

resignar-se frente às exigências das famílias resultou em doenças que destruíram as 

forças vitais de Ana e martirizaram o cérebro de Clara: 

Havia, antes e cronicamente, muitos martírios, mas aquelas dores de 

cabeça começaram no evento da morte de meu pai. A dor primária gerava 

outras dores, desacordos entre a alma e o corpo, borbotões de sofrimento. 

(Duas 97)  

A primeira perdeu o desejo de viver para enfrentar o sofrimento da separação e 

da solidão e a segunda, apesar de haver encontrado forças e sobreviver, não se 

encontrou, perdeu-se em um labirinto de memórias que agora tenta (re)construir em 

doses que possam ajudá-la a curar sua dor: “A memória do corpo estava ali e eu, 

como de hábito, me debatia com a insônia (Ibid 163). 

Em Mi amiga, Chantal, em suas memórias, Ana se refere especialmente à dor 

emocional de Chantal, suas frustrações e desequilíbrios. Elaine Scarry explica que:“to 

have pain is to have certainty; to hear about pain is to have doubt” (13). O ato de falar 

sobre a dor e, aparentemente não senti-la, vincula Ana aos que trazem em si a dúvida, 
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conforme Scarry; fato que leva o leitor a questionar qual seria a dúvida que assaltava 

Ana com relação a sua amiga? Clara de Duas Iguais tinha certeza dos seus 

sentimentos por Aninha; enquanto a narradora de Mi amiga, Chantal tinha dúvidas 

sobre suas atitudes frente à amiga morta. A dor dela é a minha dor, mesmo que eu não 

tenha consciência disso, meu corpo me denuncia, apesar de o corpo de Ana não 

adoecer como o de Clara, sua consciência lhe condena pela indiferença no passado. A 

literatura é um excelente instrumento para falar dessa dor já que a dor e a imaginação 

permitem analisar a psiquê humana (Scarry 165). De maneira que podemos entender 

as dores das protagonistas pelos sintomas que sofrem, sejam eles emocionais ou 

físicos. Da mesma forma, é possível entender as razões que levaram as narradoras a 

escrever suas memórias, pois, segundo Scarry, imaginar o objeto dá ao indivíduo o 

controle dos seus sintomas (ibid).  

A dor de Ana de Mi amiga,Chantal é emocional, de culpa que, embora não 

provoque nenhum sintoma físico, é o suficiente para que ela (re)conte os fatos do 

passado, obtenha poder sobre eles e os (re)signifique. O mesmo se passa com Clara de 

Duas Iguais, sendo que a segunda sofre de uma dor física, embora não seja provável 

que a sua dor seja maior do que a da primeira. No entanto, percebemos que as duas 

tomam consciência da situação que se transfere para o corpo físico ou moral de cada 

uma e, conforme coloca Scarry, transformam a dor em um trabalho, cuja palavra, na 

civilização ocidental, é a que mais se refere à dor. Para Scarry, a dualidade dor/ prazer 

sempre estiveram juntas e: 

Express man’s expansive possibility, the movement out into the world that 

is the opposite of pain’s contractive potential. The more it realizes and 

transforms itself in its object, the closer it is to the imagination, to art, to 
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culture; the more it is unable to bring forth an object or bringing it forth is 

then cut off its object, the more it approaches the condition of pain. So as 

an example of the one extreme, is the fact that the collective artifacts of 

civilization- its paintings, poems buildings-are habitually referred to 

individually as Works. (169)   

As memórias das duas protagonistas lidam com a dor através da palavra escrita, 

isto é, da literatura, e introduzem no mundo exterior a dor que se encontrava no 

mundo interior de cada uma. Ao exteriorizar seus sofrimentos, elas diminuem a 

intensidade da dor que as corroía e, ao mesmo tempo, através da relação linguagem/ 

imaginação lhes permite construir novos ‘artefatos’ e novos contextos para seus 

sofrimentos: “Mais uma vez, eu precisava da memória, e portanto, precisava me 

ocupar do presente, da minha reconstrução” (Duas 165).  

John Tambornino em seu artigo “Locating the Body” pergunta: “What occurs 

when we stop and think? We carry on a conversation with ourselves, attempting to 

come to agreement” (31). Na sua retórica sobre auto consciência, Tambornino 

contribui para explicar o uso das memórias pelas narradoras judias. Em um tempo de 

reflexão, Ana e Clara (re)visitam as amigas, fantasmas de um passado/ presente e as 

festejam em um ‘ajuste de contas’ que não se equilibram. A dor ainda lateja nos seus 

corpos, nas suas mentes e a lembrança dos corpos inertes das amigas lhes alertam para 

o fato de que as amizades são passíveis de mudança e elas implicam movimentos de 

atração e repulsa, separação e união, sempre apontando para novas possibilidades.  

Lynch, enumerando os tipos de amizade conforme as visões kantiana e 

platônica, esclarece que essas quando ocorrem, evidenciam-se pela presença de 

relação de espelhamento levantado por Jacques Lacan. Bhabha, referindo-se à teoria 
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lacaniana, relata que esse Outro o qual se assemelha a si mesmo é objeto de desejo e 

identificação, mas que se apresenta de forma invertida e às vezes embaçada. O ver o 

Outro é muitas vezes ver a si mesmo, a sua posição e o espaço que ocupa (87). Clara 

se reconhece em Aninha e vice versa. Aninha e Clara são o espelho de si mesmas, 

mas na turvação espectral, Aninha constitui-se a imagem que sobressai e brilha em 

um reflexo maior. Aninha é esse Outro que se articula entre dois mundos, que nega a 

adoção de um “Outro Homogeneizado” (ibid 87). Na descrição especular de Clara 

sobre as “duas iguais”, não existe divisão recíproca, binária, de forma, conteúdo, 

superestrutura/ infra-estrutura, eu/ outro” (ibid 87).  

Teu duplo, réplica de ti, esta agora é que és. A outra que paira em ti desde 

sempre, que levita entre as camadas de tua pele, que te confunde os 

conceitos. Tua conformação já não te pertence porque é a outra que te 

constitui: mais do que insistente recordação é tua matéria de amor. (Duas 

90-91) 

Melissa Fitch, em análise sobre Mulher no Espelho, explica que a presença do 

espelho na obra Helena Parente Cunha metaforiza a impossibilidade de completude 

do indivíduo, no caso a mulher que se vê refletida no espelho (4). No texto de 

Moscovich, o espelho se localiza nos corpos de Ana e Clara, nos quais o efeito de 

“caleidoscópio” atua desenhando novas identidades de gênero com os estilhaços que 

se encaixam a cada encontro (ibid 4). Dessa forma: “the mirrors reveal how the 

competing voices and alter egos are constantly revising the protagonist’s life history.” 

Nessa competição sistemática, os espelhos/corpos de ambas refletem e formam novos 

‘desenhos’ de identidades culturais e sociais (re)elaboradas no cotidiano (ibid 6). A 

identificação/espelhamento entre elas as transformam em uma unidade, na qual 
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Aninha passa a ser Clara e Clara, Aninha. Nessa relação especular, Clara, como seu 

próprio nome diz, ‘clarifica’, brilha, ilumina e lhe mostra que Ana, nome hebraico que 

significa “cheia de graça, a benéfica”56 é o seu duplo invertido. Dessa forma que, 

sendo as duas em uma só, elas combinam a beleza e o benefício de ‘clarificar’ e trazer 

à luz a história de amor entre elas. 

Olhei: os nossos pés, os dois, do mesmo tamanho, Ana, e me dizias que 

sempre havia sido assim, e que nós havíamos sido tão iguais, eu olhasse 

só, tínhamos as duas uma par de seios, as mãos também quase do mesmo 

tamanho, e colocamos palma contra palma- já havíamos feito isso uma 

vez antes, no passado- e rimos que os dedos terminavam à mesma altura, 

as polpas se encontrando no mesmo lugar, as impressões se encaixando 

como um quebra-cabeças que cansamos de montar (Duas 154) 

A semelhança entre as ‘duas iguais’ se estende além da superfície física do 

corpo biológico, adentra-se pelos corpos espalhando os espectros desse amor 

(de)formado. Um corpo é o outro corpo e quando um deles se deforma pela dor, o 

outro adoece em forma de uma “má formação no tronco cerebral” (Duas 209), que 

leva uma delas à morte. Não é sem sentido que ambas as cabeças sofrem, pois nela 

está o juízo, o juiz da vida. Na religião judaica, a cabeça é a parte do corpo que deve 

estar coberta ao entrar na sinagoga. As cabeças de Aninha e Clara estão doentes, pois, 

de acordo com a lei mosaica, seus pensamentos são deformados e enfermiços.  

A cabeça, metonímia para o centro pensante da Nação, encontra-se distorcida 

por ideias que não se encaixam nos conceitos arcaicos e preconceituosos daquela 

                                                
56 http://www.significado.origem.nom.br/nomes/ana.htm 
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comunidade, e por esse motivo, adoece, morrendo pela metade a fim de permitir a 

outra metade renegociar novas formas de (de)formidade. A mente é o receptáculo das 

lembranças, memórias que (re)vistas são capazes de (re)elaborar a culpa ou permitir o 

perdão. Por isso, as narradoras utilizam as lembranças do passado inscritas no corpo 

da memória e na memória do corpo para recontar suas experiências e dar-lhes novas 

interpretações. A memória serve como um testemunho da mulher judia latino-

americana, e, também, lésbica. 

Tendo sua escritura marginalizada, a mulher passou a desenvolver uma escritura 

própria, normalmente relacionada ao cotidiano, às histórias familiares. Patrícia 

Skinner explica que a memória feminina na Idade Média sempre foi colocada em um 

patamar inferior, ocupando um não- espaço na literatura tradicional. Esse não- espaço 

passou a ser-lhe vantajoso já que a não existência de códigos concede mais 

criatividade, flexibilidade e liberdade à escritura feminina e suas (re)considerações 

(282). Essa revisão’ coloca as representações corporais das personagens na categoria 

do que Grosz, citando a Merleau-Ponty denomina de lived body (87).57 Para Bordo, o 

corpo é similar a um eixo que se localiza entre  a interioridade psíquica e vivida. A 

primeira se preocupa com os significados das marcas encontradas no corpo e a 

segunda com os processos que deixam as marcas (33). A convivência entre essas duas 

consciências é o que gera o lived body, uma superfície não neutra onde as 

experiências inscritas e vividas resultam em diferentes significados conforme o tipo 

de material (ibid 36). Seria, então, a partir da tensão interior/ exterior que as fendas 

surgidas nesses momentos se tornariam em espaços nos quais se possibilitariam novas 

formas dos ‘corpos’ culturais e sociais relacionar entre si. Esses fatores importantes 
                                                
57 Lived body: Segundo Elizabeth Grosz, Merleau-Ponty descreve o corpo como: “an instrument by 
which all information and knowledge is received and meaning is generated.” 
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para a criação de  novos conceitos ‘corporais’, por ver o corpo não somente como um 

“texto da cultura”, mas como “um lugar prático direto de controle social” (ibid 1). 

Nos livros de Moscovich e Vásquez, as protagonistas vivem em tensão constante com 

os textos culturais de controle social e seus próprios desejos e atitudes. As 

protagonistas das novelas aqui analisadas expõem seus corpos a situações de sexo 

condenadas pelas leis da religião judaica; o que nos leva a pensar sobre o 

‘assassinato’ das personagens Ana e Chantal. Mostrando o corpo da mulher judia 

como o ‘lugar-chave’ que retém as memórias, as escritoras chamam a atenção para a 

importância de se falar não somente do histórico e do familiar, mas sim daquilo que é 

visto como transgressor e (de)formador da sociedade. A fim de compreender melhor a 

‘morte’ das protagonistas, faz-se necessária uma revisão sobre conceitos relacionados 

ao sexo no judaísmo. 

2.5. Sexo e  judaísmo 

Nos registros do judaísmo, oral ou escrito, as relações entre os corpos ‘criados’ 

por Deus somente podem existir de forma heterossexual. No entanto, quando esses se 

apresentam de forma deformada e (de)formada é difícil compreendê-los e logo 

perdem o seu caráter sagrado, pois se tornam diferentes porque tomam parte em 

relações homoeróticas que fogem às leis impostas pela parte legislativa da Torah: a 

Halakkah, devendo, pois, ser punidos, seja pela ‘deformação’ física, seja pelas dores. 

Cynthia Franklin no seu artigo “Coming Out and Staying Home” afirma que não 

existe uma punição clara para as lésbicas nas leis da Halakkah porque elas são 

invisíveis, não existindo para a comunidade judaica. Franklin portanto, equipara o 

preconceito contra o homoerotismo feminino ao antissemitismo que define o judeu 

como um indivíduo ‘invisível’ dentro da sociedade (111). A insegurança e indefinição 
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do homoerotismo feminino dentro da comunidade judaica levou as autoras a criar 

representações de corpos de mulheres ‘deformados’ ou pela dor e doença e/ou pela 

gordura. Ser judia e lésbica está mais relacionado a uma questão de identidade e, por 

sua vez, também se elabora como uma constituição cultural e performativa. O corpo 

feminino (de)formado seria a representação simbólica de uma dor, uma insatisfação 

com o meio em que vive, seja cultural, político, religioso ou social. Portanto o 

conceito de corpo (de) formado relacionado ao conceito de “lived body” de Merleau-

Ponty e Grosz, e “docile bodies”58 de Foucault permite-nos uma visão diferenciada e 

inquisitiva a cerca do corpo feminino/espaço de resistência e (re)significação. 

Sandra Lee Bartky, citando Foucault, explica que a autoridade dos “micro 

poderes” atua nesse corpo/ espaço através de mecanismos que valorizam a 

heterossexualidade. Embora Foucault tenha se referido ao homossexualismo em 

História da Sexualidade, faltaram referências ao lesbianismo e ao judaísmo, marcados 

pelo preconceito e opressão (12). As personagens das duas novelas analisadas, se 

distanciam, de certa maneira, desses valores desde que fogem às expectativas do 

controle disciplinar. Nelas, a sexualidade se encontra ‘distorcida’ para esses padrões. 

Em Moscovich, sob a forma de um homoerotismo feminino, e em Vásquez, o 

masoquismo e os excessos sexuais de Chantal que permeiam sua vida e a dos seus 

amigos.  

Em História da Sexualidade (1966), Foucault esclarece que a partir do século 

XIX, o sexo passou a sofrer uma interdição e o seu discurso foi suprimido. Falar do 

gozo, da felicidade, das preferências sexuais passou a ser considerado ridículo e 

pecaminoso; a essa interdição, Foucault chamou de “o silêncio do sexo”. Por sua vez, 
                                                
58 Docile Bodies: “corpos dóceis”: aqueles cujas força e energias estão habituadas ao controle externo, 
à sujeição, à transformação e ao aperfeiçoamento. 
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as proibições geraram paradoxalmente uma necessidade de transgressão e falar de 

sexo significava falar de liberdade, repressão e revolução (12). Paralelamente ao 

“silêncio do sexo” surge uma larga gama de aparelhos inventados para falar dele, para 

fazê-lo falar, para obter que fale de si mesmo, para escutar, registrar, transcrever e 

redistribuir o que ele diz. Disso resulta toda uma indústria do sexo que recai na 

questão econômica e na circulação do capital. Não fale abertamente sobre o sexo, mas 

satisfaça os seus instintos, comprando, consumindo produtos que proporcionam o 

prazer. O sexo como “segredo” se tornou mais interessante, porque se transformou em 

um bem de consumo (40).  

Na narrativa sobre os abusos sofridos por Chantal, se ratificam os conceitos 

vitorianos de interdição sexual; o silêncio frente ao seu sofrimento quando criança 

gerou nela uma ansiedade e uma necessidade de verbalizar suas experiências sexuais. 

Quando relatava para Ana sobre sua vida com Edgardo, Chantal estaria, na verdade, 

permitindo àquela jovem, no interior da França, contar sobre os abusos cometidos 

pelo amigo Dedé: 

Si tu supieras, Ana, como me amenazaba, me obligaba a... se callaba para mirar 

el cielo rojizo ... (Mi amiga 15) 

Para Dedé, Chantal se fue transformando en su cosa, en el animalito que 

hacía sufrir para vengar-se. –Si no haces lo que te digo, los vampiros te 

chuparán la sangre... las ratas te comerán las tripas... !anda! bésame los 

dedos de los pies, lámeme el culo. A Chantal le daba asco. - ! No eso no! 

(Ibid 18)  
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Já adulta, Chantal, de maneira inconsciente, estabelece a relação entre as 

perversidades de Dedé e o exibicionismo sádico de Edgardo, e se auto inflige uma 

punição típica dos que sofreram abuso sexual na infância:  

En esos primeros paseos ya pudo notar un rasgo del caráter de Edgardo 

que se fue acentuando con el tempo. Ante la posibilidad de que alguien 

los viera besándose o acariciándose, se excitaba, su deseo se tornaba 

intenso y frenético. (Mi amiga 42) 

- ... Y cuando hacemos el amor, proseguía Edgardo a gritos, para que lo 

escucharon, como es tan blanca... se me ocorre que estoy revolcandome 

arriba de un enorme flan de maicena. ¡Me fascina! (Ibid 53) 

Diante dessa lei do “silêncio”, a fala de Chantal a estigmatiza como a antítese 

da mulher vitoriana, comedida e respeitável. A francesa é escandalosa e a sua 

insistência em exibir a sexualidade e (re) contá-la a amiga a coloca em uma categoria 

de marginalidade, que Foucault, citando a Stephen Marcus, denomina de “outros 

vitorianos” (10). O indivíduo pertencente a esse grupo é visto como improdutivo, 

incapaz de gerar, de reproduzir e, consequentemente, portador de algum desvio 

mental, necessitando, pois, de organismos sociais que cuidem do seu desvio. (44). A 

fim de controlar o discurso desses “outros vitorianos”, a sociedade criou espaços 

‘produtivos’ como os bordeis, os manicômios, a casa de saúde, onde mesmo a 

enfermidade traz lucro. Esses grupos legitimam o seu controle através do discurso 

médico cujo extensivo vocabulário se preocupa em nomear ‘doenças’ e ‘deformações’ 

relativas à genitália ‘improdutiva’ e ‘curá-la’ da enfermidade a fim de que se torne 

não somente biologicamente ativa, mas também, economicamente produtiva para que 

seja partícipe de uma economia capitalista, produtora de bens.  
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Um dos fatores que determinam a invisibilidade do lesbianismo na religião 

judaica é o fato de que nela não há a intenção de reprodução, não há esperma e óvulos 

que originarão novos indivíduos para a produção de bens. O sexo entre mulheres 

busca o prazer, condenado e inibido pela economia do capital. Por sua perturbação 

psicológica e sexual, Chantal necessita de controle o que, no seu caso, somente pode 

ser feito pela morte a qual, ao mesmo tempo, a redime e chama a atenção dos amigos, 

ou melhor, da amiga para fatos até então ignorados por ela.  

Em suas memórias, Ana (Mi amiga) rememora os insistentes telefonemas de 

Chantal para lhe contar as suas aventuras sexuais com o marido. Foucault explica que: 

“ a confissão libera, e o poder reduz ao silêncio” (69). Para Chantal, é preciso falar do 

sexo para liberar-se, mas liberar-se do quê? De quem? A confissão é um ritual de 

discurso onde o sujeito que fala coincide com o sujeito do enunciado; o mesmo que ao 

fazer a sua confissão acaba inocentado, liberado, resgatado e salvo (ibid 71). Nas suas 

‘confissões’ sexuais Chantal busca em Ana a redenção para sua culpa, adquirida ainda 

na infância em consequência dos abusos sofridos: 

A mi lado, la voz estridente de Chantal seguia relatándome cómo se 

papalban, se recorrían los muslos con la lengua, en un lento entrelazarse, 

en que el juego consistia en explorar, en despertar la sensibilidade de todo 

el cuerpo. (ibid 58)  

Nesse novo ciclo de sua vida, Chantal tenta, através da gordura, esconder o 

corpo que provocou o abuso. No inconsciente de Chantal é necessário punir esse 

corpo a fim de ‘limpá-lo’ do ‘erro’ do passado. Contar a amiga seus episódios sexuais 

é “saber do sujeito, não tanto da sua forma, mas do que o cinde e, escapar-se a si 

mesmo”, assim Chantal ao desvelar-se para Ana e para si mesma, cura-se da dor 
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infligida ao corpo desde a infância e espera dela observações que a possam ajudar a 

reencontrar o que lhe foi tirado (ibid 79). Para Chantal, tudo o que aconteceu na sua 

infância pode ser definido como transgressor conforme o olhar  conservador. Chantal 

não tem consciência de que sofreu abuso sexual na infância e não consegue expressar 

a sua sexualidade com equilíbrio, permitindo, muitas vezes que se repita o abuso, 

dessa vez pelo seu marido Edgardo: 

Como nadie le contestaba, Edgardo se tomó una botella casi al seco, - no 

me hacen caso, masculló con la lengua traposa, se puso de pie, 

tambaleándose, - ¡una demostración! Voy a hacerles una clase práctica... 

Se afirmó sobre el hombro de Chantal y trató de abrirle la blusa. (Mi 

amiga 57) 

Através do olhar compassivo de Ana, Chantal é redimida da sua gordura e dos 

seus excessos sejam sexuais. No presente, Ana talvez se dê conta de que ela também 

se sentia uma transgressora ao permitir a interferência de Chantal em sua vida privada 

e perceba que entre as duas existiram laços mais fortes que uma amizade. Ao ‘ouvir’ 

as aventuras sexuais de Chantal com Edgardo, Ana se tornava uma voyeur e utilizava 

um dos seus orifícios, nesse caso os ouvidos, para encontrar o prazer sexual que não 

se permitia. Ao ver/ ouvir as aventuras sexuais da amiga, Ana, embora não tivesse 

consciência, estaria também participando dessas relações de Chantal com Edgardo, 

formando um triângulo no qual Ana disfruta do prazer com Chantal, já que ao longo 

da sua narrativa, Edgardo sempre é descrito como algo negativo na vida da amiga. 

Para Ana aquilo que fazia continuar a amizade era pena, mas, em verdade, algo mais a 

impulsionava e a seduzia como a cultura francesa, representada nas origens da amiga, 
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somente percebido como uma relação amorosa platônica entre elas no momento 

epifânico da morte de Chantal.  

2.6. Ser queer/ ser judia 

Tanto em Moscovich como em Vásquez, o olhar/ouvir é mais um fator de 

transgressão. É através do ouvir que Ana participa dos detalhes sexuais de Chantal e 

‘passeia’ pelo seu corpo, seus orifícios, dando-lhe oportunidade de participar dos seus 

gozos e dos seus orifícios mais íntimos das suas genitálias e, por fim, ‘devorá-los’ 

para internalizá-los, canibalizando-a. É também cruzar os limites desses corpos, isto é, 

trespassar as fronteiras da sociedade, e se expor ao perigo e à vulnerabilidade (Mary 

Douglas 7). Chantal expressa sua ansiedade através de dois orifícios que se 

assemelham pela elasticidade: a boca e a vagina. Ambas são aberturas no corpo que 

‘engolem’, ‘canibalizam’ outros elementos. Levando o leitor a atravessar as fronteiras 

dos seus corpos, às narradoras permitem ao receptor desestabilizar certos conceitos 

ideológicos enraizados na mente dele e, através do olhar, ‘canibalizar’ as imagens 

descritas por Ana. Em Duas Iguais, o leitor é o agente canibalizador das imagens 

descritas por Clara sobre seus encontros com Aninha: 

Chupei as preces nos lábios, os dentes incandescendo em brasas. Eu te 

queria, eu te queria a ti, e foi o que te disse, o que consegui murmurar, e 

logo deslizávamos flanávamos sobre a colcha, manchando o tecido com o 

desejo dúctil e transparente (Duas 153)  

Imagens como essas celebram o corpo feminino. Os humores presentes na 

relação sexual recebem adjetivos que negam o antigo conceito de sujeira. O uso da 

palavra “prece”  impõe um caráter sagrado à relação sexual tida como impura. A 

morte e a doença presentes nas narrativas alertam para a violência cultural, social e 
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religiosa que serve de modelo para as sociedades em que vivem. Por pertencer a 

classe média, as personagens dos livros estão marcadas por um poder que tem como 

base valores morais de uma economia patriarcal. Duas Iguais (2004) e Mi amiga, 

Chantal (1991) atacam o falocentrismo através do amor entre duas jovens 

adolescentes e uma mulher mais velha e um jovem. A quebra das tradições também se 

apresenta nas representações grotescas do corpo de Chantal e das cenas de relações 

sexuais entre Aninha e Clara, em Duas Iguais (2004). Essas sociedades e 

comunidades não estão preparadas para quebrar a ordem social a que estão 

acostumadas.  

Na América Latina, o homoerotismo ainda está sujeito a uma série de 

interdições e, embora alguns países como Argentina, Brasil, Chile e México tenham 

oficializado a união civil entre gays, a população ainda vê com muito preconceito esse 

tipo de relação. Mesmo no mundo queer, a mulher ainda permanece invisível e 

poucos são os livros que abordam esse tema. Duas Iguais tira a lésbica dessa 

invisibilidade ao escrever “uma história de amor” entre duas adolescentes, trazendo à 

luz e discutindo as consequências do preconceito familiar, religioso e social. Butler 

explica que: “a homossexualidade é quase sempre concebida, nos termos da economia 

significante homofóbica, tanto como incivilizada quanto como antinatural”(190). Em 

Duas Iguais e Mi amiga, Chantal esses corpos se afirmam como: “a sinédoque para o 

sistema social [...] ou um lugar em que convergem sistemas abertos[...] sendo portanto 

um lugar de perigo e poluição” (Butler 189). No momento a que se reportam as 

histórias de Aninha (Duas) e Chantal (Mi amiga), tanto o Brasil como o Chile se 

encontravam sob governos conservadores e militares, cuja homofobia e “incivilidade” 

foram as marcas importantes.  
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Nas duas histórias, as personagens que estão ‘fora’ do contexto social e 

religioso desaparecem, morrem. Elas são parte do que Butler denominou de “não eu”, 

relacionado ao conceito de abjeto de Julia Kristeva.59 Aninha (Duas) e Chantal (Mi 

amiga) constituem essa abjeção por se articularem entre os espaços internos e 

externos das sociedades em que viviam, sem objeções, por essa razão, elas necessitam 

ser “expelidas” do corpo social judaico e latino americano.  

Essas duas mulheres (Ana e Chantal) ratificam a assertiva de Butler quanto à 

performatividade de gênero,  a qual também pode ser aplicada às duas outras 

protagonistas de ambas novelas, Ana (Mi amiga) e Clara (Duas). Essas, embora 

aparentemente denotem uma heterossexualidade inata, na maturidade escrevem suas 

memórias sobre antigos amores femininos. Nelas atuou o “discurso social e público, 

da regulação pública da fantasia pela política de superfície do corpo, ... do controle da 

fronteira do gênero que institui a ‘integridade” do sujeito” (Butler 195). Quatro 

mulheres cujas identidades de gênero e sexo foram ‘marcadas’ por práticas sociais, 

embora não as tenham cunhadas nos seus corpos a exemplo das tatuagens, por serem 

ambos flexíveis e (de)formantes. Ao escrever as memórias de mulheres, no Brasil e 

no Chile em um período ditatorial, Moscovich e Vásquez levam o leitor a refletir 

sobre a presença desses mesmos valores em um outro momento da história política e 

social desses países onde não mais governam militares conservadores, mas 

permanecem valores fossilizados no que toca às questões sexuais, em particular as 

referentes ao homoerotismo masculino e feminino.  

Richard Parker explica que durante a transição do governo militar para o civil, a 

família no Brasil passou a ser mais um lugar de suporte afetivo que econômico e o 
                                                
59 O abjeto segundo Kristeva designa aquilo que foi expelido pelo corpo, descartado como excremento, 
tornado literalmente “Outro”. 
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sexo passou a estar mais relacionado ao prazer que à procriação; fato que contribuiu 

para uma política de aceitação da diversidade sexual (115). Muitos dos expatriados 

eram ativistas de movimentos a favor dos direitos humanos e deram início a 

organizações que se ocupavam com os direitos das mulheres, gays, negros e outras 

minorias (107). Na atualidade, no Brasil,  embora ainda haja uma presença marcante 

de grupo homofóbicos, o Supremo Tribunal Federal legalizou, no mês de maio, deste 

ano, por unanimidade, a união gay no país que dá direitos aos casais de mesmo sexo 

ter pensão e herança.60 De acordo com as pesquisas, o Brasil tem sessenta mil casais 

gays, apesar disso, os números e a lei não foram suficientes para evitar as reações 

negativas das Igrejas conservadoras, principalmente a Católica e, também a 

Evangélica, cuja população está constituída, em sua maioria, de indivíduos das 

camadas mais baixas da sociedade brasileira. 

Reações semelhantes ocorreram no Chile quando o presidente Sebastián Piñeras 

assinou a lei, em 2011, que legalizava, no país, o casamento entre pessoas do mesmo 

sexo. Vale ressaltar que no seu discurso o presidente chileno deixa entrever a sua 

posição preconceituosa: 

el matrimonio por esencia es la unión entre un hombre y una mujer, (pero) 

no me impide reconocer que existen otras formas de relaciones afectivas 

incluidas aquellas entre personas del mismo sexo y que son también 

relaciones respetables.61 

Ao reafirmar sua crença na união heterossexual, no momento em que assinava 
                                                
60 Santos, Débora. Maioria dos ministros do STF reconhece união homossexual.G1.Globo Brasil. 
5.May.2011. Web. 10.Aug.2011. http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/05/maioria-dos-ministros-do-
stf-reconhece-uniao-homossexual.html. 
61 Notimex. Busca proyecto de lei permitir uniones de parejas gays en Chile. SDPNoticias.com. 
09.Aug.2011. Web. 10.Aug.2011.  
http://sdpnoticias.com/nota/143717/Busca_proyecto_de_ley_permitir_uniones_de_parejas gay en  
Chile. 
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uma lei progressista, Piñera agrada os dois lados da sociedade, pois mostra-se 

conservador na sua visão, mas cumpre uma promessa política. No Chile, de acordo 

com Jaime Barrientos 45,2% das pessoas afirmaram que o homossexualismo deveria 

ser banido porque era contra a natureza humana. Essa percepção homofóbica está 

legitimada na constituição do país de forma subliminar, já que se refere às uniões 

entre o mesmo sexo de “sexualidade não normativa”(761).62 O homem chileno, tal 

como o brasileiro e os outros de países latinos, deve apresentar um comportamento 

heterossexual e ratificar a sua masculinidade. Por terem origens colonizadoras 

fincadas na Península Ibérica, esses países tiveram formação cultural, religiosa e 

política baseada em valores judaico-cristãos que percebem o sexo como um processo 

reprodutivo. Barriento argumenta que dentre os países da América Latina, o Chile é o 

mais preconceituoso porque os papéis sociais são mais demarcados em que  valorizam 

os modelos binários legais orientados para a reprodução. Nesse país, o vínculo passa a 

ser considerado ilegal e pecaminoso quando não ocorre a reprodução (762). Sandra 

Garabano, em análise sobre a obra de Pedro Lemebel,63 acrescenta que os textos do 

autor chileno contribuem para refletir sobre o preconceito que ainda persiste em 

determinados setores do governo e da sociedade chilena, no período de transição para 

a modernidade (49). Segundo Garabano, gênero, igualdade ou diferença perdem a 

significaçãoo real de reivindicação quando utilizada por órgãos oficiais.   

Diante de conceitos tradicionais tão arraigados ao catolicismo, nesses países, 
                                                
62 Jaime Barrientos, and et al. “discrimination and victimization: Parade for Lesbian, Gay, Bisexual, 
and Transgender (LGBT) Pride, in Chile. Jornal of Homosexuality, 57:6,760-775. 
63 Pedro Lemebel, escritor chileno, é conhecido por ter uma obra e trabalhos voltados à causa gay. Para 
esse autor, o travestismo, como uma construção cultural, transgride e desestabiliza a ordem social e 
política, contribuindo para repensar outras representações de gêneros naquela sociedade e conforme 
afirma Grabano: “ler ciertos proyectos de nación articulados alrededor de las fricciones entre un 
presente marcado por el discurso de la modernización, y un passado, quizás arcaico, que plantea las 
relaciones entre metrópoles e periferia en términos de una invasión imperialista.” (50) 
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como se posicionariam então, mulheres como as protagonistas dos livros, que se 

identificam como mulheres judias e concomitantemente ao fato de serem lésbicas na 

América Latina? Como se constitui a visão religiosa e social do judaísmo com 

respeito aos vínculos entre pessoas do mesmo sexo desde que o judaísmo também 

acredita que somente existe complementaridade entre homem e mulher, o que para 

Rebeca Alpert contribui para a invisibilidade e a não aceitação do lesbianismo dentro 

da religião judaica (363).  

As leis da religião judaica refletem a estrutura patriarcal que fundamenta seus 

princípios. Em quase todas as histórias da criação do mundo, a mulher desempenha 

um papel secundário, sempre atendendo às demandas do pai ou do marido. Em uma 

religião que tem desde o seu surgimento um Pai onipresente e onisciente, é difícil a 

aceitação de um comportamento feminino que põe a mulher em lugar de destaque e 

de comando, pois por questões políticas e econômicas os laços entre o homem e a 

mulher deveriam ser escolhidos e determinados pelo pai da noiva, satisfazendo às 

necessidades das duas famílias, mas não importando a opinião da mulher. Nessas 

negociações estava em jogo também o poder reprodutor, pois se isso não ocorresse a 

lei mosaica permitia que o homem repudiasse a mulher, se divorciasse dela e buscasse 

uma outra que lhe dê uma prole, como no caso de Abraão, Sara e sua escrava Agar.64  

Sendo uma religião que privilegiava a figura do pai e do esposo era de se 

esperar que os assuntos femininos passassem, como as mulheres, para um segundo 

plano. Mesmo que fosse sexo com outra mulher, somente seria considerado um 

comportamento inadequado. A mulher era julgada pela sua atuação em público, diante 

de outros homens, seu vestuário, sua voz baixa e quase nenhuma demonstração de 
                                                
64 Abraão: primeiro dos três patriarcas bíblicos. É conhecido como o iniciador da genealogia judaico-
cristã. 
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emoção ou afetividade. Essa indiferença levou o lesbianismo à invisibilidade e, 

consequentemente, “poucas são as histórias sobre relações eróticas entre mulheres na 

Bíblia hebraica” (Alpert 365). Todo o registro feito sobre as mulheres tanto na Torah 

como no Talmud sempre está relacionado ao homem, embora a recíproca não seja 

verdadeira. Um artigo publicado no jornal israelense, Haaretz,65 em 2005, informava 

que os casamentos em Israel somente poderiam ser realizados pelo rabinato ortodoxo, 

o qual não reconhece as uniões entre pessoas do mesmo sexo. Israel é um Estado 

religioso e as leis precisam ser aprovadas pelo conselho de rabinos, formado por 

homens. Ao criar um Deus assexuado e invisível, os judeus desenvolveram uma 

cultura de vigilância em que o Pai é aquele que guia, protege e usa do livre- arbítrio 

para castigar e condenar os ‘filhos’ que não se amoldam às leis e se (de)formam 

seguindo os seus desejos e afinidades. 

Apesar de Duas Iguais se destacar por questionar determinadas tradições 

judaicas relacionadas ao homoerotismo, a narradora Clara não consegue se afastar 

delas e, principalmente, da figura do pai como o indivíduo que impõe a lei e suprime 

o prazer sexual. Ele é aquele que a guia, mas, ao mesmo tempo, mantém e “aumenta o 

pavor e, proporcionalmente, a pose de fleumática”. Em seguida, ela acrescenta: “o pai 

resolvia o mundo. Eu o adorava e o temia” (21). A presença da “Lei- do- pai”66 exibe 

a insegurança da narradora e ratifica o binarismo sexual. Esse se manifesta através do 

inconsciente da personagem e se concretiza no texto pelos discursos em itálico.  
                                                
65 Associated Press. “Gay Israeli Couples Seek Marriges License in Canadá”. Haaretz. 3. Oct. 2005. 
Web. 10.Aug. 2011. < http://www.haaretz.com/print-edition/news/gay-israeli-couples-seek-marriage-
licenses-in-canada-1.152566>. 
 
66 A “ lei-do-pai” é uma expressão lacaniana que se refere à ao momento da descoberta do bebê que 
sua mãe não é parte do seu corpo. Essa perda vem através do significante “Lei do pai”  que são as leis 
das limitações da vida como: trabalho, individualidade, necessidades outras etc. Psicanálise 
Lacaniana. Web.15 Aug.2011 http://psicanaliselacaniana.vilabol.uol.com.br/fundamentos.html. 
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Esse dualismo é o que caracteriza a relação entre pai e filha de acordo com a 

teoria lacaniana. Na infância, a criança incorpora a figura do pai, pois esse lhe dá o 

nome, mas ao mesmo tempo, é o que lhe tira a mãe, aquela que lhe dá a vida (271). 

No entanto, essa ‘sombra’ paterna que acusa e divide, passa a ser questionada quando 

se manifestam as enxaquecas na narradora. Nesses momentos ocorre o conflito entre 

ideal de sujeito, esperado pelo pai de Clara e o sujeito ideal, sonhado pela jovem. Essa 

‘escritura memorial’ dividida em dois tipos de caracteres denota a divisão interna que 

apresenta o sujeito quando, segundo Lacan, transparece a dúvida dentro do 

inconsciente, um “I don’t know who I am”  (Roudinesco 271). Portanto, ao usar o 

arquivo das suas memórias e mostrar-se ‘duas’, e, dessa maneira, ‘denunciar-se’ como 

parte de uma outra parte, a narradora manifesta a sua incapacidade de ser um sujeito 

inteiro, que tanto pode ser pela insistente presença da lei paterna como pelo processo 

de espelhamento que resulta da sua relação afetiva com Ana. No corpo biológico das 

personagens estão registrados todos os sintomas psicossomáticos presentes nos corpos 

culturais, sociais e religiosos. Quando nos referimos ao corpo judeu, isso ganha uma 

relevância maior porque é uma cultura na qual as leis buscam interpretar “the Jewish 

body by the Jewish mind” (Wieseltier 437). De acordo com Wieseltier, o corpo judeu 

tem sido um lugar de contestação tanto como a mente (348). A relação corpo/ mente 

traz à tona a questão da memória inscrita no corpo, o lugar sagrado em que, na 

religião judaica, deve ser marcado pelo pacto com Deus, nos tempos bíblicos dos 

quais se falará em seguida. 

2.7. O corpo na religião judaica 

O corpo na religião judaica tem papel fundamental, pois a história desse povo 

começa a partir da sua inscrição, ou melhor cicatriz, no próprio corpo. Desde os 
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tempos bíblicos que a circuncisão registra-os como os “escolhidos de Deus”, sendo 

uma prova de fé e aliança com o divino. Ao fazer um acordo físico com Deus, os 

judeus na realidade estenderam- no para seu corpo coletivo, sendo dessa maneira que 

tentaram se estabelecer na terra como um povo sedentário, na terra que desejavam. 

Faz- se interessante ressaltar o fato de ser o Deus judaico um ser sem corpo definido, 

no entanto, identificado como homem nas escrituras sagradas. Esse é um dos pontos 

em que se percebe a criação de uma história bíblica com o objetivo de destacar a 

importância do domínio do patriarcado. 

Embora adorando um Deus sem massa corporal, o povo judeu criou e 

estabeleceu leis que regulamentam e tratam do corpo em geral, imputando-lhe um 

papel fundamental nos rituais religiosos. Tanto na Torah, como no Talmud, existem 

leis que regulamentam o corpo, principalmente no que se refere à limpeza desse. 

Rabbi Abner Weiss compara o corpo do judeu à Torah pois nele se guarda a santidade 

mesmo quando perde a alma que nele habitava. É a morada e o Templo terrestre da 

alma divina (15).67 Por isso, no judaísmo a ideia de limpeza é fundamental. No templo 

não é permitida a entrada de cadáveres e excreções, exceto pelo sangue usado nos 

rituais antigos (Douglas 122). Mesmo depois da morte, os ritos de limpeza do cadáver 

são parte do processo de purificação. Apesar de o povo judeu se originário de regiões 

secas, desérticas, a valorização da higiene corporal nos códigos mosaicos é um 

elemento que chama a atenção. Percebe-se que a falta de água na região gerou uma 

preocupação excessiva principalmente quanto ao corpo da mulher, pois esse tem que 

                                                
67 Minha tradução. 
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passar mensalmente por um banho ritual de limpeza, mikveh,68 depois do período 

menstrual, a fim de que seu corpo esteja apto para a procriação e para servir ao 

marido. Durante a menstruação e o pós-parto, a mulher não pode manter relações com 

o marido e, em algumas comunidades mais conservadoras, nem dormir com ele.  

É importante lembrar que essas leis foram criadas em uma época que os judeus 

ainda eram tribos de pastores, muitas vezes nômades, cujos valores morais e aspectos 

físicos do corpo foram regulados por leis com o objetivo de facilitar não somente a 

ordem, mas o controle por parte dos grupos dominantes, em geral um patriarcado que 

perdura até os dias de hoje. Essa presença massiva e impositiva de um governo 

falocêntrico identifica o corpo judeu como masculino, inclusive quando esse se refere 

aos estereótipos (Gilman 5). Esse Deus sem corpo comunicava-se através de imagens, 

fogo, sons, demonstrando, antes de tudo, um controle, inclusive, mental.  

A valorização do uso da mente, da inteligência pelo povo judeu talvez esteja 

não somente relacionada ao fato de ser a sinagoga um lugar de estudos, mas também 

pela valorização de um Ser superior que resume em si mente, raciocínio e 

inteligência. Por outro lado, Melvin Konner argumenta que o judeu buscou 

desenvolver sua mente, porque se reconhecia como fisicamente fraco (119).  

Quando o Sionismo69 surge no final do século XIX, os esportes passam a ter 

destaque entre as comunidades judaicas da Europa. Influenciados pelo Iluminismo 

                                                
68 Durante a niddah, isto é, quando a mulher está menstruada, o homem fica impedido de tocá-la ou de 
manter relações com ela. Depois desse período ela tem que passar pelo mikvah ou mikveh, um banho de 
purificação. Esse ritual também é necessário quando a mulher dar a luz. 
 
69 Movimento sionista: movimento cuja ideologia se baseava no retorno dos judeus  para a Palestina. 
Termo criado por Nathan Birnbaum (1864-1937) do movimento Chibbat Zion. No entanto o austríaco 
Theodor Herzl é considerado o fundador do movimento sionista. (Minha tradução). History of 
Palestine. Israel year book 1950,51.The zionist Moviment. Institute for the Study of Modern Israel. 
Web. 10. Dec. 2011. 
 <http://www.ismi.emory.edu/PrimarySource/ZionistMovementHistoryto1948IsraelYearBook1950.pdf> 
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judaico- alemão, os judeus que viviam na Alemanha buscaram no corpo atlético, 

valorizado pelos alemães protestantes, uma semelhança que os ajudaria a disfarçar ou 

até mesmo eliminar as (de)formações do corpo judeu. Além disso, eram necessários 

indivíduos fortes para a construção de uma nova nação que seria Israel. Na “terra 

prometida” os judeus teriam suas próprias terras e então necessitariam trabalhar a 

lavoura, construir casas e, por isso um corpo mais de acordo com o “New Jewish 

Man” (Gillerman 472). A criação desse novo judeu em conformidade com os valores 

burgueses, segundo Gillerman, era útil para apagar a mancha da ‘judeidade’ que tanto 

contribuiu para o preconceito e desaparecimento de boa parte da população judia 

europeia, principalmente a partir do século XIX. Nesse período, com o surgimento 

das medicinas de saúde que passaram a ‘estudar’ e controlar o corpo através de novos 

exames, medicamentos e experiências, o corpo do judeu passa a ser percebido como 

“Outro” ‘diferente’ na sua concepção e na sua visualização. Vários são os documentos 

que mostram ‘estudos científicos’ provando a inferioridade e a impureza do corpo 

judeu. Por muito tempo, doenças como a obesidade, diabetes e neurose estiveram 

diretamente relacionada à figura do judeu.  

Em Mi amiga, Ana está sempre descrevendo a obesidade e as neuroses de 

Chantal: 

Claro no tenía nada que ver con nuestra imagen del “charme” francés. Se 

dejó caer resoplando, enorme en una silla frente al escritório. (11) 

Pero Chantal ya era “la gorda” de la escuela, las otras niñas e reían de su 

apetito insaciable. Se sentía fea, monstruosa... Llegó a los ochenta kilos.  

¿ Cómo enamorarse con ese peso?... (20) 
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Pero era ansiosa, insegura, los alunos le daban miedo. No sólo preparaba las 

clases como las escribía. Entonces se daba el trabajo de traducirlas al castellano y 

después se las aprendia de memoria... Necesitaba que la tranquilizara y le diera el 

visto bueno a su traducción. (13) 

O quadro que ilustra a capa do livro de Ana Vásquez Mi amiga, Chantal (1991), 

é uma pintura do pintor colombiano Fernando Botero (1932), conhecido por suas 

representações de figuras gordas e (de)formadas, mas que, como Chantal, têm graça e 

sensualidade. O quadro da capa é parte da coleção Una família (1996) que exibe 

mulheres tanto em momentos familiares como em poses sensuais, mas sempre nos 

espaços privados da casa. A gordura e o corpo nu ao mesmo tempo para o espectador 

comum toma um ar tragicômico pelo (des)locamento corporal da imagem frente aos 

conceitos de beleza simétrica Ocidental. A expressão faceira da moça da capa não 

esconde a intenção do editor em antecipar para o leitor que o romance da escritora 

chilena trata de uma personagem gorda. Sabe-se que os pórticos dos livros são 

utilizados para isso, servindo também para induzir à leitura da obra. Será que esse 

objetivo foi cumprido com a obra de Vásquez? Quem se interessaria por um livro que 

relata a história de uma mulher gorda, neurótica e solitária? De acordo com os ideais 

estéticos do ocidente, o corpo esbelto desperta mais desejo, enquanto o gordo, a 

rejeição. Amy Kaminsky quando analisa a presença da diáspora em Mi amiga, 

Chantal, define Chantal como uma mulher: “grotesquely fat, ugly, and self obssessed 

Chantal”(14). Nesse caso, a gordura é o adjetivo que qualifica negativamente a 

personagem. Na sociedade o gordo sente culpa pela sua deformação corporal 

imputada pela sociedade que também pode ser vista como uma forma de controle. 

Chantal por essa razão se martiriza pela dupla culpa de ser gorda e, ao mesmo tempo, 
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haver ‘seduzido’ o amigo de infância que abusava sexualmente dela e como um 

‘castigo’ auto infligido, ela permite que o marido a maltrate e a agrida. Como Ana, 

Edgardo também faz questão de definir Chantal pelo aspecto grotesco da gordura: “-

Lo que más me gusta de Chantal, es que es tan gorda, gritaba Edgardo dándole un 

manotazo en un seno, me fascinan esas carnes blandas” (52).  

Adiante ela chama atenção para a voz estridente de Chantal:  

“A mi lado, la voz estridente de Chantal seguia relatándome cómo se 

papalban, se recorrían los muslos con la lengua, en un lento entrelazarse, 

en que el juego consistia en explorar, en despertar la sensibilidad de todo 

el cuerpo. – Y los brazos, sobre todo en esta parte al enterior, proseguía 

tartamudeando, y la espalda... no te puedes imaginar, Ana, como me 

excita cuando roza suavemente o me presiona con sus manos, aquí cerca 

de la cintura.” ( Mi amiga 58) 

 
Quando analisa os textos de François Rabelais (1494-1553), Mikhail Bakhtin 

(1895-1975)  fala sobre as imagens excessivamente hiperbólicas e exageradas no 

texto de Rabelais e mostra a ambivalência que existe nelas. As caricaturas, muitas 

vezes impossíveis, geram um sentimento de insatisfação e de impossibilidade de 

imaginar dando origem ao que Bakhtin nomeou de “grotesco” (267).  

O exagero com que Ana narra as aventuras sexuais entre Chantal e Edgardo 

retrata ou pelo menos incita, o leitor a imaginar o clima de depravação e imoralidade 

que permeava a vida dos dois. Ao narrar, Ana experimenta uma satisfação moral, pois 

essa imoralidade e essa “depravação são fustigadas por meio da caricatura e da 

ridicularização” (ibid 267).  
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Konner, em seu livro sobre o corpo judeu, ocupa-se em entender como os 

corpos e as impressões sobre esse povo moldaram a forma de pensar e a genética 

deles já que esses estereótipos, de tanto serem repetidos, levaram à incorporação dos 

mesmos. Esses “loci of difference” do qual fala Gilman, interferiram muitas vezes no 

processo de auto exclusão desse povo das sociedades em que viviam (2). Nos livros 

de Moscovich e Vásquez encontramos alguns exemplos dessas (de)formações, em 

particular, no que toca às mulheres. Essas marcas ou estereótipos têm sido estudados 

particularmente por Konner, Eilberg- Schwartz, Gilman e Gillerman que se 

preocupam em analisar seus efeitos sobre os judeus e como eles deixaram de ser 

somente The People of the Book para ser The People of the Body.  

Nesses estudos fica claro para o leitor a luta interior permanente entre ser 

caracterizado pelo seu corpo ou pela sua intelectualidade. Os estereótipos biológicos 

vão desde a deformação do pé, que chato e torto, impossibilitava o judeu de servir ao 

exército e ao país, e, por esse motivo, era rotulado como imprestável para a 

comunidade. A fisionomia do judeu é mais um dos pontos vistos como 

diferenciadores: nos olhos, acreditava-se que estavam refletidas a mesquinhez, 

avareza e maldade, também denunciados pela voz, metálica, desagradável aos ouvidos 

humanos, tal qual a de Chantal, no romance de Vásquez: “Me llamó por teléfono al 

día siguiente. Una voz agudísima, desagradable, de esas que obligam a separar el 

auricular porque resuena hasta las encías” (10).  

Outra parte do corpo judeu destacada era o nariz que, por sua longitude o 

relacionava aos animais, pois poderia distinguir tudo pelo cheiro, como no mundo 

selvagem. Em Mi amiga, Chantal o mau cheiro de Chantal repugna a Ana: 
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A esa distancia tenía miles de olores y me avergoncé de nuevo porque en 

vez de entristecerme por el drama de su soledad, analizaba ese olor ácido 

y pegajoso, ¿sudor? ...Pobre Chantal, transpiraba. No era culpa de ella 

pero tenía mal olor. (23) 

Jay Geller explica dessa maneira a associação entre judaísmo e mau cheiro: 

“The association of the Jew with the primitive sense of smell also entailed an 

association with sexuality” (251). O cheiro relacionado à judeidade se referia 

particularmente à mulher, aos odores que essa exala para atrair o macho, o que na 

judia é mais intenso devido à sexualidade excessiva. Na fala de Ana, pouco a pouco o 

leitor se dá conta das origens judaicas de Chantal através dos estereótipos que ela faz 

questão de ressaltar. A diferença é a marca do judeu, e seu corpo físico funciona como 

uma metonímia para o que a sociedade toda pensa sobre o corpo social, político e 

religioso desse povo. Quando separa partes do corpo e lhe dá características 

desagradáveis, a sociedade está, na realidade, mostrando que os pontos negativos 

estão incorporados em todos os judeus. Além dos sinais físicos externos, o 

preconceito se estende para os males que são produzidos dentro dos corpos dos 

judeus, isto é, as doenças que ‘contaminam’ toda a população.  

Sontag em Doença como metáfora: Aids e suas metáforas (2007) explica que 

desde a antiguidade, a doença é vista como uma punição e, no século XIX, se agregou 

o aspecto cientifico do caráter (42). Os nazistas se apoderaram do cientificismo para 

comparar os judeus à sífilis e ao câncer. Nos livros doenças semelhantes afligem as 

personagens, em Duas Iguais o câncer é a causa da morte de Aninha e em  Mi amiga, 

Chantal, a protagonista sofre de descontrole sexual, segundo a narradora Ana (Sontag 

71). Nas memórias/confissões de Ana (Mi amiga) e Clara (Duas), o leitor percebe, 
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mais uma vez, que as protagonistas fogem aos padrões culturais os quais, segundo 

Grosz, servem para definir as mulheres: “a sexualidade e os poderes de reprodução 

que a definem como um ser vulnerável, necessitando de proteção ou tratamento 

especial” (85).  

No que se refere à reprodução, nenhuma das personagens principais tem filhos, 

ou se os tem, como no caso de Ana (Mi amiga), se encontram em segundo plano. 

Nem Chantal (Mi amiga), nem Clara (Duas) se identificam por essas características, 

Chantal se destaca por uma sexualidade com tendências ao masoquismo e 

autodestruição; Clara e Aninha (Duas), por sua vez, são amantes sendo-lhes, portanto, 

de acordo com as leis mosaicas, impossível a reprodução. Nos dois casos 

apresentados, não é a maternidade, nem a sexualidade que debilitam a mulher, mas a 

falta de amor, indiferença, intolerância e relações abusivas. A esterilidade e o 

descontrole corporal metaforizam a impossibilidade da mulher em transitar por 

espaços que lhe permitem ‘pensar’ e dessacionar da corporalidade. Ao atuar dessa 

forma, as protagonistas são obrigadas a pertencer a um lócus limítrofe entre o privado 

e o público. Ao final, todo o corpo cultural, social e religioso a que pertencem as 

protagonistas termina ‘contaminado’ pelos males que as afligiam. É possível afirmar 

que sendo o corpo “ um lugar onde cultura e mente se misturam”, as personagens 

desses livros são metonímias para todo um corpo social maior, que enfermo, 

apresenta variados tipos de ‘doenças’ as quais se acoplam no corpo dos sujeitos que a 

compõe (Grosz 116). 

2.8. Conclusão 

A importância dos dois livros aqui analisados se dá principalmente por ambos 

refletirem sobre comportamentos vistos como problema para os moldes tradicionais 
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da sociedade. O corpo da pós- modernidade luta para se amoldar e ocupar espaços 

‘estreitos’ na sua aceitação e por isso não pode ser visto como um espaço de 

inscrição, mas sim como um palimpsesto, no qual antigas e novas formas se 

acumulam em um crescendo de aprendizagem e questionamento. Ao não se 

comportar como um elemento passivo, o corpo (de)formado e deformado, seja pela 

gordura, por pertencimento a outras etnias, ou por opções sexuais ou de gênero, que 

não a heterossexual, perde o caráter de “docilidade” e se torna algo ativo.  

Michel Foucault, em Crime and Punishment (1975), analisando os recursos de 

adestramento, explica que desde o século XVII se falava em “correta disciplina”. Para 

o filósofo francês, o poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se 

apropriar e de se retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem dúvida, adestrar 

para retirar e se apropriar ainda mais e melhor (143). Sendo assim, o corpo que não 

aceita ser “adestrado” sofre interdição e é obrigado a ocupar outros espaços 

marginais, colocados nas fronteiras da sociedade e das cidades. Nesses lugares, os 

‘rebeldes’ se misturam a outros e formam novas categorias de indivíduos. Essa nova 

‘espécie’ luta para ocupar zonas até então proibidas e, assim, garantir o direito de 

participar na sociedade. Durante e depois desse processo, o ‘corpo’ rebelado está sob 

uma vigilância constante e sistemática. Essa pode ser desenvolvida por outros corpos 

políticos, sociais e religiosos ou pela própria pessoa o que torna a punição mais dura 

pelo seu desconcerto maior, desde que a intensidade e o processo ocorrem a nível 

mental e de forma constante. Ao fazer da literatura um instrumento para tratar da 

homoerotismo feminino e da gordura, Moscovich e Vásquez alertam para fatos 

tornados ‘invisíveis’ e que permanecem nos espaços interditos, não acessíveis devido 

ao discurso falocêntrico controlador que permeia a cultura judaica e latina.  
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3. (DE)FORMAÇÕES DO COTIDIANO DA MULHER JUDIA NAS PINTURAS 

DE CLARA PECHANSKY, LIZA SCHNAIDERMAN E RAQUEL  PARTNOY E 

NAS ESCULTURAS DE LUCÍA WAISER 

 
Quem escolheu ser artista sabe que vai 
penetrar para sempre num lugar estreito 
e muito profundo, que à medida que 
andamos, se alarga cada vez mais, 
criando várias encruzilhadas. (Clara 
Pechansky) 

3.1. Introdução 

As memórias são estilhaços espectrais que buscam se combinar em formas e 

cores, recolorindo e remontando velhas imagens e textos guardados nas lembranças 

em branco e negro. Nessa combinação, destacam-se as palavras como signos que 

estabelecem um diálogo com as imagens em uma tentativa de (re)contar e (re)arrumar 

as histórias conforme o gosto do criador ou da audiência. Ao lado da literatura, as 

artes visuais são instrumentos perfeitos para (re)ver as memórias impressas não 

somente na mente, mas no corpo, seja ele individual ou coletivo. As imagens e textos 

aqui analisados ‘traduzem’ as memórias impressas no corpo de mulheres judias cujos 

antepassados imigrantes se viram obrigados a imigrar para a América Latina em 

consequência de perseguições religiosas e problemas econômicos e sociais, em 

especial no Império Czarista da Rússia. Como descendentes de judeus da Europa do 

Leste, essas artistas agregam às memórias familiares as suas próprias, transformando-

as em representações que ‘narram’ essas vivências.  

Trilhando o mesmo caminho das escritoras Moscovich e Vásquez, Clara 

Pechansky, Lisa Schnaiderman, Lucía Waiser e Raquel Partnoy falam do lugar de 

mestiza, (as artistas são parte das segundas e terceiras gerações de judeus na América 

Latina) uma mulher que Gloria Anzaldúa vê como “partida ao meio” vivendo em 
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constante conflito com os valores culturais que traz na memória e os que adquire com 

as novas experiências (709). Nas obras das autoras judias latino-americanas, a 

duplicidade cultural aparece retratada nas personagens e imagens que habitam 

romances e quadros, em cujos corpos se encontram cicatrizes que refletem uma 

identidade “híbrida” (ibid). Nesta terceira parte da dissertação, concentro-me na 

análise de textos visuais cujas imagens femininas que fogem às estruturas congeladas 

da arte tradicional que se alicerça nas concepções de um corpo ocidental simétrico, 

perfeito e, segundo Mary Russo, identificado com racionalismo, individualismo e 

aspirações da burguesia (9).70 Essas mulheres apresentam uma: 

personalidade plural, a mestiça opera de modo pluralístico no qual nada é 

posto  de lado, o bom, o ruim e o feio, nada é rejeitado, nada abandonado. 

Não apenas sustenta contradições como também transforma a 

ambivalência em uma outra coisa. (Anzaldúa 710)  

Ao agregar características dessas culturas, as artistas traduzem esse olhar de 

“águia e serpente” em obras de arte inclusivas e múltiplas. Nos desenhos, esculturas e 

pinturas, essa ambivalência aparece através de corpos deformados, obesos, esquálidos 

e incompletos que denunciam a forma em que são tratadas e vistas pela comunidade 

latino-americana em geral e a judia em particular. Para esse corpo/encruzilhada fluem 

antigas e novas identidades. A importância desse capítulo reside em analisar as 

representações corporais de cada expressão artística, nas suas mais diversas projeções. 

Examinando como a memória ‘desenhada’ nesses quadros e esculturas contribui para 

discutir os efeitos de antigas tradições, que se mantêm até os dias de hoje nas 

                                                
70 Minha tradução. 
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comunidades judaicas latino-americanas, é possível discutir a exclusão da mulher 

judia latino-americana dessas coletividades.  

Nas artes visuais encontradas neste capítulo a relação entre judaísmo e 

latinidade se confunde desde a origem, pois, embora a formação religiosa da América 

Latina seja cristã, a origem dessa religião está no judaísmo. De forma que muito da 

visão latina a cerca do corpo se encontra fundamentada em conceitos oriundos da 

cultura e religião judaicas. Nessa fronteira religiosa e cultural se encontram as artistas 

e suas obras que retratam esse lugar no qual se situam. Suas obras se transformam em 

metáforas questionadoras não somente das tradições judaicas, mas também latino- 

americanas e cristãs. Nos livros sagrados, Torah e Antigo Testamento, que codificam 

as religiões judaica e cristã, o corpo físico individual é a metonímia para o ‘corpo’ em 

geral. Nessa visão tradicional, ele é completo e perfeito, porque é masculino, como 

Deus, sem as faltas e (de)formações encontradas no corpo da mulher e de outros 

indivíduos definidos como deformados e deficientes. Visto como um espaço onde 

predomina a ambiguidade e a falta, faz-se necessário submetê-lo a regras e a 

modificações que possam domesticá-lo e adequá-lo, à semelhança do corpo perfeito 

do homem. No século XIX, os estudos de eugenia71 se apropriam dessa concepção de 

corpo individual como representação de um corpo coletivo para estigmatizar o povo 

judeu, fragmentando-o em seções que o definem negativamente. No entanto, essa 

visão marginal existem entre a própria comunidade judaica que a transfere para o 

corpo da mulher. Esse mesmo conceito vai ser retomado pelos nazistas e antissemitas 

no século XX.   

                                                
71 Eugenia é o conceito que se relaciona à pureza de raça, seguido pelos Nazistas para justificar o 
Holocausto. 
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As artistas, dessa forma, (re)veem esses antigos conceitos, dando-lhes vida e 

voz, encontrando para eles um lugar na sociedade. Por fugirem às regras do 

esteticamente belo, esses corpos distorcidos e (de)formados desenhados na tela, 

(des)constroem a teoria que define o corpo judeu como algo completo e simétrico. Os 

cenários encontrados nos quadros e esculturas exibem performances que incluem o 

corpo feminino grotesco e (de)formado, normalmente excluído pela sociedade e visto 

como abjeto. As artistas dessa análise percebem e utilizam o grotesco como uma 

forma de expressar o reprimido e o descartado da sociedade para mostrar a 

importância da criação de um novo discurso social inclusivo. Por outro lado, Russo, 

analisando o corpo grotesco feminino, argumenta que esse deve ser visto como aquele 

que abre espaço para os corpos excluídos do seu grupo social (11). Dessa maneira, 

criar ou adquirir um quadro ou escultura cujas imagens grotescas não correspondem 

ao belo na arte é assinar uma declaração de aceitação das diferenças sociais e fazer 

parte do universo reclamado pelo corpo grotesco o qual é inclusivo e multifacetado e, 

por isso, se encontra (des)locado na sociedade em geral. 

Como Moscovich e Vásquez que usaram o texto escrito e memorialista para 

reclamar a importância de um espaço heterogêneo onde se inserem todos os corpos, 

Pechansky (1936), Schnaiderman (1945), Partnoy(1932) e Waiser (1940) lançam mão 

de representações pictóricas de corpos femininos (de)formados para discutir a 

inserção ou não da mulher judia na vida nacional e nas comunidades judaicas de seus 

países. Essas artistas, desde uma posição de (des)locamento mostram a necessidade de 

abrir novos contextos e atividades, a partir dos quais as mulheres judias poderão 

reconstruir suas histórias e a si mesmas. Usando imagens do cotidiano, da mãe e de 

figuras gordas, esquálidas ou partidas ao meio, as artistas reclamam o lugar da mulher 
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judia na memória histórica judaica latino-americana que se reproduzem nos quadros 

de duas coleções, Mujeres (2010) de Liza Schnaiderman, da qual foram escolhidos 

alguns quadros sem título e Carnaval; e Vivencias (1984) de Raquel Partnoy. Dessa 

última, escolheram-se os quadros: Danzando con la muerte (1981), Sólo ropas 

(1981), El regazo de los cuervos, (1981). Analizaram-se também desenhos de Clara 

Pechansky: Modelo tricotando (1997) e Mulher assistindo TV 3 (1997), de Pechansky 

e as esculturas de Waiser : Despojada (2009), Revelación (2009) e uma sem título de 

2009. Todas elas, apresentam corpos que se inserem no conceito do grotesco, do 

(de)formado., rompendo com a tradição judaica que define o corpo humano por sua 

unicidade e perfeição. Entre as pintoras, a presença da ancestralidade judaica se 

concretiza e se personifica nas suas produções artísticas as quais estabelecem um 

‘diálogo’ entre retratos de álbuns de família, transformando-se em pinturas com traços 

e referências ao presente, sem esquecer a origem e história da imagem inicial. 

Nos trabalhos dessas autoras, a antiestética da (de)formação é usada para 

despertar no espectador uma consciência acerca do que é visto como papel feminino 

pelos grupos judeus, em particular, e latinos em geral.  

Repintando e expondo cenários em que aparece o corpo da mulher judia como 

repositório e recontando a antigas/novas histórias, as artistas criam obras de arte que 

podem ser classificadas de ‘metaperformances’, pois revisitam antigas performances 

que foram inscritas nos corpos dessas imagens/personagens e as “atualizam” para a 

realidade presente. Quadros e esculturas funcionam como vitrines nas quais se vê 

mulheres performatizando cenas do cotidiano ou atividades consideradas pertencentes 

ao universo feminino. Ao registrar essas performances e exibi-las ao público em 

galerias, escritórios e praças, as artistas se apropriam do costume do século XIX em 



    130 

expor a ‘anormalidade’ do Outro em vitrines e espetáculos circenses, e alertam para o 

fato de que a (de)formidade corporal feminina ainda é tratada como anormalidade a 

fim de reafirmar o poder de uma minoria que crê em uma sociedade sustentada pelas 

diferenças. O que fazem então é (des)construir a concepção de homogeneidade de 

corpos e representá-la na sua diversidade, rompendo com muitos estereótipos 

imputados à mulher judia os quais têm no corpo físico o alvo principal.  

Quando se vê diante de uma das reproduções dessas autoras judias, o espectador 

se depara não somente com o que acha feio esteticamente, mas com o que produz essa 

feiura (de)formadora, moldada diariamente por performances impostas à mulher 

judia. Nesses scenarios, corpos gordos, magros, fantasmagóricos reecenam 

comportamentos, hábitos e agressões sofridas por essas mulheres através de gerações, 

deixando cicatrizes de (des)locamento, solidão e sobrevivência em ambientes e 

políticas repressoras. Ao usar como leitmotiv de suas obras, representações 

(de)formadas de corpos femininos e torná-las visíveis ao público, elas estão buscando 

uma forma de conviver com a violência que permeou e permeia a vida da mulher, seja 

ela política ou psicológica, isto é, aquela imposta no dia a dia em que atuam os “micro 

poderes”. Raquel Partnoy se refere ao seu processo criativo dessa forma: 

When working on these paintings, not only was I interested in preserving 

my family memories, but also in portrait the positive and negative aspects 

of life. My series Life Experiences is related to the dictatorship in 

Argentine when more than 30,000 people “disapeared”. (32) 

Por sua vez, em entrevista para um jornal peruano, La República, Liza 

Schnaiderman explica por que pinta suas Mujeres dessa forma: 



    131 

Pinto mujeres porque deseo combatir los estereótipos que aparecem con 

demasiada frecuencia en los médios de prensa, especialmente en la 

televisión donde se presenta la mujer como un objeto vendible.72 

Percebe-se nos depoimentos acima que ambas têm um objetivo em comum: 

representar na arte aspectos culturais, sociais, políticos e religiosos que atuam 

diretamente no corpo da mulher latino-americana em geral e, em alguns casos (como 

nos regimes ditatoriais), da judia. À exemplo das escritoras Moscovich e Vásquez, 

essas artistas usam o corpo da mulher para retratar não somente os regimes ditatoriais 

políticos que vivenciaram, mas também a violência social diária que de uma certa 

forma submente o corpo da mulher a ‘torturas’ morais e estéticas tanto no âmbito 

público como no privado. Estabelecendo uma relação entre suas experiências como 

latino-americanas, portadoras de uma identidade multicultural, e a história dos 

antepassados judeus que sofreram os pogroms na Rússia e imigraram para a América 

Latina, elas falam do lugar deslocado de ser mulher judia e latino-americanas, em 

certos casos, lésbicas. Em alguns quadros, esse (des)locamento é registrado através de 

um olhar alheio ou uma postura inadequada, como no caso das jovens esquálidas de 

Schnaiderman, que se reportam aos retratos dos judeus no Holocausto. 

3.2. O corpo público e o corpo privado: diferentes representações  

Liza Schnaiderman (1945), pintora judia peruana, tem participado de várias 

exposições artísticas no Peru, Argentina, Estados Unidos e Espanha. Os quadros da 

pintora reveem a ancestralidade judaica e os costumes desse povo através das imagens 

da mulher judia jovem e latina que vive em constante luta para manter  corpo 

                                                
72 Escribano, Pedro. “Las mujeres de Liza”. La República. 6 de deciembre de 2001. 
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‘docilizado’ e moldado de acordo com o imposto como esteticamente  adequado à 

mulher. Eduardo Marceles assim se refere ao trabalho da artista: 

While it is true that her essential focus is on women, we encounter a broad 

spectrum of interests, professions, states of mind, illusions, uncertainties, 

that gives each woman a specific personality in the context of their 

femininity. Schnaiderman’s work is not limited to the conventional beauty 

of elegant women, but rather she displays a certain preference for ugliness 

in an esthetic that distorts the figure or simply translates its most 

elemental contours, at times passing over its specific features, with only a 

smudge of color that suggests more than determines its physiognomy. (3) 

Como afirmou Marceles, nesses quadros, o belo e o feio dividem o espaço da 

tela e se caracterizam pela sua onipresença no cotidiano feminino. Nas “manchas” 

distorcidas de muitas imagens, algo mais profundo se expõe: um descompasso entre 

corpo e entorno que denuncia o próprio (des)colocamento da mulher em uma 

sociedade que transformou esse corpo em um “objeto útil”, acostumado a 

regulamentações, transformações e aperfeiçoamentos que ocorrem através de dietas, 

maquiagens, vestidos e acessórios. Susan Bordo, em seu artigo sobre o uso do corpo 

da mulher como espaço onde se reproduz a feminilidade, explica que o objetivo é 

estimular o sentimento de falta, de ausência (91). Na exposição Mujeres, a falta e 

ausência se personifica nos corpos anoréxicos. Ao contrário de Vásquez que criou 

uma Chantal (Mi amiga) de corpo grotesco deformado pela gordura, Schnaiderman, 

nos quadros da exposição Mujeres, pintou representações de jovens anoréxicas que 

refletem os efeitos da subserviência às normas disciplinares.  
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Nesses quadros, as anoréxicas aparecem distraídas ou com o rosto direcionado 

em posição contrária às companheiras. Elas compartem o mesmo espaço físico, não 

havendo entre elas nenhum elo em comum, pois todas estão preocupadas consigo 

mesmas, encontrando-se alienadas do contexto social. A “docilização” desses corpos 

transparece no olhar das jovens distante, hipnotizado das jovens. Esse descompasso 

entre corpos, roupas e espaços revela a intenção da artista ao pintar essas 

representações: usar sua obra para refletir questões da coletividade judaica feminina 

da América Latina, tais como problemas afetivos e físicos. Em ambas as culturas, 

corpo físico e o corpo cultural devem estar bem formados estética e psicologicamente 

a fim de fazer parte de um corpo social e cultural privilegiado. Como judia latina 

“mestiça”, Schnaiderman se posiciona em um espaço turvo de fronteira no qual 

confluem aspectos da judeidade e da latinidade. Suas obras têm sido expostas em 

museus e universidades no Peru e em países do exterior, entre eles  o El Heichal 

Hatarbut y Yad Lebanim, em Israel e The Steinberg Culture & Art Center e The City 

University of New York. Em sua exposição no Hostos Center for Arts and Culture, 

em Nova York, Schnaiderman é anunciada como uma artista que compõem quadros 

com “Líneas y colores del mestizaje” (2006). Por sua vez, Marita Troiano analisando 

a obra de Schnaiderman fala da confluência das duas culturas nas suas pinturas: 

Su obra plasma el sincretismo entre sus dos ancestrales culturas: la judaica 

y la andina. Dos culturas que le tocó vivir. Una por nacimiento en 

determinado espacio de la geografía y la otra, por la frondosa herencia 

cultural de sus ancestros. Dos culturas que han alentado su prolífica 

actividad creadora. La vasta cultura peruana que alimentó su elán creador 

a partir del peregrinaje familiar por el Perú, y la tradición judaica que 
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perdura tan viva y vigente en cada familia inmigrante en cualquier parte 

del mundo. 

Dessa forma, ao compor uma obra que prima pela hibridez na composição, 

observa-se que nos quadros Schnaiderman se dirige a uma audiência heterogênea que 

tanto pode ser latina, judia ou norte-americana, sobressaindo o aspecto multicultural 

da sua obra. Conforme afirma Maceles, Schnaiderman: 

si bien enfoca essencialmente a mujeres en ellas encontramos un amplio 

espectro de interesses, profesiones, estados de ánimo, ilusiones o 

incertidumbres que les dan una personalidad específica en su femenidad. 

No se limita, sin embargo, a la belleza convencional de mujeres elegantes 

sino que se aventura hacia un certo feismo en una estética que distorciona 

la figura o simplemente traduce sus perfiles más elementares, a veces 

ignorando sus facciones, sólo como una mancha de color que sugere, más 

que determina su fisionomia.  

Essas jovens são retratadas solitárias ou em grupos de quatro, executando 

performances em lugares que são simultaneamente públicos e privados. Na maioria 

das vezes o posicionamento de seus corpos demonstra indiferença entre elas e com o 

lugar onde se encontram. Mesmo quando dividem espaços internos da casa, cada 

jovem executa as suas tarefas individualmente, pois estão centradas em si mesmas e 

seus corpos se moldam segundo determinam as práticas disciplinares. Embora sejam 

parte de uma coleção a que Schnaiderman denominou Carnaval, os quadros 

apresentam um paradoxo, pois mostram mulheres judias, em espaços públicos como 

praças e jardins, com expressões que transmitem tristeza e solidão, exatamente o 

oposto do esperado nessa festa popular.  
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Conforme explica Mikhail Bakhtin, no carnaval, o povo geralmente toma as 

praças e reverte a ordem social, unindo “destronamento-destruição à renovação e 

ressurreição no plano material e corporal vivo” (185). Os quadros das jovens judias 

rompem essa dicotomia e exibem para o público aspectos inerentes das suas 

personalidades, isto é, as incertezas e fraquezas, normalmente pertencentes ao 

‘mundo’ privado. Roberto da Matta, em seu estudo sobre a casa e a rua afirma que a 

praça, na civilização ibérica, é um espaço que: “serve de foco estrutural para o 

indivíduo e a coletividade que lhe é oposta e o complementa.... é também o espaço 

mais livre onde o indivíduo pode expressar sua opinião sem medir as palavras” (30). 

As moças de Schnaiderman se situam na praça e no carnaval, aproveitando esse 

momento de insurgência para alertar sobre persistência  de valores conservadores na 

comunidade judaica latino-americana que afetam o corpo da mulher, transformando-o 

em massas corporais desproporcionais e (des)locadas. 

Ao observar atentamente as pinturas, o espectador se vê frente a mãos e braços 

que parecem estar se dissolvendo, deixando a impressão de que é possível se 

reconstruir ou se (de)formar em novas construções corporais. O uso do grotesco nas 

pinturas de Carnaval adquire relevância maior, porque revê as relações entre a ideia 

do carnaval como uma performance histórica e cultural e “simbólica e cultural na 

construção da feminilidade e do feminino” (Russo 320). Nesse caso, ‘carnavalizando’ 

o corpo da mulher através de representações grotescas, a artista contesta o discurso 

dominante presente na memória coletiva social de que um corpo magro, esbelto e 

sedutor é essencial para a formação da feminilidade e do feminino. Schnaiderman, 

com suas anoréxicas, ridiculariza essa visão de magreza como elegância, 

relacionando-a ao grotesco pela sua estranheza. A anorexia  das jovens de 
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Schnaiderman compara-se à gordura grotesca de Chantal (Mi amiga) cujo marido 

Edgardo exibia aos amigos em festas e bailes como se fosse uma atração circense. 

Nesses corpos grotescos, se encontra implícito um discurso que denuncia a 

estigmatização do Outro transformando esse corpo (de)formado feminino e judeu em 

algo ameaçador à organização do corpo social. Por isso, deve-se mostrá-lo como 

incompatível e repudiado pela sociedade. No carnaval, nas praças públicas, esses 

párias sociais exibem suas (de)formidades e máscaras. Russo destaca que no dia a dia 

“women and their bodies, certain bodies, in certain public framings, in certain public 

spaces, are always already transgressive- dangerous, and in danger (323).73 As 

anoréxicas dos quadros se encaixam na definição de “transgressoras e perigosas”, pois 

mesmo sofrendo sanções, são parte de um grupo que embora se deseje homogêneo, é 

composto por corpos como esses que penetram no antigo corpo coletivo 

transformando-o e alterando-o, para dar origem a novos corpos no quais os limites e 

barreiras são inexistentes. Nos quadros de Schnaiderman, o novo corpo assimétrico, 

carnavalesco e grotesco ganha forma com a utilização de traços soltos e cores suaves, 

rompendo a concepção tradicional do grotesco como desagradável, abjeto, 

monstruoso e obscuro tradicionalmente pintado com cores escuras e opacas.  

Sobre o uso das cores em Schnaiderman, Marceles explica que: “her colors, at 

times intense, alternate with delicate shades that are more the fruit of an impulse, the 

                                                
73 “Em Israel, judeus ortodoxos e conservadores, em campanha contra os liberais, têm desfigurado 
imagens de mulheres estampadas em outdoors”. Minha tradução. Birtley, Tony. “Jerusalem’s religious 
divide: Ultra Orthodox Jews accused of imposing their beliefs on secular society”. Aljazeera. Web. 
Dec. 15th. 2011. http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2011/12/2011128184513506911.html 
Essa atitude e a permanência da divisão religiosa revela que em determinados setores da sociedade 
israelense, conhecida pela ampla participação das mulheres em vários setores públicos, entre eles, o 
exército, existem grupos que ainda seguem valores antigos e tradicionais que vêm a mulher judia como 
(de)formada. Faz-se interessante refletir que Israel pretende-se um país de vanguarda em meio a tantas 
nações árabes consideradas “primitivas” pelo patriarcalismo e pela agressividade e exclusão com que 
tratam as mulheres. 
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intuition of a moment, the need to create a space or develop a composition that adjusts 

itself to its own purposes” (3). As cores nas artes visuais são como os adjetivos na 

literatura que classificam o sujeito. Schnaiderman joga com esse conceito e, além do 

recurso das cores, alterna entre cores suaves e fortes, que tem como base o vermelho e 

suas variantes: o rosa, violeta e o laranja.  

 

Fig.  1. Carnaval 

Tanto na figura 1 como na 2, as mulheres estão posicionadas no centro da tela e 

em tamanho maior. Na figura 1, uma jovem imensa, embora não aparente sofrer de 

anorexia, a (de)formidade do seu corpo se revela na desproporcionalidade com o 

ambiente que a rodeia. Ela está colocada em primeiro plano. Essa imagem parece ter 

sido pintada através de uma lente de aumento, enquanto em menor dimensão, estão 

pessoas e objetos no parque. Apesar de se destacar na tela, a jovem parece flutuar 

nesse universo que a cerca. Não há um chão onde possa pisar com firmeza e sentir-se 

segura. As roupas são modernas, de cores vibrantes e os complementos são de cores 
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suaves, exceto pelo sapato, um tênis verde, normalmente associado aos jovens. Estar 

em dia com a moda é parte da cultura latina. Nesse caso, o vermelho usado na saia da 

jovem enfatiza o desequilíbrio entre ela e o seu entorno. A saia é uma parte do 

vestuário que cobre as partes baixas do corpo as quais, segundo Bakhtin, identificam-

se com os estratos inferiores da sociedade, com o escatológico e com orifícios que 

permitem trocas com o mundo exterior (180). Na mulher, essa metáfora ganha 

proporções de transgressão, porque no baixo ventre se encontra a vagina, a grande 

boca que engole a semente masculina e a expele em forma de outro ser. Na tradição 

judaico-cristã, da vagina sai o sangue impuro menstrual que contamina o homem que 

o toca. A Niddah (menstruação) significa separação, reclusão, período que a mulher 

deve estar separada de todos, e, principalmente, evitar relações sexuais (Eilberg-

Schwartz 309). O estranho e o desconhecido no corpo da mulher, nos quadros de 

Schnaiderman, são pintados na cor da vida e da nobreza, comemorando-o. John Gage, 

citando a Franz Pforr, afirma que esse pintor alemão via nas cores uma oportunidade 

para expressar o caráter das suas personagens femininas, portanto a mulher que 

portasse um vestido vermelho ou suas variações representaria a vida, a nobreza, a 

intensidade. Todos os adjetivos ‘pintados’ no quadro de Schnaiderman contradizem, 

além dos preconceitos contra a mulher no judaísmo, o antissemitismo em si, pois 

nessa ideologia, o corpo do judeu é descrito como asqueroso, diabólico e sujo. Faz-se 

necessário observar a semelhança entre a visão antissemita e a percepção do judaísmo 

sobre o corpo da mulher. 

O corpo adornado e esbelto deve fazer parte de um conjunto que pode ser 

alterado conforme os ditames da moda. Nessa cultura, o corpo perde o aspecto 

individual e torna-se um objeto que pode ser modificado conforme o gosto do 
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possuidor. Valoriza-se, portanto, a aparência externa do indivíduo. No entanto, vale 

observar que a antiga concepção de corpo, sinônimo da sociedade permanece, até no 

excesso de adornos colocados sobre ele. Chamam a atenção os acessórios que ela 

porta e que enfeitam o seu corpo dando-lhe mais feminilidade. Essa um dos aspectos 

esperados na comportamento da mulher latina. Em uma passagem de Mi amiga, 

Chantal, a protagonista mais uma vez, lutando com a sua (de)formidade e buscando 

‘adequar-se’ a essa sociedade em que o corpo se tornou um completo para as roupas, 

adquire um:  

vestido de tafetán azul con lunares blancos y el escote profundo 

respondian a la idea que nos hacíamos todos del “chic parisién”, pero 

además la falda al sesgo disimulaba el ancho, mientras las mangas, en 

poco abullonadas, equlibraban la silhueta. De esos vestidos que cambian 

alguien, como en los cuentos de hadas. (74) 

 A relação entre a roupa e Chantal aparece na jovem do quadro de 

Schnaiderman com o cachorrinho que ela traz na mão esquerda. Embora um ser vivo, 

ele é mais um acessório da moda que serve para complementar o traje que ela porta,  

sendo pequeno, fácil de transportar e exibir para as amigas. Ela carrega o animal sem 

fazer nenhum contato com ele porque o vê como mais um objeto do seu vestuário. 

Bordo, analisando a imagem de Kate Moss, a descreve como:  

The unfocused princess of indifference whom Kate Moss impersonates in 

fashion fotos is also part of the “real” persona created by Moss an those 

who market her. Her detachment is always emphazised (and glamorized). 

(Never Just Pictures 461)  

Como nas histórias de Mi amiga, Chantal e Duas Iguais, em que os corpos 
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doentes das personagens simbolizavam o conflito das personagens com relação às 

memórias antigas e recentes, os corpos de Schnaiderman são o entroncamento para 

onde convergem as visões que exprimem as ansiedades, angústias e dificuldades não 

somente da elite religiosa e acadêmica, mas do povo em geral.  

 
Fig.  2. Três moças anoréxicas 

 

Na figura 2, os olhares das moças estão perdidos, elas não fitam diretamente o 

espectador, às vezes parecem estar fixados em um ponto qualquer do vácuo. Refletem 

fraqueza e sentimento de abandono. O espaço em que as jovens se encontram está 

emoldurado por janelas, portas e uma árvore branca, pintados em cores frias como 

azul, branco e verde (na sua maioria). Chama a atenção à ênfase dada na cor verde, 

pois na religião judaica ela aparece na relação entre cor/ doença/corpo. No Levítico 

13:49, um dos livros que compõe a Torah, o verde está associado à doença, à 

putrefação dos alimentos: “se a praga na vestidura, quer na urdidura, quer na trama, 

ou na pele, ou em qualquer coisa de pele, for verde ou vermelha, é praga de lepra, 
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pelo que se mostrará ao sacerdote.”74 Ao colocar o verde como fundo de um quadro 

que retrata as anoréxicas, Schnaiderman estaria associando a anorexia a uma doença 

contagiosa que destrói o corpo do indivíduo, deixando-o desfigurado. No quadros, 

essa relação aparece marcada pelas deformações corporais, que podem ser traduzidas 

como doença. Ao apresentar nos seus quadros figuras de jovens de corpos esquálidos 

e de aparência pueril, Schnaiderman chama a atenção para a reprodução de valores 

culturais que insistem em personificar a imagem da mulher como debilitada e 

ingênua, incapaz de viver e de se defender, necessitando, pois do controle social para 

“docilizar e regular”75 o seu corpo. Como as categorias de gênero são estabelecidas 

pela oposição, o que resta às jovens no quadro é ‘masculinizar’ o corpo através da 

anorexia deformadora, tornando o seu corpo mais identificado com o do homem. Faz-

se importante refletir sobre a relação entre a magreza excessiva das jovens de 

Schnaiderman e a gordura grotesca de Chantal (Mi amiga). Em ambos os casos, a 

falta ou o excesso corporal projetam o (des)locamento dessas mulheres frente aos 

grupos a que pertencem. Tanto a anorexia como a obesidade são doenças relacionadas 

à comida, uma pela falta de apetite e a outra pelo exagero. Embora a comida exerça 

uma papel fundamental na cultura judaica, a Torah condena a obesidade e a vê como 

uma atitude que demonstra fraqueza. Em um artigo sobre anorexia e bulimia, Esther 

Altman cita que esse problema tem maior incidência entre as jovens judias nos 

Estados Unidos. Altman explica que muitas vezes essas jovens utilizam as leis da 

Kashrut76 que proíbe determinados alimentos, para justificar sua deficiência 

                                                
74 http://www.transcripture.com/verse-portuguese-levitico-13-49.html 
75 Foucault, Vigiar (1978). 
76 Termo hebraico se refere aos regulamentos dietéticos. Nicholas de Lange traduz kashrut para o 
inglês fitness, que significa boa forma.  
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alimentar.77 Percebe-se portanto, que embora pretendam usar seus corpos como forma 

de resistir às antigas leis, essas jovens continuam se apoiando em conceitos 

alimentares estipulados há dois mil anos, mesmo que de maneira equivocada. 

Nesse mesmo quadro, as jovens se vestem de forma diferente, cada roupa 

expressando uma particularidade das suas personalidades. A de vestido amarelo é a 

única entre as três que apresenta uma postura considerada adequada para uma jovem, 

pois tem o corpo simétrico, ombros alinhados, cabelos bem penteados, além de ser 

mais alta que elas. Essa situação 'reencena atitudes e significados já estabelecidos 

socialmente através de performances identificadas como ‘femininas’, conforme 

observa Butler (420). Embora apresente características que a diferenciam das outras, o 

olhar vazio e perdido é o ponto de identificação entre elas. Os olhos, vistos como 

aqueles que refletem o âmago do indivíduo, denunciam a falta de perspectiva delas 

em relação à vida. No meio, uma moça se veste de forma descontraída e relaxada, usa 

calças folgadas com cinturão, blusa e jaqueta, roupas mais identificadas como 

vestuário masculino, assim como o corte do cabelo curto, sem nenhum detalhe que o 

enfeite. Contrastando com as outras duas, ela, embora menor em tamanho, traz em sua 

postura, aspecto andrógino e algo de inquietante. A aparência esquálida denuncia um 

corpo submetido a regimes disciplinares que resultaram em anorexia nervosa. Bordo, 

analisando os efeitos do poder patriarcal no corpo da mulher, afirma que o corpo 

anoréxico, uma caricatura do ideal contemporâneo, é o que está mais condizente aos 

padrões da moda e, por isso, a mulher passa a ser a vigia de si mesma, sacrificando o 

seu corpo na compulsão obsessiva para perder peso e tornando-se uma “caricatura 

para o corpo perfeito” (O corpo e a reprodução da sexualidade 95). Segundo a autora, 
                                                
77http://www.myjewishlearning.com/practices/Ethics/Our_Bodies/Health_and_Healing/Caring_for_On
es_Health/Eating_Disorders.shtml  
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esse corpo magro e anoréxico perde as suas formas femininas e se transforma em algo 

indefinido, pois seios, barriga e nádegas desaparecem e ela passa a sentir-se mais 

forte, porque seu corpo se assemelha mais ao do homem (Ibid100). Embora não 

apareça de forma clara a ‘judeidade’ das jovens no quadro, o fato de expor imagens 

anoréxicas e famintas, de certa forma, nega o aspecto da valorização da comida e sua 

relação com o sagrado e com o corpo saudável presentes na cultura judaica. Bordo 

explica que o problema corpo/comida deve ser estudado também entre as minorias 

como as negras, lésbicas, latinas, judias e a classe trabalhadora.78 Identificando-se 

judia, Bordo define o corpo judeu: “unlike of any of the cultural ideals that have ruled 

in my lifetime and who has felt my physical ‘difference’ painfully (Never Just 

Pictures 463). Ela explica que o fato de ter nádegas protuberantes, a identificam com 

a mulher negra, também vista como uma Outra possuidora de uma sexualidade 

exagerada e pouca feminilidade, comparada à mulher branca ocidental..  

Como colocado anteriormente, a pintura de Schnaiderman pretende alcançar um 

público mais amplo, mais diverso e multicultural a exemplo da população judaica nas 

comunidades da América-Latina. Nesse caso, a reprodução de corpos famintos tanto 

pode referir-se à questão estética, como também reportar-se à memória histórica do 

Holocausto. A maioria das fotografias dos campos de concentração exibem os judeus 

com corpos ossudos, quase inexistentes, diminuídos pela fome, denunciando a 

inanição e o sofrimento a que foram submetidos. Pintand pois jovens que trazem nos 

seus corpos algumas dessas características, a artista estaria estabelecendo uma ponte 

entre o presente e o passado e mostrando que as dietas e a anorexia produzem o 

mesmo efeito devastador que a fome e os mal tratos a que foi submetido o  corpo 

                                                
78 Minha tradução 
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judeu durante o Holocausto. Em ambos os momentos da história judaica, o corpo 

judeu sofre processos que o diminuem e o destituem de seu aspecto humano. Como as 

práticas nazistas, a anorexia transforma o corpo em objeto através da disciplina 

imposta pelos regimes que o docilizam para amoldá-lo conforme o ditado pelos 

padrões da moda. Por outro lado, é possível refletir que pintando uma obra de arte 

para consumo público com imagens de mulheres (de)formadas, Schnaiderman estaria 

desvinculando a figura feminina da: “uneasy relationships between women, sexuality, 

food, eating as well as the stereotypes associated with them (Never Just Pictures 462) 

e, ao mesmo tempo, mostrando a permanência desses conceitos na sociedade latina 

em geral. 

Nesse mesmo quadro, uma jovem de aspecto andrógino se posiciona no meio, 

entre duas outras que trajam vestidos, pois seu corpo ilustra “a falsa ilusão de 

cumprir, através do corpo, as exigências contraditórias da ideologia contemporânea da 

feminilidade” (Butler, O corpo e a reprodução da sexualidade 96). Como espaço de 

paradoxos, o corpo da ‘menina do meio’ porta roupas identificadas com o universo 

‘masculino’ o que lhe dá a enganosa ideia de incorporar comportamentos e valores 

identificados como do homem. Além disso, ela porta calças de cor azul, também 

relacionada ao universo e à firmeza masculinos. Nas pinturas, a leveza das cores 

tendem a contrastar com as expressões faciais marcadas por uma magreza excessiva e 

caricaturesca.  

Separada das amigas, uma jovem de laço de fita rosa na cabeça tem um corpo 

desajeitado, deformado por alguma deficiência na coluna, os olhos estrábicos que 

olham em direções opostas. As linhas que a definem são irregulares, o nariz é torto e 

os ombros inclinados para o lado. Chama a atenção o aspecto doentio e esquisito. 



    145 

Aqui, o grotesco denuncia estranheza interior e exterior, uma individualidade fictícia, 

resultado de um processo cultural internalizado e incorporado que se reflete na 

postura desequilibrada; expressão externa da sua instabilidade emocional. Mesmo 

portanto roupas ‘femininas’ o posicionamento do corpo revela desconforto, fugindo 

aos padrões ‘femininos’ que exigem uma postura firme, com ombros em simetria e 

busto direcionado para frente, tornando-a mais atraente e sensual. Bordo se refere à 

anorexia como uma “patologia social”, como uma forma de resistência em que “os 

corpos das mulheres se fazem textos que exigem ser lidos como afirmação cultural, 

uma exposição sobre o gênero” (O corpo e a reprodução da sexualidade 456). Essa 

doença coletiva que infecta as mulheres ocidentais denuncia a mensagem subliminar 

de dominação cujo objetivo maior seria associar a imagem da mulher à falta, 

necessidade e incapacidade para gerir a si mesma (ibid 456). O fato de ser magra 

fortalece a concepção de um corpo que ocupa poucos espaços, sendo comedido e 

“docilizado”, mais ao gosto do ideal da mulher branca ocidental de classe dominante, 

em oposição ao estereotipo do físico da mulher judia. Esse, portanto, se transforma na 

“encruzilhada” cultural da qual fala Anzaldúa e deforma-se por anorexias e doenças 

psíquicas e sociais, ou (de)forma-se pela aceitação desse novo corpo físico e cultural 

que se vê ideal na sua formação, isto é, um corpo “líquido” flexível e eclético. 

 

Fig.  3. Moças no dormitório 
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Na figura 3 as mulheres ocupam espaços aparentemente privados. Embora o 

quadro sugira, à primeira vista, que as jovens estejam em um mesmo lugar. Ao se 

olhar detalhadamente percebe-se pela decoração, composição das paredes, móveis e 

expressões corporais que elas ocupam ambientes distintos. No entanto, apresentam a 

mesma indiferença e apatia com o entorno que as mulheres na praça e no Carnaval. 

Na realidade, essas salas se transformam em pastiche de dormitórios. Na tradição 

ibérica, o espaço da casa é considerado sagrado e existem limites demarcados. 

Roberto Da Matta ressalta que nas casas ibéricas existe uma rígida separação entre 

sala de visitas e o resto da casa, sendo impossível ao visitante adentrar nos outros 

cômodos (35). Schnaiderman, na sua pintura, rompe essa regra e ‘abre’ as portas 

desse recinto ao olhar do público, revelando momentos íntimos dessas moças judias. 

Aqui o espectador atua da mesma maneira que o leitor de Moscovich e Vásquez que 

‘participa’ dos momentos mais íntimos entre Aninha e Clara (Duas) e Chantal e 

Edgardo (Mi amiga) obtendo prazer pelo olhar e pela transgressão. 

Ao apresentar mulheres com expressões corporais e faciais lânguidas e 

displicentes, Schnaiderman retoma o antigo tema das representações femininas nos 

quadros românticos da época vitoriana, nos quais a mulher aparecia bordando, 

penteando-se, vestindo-se ou em poses que lhes davam um ar de pureza, leveza e 

inocência. Butler registra que o gênero se produz pela estilização do corpo, pelos atos, 

gestos repetitivos que dão a falsa impressão de uma identidade de gênero estável, 

permanente (200). Nos quadros de Schnaiderman, as jovens judias executam as 

mesmas atividades sociais que desde a antiguidade foram atribuídas ao universo 

feminino, com exceção de que em lugar de desenvolvê-las com a naturalidade e 

aceitação que caracterizavam o comportamento da mulher anteriormente, elas 
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parecem entediadas e preguiçosas dando a impressão de que tudo em volta as cansa 

ou não as estimula. Os corpos escorregam das cadeiras, expressando a falta de 

firmeza, a indecisão e o desconforto de viver.  

Na figura 3 as moças não apresentam aspecto doentio como na figura 2, mas 

seus olhares denunciam seu distanciamento. Entre as quatro, três se comportam de 

forma “apropriada para as mulheres”, apresentando discrição na forma de se sentar 

com as pernas, pés e joelhos fechados, denotando circunspecção e contenção sexual 

frente a uma sociedade que ainda se preocupa em esconder as áreas genitais. No gesto 

performático da contenção, o corpo revela uma prática social relacionada à economia 

do espaço feminino, traduzida nos gestos comedidos e na cessão de comidas para a 

família. Ao se posicionar dessa maneira, a jovem estaria “prevenindo-se de um 

possível ataque sexual” (Bartky 142).  

A obra de Schnaiderman se caracteriza mais por transformar corpos de jovens 

anoréxicas em arte e, através da relação belo/feio discutir a economia e as práticas 

sociais que elaboram e impõem um corpo ideal o qual desconhece as diferenças 

étnicas, sociais e econômicas. As mulheres de Schnaiderman ao mesmo tempo: 

“responde(n) a una necesidad de reafirmar mestizajes, a la búsqueda de una identidad, 

y a un auto-reconocimiento de saberse propios a dos aguas (Troiano). Schnaiderman, 

na realidade, se apropria desse rio de “dos aguas”, criando, com a sua arte uma 

“terceira margem”79 e, ao mesmo tempo, desarticulando a dicotomia de pertença ou 

não a uma determinada etnia. Esse é o lugar onde o corpo toma forma ou (de)forma-

                                                
79 Terceira margem é uma expressão criada por Guimarães Rosa para seu conto do mesmo título 
incluído no livro Primeiras Estórias (1962). Na história um pai abandona a família e parte em busca de 
uma terceira margem que fosse um espaço neutro, um lugar de reencontro do personagem consigo 
mesmo. No caso da obra de Schnaiderman, a tela seria esse lugar onde a artista pinta novas 
representações resultantes de sua busca e autoreflexão sobre suas origens. 
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se e sai da invisibilidade para expor uma “terceira” versão de si mesmo. Esse 

rompimento com a dualidade vai ser objetivo das esculturas em bronze e madeira de 

Lucía Waiser. Nas suas obras, as (de)formidades no corpo feminino judeu adquirem 

volume e forma, levando o espectador a (re)ver os conceitos de beleza em uma obra 

de arte, pois esses corpos se caracterizam não somente pelo volume, mas também pela 

ausência de órgãos vitais à sobrevivência. 

Lucía Waiser (1940), escultora chilena, nasceu em Santiago do Chile, onde se 

formou pela Universidad de Chile. Sua arte é admirada em vários países entre eles, 

Argentina, Chile, Estados Unidos, Inglaterra. A obra de Waiser é caracterizada pelo 

uso de técnicas mistas, como papel, desenho, pastel e pintura. Como as personagens 

da literatura e arte analisadas até agora, o corpo feminino, nas suas mais diversas 

formas, é o tema principal do trabalho de Waiser que esculpe corpos de mulheres em 

bronze e madeira. Segundo a artista, a escultura lhe agrada porque lhe permite 

“tocarla y acariciarla” , pois, para ela os olhos são “para darlos vuelta e mirarme a mí 

misma por dentro.” 

A artista criou formas tridimensionais que representam jovens, como as 

pintadas por Schnaiderman, em formas e posições atípicas para a estética do belo. As 

esculturas de Waiser, em geral não recebem um título. Aqui elas serão identificadas 

por números, exceto por uma delas que se chama Revelación (2002). As esculturas se 

caracterizam por corpos desnudos, incompletos, fragmentados, partidos ao meio ou de 

aspecto grotesco. Essa figuras, como as jovens de Schnaiderman, têm nos seus olhos 

(quando os têm) a marca da desilusão e do distanciamento. Em entrevista para 

Edward Shaw, por ocasião da abertura da exposição Despojadas, ela fala da 

importância das amizades e da solidariedade entre as pessoas. Para ela, trabalhar é 
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como estar sonâmbula e, ao final, ela vê o resultado. Segundo ela, sua inspiração 

muitas vezes nasce da palavra escrita, e em geral, dos haikus japoneses, pois esse tipo 

de poesia usa poucas palavras e talvez se reflita nas suas esculturas na ausência das 

bocas, olhos, orelhas. Ela deixa ao espectador a função de colocar linguagem às 

esculturas e assim criar uma cumplicidade entre obra e audiência.80 

Ao contrário da pintura, a escultura trabalha com materiais mais densos e, 

geralmente em suas cores naturais. O escultor, portanto, para ‘escrever’ a sua ‘ 

narrativa’ tem que empregar materiais e formas diversas, que funcionam como os 

adjetivos e substantivos na literatura; e a pintura que alterna as cores entre quentes e 

frias, claras e escuras. Na antiguidade, a escultura prevalecia sobre as pinturas. A 

história do Egito e da Grécia é conhecida pelas gigantescas figuras em granito que 

adornavam ruas, palácios e praças. As representações corporais na escultura ganham 

importância na Grécia que, conforme assinala Beatriz Pires: “ buscavam representar 

cada parte do corpo conforme o ângulo de visão que melhor o definisse... deixando 

claras as divisões anatômicas e a musculatura. Para os gregos o corpo era indivisível, 

e o sofrimento físico prejudicial e indesejado” (33-34). O que faz Waiser com suas 

esculturas contraria os princípios básicos dessa arte e do cânon religioso e social 

judaico, que proíbe reproduções de corpos humanos na arte, já que esse é considerado 

sagrado e divino. 

A Torah usa o corpo humano como metáfora para o corpo cultural, religioso e 

social dos judeus, cuja indivisibilidade é um dos pontos primordiais. Dividindo, 

fragmentando e alterando esses corpos femininos, Waiser transgride, além das normas 

da escultura da antiguidade clássica, as leis do judaísmo cujas representações inteiras 
                                                
80 Lucía Waiser. Entrevista. Cómplices (2002). http://www.youtube.com/watch?v=hpwVA3k3ZDQ 
Web. 5 de   novembro de 2010. 
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do corpo refletem a unidade social e religiosa, mesmo que não deixe evidente a sua 

judeidade. O que faz a artista é (des)construir o corpo humano feminino, 

reconstruindo-o de maneira “ más despojada... que capte la ausencia del ego y la 

presencia del alma”, reclamando “nuevos ángulos de visión” que melhor definam e 

localizem a mulher na sociedade e comunidade judaica e latina.81 Utilizando 

componentes diversos, como o cimento, o bronze, o papel e a madeira, que se 

completam, Waiser criou representações tridimensionais de mulheres que no silêncio 

imóvel das esculturas, perpetuam a memória. Marvin Carlson, citando Catherine 

Elwes, argumenta que a performance viva do corpo feminino desafia o olhar 

masculino pelo movimento. No trabalho escultural de Waiser, isso ocorre pela 

fragmentação do corpo feminino em diferentes partes. Essa (des)contrução corporal, 

em lugar de objetificar a mulher judia, a transforma em sujeito portador de uma voz 

também desafiadora e desestabilizadora que subverte as convenções do olhar 

masculino (185). 

 

Fig.  4. Duas cabeças e um ovo 

                                                
81Ibid. 
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A figura 4 é um bronze de duas faces de mulheres que olham para direções 

opostas. Essa temática do duplo também é objeto de um outro trabalho da escultora, 

Revelación, figura 6. Ambos utilizam a concepção tradicional da ambiguidade 

feminina. Na figura 5, o olhar se dirige firmemente para um ponto fixo, com 

expressão séria e desafiadora, tendo em cima das duas cabeças, um ovo. Duas cabeças 

ainda que saindo de um mesmo tronco, se opõem, uma olha o passado e a outra, o 

presente, porque “ al mirar hacía su passado, reconoce las pistas de los rasgos de la 

Lucía de hoy...” (Shaw 11). John Berquist quando analisa a relação corpo, família e 

espaço doméstico, afirma que para os antigos israelitas o corpo para ser judeu e ser 

definido como ideal tinha que estar perfeito e ser masculino. O corpo mutilado 

representava, simbolicamente, uma ameaça à unidade social, devendo ser evitado ou 

isolado, consequentemente perdendo suas conexões sociais. Esse corpo improdutivo 

sofria penalidades severas, porque não podia contribuir na produção econômica da 

sociedade (20-30).  

Desafiando uma vez mais esses conceitos, Waiser parte esse corpo judeu em 

pedaços e o representa como feminino no seu extremo que é a cabeça. Ao criar uma 

cabeça dupla feminina conceitualmente deformada e exibi-la ao público, a artista vai 

de encontro às regras judaicas e mostra que esse corpo social judeu além de poder ser 

fragmentado, pode também ter a mulher como o cabeça do grupo. É nesse órgão do 

corpo onde se encontra o cérebro, o lugar em que se guardam os registros e as 

memórias passadas e presentes; duplicando essas cabeças, Waiser revela um dos 

aspectos do judaísmo que é de estar sempre olhando o passado para viver o presente 

ou mostrando a possibilidade de que um corpo social pode ser guiado por mais de 

uma cabeça, transformando-se em um corpo (de)formado pela sua multiplicidade de 
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opções. Nessas cabeças há um ovo coroando-as. Esse elemento se relaciona à origem, 

ao começo da vida, à filosofia, mas ao mesmo tempo, traz a questão da origem da sua 

origem, das memórias. Por estar relacionado à vida, o ovo simboliza a renovação 

periódica, o renascimento da natureza e a continuidade da vida. Colocado no centro, 

no encontro entre as duas cabeças femininas, esse ovo remete à concepção de que a 

mulher é o ser de onde a vida ser origina e dentro dela se transforma. No corpo da 

mulher, outros corpos crescem e se transformam, dando origem a novos seres 

humanos que se estruturarão em novos corpos sociais.  

A reprodução sempre foi importante para a cultura judaica, em particular, na 

antiguidade, quando os israelitas começaram a se organizar em grupos ou unidades 

sociais, os códigos de conduta religiosa e social foram traduzidos para as partes do 

corpo, facilitando, assim o controle de toda a população (Berquist 59). O corpo da 

mulher foi o mais submetido a esses códigos já que era visto como uma ferramenta da 

qual o povo judeu dependia para a sua perpetuação e reprodução dos seus valores. De 

maneira que desde a antiguidade que o corpo da mulher judia ficou limitado ao 

espaço da casa. Fazendo isso, o patriarcado reforçava a posição do homem como um 

ser político e público em oposição à mulher que, pela emoção e desequilíbrio, deveria 

permanecer invisível na sociedade. Apesar disso, a mulher continuava em situação de 

marginalidade. Os matrimônios eram, na realidade, negócios que deveriam dar lucro 

ao marido e ao pai da noiva. Embora a questões das fronteiras corporais fossem 

importantes, em algumas passagens da Torah ou Antigo Testamento, existem casos de 

incestos entre pai e filhas e irmão e irmã com fins reprodutivos,  econômicos e 
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políticos.82  

 

Fig.  5. Duas faces 

Na escultura intitulada de Revelación, a duplicidade se revela pelo uso de 

diferentes materiais em uma mesma peça: o bronze e a madeira. O primeiro material, 

a madeira, é normalmente relacionado à natureza, ao divino, à sabedoria e à arvore do 

paraíso83 e o segundo, o bronze, conhecido pelos sons que reverbera ao ser tocado. 

Éloise Mozzani o classifica de “une voix, d’un coté celle du canon, de l’autre celle de 

la cloche” (37).84 Como a madeira, o bronze também era visto como sagrado e ainda, 

nos dias atuais, é utilizado na fabricação de objetos para cultos religiosos. Por outro 

lado, como afirma Mozzani, pode ser também a voz do canhão, da guerra, da morte e 

da destruição. No Antigo Testamento, Deus recomenda a Moisés que faça uma pia de 

bronze e a coloque na entrada do templo para a purificação dos que entram no recinto. 

85 Ao (des)sacralizar o bronze da Torah, usando-o para construir corpos fragmentados 

                                                
82 Ver a história das filhas de Lot e Abraão e Sara (The Hebrew Bible, Genesis, 11.14- 19) 
83 Eloise Mozzani, (1995). 
84 Por um lado a voz do canhão e, por outro, do sino. 
85 The Torah: the FBM. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1963. 



    154 

de mulheres judias, Waiser estaria optando pelo “canhão” anunciando a morte e o 

desaparecimento dos códigos e leis tradicionais que (des)locaram o corpo da mulher 

judia para o lugar de reprodutora biológica e das tradições. O bronze de Waiser 

também faz parte da exposição Despojadas (2002). Comentando a obra da artista, 

Edward Shawn se refere a palavra despojar como:  

una palabra con dos sentidos casi opuestos. Si alguien te despoja es algo 

terrible; si uno se despoja de si mismo, es santificador. En ambos casos, es 

doloroso. Cuando alguien comete un despojo, renuncia, abandona lo 

excessivo, lo frívolo. Se desampara por cuenta propia, se deja desnudo. 

(7) 

Dessa maneira, ao rosto que está  sob a máscara, despojado de seus sentidos, 

não lhe foi permitido ter olhos ou bocas, isto é, audição e visão. Esse rosto silenciado, 

sem vida é a face do passado retomado pelas memórias e que denuncia os processos 

pelos quais passaram as mulheres judias. As guerras, o exílio e as tradições do 

patriarcado lhes espoliaram de tudo, inclusive do seu lugar na história do seu povo. 

No entanto, esse rosto de face incompleta está fincado sobre uma base mais sólida e 

maior. Esse tipo de corpo, conforme coloca Berquist, apresenta algo de mágico, pois, 

por pertencer ao grupo dos estranhos e rejeitados, adquire poderes sobrenaturais e 

contata com seres de outros mundos, é um corpo que conseguiu sobreviver à 

mutilação, hibidrizando-se e adaptando-se aos dois mundos a que pertence como faz a 

mulher mestiça de Anzaldúa (31). Na realidade, a deficiência passa a ser vista como 

uma forma de poder, de controle sobre os considerados ‘perfeitos’.  

Na escultura de Waiser, a estátua de madeira destituída de visão e coberta por 

uma máscara de bronze pode traduzir um conhecimento maior sobre a história desse 
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meio corpo e da mulher judia e, por esse motivo, reclama. A falta de boca ou olhos 

fala por si só e traz à tona, através desse silêncio conceitos culturais que a colocaram 

nessa situação. A segunda face é uma máscara de bronze que aparece completa e se 

sobrepõe à de madeira. Nela, nariz, olhos e bocas estão moldados em perfeita 

simetria, em um material sólido e mais resistente que a madeira. No entanto, o olhar 

distante, triste e inquiridor não se dirige a ninguém, está no vácuo, olhando para o 

chão, como que redimida e cansada pelo despojamento, seja ele imposto por outros, 

seja por vontade própria. A escultura, colocada em um pedestal, em posição de 

destaque, mais alta que o espectador, mira o espectador com esse olhar triste, 

convidando-o a olhar para dentro de si mesmo. As memórias das mulheres judias que 

fugiram das perseguições estão marcadas pela privação e pela perda. Nesse busto, o 

rosto se desvela, põe em risco a face escondida, desprotegida pela falta, pela ausência 

de órgãos deixando à vista um corpo mutilado, por completar. 

 Na cultura judaica, a mulher era vista como o indivíduo que se completa nos 

filhos, pois esses são a extensão dos seus corpos. A “mãe judia” é outra instituição da 

qual se apropriaram as artistas para repensar como os estereótipos ‘congelaram’ e 

confinaram a memória do corpo da mulher judia a desempenhar performances que 

sempre a identificam como mãe e esposa. Em contraponto às jovens magras de 

Schnaiderman e as esculturas de corpos fragmentados de Lucía Waiser, os desenhos 

de Pechansky, Schnaiderman e Partnoy mostram mulheres maduras e gordas, 

performatizando cenas cotidianas identificadas como femininas.  

3.3. A mãe judia e suas representações na arte pictórica judaica da América 

Latina: o caso de Pechansky e Partnoy 
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Fig.  6. Modelo tricotando 

Desde a antiguidade que a mulher judia se define pelo seu poder reprodutivo e o 

papel de mãe imputado a ela está legitimado nas escrituras sagradas através de 

personagens bíblicas que se destacam por sua dedicação aos filhos, como Sara na sua 

maternidade tardia, e Maria pela paciência e resignação frente ao sofrimento do filho 

Jesus. Passados mais de cinco mil anos, os dois livros que codificaram o 

comportamento dos seguidores do Judaísmo e do Cristianismo ainda servem como 

parâmetros para definir a figura da mãe na civilização ocidental. No seu corpo, 

(de)formado pela maternidade e garantia da perpetuação da espécie humana, os 

dirigentes judeus marcaram os limites divisórios entre os espaços público e privado. A 

genealogia judaica define a pertença à comunidade por sua origem materna. Na 

América Latina, de formação católica, o modelo de mãe se baseia nos mesmos 

conceitos judaicos cristãos da antiguidade, os quais lhe imputam importância para a 

continuidade familiar, para a manutenção dos valores e tradições familiares, mas por 

outro lado, a destituem do poder legal e da participação na vida pública nos mesmos 

moldes de equivalência aos dos homens. Na religião isso se agrava por estar a mulher 

proibida de exercer funções tanto na Sinagoga como na Igreja. Embora já existam 



    157 

mulheres chefiando os ritos religiosos, elas ainda encontram resistência por parte da 

comunidade e da sociedade em geral. Na cultura judaica asquenazi, a figura da 

Yiddish mama ou mãe judia ganhou destaque quando da imigração desse grupo para 

os Estados Unidos e outros países das Américas. Ela, com sua proteção excessiva 

contribuía para a manutenção da cultura judaica nos países para onde imigraram.  

Durante os períodos de maior repressão na América Latina, as mães, 

incorporadas no seu papel de protetora e devotada aos filhos, saíram da limitação do 

espaço privado e exibiram em público a dor e o sofrimento causados pela política dos 

seus países. Segundo afirma Ana Maria Cooling, na Argentina, as Madres de la Plaza 

de Mayo86 eram consideradas “ loucas, menosprezadas pelos militares e subestimadas 

pelos setores conservadores da sociedade argentina” (66). No entanto elas se tornaram 

um símbolo para todas as mães e pessoas que lutam pelos direitos humanos. No Brasil 

a  resistência se deu de forma individual ou em pequenos grupos, sendo o caso mais 

famoso, segundo Cooling, o da estilista brasileira Zuzu Angel, assassinada pelos 

militares enquanto tentava salvar o filho, Stuart Angel, dos porões da ditadura. Para a 

autora, as mães se tornaram também “militantes aguerridas que desconhecem limites 

e por isso são temidas pela repressão” (67). A participação da mulher judia contra os 

regimes opressores na América Latina transita entre o seu papel de mãe sem limites 

de proteção e o de militante da oposição.87 Na arte de Pechansky e Partnoy a mãe 

judia e latina é retratada nessas duas funções que, em si, resumem o paradoxo a que 

                                                
86 A primeira marcha das Madres de la Plaza de Mayo ocorreu em 30 de abril de 1977 e foi liderada 
por Azucena Flor (1927) e Hebe de Bonafini (1928). 
16 A atual presidente do Brasil, Dilma Rousseff, foi militante de esquerda, considerada terrorista pelos 
militares, tendo sofrido torturas físicas durante os dois anos que passou na prisão. 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI163155-15223,00-
DILMA+NA+LUTA+ARMADA.html 
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foi induzida a mulher na sociedade em geral.88 

Nos quadros de Pechansky, pintora brasileira, a mulher judia é a avó, a mãe 

dedicada que costura e cuida da casa, mas é também aquela que assiste aterrorizada a 

violência do governo militar no Brasil e participa da luta armada. Em alguns dos 

desenhos de Pechansky,  a avó aparece executando atividades como tricô e cuidando 

dos netos, que contribuem para reafirmar a formação da identidade feminina como 

estável. No primeiro desenho, Modelo tricotando, a relação entre a imagem e a 

palavra revela uma mensagem de natureza simbólica, que atua no campo da 

conotação. Dessa forma, Pechansky ao intitular seu desenho de Modelo tricotando se 

apropria de signos pertencentes a outros grupos linguísticos e os utiliza como 

referentes na sua pintura, dando à palavra modelo, um caráter polissêmico. Modelo 

pode ser exemplo, matriz, espelho, arquétipo entre outros. O que se vê no quadro é 

uma senhora de corpo volumoso, tendo a sua volta crianças que a observam tricotar 

algo. Dessa forma, o “modelo” aqui representado pela avó ou mãe lembra aos filhos, 

ou melhor, às filhas que esse tipo de performance é o exemplo a ser seguido, essa 

figura de mulher é o arquétipo que deveria ser copiado pelas gerações subsequentes 

como modelo de esposa e mãe. Berquist referindo-se ao papel das crianças na 

antiguidade israelense afirma que a infância era o período de aprendizagem e 

orientação, durante a qual, os mais jovens aprendiam as tarefas relacionadas ao pai ou 

à mãe para segui-las na idade adulta. Esperava-se desses jovens uma obediência aos 

                                                
17 A participação das mulheres como militantes nas ditaduras desses países tem sido alvo de estudos 
como o de Kushnir, Beatriz. “Nem bandidos nem heróis: os militantes judeus de esquerda mortos sob a 
ditadura militar no Brasil (1069-1975). Rodriguez, Josune lópez. “ Una Mirada hacia las mujeres 
victimas de la dictadura chilena. Web. Dec.13th. 2011. 
 http://etica.uahurtado.cl/documentos/una_mirada_victima.pdf Kaufman, Edi. “ La dimension 
antisemita de la repression”. Web. Dec. 13th. 2011. 
 http://www.mfa.gov.il/desaparecidos/pdfspen/Antisemitismo.pdf 
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costumes judeus a fim de preservá-los e repeti-los na sociedade e em casa (118). Por 

outro lado, os mais velhos, principalmente os homens, eram tratados com respeito 

pela sabedoria que adquiriram e as responsabilidades que tinham com relação à toda 

família e, por extensão à nação. 

Esse modelo de mãe e avó se encaixa no antigo estereótipo da mãe judia recém 

chegada dos shtetls, conhecida pela dedicação e devoção à família, responsável pela 

reprodução cultural e social. Nesse desenho, a representação pictórica se baseia em 

uma realidade que está intrínseca no imaginário da pintora e, por esse motivo ela 

repete a relação entre jovens e velhos, aprendizado e ensinamento através da figura de 

uma mulher mais velha. Essa mulher gorda que tricota para os netos se veste de 

roupas tradicionais e largas que destacam o seu corpo, produto da reprodução. Ela é 

disforme, tem pescoço longilíneo e cabeça pequena para seu corpo. Essa que 

representa o centro do pensamento, quase desaparece no corpo imenso que ocupa todo 

o espaço da poltrona. O que se espera dela como orientadora não se relaciona com o 

racional ou filosófico. No corpo grande está o símbolo da reprodução, por isso ele é 

maior e toma a tela, reafirmando a concepção tradicional da mulher como 

reprodutora. Ao contrário dos corpos disformes, esquálidos de Schnaiderman, que 

usam o espaço da tela com a magreza da insatisfação, a mulher de Pechansky sente-se 

à vontade com o seu papel de reprodutora. Ao se pensar no corpo como o “lugar 

simbólico onde ocorrem as trocas com a sociedade”, é possível argumentar que a 

função representacional espacial desse corpo/avó/corpo se relaciona à proteção e 

segurança que, conforme os valores tradicionais latinos e judaicos, devem ser 

transmitidos pela mulher aos membros da família (Douglas 9). A avó que tricota 

modela as gerações subsequentes e preserva a memória do lar judaico que valoriza a 
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divisão da casa em papéis masculinos e femininos já que o ato de tecer representa 

criação, construição. Tricotando para os netos, a avó tece a trama que formará a 

imagem a ser copiada, da mesma forma que a artista usa o pincel como ‘agulha’ para 

‘bordar’ na tela uma nova perspectiva de olhar o lugar da mulher judia na sociedade.  

 

Fig.  7. Mulher Assistindo TV Número 3 

Mulher assistindo tv n.3 é outro desenho de Pechansky que se reporta às 

performances diárias femininas. Nesse tríptico, a mulher que vê televisão sentada em 

uma poltrona, olha para três visores. No entanto, seu olhar se concentra em assistir à 

tela maior. Esse excesso de imagens televisivas divide com ela parte da tela, como se 

os programas televisivos fossem a única forma de contato com o espaço público. 

Sentada, de braços cruzados, a mulher aparece em primeiro plano, mas não se dirige 

ao espectador. Sua atenção está voltada para o televisor e para a figura que preenche a 

tela. A posição dos braços denota indignação frente ao discurso da imagem. Na tela 

maior, há destaque para dois homens que conversam entre si. Um deles porta roupas 

militares e aponta para baixo, como se estivesse mostrando os dois fragmentos de 

corpos de mulheres desnudos que estão nas duas telas menores. Qual seria a relação 
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entre as três telas? Butler chama a atenção para as associações culturais entre mente e 

masculinidade, por um lado, e corpo e feminilidade, por outro, que ressalta a 

hierarquia de gênero (33). Essa dicotomia aparece bem representada na figura dos 

homens com corpos vestidos e postura descontraída, em oposição ao corpo feminino 

que tem os seios expostos ao olhar público, geralmente, masculino (Tagg 1987, 

Mulvey 2007). Como o ‘ver’ é um exercício cultural e social, a disposição dos 

homens e das mulheres somente contribui para a reafirmação da relação 

homem/poder. Na pintura, a imagem do homem está inteira e ocupa a tela da televisão 

como um todo, já a mulher aparece em uma tela menor, com o busto desnudo. O ato 

de desvestir as mulheres na hora da prisão era uma das técnicas utilizadas pela polícia 

política da repressão. No quadro de Pechansky, o corpo fragmentado de mulher, 

posicionado embaixo da imagem de dois homens, é o recurso pela pintora para tratar 

do tema da ditadura militar que governou o Brasil por vinte e um anos (1964-1985) e 

a participação das mulheres na resistência e na luta armada. Exibindo partes de um 

corpo de mulher, Pechansky traz à luz a situação da mulher prisioneira, sempre vítima 

de abuso e violação sexual. Nesses momentos, o corpo da mulher se torna um objeto 

de prazer para vários torturadores que o invadem e o dilaceram com a tortura; essa um 

ato masculino, ainda que algumas vezes praticada por mulheres. Em seu livro sobre A 

resistência da mulher à ditadura militar no Brasil (1997), Cooling diz que:  

foram várias as formas de tortura aplicadas às mulheres. A forma 

recorrente foi a ameaça de tortura física, de estupro, de prisão e tortura de 

familiares. Outras formas foram a humilhação, a tortura física e uma 

técnica utilizada pela repressão: a nudez e a vendagem dos olhos. (81) 

O busto de mulher no quadro de Pechansky não tem cabeça, não pensa e não vê, 
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exatamente como se encontravam determinados setores da população brasileira que 

não queriam ver e nem pensavam na violência imperante nos quartéis da ditadura. 

Cooling explica que Foucault define o corpo como o lugar onde atuam os sistemas de 

poder e repressão, pois atingindo o corpo se atinge a alma, o âmago do indivíduo 

indefeso (79). O fragmento de mulher pintado na tela de Pechansky, dentro de um 

televisor, exibe para o espectador o resto de um corpo/texto onde foram inscritas e 

‘reescritas’ formas de afirmar o poder. Durante os governos militares no Brasil, a 

televisão foi  um dos instrumentos utilizados pelos ditadores para exercer o poder 

sobre a população. Como o panopticon89 de Foucault, esses aparelhos estão instalados 

no centro da casa e o espectador não estabelece nenhuma troca com o indivíduo que 

aparece nela. A mídia como um todo atua tal qual um espelho onde se reflete a 

ideologia repressora dos Aparelhos Repressores de Estado.90 Na atualidade, 

Pechansky utiliza esse mesmo meio para trabalhar a memória da repressão e, ao 

mesmo tempo, alertar para acontecimentos passados que não devem ser repetidos no 

presente. Na época da repressão, a mulher perfeita, retratada pelos meios de 

comunicação, era sempre a mãe e a esposa dedicada ao lar. Por outro lado, a mulher 

que se insurgisse contra esses parâmetros, era vista como transgressora, “prostituta ... 

que estava buscando homens ou era mulher-macho. Os pais deveriam criar suas filhas 

mulheres para serem boas esposas e boas mães jamais para sair às ruas como 

militantes políticas” (Cooling 84-85). O governo e a sociedade conservadores 

reforçam o discurso arcaico do patriarcalismo judaico tribal legitimado pelos textos 

considerados sagrados para as religiões Judaica e Cristã. À semelhança das 
                                                
89 Em, Vigiar e punir:nascimento da prisão (1975) Foucault explica que esse instrumento permite 
vigiar os indivíduos sem que eles tenham consciência disso. O panopticismo é uma prática social de 
controle da população, a qual estabelece uma relação de poder invisível, mas constante. 
90Louis Althusser (1969) 
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perseguições contra os judeus no final do século XIX e do Nazismo em meados do 

século XX, a ditadura militar argentina fez uso de campos de concentração e 

intervenções sobre o corpo para exterminar a oposição. Maria Luiza Tucci Carneiro, 

tratando do antissemitismo na Era Vargas, diz que à exemplo do Brasil e do Chile,  a 

Argentina do período ditatorial torturava mais severamente o prisioneiro identificado 

como judeu, impondo-lhe castigos e isolamentos mais fortes (13). 

No quadro de Pechansky essa relação está representada na conversa informal 

que estabelecem o homem de uniforme militar e um outro de terno, representando a 

sociedade civil. A mulher do lado direito assiste as cenas de braços cruzados, 

metaforizando a impossibilidade de outros setores sociais de romper com o ciclo de 

violência instituído. Repintando imagens desse momento político da América Latina, 

Pechanky transforma sua arte em uma “prática política”91 e induz o espectador a 

(re)visar seus conceitos a cerca da história e trabalhar a “memória do trauma da 

violência” em conjunto com a audiência (Taylor 168). De forma que os três ‘corpos’ 

femininos denunciam o discurso regulamentador presente na sociedade brasileira que 

fragmentou o corpo social em facções progressistas e conservadoras. A temática da 

obra de arte como catarse para superar traumas coletivos como as ditaduras militares 

que infestaram a América Latina entre os anos 60 e 80 e presenciadas por essas 

artistas e escritoras, está também presente nos quadros da argentina Raquel Partnoy 

que pinta a memória das mulheres judias na Argentina, nesse período de perseguição, 

separação e tortura sob a perspectiva da figura materna. 

                                                
91Diana Taylor, quando escreve sobre as mães da Plaza de Mayo, argumenta que a fotografia serviu 
como prática política na Argentina pós-ditadura militar. 
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Fig.  8. Sobreviviendo al genocídio 

Raquel Partnoy (1946) nasceu na Argentina e faz parte da segunda geração de 

judeus descendentes dos primeiros imigrantes russos que foram viver nas colônias 

agrícolas do Barão Hirsch. Além de pintora, Partnoy é poeta e ensaísta. Vivenciou e 

testemunhou, como mãe, as torturas e atrocidades cometidas pela Guerra Suja do 

governo militar (1976-1983). Exilou-se com a família nos Estados Unidos em 1994 

onde vive até hoje. Como avós e mulheres da família que perderam e viram filhos e 

netos assassinados pelos pogroms russos e pelo Holocausto, Partnoy teve a filha e o 

genro sequestrados pelas forças militares, desaparecidos e presos em um campo de 

concentração por cinco meses. Como citado anteriormente, essa percepção do judeu 

como estranho e perigoso para a sociedade se repete nas ditaduras militares dos anos 

70, marcadamente do orientação fascista como foram as de Juan Domingos Perón, na 
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Argentina e Getúlio Vargas, no Brasil, nos anos 30 e 40.92  

Sabe-se que a Argentina é o país latino-americano de maior concentração de 

imigrantes judeus, seguido pelo Brasil.93 No extremo sul desse continente se 

estabeleceram as colônias agrícolas do Barão Hirsch no século XIX que deram 

origem a uma massiva imigração desse povo, geralmente originário do Leste 

Europeu.94 Os governos de direita que comandaram a Argentina durante o século XX 

mantiveram relações estreitas com grupos antissemitas e nazistas. Essas relações 

facilitaram o exílio dos nazistas alemães para esse país, obrigando a convivência entre 

torturadores e torturados. As tensões sociais e políticas envolvendo os judeus no 

mundo, muitas vezes, refletiram-se na comunidade judaica desse país que sofreu 

atentados antissemíticos como os ocorridos contra a embaixada de Israel em 1992 e a 

AMIA (Associación Mutual Israelita Argentina) em 1991. Sendo testemunha desses 

atos violentos contra seu povo, Partnoy retrata nas imagens fantasmagóricas e tristes 

dos seus quadros as lembranças que marcaram o corpo torturado judeu ao longo da 

história argentina e busca reproduzi-las sob a perspectiva da maternidade. As mães 

tiveram um papel importante na luta contra o governo da “Junta Militar” e na busca 

incessante pelos filhos e netos, cidadãos desaparecidos. As Madres de la Plaza de 

Mayo ficaram conhecidas por ‘vestirem’ os retratos de filhos, netos, noras e 

familiares e os expô-los em praça pública pedindo justiça para eles. Na vida dessas 

mães “angustia, odio y depresión los invadía mientras pensaban si estarían aún con 

vida” (Partnoy). Diana Taylor analisa essas performances que denomina de escraches, 

                                                
92 Beatriz Kushnir(1958) em seu artigo “ Nem bandido nem heróis: os militantes judeus de esquerdas 
mortos sob tortura no Brasil (1969-1975)”, cita que o primeiro caso de desaparecido político no Brasil 
foi o do estudante judeu Chael Charles Schreier, morto em São Paulo, em 4 de novembro de 1969. 
93 Argentina apresenta uma população aproximadamente de 183.000 indivíduos, seguida pelo Brasil 
que tem 105.000.  
94 Extensivo estudo sobre essa imigração foi discutido no capítulo 1 deste trabalho. 
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os quais, segundo ela, contribuem para transmitir a memória traumática coletiva e 

política, fazendo dos espectadores coparticipantes desse ato performático.95 Os 

quadros de Partnoy são performances que repetem e (re)veem a violência de regimes 

totalitários através de imagens perturbadoras e inquisitivas. Cesar Magrini as descreve 

como: 

seres de mirada perdida en la lejanía, revestidos de una mansa tristeza, de 

una melancolía punzante y melodiosa, guardando sus ocultos secretos, 

acallando a medias su casi perdida existencia, inmóviles y estáticos por 

fuera, pero en denso y lento movimiento en cuanto a su interior se refiere.  

Esses “seres” se juntam aos outros personagens objeto de análise desse trabalho 

em que a tristeza e os segredos que guardam transparecem nas suas atitudes e feições. 

Nas representações de Partnoy, esses corpos ‘voam’ sobre a tela, transformando-se 

em fantasmas e espectros que retornam do passado e (re)contam suas histórias. Para 

isso, Partnoy, assim como Moscovich e Vásquez, busca no ‘álbum’ da família 

experiências e vivencias semelhantes a fim de discutir o (des)locamento do corpo 

feminino na América Latina e nas comunidades judaicas dos seus países e sua 

participação nas ditadura militares. O retrato que Partnoy traça da mãe judia alterna 

entre a protetora e a lutadora. A ‘mãe’ de Partnoy (de)forma o corpo na luta para 

recuperar os filhos e netos desaparecidos na Guerra Suja. O quadro da figura 9, 

Danzando con la muerte, faz parte da exposição intitulada de Sobreviviendo el 

genocídio, que a pintora expôs na Embaixada da Argentina em Washington por 

                                                
95  Os escraches são atos públicos praticados pelos filhos dos desaparecidos na Argentina que exibem 
nomes e fotografias dos torturadores na época da Guerra Suja (1976-1983). Taylor explica que a 
performance ajuda os sobreviventes a lidar com o trauma individual e coletivo pelo uso da denúncia 
política (167).  
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ocasião das comemorações dos vinte e cinco anos de democracia na Argentina (1983-

2008). Para Partnoy essa coleção retoma:  

Temas que dejan testimonio de las vivencias sufridas por mi familia y 

miles de familias argentinas durante ese ciclo nefasto, y al mismo tiempo 

rinden tributo a los millones de víctimas del Holocausto durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

Na ‘dança’ entre mãe e filho, o ‘fundo musical’ evoca lembranças que se 

revelam nessa imagem de uma mãe carregando o esqueleto do filho cuja morte não a 

impede de carregá-lo e repousá-lo no seu colo. Nesse quadro, as imagens não 

expressam a beleza estética a qual o espectador está habituado. Mais do que uma 

obra de arte, Danzando con la muerte é uma expressão de dor que não desaparece ou 

se apaga da memória. Os traços que delineiam os corpos transmitem essa 

continuidade do passado no presente, pois são longilíneos, extensos como se fossem 

pontes ligando as duas pontas da memória da imigração judaica na América Latina. 

As cores também atuam para estabelecer essa ligação, pois alternam entre a 

transparência e solidez, o incerto e o definitivo. Bernard Sorj define a memória 

judaica como a “condición de humanidade pero también la principal fuente del 

sufrimiento. Somos nuestros recuerdos” (102). O uso do laranja, considerada uma 

cor quente e composta do vermelho, nas roupas da mãe, estabelece sua relação com o 

passado recente da Argentina da Guerra Suja e com a própria história da América 

Latina, marcada por massacres perpetrados pelos colonizadores aos povos 

indígenas.96 O corpo da mãe continua no paletó oco do filho que agora veste uma 

                                                
96 A temática da mãe latina mestiza, protetora e marco na luta pela defesa dos filhos, também é tratada 
na série de pinturas do equatoriano Oswaldo Guayasamín (1919-1999), Madre y niño (1989). Ele 
também um mestizo como as artistas aqui retratadas. 
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mortalha. Por outro lado, o azul diluído até tornar-se branco que compõe a parte 

posterior do quadro, delineia duas roupas de homem e mulher, sem corpos, dançando 

ao vento. O azul, cor fria por excelência, também se relaciona com o celestial, a cor 

do infinito como as memórias dos antepassados. Esses fantasmas que bailam a dança 

macabra da morte relembram a persistência da violência e da dor na memória 

judaica. Partnoy em seu texto sobre o genocídio judeu, explica que durante a 

Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista injetou grandes quantidades de 

dinheiro (que se supõe ter pertencido aos judeus vítimas do Holocausto) na economia 

argentina, estabelecendo, pois, uma relação que perduraria mesmo quando terminada 

a guerra. Segundo a autora, a Argentina se tornou um paraíso para os criminosos de 

guerra nazistas, principalmente durante o governo de Perón ( 215).97 

 

Fig.  9. Sólo ropas 

 Em Sólo ropas, figura 9, o título revela o que restou para a mãe judia, em lugar 

do corpo do filho, ela carrega uma trouxa de roupa em formato de um corpo de bebê. 

                                                
97 Mais informações sobre as relações entre os regimes facistas e nazistas da Europa e Argentina ver: 
Partnoy, Raquel. “ Surviving the Genocide” in The Jewish Diaspora in Latin America and the 
Caribbean: Fragments of Memory. Kristin Ruggiero Ed. London: Sussex Academic Press, 2005. 
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A mãe se resume a um rosto e um braço que envolvem a roupa de cor púrpura, 

imputando nobreza ao filho desaparecido, morto. Ao fundo, espectros a observam, 

vigiam. Essas ‘cabeças’ deformadas relembram: “la constante amenaza que rodea a 

las personas cuando viven bajo un régimen dictatorial” (Partnoy). Ana Maria 

Cooling explica que além da humilhação, da tortura física e sexual, os militares 

ameaçavam torturar membros da família e, se a prisioneira tivesse filhos, eles os 

utilizavam como instrumento. No caso da Argentina, a violência contra os filhos das 

militantes se tornou realidade. Nesse período, crianças e jovens foram assassinados 

ou dados para adoção a outros militares.98 Nesse quadro, a cor púrpura adquire um 

caráter polissêmico, pois pode significar o filho vivo que habita na memória da mãe, 

ou o vermelho do sangue derramado pela violência do poder militar. As cabeças que 

vigiam também podem significar os parentes judeus mortos judeus que também 

sofreram exterminação no Holocausto que agora retornam para velar o filho. Na 

morte da criança os ‘fantasmas’ recordam suas próprias mortes. Nos tons pasteis do 

quadro, a artista deixa transparecer que aquele momento pertence ao passado, mas 

que, no entanto, deve ser ‘repintado’ para o presente como um alerta para as 

próximas gerações dos processos a que foram submetidas as mães judias “mestizas” 

de Latino-América. 

                                                
98 Os H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la identidade y las justicia contra el olvido y el silencio), movimento 
criado em 1995,  juntamente com Las Madres de la Plaza de Mayo, lutam para recuperar e identificar 
pais e filhos desaparecidos na Guerra Suja. http://www.hijos-capital.org.ar/ 
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Fig.  10. El regazo de los cuervos 

Uma figura de mulher, com seios à mostra é o tema do quadro da figura 10, El 

regazo de los cuervos. À diferença das mães anteriores, essa mulher tem em seu 

regaço, corvos que ela carrega sem expressar nenhuma emoção. Sentada, ela fita 

diretamente o espectador com um olhar hipnotizado/hipnotizador. A expressão do 

seu rosto se assemelha a um robô programado para agir de acordo com as instruções 

dadas. Seu corpo, submetido à disciplina autoritária da Guerra Suja, perde a 

capacidade de atuar por si próprio. Na Argentina ditatorial, todo o país se 

transformou em uma grande prisão, em um lugar de: 

execução da pena, sendo ao mesmo tempo local de observação dos 

indivíduos punidos (nesse caso os que se rebelaram contra os militares). 

Em dois sentidos. Vigilância, é claro, mas também conhecimento de cada 

detento, de seu comportamento, de suas disposições. (Foucault 208)99 

O corpo está desnudo, os seios, que a relacionam com a maternidade e a 

                                                
99 Vigiar e Punir (2004) 
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fertilidade, são pequenos e estão expostos ao público. Essa é a mãe dos corvos, a 

deusa “crone”, propagadora da morte.100 As roupas que veste parecem ser formadas 

por diferentes pedaços de roupas de cores distintas. Nas ‘largas mangas’ que cobre os 

seus braços, estão desenhados olhos que a fiscalizam, a imobilizam, denunciando o 

clima inquietante e ameaçador. Esses olhos funcionam como o grande olho do 

panopticom de Foucault que se aderiram ao seu corpo como se fossem parte dele, 

impedindo-o de mobilizar-se para obter liberdade. A prisioneira/mãe aqui é 

submetida à tortura invisível e psicológica. Como no quadro Sólo ropas, predomina o 

sentimento de vazio, de desesperança e medo, consequências de um corpo feminino 

físico e ideológico submetido às políticas do poder que “organizadamente e 

tecnicamente pensadas”, sujeitaram-no e humilharam-no (Ibid 26). Ao fundo, mais 

corvos completam o cenário do quadro e anunciam a morte. Segundo a tradição 

ocidental, o corvo é um animal fúnebre, relacionado ao maldito, às almas dos mortos 

que não encontraram descanso (Mozzani 499). Um provérbio popular espanhol diz: 

“cria cuervos y te sacarán los ojos”, para falar da ingratidão, da injustiça e da traição. 

Na imagem dessa mãe judia que traz em seu regaço corvos em lugar de filhos, uma 

metáfora para as injustiças cometidas contra seus filhos desaparecidos e um aviso à 

nação sobre o futuro de autodesturição que a espera. A presença da morte é um ponto 

que aproxima os textos literários de Moscovich e Vásquez à arte de Partnoy, pois ao 

representá-la, essas artistas estariam reivindicando a participação da mulheres judias 

nos movimentos de resistência aos governos militares na América Latina e, dessa 

forma, encontrando um lugar para elas na história desse continente.  

  
                                                
100 Walker, Barbara G. The Woman’s Dictionary of Symbols and Sacred Objects (1988). 
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3.4. Conclusão 

O uso das artes plásticas para subverter e contrariar os cânones artísticos e 

sociais de beleza permite as essas artistas judias e latino-americanas criar uma 

linguagem própria para ‘redesenhar’ o corpo da mulher o qual agregue em si 

múltiplas possibilidades e admita a existência de corpos ‘grotescos’ formados por 

outros considerados marginais. As artistas buscam na memória corporal judaica 

feminina aspectos da tradição que moldaram o corpo da mulher de forma a obedecer 

práticas culturais relacionadas ao papel de mãe, esposa e filha perfeitas. Nessa busca, 

quadros e esculturas denunciam a invisibilidade dessas mulheres nas histórias dos 

seus países, ao tempo em que discutem a participação delas em movimentos de 

resistência contra as ditaduras militares. Portanto, pelas obras, o espectador toma 

conhecimento da luta e da resistência dessas mulheres judias a regimes ditatoriais os 

quais atuavam diretamente no corpo da mulher literalmente fragmentando-o e 

dilacerando-o. O que poderia ser um quadro na parede, ou uma escultura na 

decoração da sala passa a ter um significado mais amplo quando se olha para elas 

com olhos do presente, no entanto, buscando entender o passado. A memória na vida 

dos judeus serve para explicar e entender traumas políticos e sociais que deixaram 

impressos em seus corpos tatuagens indeléveis. ‘Revisitando’ estereótipos ou 

(re)vendo conceitos de beleza projetados para que a mulher internalize conceitos 

patriarcais e os incorpore no seu cotidiano como parte do seu corpo, Pechansky  e 

Partnoy mostram que o corpo da mulher judia é um lugar de resistência aos “micro 

poderes” sociais que insistem em criar/moldar uma ‘objetividade feminina’ que 

suplante a sua subjetividade, sujeito da resistência corporal. Mostrou-se, assim, a 

importância de analisar no corpo de cada expressão artística as representações 
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corporais encontradas nelas e perceber a persistência da memória, repassada para o 

presente em cores que, para as artistas judias latinas, formam a melodia perfeita aos 

olhos e ouvidos dos que as veem, e por que não acrescentar, as ‘ouvem’. No próximo 

capítulo, a essa sinfonia formada por formas, volumes, traços e cores se agregará a 

literatura de Moscovich, que dará voz aos corpos femininos judeus (de)formados, 

silenciados, mais uma vez, pela ausência, no caso das pinturas de Pechansky, de 

bocas. Trabalhando a memória judaica e latina através do (tri)álogo entre a 

fotografia, literatura e pintura, o folheto da exposição A lição de pintura (2003), de 

Clara Pechansky ‘dialoga’ com a mãe, imigrante judia da Europa do Leste, fazendo 

uso de uma antiga fotografia do início do século. Ao passado ‘congelado’ na imagem 

da mãe em um grupo escolar, Pechansky adiciona as pinceladas do presente dos seus 

quadros e da escrita de Moscovich. Ao fazer isso, A lição de pintura contribui para se 

atar os nós que ajudam a (re)construir o corpo fragmentado das memórias da mulher 

judia e mestiza na América Latina. 
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4. A LIÇÃO DE PINTURA: AS CORES DA MEMÓRIA 

 
Quem escolheu ser artista sabe que vai 
penetrar para sempre num lugar estreito 
e muito profundo, que à medida que 
andamos, se alarga cada vez mais, 
criando várias encruzilhadas. (Clara 
Pechansky, Entrevista com a autora) 

   
“Nos retratos de família, nossos antepassados nos fitam com carinho, ou com 

interrogação, repreensão, dúvida, aprovação... Costumamos manter uma conversa 

silenciosa com esses retratos e, dependendo do nosso estado de humor, eles mudam 

de expressão cada vez que os olhamos.” É assim que a pintora Clara Pechansky 

(1936) inicia o prólogo para o livro que pretende escrever sobre a sua exposição A 

Lição de Pintura (2003). Essa exposição teve lugar na Galeria Marisa Soilbelman, no 

dia 24 de setembro de 2003, contando com a presença de duzentas pessoas.  

O folheto oferecido aos espectadores como material explicativo sobre a exibição 

é objeto de análise neste capítulo. Nele se encontra todo o material da exposição: a 

fotografia, que deu origem a exposição, as pinturas e os textos da escritora judia 

Cíntia Moscovich, dedicados aos quadros a convite da pintora. Esse (tri)álogo permite 

analisar o corpo feminino como um texto no qual estão inscritos códigos 

identificadores de um indivíduo multicultural, isto é, detentor de novas formas de 

linguagem. As representações nos quadros de Pechansky ‘falam’ sem ter bocas, pois a 

falta desse órgão não significa uma mudez, mas um falar insistente sobre as condições 

em que se encontram as mulheres judias e latino- americanas. No caso das artistas 

aqui analisadas, devido à origem judaica delas, o dia-a-dia se encontra impregnado 

também de recordações das perseguições e preconceitos contra o povo judeu e de sua 

inserção, ou não nessas lembranças como mulheres e autoras em um tempo e espaços 

concretos. 
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Pechansky é uma pintora gaúcha, nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, 

filha de imigrantes judeus que foram para o Brasil no início do século XX. A arte, no 

seu sentido mais amplo, sempre esteve presente na vida da pintora; desde a música, 

ouvida nas vozes de avós e mãe, à pintura. A inquietação com os lápis e pinceis 

começou na loja do pai, em Pelotas, quando desenhava nas bobinas de papeis dos 

tecidos. Aos quinze anos, Pechansky vai estudar na Escola de Belas Artes de Pelotas. 

Nessa época, conhece o pintor italiano Aldo Locatelli que a ‘adota’ e permite que a 

jovem frequente o seu atelier. Ao vinte anos se muda para Porto Alegre, indo morar 

no Bonfim, bairro judeu da cidade. A artista descreve assim o seu primeiro contato 

com a comunidade judaica de Porto Alegre: 

Morei onze anos no Bonfim. O bairro onde os judeus vieram morar (no 

Bonfim). Eu tenho uma afinidade afetiva com a cidade de Porto Alegre 

através do Bonfim, meu atelier é no Bonfim, eu nasci em Pelotas, lá a 

comunidade judaica é pequenininha e aqui eu não tenho muito contato 

com a comunidade judaica, somente passei a ter quando fui convidada 

para participar do Instituto Cultural Judaico Marc Chagal, aí é que eu 

comecei a ver quem era quem e me relacionar mais, embora como eu 

trabalho com a pintura e conheço todo mundo de todas as áreas, porque eu 

gosto de pintura e música, mas a comunidade judaica em geral, essa eu 

não frequentava e não existia, não tanto (Pechansky, entrevista com a 

autora).  

Durante muitos anos foi ilustradora de livros para a Editora Globo, trabalho que 

lhe proporcionou vivenciar a relação entre artes visuais e literatura. Em entrevista 

para o programa Em sintonia (2011) da televisão gaúcha, a artista fala sobre o 
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processo de ilustrar livros como: “algo que dá muita prática é um desafio ter que 

ilustrar ele.” Na sua exposição, o exercício de criar aparece como leit-motiv, pois em 

quase na unanimidade dos quadros, há sempre uma mulher que aprende o ofício da 

pintura ou o ensina.  

Não somente A Lição de Pintura, mas a lição da pintura... Um exercício 

extremamente interessante, só para te dar uma parte afetiva, muito 

emotiva, claro mexeu com todas as minhas memórias, olhava o retrato, eu 

fui colocando no papel uma série de memórias, quando me dei conta, eu 

tava contando a minha autobiografia. Acontece que ela começa com 

minha história e termina com a minha neta mais velha que na época estava 

com cinco anos que me ajudou a pintar um quadro e esse quadro foi 

exposto. (Pechansky, Entrevista com a autora) 

Na fala de Pechansky, destacam-se as memórias que tem de si mesma e de toda 

a família: “Eu tenho a impressão que todo artista queira ou não, conscientemente ou 

inconscientemente fala de si mesmo”. A fotografia da mãe com as colegas do grupo 

escolar sempre fascinou a artista, pois ela “cresceu olhando esse retrato, em que cada 

postura de cada adolescente, eu copiei, eu usei para fazer uma citação do retrato. Eu 

cresci com a fotografia e ela é a minha identificação com minha mãe.” Segundo José 

Moura Gonçalves Filho, as pessoas se apegam aos objetos que possuem, como o fez a 

artista, porque eles nos dão uma identidade e nos localizam no mundo. Tudo o que 

nos remete à ordem familiar como a casa materna, a rua, a escola, o bairro e nos dão 

um sentimento de vivência e reafirmação dos laços familiares (112). O apego à velha 

fotografia da mãe vai contribuir para que a artista estabeleça a ponte necessária entre 

sua identidade judaica e brasileira, por isso a importância de usar um retrato antigo da 
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mãe como base para sua exposição. Fazendo isso, Pechansky cria novas narrativas nas 

quais ela se insere, dando-lhes versões as mais diversas e atuais. Dessa maneira, a 

artista transforma a fotografia em um espelho que reflete, não somente a sua própria 

história, mas a genealogia das mulheres da sua família, e da comunidade em geral. A 

fotografia da mãe é a ‘mãe’ da exposição, porque deu origem a ela, reproduzindo-se e 

perpetuando-se em novas imagens, ou seja, ‘filhas.’ Pechansky assim explica a gênese 

da exposição:  

 uma fotografia datada de cerca de 1924, que mostra um grupo de 

adolescentes numa sala de aula. Com base nas posturas das moças do 

retrato, criei os desenhos e as pinturas que compõem esta série. Além 

disso, com a liberdade concedida pelos meus antepassados artistas, 

apropriei-me de seu reflexo no espelho, utilizando os pintores e seus 

modelos como meus próprios modelos. (Pechansky, Entrevista com a 

autora) 

 
Figuras conhecidas se misturam em cenários ‘revisitados’, estabelecendo um 

jogo de relações no qual o tempo não obedece qualquer cronologia, e o espaço é 

reacomodado segundo a importância para a artista. Conforme analisa Maurice 

Halbwachs, a relação sentimental com o espaço tem algo de mítico, heterogêneo, 

habitados por influências mágicas (170). Por esse motivo que na seleção mnemônica 

se busca reativar espaços e fatos significativos não importando a cronologia que se 

segue. Nos quadros da artista, lugar e acontecimento tomam forma e significado na 

cidade de Porto Alegre onde vive atualmente, apesar de ter ocorrido em outro 

momento e lugar, conservado na fotografia e ressuscitado através de sua pinturas. A 
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autobiografia ilustrada da autora é completada com os textos de Cintia Moscovich, 

que tem o livro Duas Iguais analisado neste trabalho. A relação entre pintora e 

escritora começou a partir da leitura feita por Pechansky do livro Duas Iguais (1996) 

de Moscovich. Como Pechansky, Moscovich também traduz a vida da comunidade 

judaica do Rio Grande do Sul, mais especificamente, do bairro do Bomfim, em Porto 

Alegre:  

então a história da Cintia existiu, ou seja, a Cintia ficou na minha cabeça e 

houve um momento em que eu quis fazer uma exposição baseada em um 

retrato, esse retrato é 1926 e é uma aula de pintura: A Lição de Pintura 

que foi o nome que dei à exposição. Essa identificação levou a pintora a 

convidar a escritora para ‘interpretar’ por palavras o que ela via como a 

Lição de Pintura retratada nos quadros. (Pechansky, Entrevista com a 

autora) 

 
No encontro das duas, a admiração se tornou recíproca ao aceitar o convite. 

Pechansky conta como se estabeleceu a relação para a feitura da brochura da 

exposição:  

Cintia olhou aqueles desenhos e se apaixonou pelos desenhos... e disse: eu 

vou escrever um texto sobre cada desenho. A cada obra que eu mandava 

para ela, imprimia a obra e colocava no seu local de trabalho e escrevia 

um texto, de modo que a Cintia criou dois e poucos textos (sic), não me 

lembro agora o número exato... e fizemos um trabalho a quatro mãos que 

é o oposto ao trabalho que eu sempre fiz. (ibid) 

Por sua vez, Moscovich relata o encontro com a pintura de Pechansky como um 
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momento de epifania, pois lhe causou desassossego devido à Beleza, “assim com Bê 

maiúsculo”, como enfatiza a escritora. Para Moscovich, “mesmo sem o contorno das 

bocas” as imagens de mulheres agregadas aos instrumentos e cores soam como 

músicas que expressam nitidamente a grandeza do ser humano.101A parceria nascida 

da admiração mútua resultou em um folheto que traduz em cores e textos a trajetória 

de Pechansky e sua família. 

4.1. O folheto da Lição 

Entre 2002 e 2003, a artista criou os vinte e quatro quadros que compõem o 

folheto e a exposição, além da fotografia origem. Cada quadro recebe um título que se 

encontra em letras destacadas e um subtítulo no qual se lê o número da lição e a cor 

dedicada a  ele. Para se fazer esta análise foram selecionados alguns quadros entre os 

vinte e quatro expostos. Aparentemente não há nenhuma intenção de ‘nomear’ o 

quadro pelas cores predominantes na tela, pois não há uma relação entre a cor 

predominante do quadro e a que o adjetiva. Talvez a exceção esteja no subtítulo que 

se refere à fotografia: âmbar. Uma cor que se reporta ao antigo, transmitindo a 

sensação de sonho de se estar revendo e revivendo uma outra realidade, atemporal, 

fora de um espaço e tempo concretos. Âmbar é também a cor do líquido dourado que 

brota das árvores e conserva dentro das gotas que caem insetos e animais pré-

históricos. Como a resina, a velha fotografia preservou a memória da aula de artes em 

Pelotas, e conservou nela as memórias daquele momento e das pessoas que nela estão 

retratadas. No texto que introduz a fotografia, Moscovich compara o retrato à 

transparência do cristal, pelo fato de essa revelar uma história e, ao mesmo tempo, se 

                                                
101 Prólogo: Lição de Viver n.p)  
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opor à opacidade do âmbar, permitindo que o cristal seja iluminado pelas memórias 

da artista que, dando luz e vida à “velha fotografia” emitem infinitos reflexos “sem-

fim do sempre”102 que reverberam nos retratos pintados de Pechansky.  

Nesse espelho fotográfico, Pechansky além de ver refletida a imagem da mãe, 

vê a si mesma, seja como filha, como mãe ou avó. 

Nesse retrato, minha mãe aparece como mais jovem de seus 15/16 anos 

pintando numa aula do que lá em Pelotas se chamava trabalhos manuais, 

então são 17 adolescentes que são retratadas nesse local que é a escola e 

eu sempre fui fascinada por esse retrato, cresci olhando esse retrato e 

decidi fazer uma exposição baseada nesse retrato aí entra o corpo, né? E 

cada postura de cada adolescente, eu copiei, eu usei para fazer uma 

citação do retrato103 

Ao “(re)copiar” as posturas das adolescentes, Pechansky (re)cria o momento e 

as memórias contidas na velha fotografia com os seus pinceis. Para narrar essas 

memórias, Moscovich busca no Gênesis a fonte de inspiração para os seus textos. Em 

entrevista, Pechansky explica o processo de criação de Moscovich: “O capista parte 

do texto a ser publicado, no caso da Cintia foi o oposto partiu da imagem e criou um 

texto.” 104 Uma linha, nem sempre reta, liga os quadros entre si, tendo como fio 

condutor o momento da criação artística e divina, incorporada na figura do fotógrafo 

do século XX. Essa linha passa por pontos referentes à memória da autora, às jovens 

do grupo escolar de Pelotas, ao judaísmo, ao corpo da mulher, ao diálogo que a artista 

estabelece com pintores famosos e às cores.  

                                                
102 Moscovich, Cintia. A Lição de Pintura. Porto Alegre: Galeria Marisa Soibelmann, 2003.1. 
103 Entrevista com a autora. 4 de agosto de 2010. Gravação. 
104 Ibid. 
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Na época em que as estudantes foram retratadas, houve uma grande imigração 

judaica ao sul do Brasil. Embora em pequeno número, alguns desses imigrantes se 

dirigiram para Pelotas a fim de trabalhar como clienteltchks.105 Pechansky é parte da 

segunda geração de judeus imigrados para essa cidade. Nos seus quadros, ela traduz 

as experiências vividas por ela e sua família nesse lugar, dando-lhe cores do presente 

que se combinam às palavras de Moscovich, pertencentes à terceira geração de judeus 

gaúchos. Como em uma sequência de retalhos/quadros, a memória de quatro mulheres 

judias (a quarta se personifica na neta de Pechansky) vai sendo emendada, alinhavada 

e combinada até formar um grande painel/ folheto o qual artistas e espectadores 

contemplam, refletem e (se)refletem.  

4.2. A fotografia: o Gênesis segundo Pechansky 

 
Fig.  11. Pechansky, Clara. A Lição de Pintura, lição 1: âmbar. 2003. 

 
Representar a natureza nas suas formas e cores marca a característica da obra de 

arte, não importando a mídia utilizada pelo artista. No entanto, nem sempre essa 

                                                
105 Para maior conhecimento sobre o tema, consultar: Lorena Almeida.“Clienteltchicks”: os judeus da 
prestação em Pelotas (RS) 1920-1945. Web. 30 de dezembro de 2011. 
http://www.ufpel.edu.br/ich/ndh/downloads/Lorena_Almeida_Gill_Volume_05.pdf 
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‘imitação’ é  feita de forma exata, pois para o autor o que lhe importa é transmitir, 

através da arte, uma mensagem impactante que leve a uma reflexão. O folheto da 

exposição Lição de Pintura cria uma simbiosis entre três linguagens distintas para 

“imitar” e (re)construir o contexto cultural e social congelado na fotografia de 

1924/24, em Pelotas. Usando a linguagem escrita, Moscovich assim introduz A Velha 

fotografia, Lição 1: âmbar e a brochura da exposição dessa forma: 

Cristal. Os rostos se prolongam para um sem quando e sem por quê: para 

o sem fim do sempre. Os semblantes tão iguais às almas, espíritos e rostos 

frágeis mas perenes mas iguais. A mão que empunha o lápis, que 

empunha o pincel, que acaricia a palheta, a ponta que toca a tela, que toca 

o barro. que toca. Sempre se está por ir, sempre se vai, mas elas as moças 

de mãos, olhos boca. ficaram: o movimento na mão, o gesto em 

andamento, uma coisa sendo sem nenhum nunca desenlace. Agora estão 

sempre indo e estão sempre sendo. Seiva no coágulo do âmbar. cena 

eterna em preto no branco. Para sempre, muito tempo, muito preto e muito 

branco. Tempo demais. Mesmo assim começa. Assim: a lição de pintura. 

Esse texto, localizado abaixo da Velha Fotografia e Lição 1 da aula/exposição 

tenta transmitir a fluidez e a perenidade das lembranças que a imagem traz à pintora e, 

agora, ao espectador. Por marcar a origem da exibição, Moscovich se reporta ao ato 

bíblico da criação divina e o compara ao ato artístico de criar porque a “a mão que 

empunha o lápis, que empunha o pincel, que acaricia a palheta, a ponta que toca a 

tela, que toca o barro, que toca”, semente original do ser humano, dando à pintora o 

poder divino da criação, já que ela ‘ressuscita’ aquelas jovens do sono eterno. O 

movimento incessante do ato criativo é enfatizado pela fala de Moscovich: “agora 
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estão sempre indo e estão sempre sendo”. O uso da palavra sempre estabelece a 

correlação entre fotografia e pintura e o ato de olhar as imagens e (re)viver nelas tanto 

as histórias conservadas no âmbar da Velha Fotografia, como nas memórias da 

pintora: “Seiva no coágulo do âmbar, cena eterna em preto no branco”. Na (re)leitura 

das artistas, o retrato ganha vida rompendo a estagnação do tempo. Essa energia 

propulsora que aparece nos quadros de Pechansky devido à Velha Fotografia é 

reproduzida no texto escrito pela ausência de pontuação entre sentenças, em particular 

quando a escritora se refere às similitudes e à passagem do tempo registradas pela 

imagem fotográfica e o paradoxo contido nela: “Os semblantes tão iguais às almas, 

espíritos e rostos frageis mas perenes mas iguais.” As pausas obrigatórias na leitura 

pela presença de frases curtas é outro recurso que utiliza a escritora para estabelecer o 

paralelismo entre a passagem do tempo e a rapidez com que a pintora “toca na tela.” 

Nesse texto introdutório, Moscovich traz à tona a discussão sobre as semelhanças 

entre as artes que segundo Aristóteles, em Poética, afirma ser uma mímesis, ou 

imitação da ‘realidade’. Na brochura da A Lição de Pintura, Moscovich ‘imita’ 

Pechansky que ‘imita’ a Velha Fotografia, em performances que repetem atos 

constituídos ao longo do tempo. No entanto esse ‘imitar’ não é o copiar 

fidedignamente, é o (re)criar, surgindo portanto, novas criações resultado de uma 

primeira, a fotografia que por sua vez, resulta de outras executando um movimento 

contínuo e infinito. Tem-se, portanto, nesse folheto novos/velhos textos que se 

reproduzem e são retomados  e trazido para o presente através dos corpos, tanto no 

retrato, como nas pinturas e fala das artistas. 

 Como a seiva que atravessa o “coágulo do âmbar da eterna cena em branco e 

preto,” quadros nascidos dela revigoram e a fazem reviver momentos da infância da 
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mãe e de Pechansky. Quando transportadas para a tela, as memórias se movem, falam 

e cruzam a história e a intimidade da artista, tornando-a mais pública e mais pessoal 

em crônicas muito originais e prenhes de contingência; crônicas desses indivíduos na 

família, na escola, no trabalho, no bairro ou na cidade. As palavras de Moscovich 

confirmam a intenção da artista em perenizar o “que criou e nasceu da ponta dos 

dedos”.  

Na fotografia do grupo escolar, entre as dezessete moças que participavam da 

aula, existiam vínculos que foram eternizados na fotografia. A confluência de todas 

para o espaço central da foto marca essa relação mais próxima entre elas. As 

adolescentes parecem estar amontoadas em um só espaço, imóveis. Embora a 

convenção exija que se olhe diretamente para a câmera, algumas apresentam o olhar 

distante como se não estivesse participando daquela performance. Uma delas, 

denuncia esse alheamento através do posicionamento do seu corpo. Ela se posiciona 

em segundo plano, logo atrás da menina que tem um quadro a sua frente. Está de pé, 

sendo a única que não porta nada, nenhum trabalho ou pintura; encontra-se de costas 

para a maior parte do grupo e aparentemente, sua postura denota desinteresse pela 

foto e pelas amigas. Por sua vez, outras jovens seguram os trabalhos, mas fitam o 

infinito. Esses olhares vagos, desconectados com o entorno, remetem ao olhar 

também distante das jovens nos quadro de Liza Schnaiderman, analisados no capítulo 

3. O (des)locamento da mulher frente às sociedades a que pertencem tem sido um dos 

pontos convergentes tanto da literatura como das artes visuais analisadas neste 

trabalho, seja pela doença, como na literatura de Moscovich e Vásquez, ou seja pela 

fragmentação ou (de)formidade retratada, esculpida e desenhada por Partnoy, 

Pechansky, Schnaiderman e Waiser.  



    185 

Cuidadosamente organizada, a sala completa o cenário da fotografia. As portas 

são altas e estão abertas, dando impressão de amplitude, conforto e opulência. O 

aspecto sócio- histórico da imagem fica a cargo da arquitetura e decoração que 

aparecem na porta central da sala em estilo art-déco. Localizados atrás das jovens 

estão vasos e quadros já prontos, como prova da eficiência e produtividade da aula. À 

entrada da sala, encontra-se uma mulher mais alta, de aspecto sombrio, portando um 

avental impecável. Para o espectador, poderia ser a professora do grupo, pois 

apresenta traços mais maduros na sua fisionomia. Ela olha diretamente para a câmara 

e tem ao seu lado o único trabalho artístico já terminado. A roupa, à exemplo das 

outras moças, também está limpa para uma aula da pintura, o que marca o caráter 

performático da fotografia de ratificar a importância do curso e mostrar a sua 

eficiência e utilidade para aquelas jovens e a comunidade de Pelotas. Retratando as 

alunas com a professora e os trabalhos, o colégio legitima o trabalho que oferece, 

conservando-o para a posteridade.  

Outro fator que denota o caráter econômico- social da fotografia se encontra 

marcado nas roupas das jovens, impecáveis, limpas e bem elaboradas; um traço 

distintivo entre ela, que ocupam o espaço burguês inclusivo da sala de arte e a 

“menina que espia” que se veste de forma simples e se encontra fora da sala, no 

corredor, um lugar de passagem, onde não há portas ou janelas que o iluminem. Esse, 

o espaço localizado no meio de outros, aquele que marca a fronteira, portanto o 

liminal, isto é, o da exclusão do grupo. Ela é a única que não foi ‘preparada’ para ser 

clicada pela máquina, constituindo “elemento heterogêneo, que não pertence àquele 

mundo” (Barthes 40). Embora fosse parte do material humano do grupo escolar, ela 

não estava na aula de Trabalhos Manuais, aparentemente “era alguém que trabalhava 
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na escola.”106 Há nesse ‘olhar’ algo de curioso e de medroso. A “moça que espia” está 

em diagonal, não apresenta uma postura definida, seus braços cruzados denotam a 

necessidade de estar ‘invisível’. O espaço dela é o da obscuridade, da ‘ invisibilidade’ 

social. Na exposição, Clara Pechansky ‘dialoga’ com essa situação traduzindo-a para 

a pintura. Outro ponto a se observar é a cor da pele escura da jovem fato que, no 

Brasil, indica pertença a camadas inferiores da sociedade e talvez, por esse motivo, a 

ela não lhe foi permitido ser parte da fotografia, já que a função dessa era registrar a 

participação dessas estudantes em uma aula que era considerada específica para 

mulheres burguesas. Aprender trabalhos manuais fez parte do currículo escolar nas 

escolas dedicadas ao ensino feminino até meados dos anos setenta. Essas 

particularidades refletem a falta de preocupação em tornar essa imagem algo 

universal. Ao contrário, o intento era direcioná-la a um grupo seleto de pessoas, 

atendendo aos padrões estéticos e sociais delas. 

4.3. Fotografia e pintura: uma simbiose  

A fotografia, invenção do século XIX, procurava imitar o novo ritmo veloz que 

se impunha com a Revolução Industrial. Ela responde a necessidade de ‘superar’ o 

Realismo presente na pintura e na literatura através da captação da realidade 

instantânea e ‘verdadeira’ impondo-se universalmente e superando a lacuna deixada 

pela pintura. As novas formas de expressão favorecem movimentos de vanguarda 

artísticos e literários que vêm na tecnologia uma aliada para o rompimento dos velhos 

paradigmas e formas expressivas. O Manifesto Futurista de Fillipo Tomaso Marinetti 

nega “a imobilidade pensativa e sonâmbula da literatura e enaltece a insônia febril, a 

                                                
106 Clara Pechansky. Entrevista com a autora. 6 de Agosto de 2010. 
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velocidade e o salto mortal da fotografia.”107 O novo invento permitiu o registro 

automático dos acontecimentos, congelando-os e perenizando-os.  

Registrada a princípio como daguerreotipia, em função do nome do seu inventor 

Louis-Jacques Mandé Daguerre, em 1839, a fotografia foi utilizada inicialmente para 

fins comerciais. No entanto, foram as ciências médicas e sociais que fizeram da 

fotografia seu instrumento principal no campo de trabalho. Nessa época, as teorias 

evolucionistas marcavam a importância da classificação e da organização a fim de 

entender o processo da criação humana. A fotografia foi um dos instrumentos 

utilizados para essa ‘classificação controladora’. Fotos de criminosos, prostitutas, 

doentes mentais, homossexuais eram organizadas em arquivos e catalogadas sob a 

supervisão dos “Aparelhos Controladores de Estado.”108 Segundo Barthes, fotografar, 

além de congelar uma imagem no passado e perenizá-la no presente, também é 

possuir o referente, o objeto fotografado e estabelecer com ele uma relação de 

domínio e poder. Ao tentar deter a realidade quase inacessível através da fotografia, o 

espectador se apodera da imagem ou é possuído por ela. Não se pode possuir a 

realidade, mas pode-se ‘possuir’ imagens. Apoderar-se do mundo na forma de 

imagens é, precisamente, reexperimentar a irrealidade e o caráter distante do real 

(ibid180). A sensação de poder que esse controle dá transforma a fotografia em um 

objeto de gozo tanto individual como coletivo gerado por uma (co) dependência entre 

imagem e espectador. Segundo Susan Sontag, a sociedade capitalista usa as imagens 

com o objetivo de estimular o consumo e anestesiar as diferenças de classe, raça e 

sexo através de uma grande quantidade de entretenimento e informação a fim de que 

                                                
107 Filippo Tommaso Marinetti. O Manifesto Futurista (1909).  
108 Aparelhos controladores de Estado é um termo cunhado por Louis Althusser (1999) para se referir 
às instituições que controlam o discurso social.  
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se possa produzir mais, manter a ordem e dar empregos aos burocratas (195). Essa 

relação entre capital e sociedade está registrada nas imagens captadas pelas câmeras 

desde o momento do seu invento. Como parte importante para a organização do 

arquivo da memória cultural e social, devido ao acesso que dá ao passado, a fotografia 

facilita olhá-lo e analisá-lo “tal e qual como foi.” Devido ao caráter abstrato da 

memória, a relação entre essa e a imagem fixa se altera conforme o ‘olhar’ do 

espectador. Na realidade, o que se modifica é o valor dado a ela, a importância e o seu 

significado e a forma como é apresentada, como coloca Diane Taylor; confirmando o 

caráter flexível e “líquido” das pessoas e sociedades formadas por elas (19). A 

fotografia da brochura de Pechansky é um bom exemplo disso, pois embora seja uma 

simples foto de um grupo escolar no interior do Rio Grande do Sul, permite analisar 

as dinâmicas econômicas e sociais que moviam aquela comunidade, passando a ter 

um outro nível de significação a partir do momento em que a pintora a utilizou para 

(re) contar a história da sua mãe e da família através dos quadros pintados por ela e o 

olhar do espectador ao vê-la no ‘original’ e nas citações pictóricas criadas pela artista 

gaúcha. 

A fotografia em geral tem algo de mórbido, mas ao mesmo tempo, de vida ao 

abrigar em si essas duas vertentes opostas do ciclo de vida humano a um só tempo, 

tornando-se um paradoxo. Quando se pensa na fotografia do grupo escolar, vem à 

tona o noema da foto, ou melhor o referente, o “Isso-foi” da fotografia, pois, as jovens 

que aparecem nela existem porque estão na fotografia, no entanto, elas pertencem ao 

passado, elas “já-foram” (Barthes 1984). Essa ideia de “já-foram” tem relação não 

somente com o passado fotográfico, mas com a própria vida. Pela idade do retrato, 

sabe-se que provavelmente a grande maioria dessas adolescentes já estejam mortas, 
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mas ‘vivas’ através da fotografia. O que foi visto estava lá, entre o infinito e o sujeito 

(operador e espectador).  

Quando se olha a fotografia do grupo escolar, confirma-se que ele existiu, que 

as meninas estudavam as artes mais diversas. Ou seja, uma prova da existência dessas 

pessoas, embora não haja uma forma de (re)memorar, salvo de certificar a existência 

delas. O que se vê não é lembrança nem imaginação do fotógrafo, mas o que 

realmente existiu naquele momento passado. Essa relação íntima com a ideia do 

acontecido é o que Barthes denominou de “nostalgia”. O fotógrafo trabalha com o 

real, ele não faz ficção, nem cria fatos, ele retrata os fatos e os acontecimentos que 

existiram em um determinado passado e os transforma em signos que serão 

interpretados diferentemente por cada um que com ela tenha contato. Por ser 

considerado um signo, a fotografia passou a ser objeto de estudo da Semiótica, ciência 

cuja função é analisar as imagens nos seus detalhes buscando encontrar nelas 

elementos que retomam signos ou símbolos tradicionais e que se encontram 

guardados no “arquivo” da memória do espectador. Por trazer em si ressonâncias do 

passado, a fotografia atua como um intertexto de vários mais antigos, e ao mesmo 

tempo, permite a criação de  novos nascidos do diálogo entre eles, exatamente como 

faz Pechanksy com a foto do grupo escolar, seus quadros e os textos de Moscovich. 

Victor Burgin classifica a fotografia de manipulativa, explicando que essa é o 

resultado da escolha do fotógrafo, que faz a seleção do que deseja fotografar e como 

fazê-lo. Com sua máquina ele pode ressaltar ou anular o que pretende ver publicado. 

Na atualidade, com o advento dos programas de photoshop, também é possível alterar 

cores, expressões, iluminação, foco etc (41). As imagens que povoam o cotidiano dos 

jornais resultam desse processo, pois as escolhidas para publicação são aquelas que 
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preenchem o desejo, ou melhor, as expectativas do público pelo outro. Por isso, a 

fotografia é considerada um instrumento político, que “transforma o mundo em um 

objeto de contemplação estética” (ibid 41).  

O retrato, matriz da exposição Lição de Pintura de Clara Pechansky também se 

insere nessa classificação desde quando a pintora o escolheu entre tantos outros do 

álbum familiar, porque esse encerra um momento histórico da sua família e, ao 

mesmo tempo, traduz uma ocasião cultural e social da pequena cidade de Pelotas.  

A fotografia, quando analisada sob o ponto de vista da sociologia, se relaciona 

diretamente com a burguesia e a necessidade de referência social. Com o advento da 

fotografia, o álbum de família passou a ser uma relíquia cuidada e preservada 

cuidadosamente como um livro de histórias silencioso, no qual os personagens olham 

diretamente para a espectador que os interroga à cerca do próprio passado. Mortos e 

vivos se encontram através do olhar, passado e presente se chocam tendo como elo 

comum a fotografia, metáfora muda de um momento distante. Ela é crucial para 

marcar fatos importantes na vida de cada um como revela o retrato tirado entre 1924/ 

26 da aula de Trabalhos Manuais do Grupo Escolar Félix da Cunha. Naquele 

momento, as moças que ‘posaram’ para o fotógrafo transmitiram para a história tanto 

delas como da escola, da cidade e das famílias a importância daquela aula, dando-lhe 

continuidade ao longo dos anos. Como pode se dar continuação a um acontecimento 

de quase um século? Olhar para a fotografia das moças é como ressuscitá-las do sono 

letárgico e vê-las atuar. Cada vez que se olha para elas é como se o olhar do 

espectador lhe desse vida, conversasse com elas e admirasse os seus trabalhos e suas 

performances que são (re)criadas, alteradas e exaltadas nas pinturas da artista e textos 

da escritora. 
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Segundo Merleau-Ponty, “se nenhuma pintura conclui a pintura, se mesmo 

nenhuma obra está absolutamente concluída, cada criação muda, altera, esclarece, 

confirma, exalta, recria ou cria de antemão todas as outras” (92). Fazendo uso da 

metalinguagem, a “Lição de pintura” fala da pintura, da arte de criar, através da 

pintura um diálogo com outras linguagens como a literatura e, ao mesmo tempo, 

“esclarecendo, alterando e exaltando” e dando voz a memórias silenciadas na mudez 

das imagens. A influência da fotografia sobre a pintura e vice versa ocorre desde o 

invento da primeira. “O pintor constrói, o fotógrafo revela” (Sontag 109). Na verdade, 

ao (re)velar, o fotógrafo, como o pintor, (re)constroem novos textos e novas 

realidades. 

Embora o Gênesis afirme que na criação do mundo, “o princípio foi o verbo”, 

em verdade a comunicação entre os humanos se deu através dos sinais e das imagens, 

ou melhor, das pinturas nas paredes das cavernas. Os primeiros humanos (re)criavam 

a natureza com o intuito de dominá-la e conquistá-la para a suas necessidades diárias. 

À medida que evoluiu, a humanidade passou a usar a pintura não somente na estética, 

mas também, como meio de comunicação. Como a fotografia, a pintura também está 

diretamente relacionada à visão, sendo que, ao contrário da fotografia, que trabalha 

diretamente com a realidade, a relação entre o espectador e o quadro está mais ao 

nível simbólico, metafórico. A pintura está mais relacionada com as questões formais 

do estilo, enquanto na fotografia tudo é importante. A pintura tende para o lado da 

abstração (Sontag 109). Mesmo quando tem a intenção de pintar a ‘realidade’, o 

pintor adiciona à essa, cores que podem ser diferentes do que deseja traduzir. Por sua 

vez, o fotógrafo quando retrata a ‘realidade’ utiliza recursos como luz, foco, distorção 

que contribuem para traduzir uma visão particular que ele tem do objeto fotografado 
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por ele. No entanto, segundo ressalta Berger, tudo depende “da forma como vemos” o 

quadro, pois tal qual o ‘olho’ da câmera, o olho do pintor e do público passaram a ser 

móveis, dinâmicos, permitindo ‘interpretar’ uma obra sob ângulos e perspectivas 

distintas (2002). A mobilidade da arte, introduzida pelo uso da máquina fotográfica, 

proporcionou também à pintura, a sua reprodução e o seu deslocamento para outros 

lugares que não um museu, igreja ou galeria. A fotografia democratizou a pintura, 

pois ampliou o acesso de outras camadas sociais ao que antes somente era permitido a 

reis, nobres etc. Ao mesmo tempo, essa mobilidade diversifica os olhares sobre uma 

obra de arte tornando-a, às vezes, objeto de mitificação ou de trocas e lucros 

milionários. Walter Benjamin denomina de aura, ao que dá o valor de autenticidade 

da obra de arte, assim como o hic et nunc109 que avalia a originalidade da obra (15). 

Parte dessa economia de movimento, a pintura passa a ser objeto de contemplação 

popular, seja em um museu, seja através da sua reprodução na parede de uma casa, 

escritório ou lanchonete, portanto o que muda a relação entre quadro e possuidor é a 

forma como ele é visto ou contemplado.  

De qualquer maneira, a obra de arte continua relacionada ao poder aquisitivo, à 

influência na sociedade, pois quanto mais influente e próspera, mais acesso a pessoa 

terá às obras originais que resumem em si aura e hic et nunc. Diante de um quadro 

original, o espectador se sente em contato com a realidade do artista e de si mesmo. 

Observar uma pintura é estar diante da mão do artista que sonha o mundo que deseja 

representar.  

Osvaldo Filho, citando a Merleau-Ponty, diz que para o filósofo francês, a 

pintura agrega duas facetas, sendo que a primeira está relacionada à mão do pintor, os 

                                                
109 Aqui e agora. 
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gestos que utiliza para criar cada traço ou pincelada; a outra se refere à forma como 

esses gestos realizam a intenção de significação que o pintor procurava. A mão que 

freneticamente passeia pelo quadro, trabalha através de metáforas, símbolos e signos a 

exemplo da poesia. O pintor é um poeta que tenta (re) traduzir na tela a beleza do 

momento captado através do olhar, em um tempo que “escorre como água intinerante 

de significações” (117). Aprisionada, a beleza se propaga e se torna infinita através da 

miríades de olhares a que será submetido o quadro. Nos quadros de Pechansky, mão e 

o pincel multiplicam o momento efêmero da fotografia tirada entre 1924/24 que 

‘escorre’ nas telas, desaguando em novas imagens da exposição A Lição de pintura, 

em 2003.  

A estreita relação entre pintura e literatura toma impulso no século XIX. 

Autores como Charles Baudelaire (França, 1821-1867), Machado de Assis (Brasil, 

1839-1908), Eça de Queirós (Portugal, 1845-1900) entre tantos outros, utilizavam a 

descrição detalhada de personagens e lugares a fim de permitir aos seus leitores 

‘visualizar’ em como em um quadro o que eles descreviam. Embora a fotografia tenha 

surgido com o intuito de fazer os registros ‘mais reais’, falta-lhe a essa a linguagem 

oferecida pela literatura. A identificação entre ambas se dá porque elas tentam 

‘traduzir’ para telas e papeis o mundo ideal do qual falava André Malraux (França, 

1901-1976).110 Embora ‘copiem’ do mundo real as imagens, frases e versos, os que 

esses registram é o próprio imaginário do pintor e do escritor cuja intenção é fazê-lo 

perceptível visualmente.  

Cada um a sua maneira, na literatura, as imagens vão surgindo à medida que a 

narrativa ocorre, na pintura, elas aparecem em um mesmo tempo e em um mesmo 

                                                
110 Le Musée Imaginaire de la Sculpture Mondiale. Nrf. Paris.1951. 335. 
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espaço, tudo em uma só vez. Em narrativas e poemas, a ilustração auxilia ao leitor na 

‘visualização’ de personagens e lugares, estabelecendo uma relação simbiótica com a 

narração. Por sua vez, os textos literários enfatizam a descrição de cores e detalhes 

pictóricos. Essa simbiosis que se estabelece entre literatura e artes visuais é o  que 

caracteriza a brochura da Lição de pintura. A relação entre a fotografia, os quadros de 

Pechanky e os textos de Moscovich, mais uma vez, reafirma a percepção de que 

nenhuma arte pode ser vista como um fenômeno isolado, pois essas expressões do ser 

humano podem ser distintas no seu aspecto e conteúdo, mas se igualam quando 

tentam ‘traduzir’ o mesmo momento histórico e social. Cada quadro da exposição se 

encontra dentro da fotografia, ou melhor, em cada pintura há a fotografia vista através 

do olhar de Pechansky e da escrita de Moscovich. Na realidade, o processo criativo da 

artista se confunde nas palavras-adjetivo da escritora com a criação da humanidade. 

No folheto, palavras, cores e formas se igualam ao barro utilizado por Deus ao dar 

forma ao homem e à mulher. Esse olhar produzido a partir do lugar da artista que 

toma conhecimento do que vê e transforma em informação o objeto visto (re)criando 

e (de)formando-o em vários outros corpos com inscrições diversas.  

4.3. Os vários corpos da “velha fotografia” 

 
Fig.  12. Pechansky, Clara. Lição 2/Moça (Sonia) desenhando: verde. 2003. Nanquin, colagem e 

acrílico s/papel. Galeria Soiberman. Porto Alegre. 
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O quadro acima é o primeiro do folheto. Em primeiro plano, uma mulher 

aparenta pintar, seu olhar revela um vazio e alheamento ao que se passa em seu 

entorno, embora tenha a sua frente tela e pincel. Ela fita outro ponto que não a tela 

com que trabalha. Esse olhar ‘fala’ com o espectador invisível que passa a ser parte 

dessa performance no momento em que observa o quadro. Ao seu lado, duas jovens 

conversam. Uma delas porta um violão. Sendo uma citação da fotografia, conforme 

coloca a pintora, essa jovem abre e ratifica o objetivo principal da exposição: falar da 

mãe da pintora, Sonia, a “moça desenhando.” Como na velha fotografia, no quadro A 

moça(Sonia) desenhando, lição 2:verde, ela está em primeiro plano. Através do texto 

de Moscovich: “aos homens que cedo partem para sua longa viagem e se transformam 

em espectro, em um fantasma” o leitor-espectador toma conhecimento de que Sonia 

agora é um ‘fantasma’ que povoa a memória da filha e que representa a imagem a ser 

copiada. De acordo com Halbwachs, no processo da memória: “Um rosto não é 

somente uma imagem visual. As expressões, os detalhes de uma fisionomia podem 

ser interpretados de muitas maneiras, conforme as pessoas que o cercam, conforme a 

direção do nosso pensamento nesse ou naquele momento” (56). 

Na exposição da filha, Clara, Sonia adquire várias imagens, uma hora como a 

adolescente judia, cedo exilada do seu país; outra como a encarnação da “mãe judia,” 

protetora e centralizadora dos afetos. No olhar da memória da pintora, desponta-lhe a 

figura materna, mesmo que no ‘original’ do retrato Sonia fosse uma menina. Esse 

quadro/ memória, nascido “da ponta dos dedos” de Pechansky, uma vez mais “vibra 

na órbita da sua existência” e invade o espaço privado da sala de aula a fim de mostrar 

o cotidiano das mulheres daquela comunidade. O subtítulo o adjetiva com a cor verde 

que resume em seu simbolismo a ambiguidade da doença, morte, da criação e da 
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esperança: “Todo digno criado pelo homem fica. Só o homem, surgido da instância 

suprema cumpre o desígnio de ir cedo demais. Dele só resta o que criou. As coisas 

criadas, porque querem seu estado de coisas, ficam. Nelas, por piedade, mora aquele 

que as gerou.”   

Embora o tom altivo e bíblico do texto de Moscovich reflita a dureza do 

discurso divino, o quadro transmite, através de suas cores pasteis, o aspecto feminino 

da aula, são essas cores que ‘contam’ parte da história que Charles Baudelaire, em 

Salão 1846, denominava de mélodie. “S’il est mélodieux, il a dejá un sens, et il a dejá 

pris sa place dans le répertoire des souvenirs”(11).111 Ao olhar o quadro de Sonia 

desenhando, emanam vozes que saem dessa harmonia de cores e traços. Ao fundo, 

duas jovens conversam e acompanham a ‘canção’ do passado com um violão, esse 

fornece a música que substitui a impossibilidade da fala, da voz dessas mulheres. 

Como falar se elas não têm boca, se não há palavras porque outros têm esse poder? É 

exatamente a ausência delas que  intriga o espectador. Rafael Malagon Oviedo explica 

que na teoria freudiana, sonhar com a perda de um dente esta relacionada à castração 

e compara a perda dos dentes da boca à circuncisão, ritual praticado pelos judeus 

como parte do pacto de fé com Deus. Enquanto a circuncisão, a falta de uma parte do 

corpo, no homem judeu representa o pacto divino com Deus, na mulher judia, a 

ausência das bocas nos quadros de Pechansky representaria o silenciar-se e tornar-se 

um indivíduo sem voz própria, submetido à castração diária. A falta da boca serviria, 

ao mesmo tempo, para marcar a falta de representação feminina, pois em “uma 

linguagem difusamente masculina, uma linguagem falocêntrica, as mulheres 

constituem o irrepresentável, isto é, o que não pode ser pensado... nem restringido, 
                                                
111 Se tem música, já tem um sentido próprio e, dessa forma, conquistou o seu lugar nas memórias. 
Minha tradução. Charles Baudelaire acessível em http://litteratura.com.  
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nem designado” (Butler 28-29). Dessa forma, a ausência, em lugar de esconder, 

revela a interdição do discurso feminino, legitimado pelas ‘sagradas’ escrituras 

iniciadoras de um processo que se estende até a contemporaneidade e atinge outros 

grupos minoritários, além da mulher judia e latino-americana. Lya Luft, perguntando-

se sobre o porquê da ausência de bocas nas imagens, afirma que nos quadros elas 

estão “não fechadas, não caladas, mas ausentes: talvez porque os segredos que fossem 

nos dizer, caso existissem, sejam pungentes demais” (79).112 Quando questionada por 

que não colocava bocas em suas personagens, Pechansky respondeu que: 

não tinha uma razão ou explicação para isso, elas simplesmente não 

tinham bocas. A boca foi desaparecendo do meu trabalho, quando me dei 

conta, através de uma jornalista que me perguntou por que faltava boca. 

Eu já vinha desenhando algum tempo, foi um processo que aconteceu, não 

sinto falta... O processo de criação não é consciente. Ele se mantém num 

nível de quase pré- consciência, porque se eu ficar num nível consciente, 

eu vou parar de pintar. Eu tenho que deixar a minha imaginação flutuar, 

deixar sair o que é necessário que saia para que eu possa me expressar, 

depois quando o trabalho tiver pronto, eu posso olhar pra ele e refletir. Só 

que não cabe ao artista tirar conclusão ele deve ser feito pelo outro. Ana 

Carolina estava no atelier e comentou que nunca a tinha visto pintar... 

havia um quadro. Você pode ver a vó pintar e só que tu pode também 

pintar junto. O que que ela fez? Era uma grande mulher, havia uma flor 

aqui e a primeira coisa que ela fez foi colocar uma boca. Eu tenho essa 

foto, dela tendo pintado a boca vermelha na pintura. Aí... aquela boca não 

                                                
112 Luft n. d. 
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tava de acordo com a minha cabeça, então eu negociei com ela o seguinte: 

tira a boca e eu deixo tu pintar todo o vestido da moça e ela topou. Ela 

então pintou a parte debaixo do quadro e eu tirei a boca e ficamos de bem. 

(Pechansky, entrevista com a autora) 

Aqui dá-se um grande pulo na sequência dos quadros da brochura para ligar a 

declaração da pintora a um episódio que une as duas pontas da sua narrativa pictórica: 

a interferência da neta Ana Carolina, pertencente à terceira geração de judeus da 

família Pechansky. 

 

 
Fig.  13. Moça Alta com vaso de borboletas (com Ana Carolina)/ Lição 24: vermelho. 2003. 

Acrílico sobre tela. Galeria Marisa Soibelmann, Porto Alegre. 

 
Acima o quadro do qual fala Pechansky: Moça alta com vaso de 

borboletas(com Ana Carolina), lição 24: vermelho, último na sequência da brochura, 

denotando a intenção da pintora em marcar a continuidade da genealogia das 

mulheres judias artistas. A ‘lição’ aprendida com Ana Carolina é adjetivada de 

vermelho, a cor do sangue propulsor da vida que se multiplica. Posicionada do lado 

direito do quadro, ocupando quase toda a tela, a “grande mulher” continuou sem boca, 

sem voz. Há algo de andrógino nela; uma rigidez de expressiva que transparece no 
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olhar direcionado ao espectador que se encontra fora da tela. Pela forma como segura 

o pincel com a mão direita, prepara-se para pintar em uma tela invisível no quadro. O 

amarelo imprime luminosidade ao corpo da moça. Manchas brancas e amarelas 

revelam uma mão (de)formada que quase desaparece e se confunde com o vestido de 

flores, como acontece com a mão esquerda que está invisível para o espectador. 

Posicionado atrás e do lado esquerdo da tela está um vaso com um verde 

predominante, contrastando com a intensidade do vermelho e do púrpura da flor cujo 

tamanho desproporcional revela a sua importância. Essa é a flor, objeto de negociação 

entre neta e avó que desejava manter marcada a falta de representação feminina na 

cultura judaica e latino-americana, metaforizada na falta da boca. 

“Menina-filha com mel- pintou borboletas. Desabrochadas, salpicam de açúcar 

a tela. Borboletas, mel bom que vem da filha. Tu neta, vieste de mim pela tua mãe. Tu 

vieste dela: açúcar, borboleta. Mel bom que vem da vida.” Na metáfora da borboleta, 

Moscovich destaca a ‘metamorfose’ que ocorre a cada geração nessa linhagem de 

mulheres artistas judias. Esse animal representa a alma do ser humano, a 

transformação e a mudança de um estágio para outro, a liberdade, essa representada 

no desejo da neta em dar voz as mulheres de Pechansky. No olhar da “menina-filha,” 

as jovens da fotografia 24/26, (re)lidas pela avó, desabrocharam em flores e devem 

ser (re)pintadas com pinceladas que definem a nova geração. 

Ana Carolina é fruto de um casamento multiétnico, o que posiciona Ana em um 

espaço fronteiriço, no qual se articulam duas culturas: a brasileira e a judaica. A neta 

se permite negociar novas formas de expressão e valores que não se encontram ou não 

se encaixam nos códigos culturais judaicos e latinos tradicionais. O (des)locamento de 

Ana se insere naquele definido por Caren Kaplan como um mundo no qual é possível 
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ver e filtrar elementos impostos do primeiro mundo, inserindo significados locais que 

produzem indivíduos e culturas híbridas, desestabilizando antigas convenções 

(188).113Por esse motivo, a mulher de Ana tem uma boca. No entanto, por ela viver 

em um espaço mais flexível e mais diversificado, é possível negociar e aceitar as 

diferenças, no caso, a ausência da boca nos quadros da avó. Através do diálogo entre 

avó e neta, se percebe um processo geracional que marca as mudanças das dinâmicas 

sociais com relação às mulheres. Pechansky, por pertencer e estar traduzindo imagens 

de gerações anteriores, imprime nas suas pinturas a sistemática castração do discurso 

imposto à mulher judia. A neta, por sua vez, propõe a avó uma nova forma de contar a 

história de Sonia, a mãe e bisavó, capítulo inicial dessa história.  

4.4. O corpo protetor: a mãe 

De acordo com as tradições judaicas, à mulher cabe o papel de transmissora das 

tradições sociais e religiosas e também de ser responsável pela criação e educação dos 

filhos. As funções maternas se restringem ao espaço da casa e, por isso, muitas vezes, 

ela é retratada como excessivamente zelosa com os filhos a ponto de sacrificar-se e 

anular-se para cuidar deles. Essa relação obsessiva entre mãe e filhos se agrava 

quando se pensa na imigração e deslocamentos para outros países, quando o 

desconhecido e o novo representam uma ameaça para a família imigrante. Embora a 

mãe judia seja uma criação americana do início do século XX, em muito se assemelha 

ao estereotipo da mãe latina no que se refere ao excesso de proteção e valores 

relacionados à família. Niobe Way, analisando os filhos de imigrantes latinos nos 

Estados Unidos, explica que esses jovens são obrigados a incorporar desde cedo a 

importância dos laços familiares e o respeito pelos mais velhos e pela memória 

                                                
113 Minha tradução. 
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desses. Por outro lado, são orientados sobre a importância de aprender costumes e 

cultura do país para onde imigraram, tornando-se biculturais (123).  

No novo país, por questões de acomodação linguístico, Sonia passa a se chamar 

Sarah, o seu duplo aculturado que aprendeu português facilmente e estudou em uma 

escola pública da cidade de Pelotas. No Brasil, a jovem russa recebe esse novo nome 

a fim de facilitar a pronúncia e adequá-lo ao idioma português. Pechansky afirma que 

Sonia era fluente em português, o que lhe permitiu frequentar a escola pública. 

Mesmo em posição de (des)locamento, a moça judia é capaz de fazer o que Gilles 

Deleuze e Félix Guatari descrevem como a habilidade de criar novas formas de 

comunidade, outros níveis de significação e sensibilidade (17).114  

O nome Sarah também a identifica mais como a religião judaica. Sara ou Sarai é 

a esposa infértil de Abraão que para ser abençoada por Deus deve ter o nome trocado: 

Quanto a sua esposa Sarai não lhe chamará Sarai, Sara será o seu nome. Abençoá-la-

ei, e também dela te darei um filho; sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações; reis 

de povos sairão dela (Genesis 17.15-16). O código linguístico, como assinala Silviano 

Santiago, exerce um papel importante no processo de aculturação e na formação de 

um novo código que corrompe a unidade daquele imposto pelo elemento dominante 

(4). Sonia, por ser imigrante judia e russa, agrega em si esse processo subversivo, pois 

fala iídiche, o idioma híbrido formado pelo alemão e pelo hebraico. O iídiche, falado 

pelos judeus pobres do Leste Europeu, foi estigmatizado como a língua impura e 

incompreensível do povo judeu, marcando a diferença e a superioridade do 

Cristianismo frente a esse povo (Gilman 18-19). Ao chegar ao novo país, Sonia, que 

                                                
114 Minha tradução. 



    202 

passa a ser Sarah, adiciona ao seu código linguístico, o português. Sonia é vista como 

uma mulher que:  

tem uma personalidade plural, opera em um modo pluralístico, nada é 

posto de lado, o bom, o ruim e o feio, nada é rejeitado, nada abandonado. 

Não apenas sustenta contradições como também transforma a 

ambivalência em uma outra coisa. (Anzadúa 706) 

Essa maleabilidade permite que as (de)formidades dos corpos reflitam não 

somente as memórias de lugares e fatos que contribuíram para essa (de)formação e 

que se encontra no corpo/inconsciente coletivo do povo judeu da todas as gerações, 

como também as marcas deixadas pelo processo de aculturamento pelo qual passaram 

e que se encontra plasmado no cotidiano das gerações subsequentes. Na brochura de 

Pechansky, texto e imagem se juntam para transformar o passado em algo mais 

maleável. No texto de Moscovich ela espera o “sulco do pincel” para ser (re)colocada 

no espaço mais justo e iluminado pelo dourado como o que se vê em “a menina de 

ouro” da pintura abaixo analisada em seguida. 

 
Fig.  14. Pechansky, Clara. A menina de ouro, lição 5:branco. 2001. Nanquim, colagem e 

acrílico s/papel. Galeria Marisa Soibelman. Porto Alegre. 
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Alguns quadros da exposição se caracterizam por retratar Sonia na posição de 

mãe, de protetora da filha e das outras jovens que compõem a imagem, as irmãs da 

pintora, talvez. Sonia está, na maioria das vezes, colocada atrás, como um anjo 

guardião que observa as outras. Essas jovens se encontram tocando instrumentos 

como o violoncelo e a corneta, enquanto ela apoia o ombro da “menina de ouro” que 

pinta, repetindo o movimento inicial da progenitora: “As gerações como espelho: tu 

sou eu e todas somos nós. Laços que superam o mandato do sangue.” Segundo a 

artista, a música sempre foi um elo entre os componentes da sua família: “Sou de uma 

casa musical... eu toquei piano até os sete anos, toquei violão, minha família toda 

tocava, é uma casa musical. Temos uma relação forte com a música.”115 Em uma das 

suas entrevistas, Pechansky explica que existe entre os judeus uma lenda que explica 

a importância do violino para os judeus, pois esse é um instrumento fácil de se levar 

durante as fugas.”116Ainda que os quadros de Pechansky não mostrem temas judaicos 

de forma explícita, a obra, por ser autobiográfica, está impregnada de referências ao 

judaísmo, que se complementam nos textos de Moscovich. A artista diz ser: 

“extremamente ligada ao judaísmo, mas não sou religiosa.” Em outro quadro, o 

processo de espelhamento se repete e a artista continua o “sublime movimento” de 

(re)contar a sua trajetória de sua vida e da criação artística. 

                                                
115 Entrevista com a autora 4 de agosto de 2010. 
116 Entrevista com a autora 04 de agosto de 2010. 
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Fig.  15. Pechansky, Clara. O conservatório, lição 10: verde-água.2001. Nanquim, colagem e 

acrílico s/ papel. Galeria Marisa Soibelman. Porto Alegre. 

 
 

O título da tela acima se refere ao lugar onde se ensinam dança, música, pintura 

e outras artes. Nela,Sonia aparece ao fundo, com roupas mais escuras. Ela observa a 

filha pintando. Sonia cede o lugar de criadora para a filha. Na lição 10, a “menina de 

ouro” aparece sentada, tendo a tela a sua frente e preparando-se para executar o 

movimento de criação, iniciado com a mãe na fotografia de 24/26. Esse exercício de 

aprendizado e criatividade é definido por Moscovich como uma “coisa” indefinível  

Que coisa é essa que cai como um raio sobre nossas cabeças, sempre de 

repente, sempre? Que coisa é essa líquida como beijo no azul, impossível 

como beijo sem boca, precária como beijo no doce? Que coisa é essa, que 

coisa que marca a ruga do velho, que transluz no olho do moço? Que 

coisa é essa que está em todas as mulheres, que, ainda rastejando na 

tortura das sombras, tanto mais ama a luz? Seis são as mulheres, sem lábio 

sem azul sem rendição. Um pincel por acariciar a tela, boca de amante, 

rosto do amado. Começa o sublime movimento. 
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 A escritora dedica às mulheres o poder de resistência na sombra da própria 

existência. Nas palavras de Moscovich, a mulher judia não traz a divindade 

representada pelo azul, porque ela não se rende. A tela é para a artista o lugar da 

resistência, a qual é feita de maneira “sublime” e persistente, no entanto presente em 

todas as gerações e que se revela seja por uma ruga ou seja pela luz dos olhos dos 

mais jovens. Segundo a pintora, o processo da criação artística está vinculado ao 

inconsciente. O texto de Moscovich fala de seis mulheres, seis foram os dias da 

criação, portanto seis são as mulheres de Moscovich e Pechansky, sem bocas, 

(de)formadas que possuem o poder da criação tornando-se as criaturas primeiras. 

Dessa forma, invertendo os papeis entre criador e criaturas, elas (re)contam a história 

do Gênesis e passam a ser as “mães” da humanidade em lugar de Adão. 

Nesse mesmo quadro, destacam-se duas jovens que permanecem na 

obscuridade, o jogo do claro/escuro marca a relação visibilidade/invisibilidade, 

destacado pela presença de tonalidades que se opõem. A escolha das cores, segundo 

Baudelaire, dão estilo e sentimento e combinam com o temperamento de quem as 

escolhe (11). O risco rápido não detalha cada parte do corpo das moças, não há 

simetria nos seus rostos que se destacam pelo olhar que elas trocam com os 

espectadores. Os olhos são definidos popularmente como o espelho da alma, isto é, 

através deles, o indivíduo se  denuncia e se revela para quem o vê. No quadro 

algumas olham diretamente para a obra sendo composta pela jovem e outras 

direcionam para o espectador. Mesmo sem bocas, essas jovens deixam a sua marca 

pelo olhar. Nos textos antissemíticos, o olhar judeu é definido como “closely set eyes” 

que denunciam a avareza e o mau caráter desse povo (Kolnner 82). Nos traços 
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dinâmicos de Pechansky, as mulheres mantêm os olhos abertos porque “amam a luz,” 

embora sem voz.  

 Sander Gilman explica que o judeu é o produto da linguagem, isto é, da fala 

dos outros sobre eles, desde que a ‘fala’ do judeu sempre esteve escondida no seu 

silêncio e nas línguas “corrompidas” que usavam, estranhas para os países para onde 

imigraram (20). A impossibilidade de ter uma voz se torna mais grave quando isso se 

refere à mulher judia e latina. A voz da mulher judia desaparece nos cultos da 

sinagoga, a ela não é permitido participar da minyan117 ou de qualquer leitura da 

Torah. Na literatura religiosa judaica, a voz da mulher é considerada:  

a sexual enticement, as is her hair and her leg, and for this reason men and 

women are separated in orthodox synagogues by mean of a metchiza 

(partition) has one purpose: to protect men from the temptation of a 

distracting, dangerous female body. (Roberta Mock 103)  

 
Essa visão de como portadora de um corpo perigoso para o homem nos ofícios 

religiosos se estende para o social e político que afirmam a necessidade de manter a 

mulher afastada da esfera pública. Esther Fuchs afirma que a Bíblia judaica além de 

excluir a mulher e vê-la como marginal, também propaga essa marginalidade, 

reafirmando a política da dominação masculina (11)118 e como consequência omitindo 

o discurso feminino dos espaços público. As mulheres ‘desbocadas’ de Pechansky, 

portanto, se duplicam e suas vozes se tornam mais fortes e mais audíveis extirpando 

de si o silêncio subjetivo imposto em nome de uma tradição.  

Nos quadros de Pechansky, a ausência das bocas remete a outro preconceito 
                                                
117 Minyan: grupo de dez pessoas que sentadas em uma mesa, iniciam os serviços religiosos na 
Sinagoga. Nas leis da Torah somente os homens podem participar desse grupo.  
118 Fuchs 2001. Minha tradução. 
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antissemita referente ao judeu que sempre foi visto como uma anomalia social e que 

precisava ser disseminada da sociedade. O antissemitismo fez do corpo judeu o lugar 

que simboliza todos os males da sociedade. Para isso, eles fragmentaram o corpo 

judeu e imputaram a cada órgão uma característica negativa que facilitaria a 

identificação desse povo. Pechansky e Moscovich se apropriam desse recurso e o 

utilizam para falar do estigma que representa a mulher judia na sua cultura. A 

percepção do corpo judeu como (de)formado, na sociedade europeia de inicio do 

século XX, ratifica a importância dada às partes corporais em função da  valorização 

das fronteiras sociais que se intensificam com o surgimento de políticas extremistas 

como o Nazismo que se apoiam nas teorias pseudocientíficas surgidas no início do 

século XIX. O excerto religioso citado anteriormente se refere aos cabelos e as pernas 

das mulheres, portanto, classificando o corpo da mulher judia por partes, de forma 

fragmentada, exatamente como fazem os antissemitas. Proibi-las de participar do 

culto religioso na Sinagoga, é o mesmo que castrá-las da boca, de uma discurso 

próprio. Robert Knox, citado por Gilerman, comparando os judeus aos negros 

afirmava que a formação da cavidade bucal de ambos se assemelhavam porque 

tinham “muzzle-shaped mouth and face removing him from certain other 

races...”(174). Melvin Konner mostra outra definição da boca pelos nazistas: “set of 

wet, bulbous, protunding lips” (82). Sabe-se que as memórias são normalmente 

transmitidas através da fala, é necessário ter boca para contar, transmitir o passado e, 

ao mesmo tempo, reivindicar. Retirando as bocas das suas representações, Pechansky 

estaria eliminando um dos órgãos estereotipados pelo antissemitismo a fim denunciar 

o preconceito contra os judeus e falar sobre o (des)locamento da mulher judia dentro 

da comunidade judaica e latina. Importante para esse processo é o uso da liberdade 
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conseguida através da arte que a artista aprende na “lição da pintura” tomada na 

“Escola de belas artes.” 

 
 

Fig.  16. Pechansky, Clara. A Escola de Belas artes, lição 6: grafite.2001. 
Nanquim, colagem e acrílico s/papel. Galeria Marisa Soibelman. Porto Alegre. 

 

No quadro Escola de Belas Artes, Lição 6/ grafite “a cor é a chance da 

liberdade” conclama Moscovich. Que liberdade? e do quê? O “olho interior” da 

escritora vê liberdade nas cores e formas que se congelam na tela; para ela a pintura 

tem algo de mágico que pelas portas do olhar liberam o que por elas entram, 

permitindo ao espírito vagar por “tudo o que sempre é infinito.” Nos espaços privados 

do atelier e da Escola, a pintora cria quadros que, ao mostrar o aprisionamento da 

mulher através de corpos marcados pela desfiguração ou anomalias, adquirem um 

significado maior quando transitam pelos espaços públicos, sendo alvo de olhares que 

se intrigam e se questionam com essas (de)formações, incompreensíveis para a 

maioria. “Para o artista que fez, aquilo é obra, para os entendidos, aquilo ‘pode’ ser 

obra de arte; para o público, aquilo pode ser um borrão” (Pechansky, Entrevista).119 

As mulheres da coleção de Pechansky não se encaixam na imagem da mulher 

                                                
119 Pechansky, Clara. Entrevista para o programa Em Sintonia da UFRGS. Acessível em 
http://www.youtube.com/watch?v=ymVMXB0ZiYU&feature=youtu.be 
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perfeita, ao contrário, são gordos e incompletos ou ainda em processo de construção 

como o da tela. As mulheres de Pechansky quase nunca têm os corpos inteiros, 

completos, ou lhes faltam bocas, braços ou o rosto está pela metade, são seres 

(de)formados que chamam a atenção para as deformidades das sociedades e culturais 

judaicas e latinas. 

4.5. O corpo excluído: Menina espiando, lição 13: claro-escuro 

 
 

Fig.  17. Pechansky, Clara. A menina espiando, lição 13:claro-escuro. 2001. 
Nanquim e acrílico s/papel. Galeria Marisa Soibelman. Porto Alegre. 

 

A discussão sobre o processo de exclusão e (des)locamento da mulher na obra 

de Pechansky e Moscovich se estende além do universo judaico. Ambas utilizam 

textos e aspectos da cultura judaica para discutir esse problema. Embora judia, Sonia 

se inclui no grupo das jovens de Pelotas. O processo de exclusão que marca a mestiza 

na sociedade brasileira aparece no posicionamento corporal da menina negra, fora do 

enquadramento do retrato, tema já discutido anteriormente. Ao (re)fazer a história do 
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grupo escolar, Pechansky, ao “citando”120a menina, negocia o espaço dela dando-lhe 

mais visão e colocando-a em primeiro plano, negando a estrutura fixa e estável que 

predomina nas sociedades tradicionais, no caso aqui, a brasileira. Essa capacidade da 

pintora em (re)ver o lugar da jovem naquele momento se deve à própria experiência 

de Pechansky, como  judia brasileira o que a situa nos entre-lugares121 da sociedade 

brasileira o que permitiu a ela deglutir dois processos culturais, o judeu e o brasileiro, 

e devolvê-los de forma que se torna possível aceitar e (re)colocar a menina que espia 

em novo plano.  

No quadro a Menina Espiando, Lição 13: Claro-escuro a jovem que, conforme 

afirma a própria pintora: “Na minha fantasia ela não faz parte da aula. Ele deve ser 

filha de alguém, (filha da empregada?) talvez.” A menina assume o papel de aluna e 

exibe para o expectador dois trabalhos prontos e a cores, no entanto, apesar da 

releitura inclusiva da pintora, a menina aparece diferente, (de)formada pelos traços de 

lápis negro que denuncia a sua origem afro-brasileira. Apesar disso, a falta de boca, 

isto é, de voz própria marca a identificação dessa jovem com as outras. Ela continua 

no espaço fronteiriço do corredor e do portal, no jogo do “claro-escuro” à espera da 

luz. O subtítulo introduzido por Moscovich reflete o posicionamento da “menina” 

naquele lugar. Mesmo no quadro de Pechansky ela continua fora da sala, no liminar 

da porta. Ela continua ocupando um “espaço sem luz, sombra. Sem a remissão da cor. 

Tudo o que existe é o corpo maciço.” A autora define assim sua visão da Moça 

Espiando: A resposta de Pechansky confirma o ‘lugar’ social dessa menina. No texto 

de Moscovich o espaço proibido da sala de aula, se torna para a jovem que espia 

“romãs úmidas de outro esperando o marfim do dente.” No Exodus 28:33:34  e no 
                                                
120 Pechansky usa esse termo para falar dos seus quadros. 
121 Termo utilizado por Silviano Santiago (1978) 



    211 

1Kings 7:13:22, a romã é citada como bordada nas vestes dos rabinos e pintada nas 

colunas do templo do rei Salomão. Por outro lado, ela é considerada pelos judeus 

como a fruta da honestidade, pois tem exatamente 613 sementes, que correspondem 

aos 613 mitsvot ou mandamentos judaicos. A romã é usado nas festividades do Rosh 

Hashná e do Sukkot.122 A metáfora das “romãs úmidas douradas” reclama a lisura 

com que deve ser tratada a menina que espia. Os textos de Moscovich referentes ao 

quadro da menina espiando falam de “espaço sem luz e sem cor, onde somente o 

corpo maciço existe à espera do sulco do pincel.” Como no quadro de Pechansky, 

essa menina permanece na escuridão que se opõe ao “dourado da romã que espalha as 

suas sementes de luz.” Esse fruto é um dos frutos sagrados na religião judaica. 

Embora na fotografia ela esteja quase desaparecida, tendo somente uma saia branca 

que ‘ilumina’ seu corpo, no quadro da exibição, a menina está mais delineada e seu 

corpo mais destacado. Ao pintar um quadro dedicado à essa jovem, Pechansky estaria 

reivindicando um lugar para ela naquela aula de artes manuais. Por isso, a menina que 

na escrita de Moscovich se torna “A mulher na sombra espera o sulco final” ressuscita 

nesse novo contexto e, mesmo sem boca, grita pelo direito de ser a décima oitava 

jovem na fotografia do ano de 26; sob o olhar austero da professora, que vestida de 

dourado, prepara-se para pintá-la como novas cores e detalhes e transformá-la em 

“semente de luz.” Como o Deus de Moscovich definido no texto da Árvore da vida, 

ela também “mora entre o claro e o escuro, entre a cor e negro.” Sendo visível e 

invisível. 

  

                                                
122 http://www.jewishrecipes.org/jewish-foods/pomegranate.html 
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4.6. A Árvore da vida: Deus na ambiguidade 

 

Fig.  18. Pechansky, Clara. Árvore da vida, lição 12: ocre.2001. 
Nanquim, colagem e acrílico s/papel. Galeria Marisa Soibelman. Porto Alegre. 

 

Na imagem, a ‘criadora’ pinta a árvore da vida. Gaston Bachelard analisando o 

lado bíblico na pintura de Marc Chagall, diz que os seres saem do pincel do pintor, 

vivos e tão fecundos como os seres saídos da mão de Deus (9). Do pincel de Pechansy 

sai um corpo denso que ocupa parte da tela, estando em primeiro plano. Ao lado, uma 

jovem a auxilia segurando a paleta de tintas. Essa tem o vestido verde com estrelas 

que a identificam com o infinito. As duas mulheres no primeiro plano olham para o 

espectador, tendo o olhar contrário a árvore que pinta. Não há uma tela, ela pinta a 

árvore diretamente na natureza, associando-se a Deus na criação do universo. A cena 

parece acontecer em uma floresta que está sendo criada pela pintora. Como o Deus da 

Torah, ela dá vida aos seres com o seu pincel tendo o espectador  como testemunha. O 

olhar dela dirigido a ele convida-o a participar da cena da criação e ser parte dela. 

Nesse momento, o espectador passa de objeto observado a sujeito criador, pois 

(re)cria uma outra história para o quadro conforme o próprio olhar. O branco que 

predomina na “árvore da vida” a ilumina e arrasta o leitor a contemplá-la. O pincel da 
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artista ‘escorrega’ para o corpo, ou melhor, para a cabeça da menina da direita como 

se essa fosse a continuidade do vegetal que dá vida e alimenta. A árvore primeira 

plantada no Paraíso bíblico, no Éden, para alimentar Adão e Eva. Desse vegetal, 

segundo Deus, suas criaturas poderiam retirar os frutos e ter a vida eterna. A ela se 

opõe a árvore do bem e do mal, a do conhecimento, proibido aos primeiros seres 

humanos. O Gênesis, capítulos 2:9 e 3:22:24, relata a criação do universo por Deus: 

“E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para 

comida; e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e 

do mal.”123  

No Livro dos Provérbios, a árvore da vida é vista como a árvore dos justos e das 

realizações “o fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas.” 124 Merlin 

Stone, em seu livro sobre o desaparecimento dos rituais religiosos femininos e o 

surgimento das religiões patriarcais que culpam Eva, uma mulher, pela perda do 

paraíso, analisa a árvore da vida como o lugar do culto à deusa, onde frutos como a 

maçã eram ofertados em rituais de fertilidade (211). As mulheres que habitam o Éden 

no Árvore da vida personificam a Deusa eliminada do processo bíblico. Julia 

Kristeva, em carta para Catherine Clément, na qual discute a relação entre o feminino 

e o sagrado, explica que no judaísmo existe um duplo de Deus chamado Shekina, 

“uma figura bela e lamuriosa que se parece com Raquel chorando a morte dos seus 

filhos e que somente aparece a partir das lágrimas de Israel no exílio” (71). Essa 

Deusa, duplo do Deus patriarcal, somente pode existir porque surge em um espaço de 

exclusão, na diáspora. 

                                                
123 http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/2 
124 ibid 
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Ao fundo, no lado direito da tela, uma senhora abraça “a menina de ouro,” 

acalentando-a sendo  que a pintora está de costas para elas. As duas não direcionam o 

olhar para o espectador, a menina está de olhos fechados, e a senhora tem uma 

expressão distante e pensativa. As cores predominantes são o amarelo e o verde, o 

primeiro relacionado ao ouro, metal sagrado e perene; e o segundo conhecido como a 

cor dos profetas, da regeneração e da natureza. Moscovich dedica a essa lição a cor 

ocre, a cor da argila, material primeiro da criação divina e do feminino ligado à terra. 

O ocre se refere ao passado, por ser a cor amarelada do papel envelhecido, como o 

âmbar da fotografia. Essa era uma das cores usadas no período bíblico para as 

pinturas, murais e cerâmicas, portanto a cor inicial da genealogia humana. Bachelard, 

quando analisa os quadros do pintor judeu Marc Chagall, a coloca entre as cores do 

tempo dos Paraísos, (8). 

Moscovich, em seu parágrafo, questiona a existência ou não da figura do Deus 

patriarcal, introduzindo em cada frase o condicional “se”: “Se Deus existe ele mora 

numa migalha de silêncio. Se Deus existe, ele mora entre o claro e o escuro, entre a 

cor e o negro. Se Deus existe, ele mora na ponta da folha, no poro da pele, no miolo 

da gota.” Esse Deus de existência duvidosa habita em entre-lugares, espaços não 

convencionais. Isso sugere sua ambiguidade a qual aparece no capítulo dedicado a 

criação de Adão, considerado à semelhança do Deus judaico: “Homem e mulher os 

criou; e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados” 

(Gênesis 5,2), portanto Adão trazia em seu corpo uma bissexualidade inicial, era um 

ser que abrigada no corpo os dois gêneros heterossexuais. Mais adiante, Moscovich 

questiona também a onipotência divina imputando-lhe um aspecto mais terreno e mais 

humano:  



    215 

ensinam Deus como infinito: um amplo ser de espaço todo. Não é justo, 

nem verdadeiro. Deus se existe é modesto. existe no pequeno. No 

minúsculo, a essência de caber em todo lugar. Deus é sábio e portanto, 

ínfimo, e portanto verdadeiro.  

Moscovich nega os valores absolutos desses fundamentos judaicos, 

questionando-os e, ao mesmo tempo, criando uma nova forma de olhar esse Deus. A 

verdade de Deus somente é aceita quando ela a descreve como “ínfimo,” isto é, 

definido como a mulher nas hierarquias judaicas religiosa e cultural, por isso, por se 

assemelhar à mulher judia, Deus pode ser considerado “verdadeiro e sábio.” Esse 

Deus que perde o poder absoluto e torna-se o reflexo dessa mulher espelhada e 

duplicada nas Memórias do espelho, a próxima lição. 

 
 

Fig.  19. Pechansky, Clara. Memória do espelho, lição 23: amarelo. 2003. Naquim, colagem e 
acrílicos/papel. Galeria Marisa Soibelman. Porto Alegre. 

 

Clément, em carta para Kristeva, argumenta que como judia o sagrado para ela 

é entre tantas coisas “a memória das linhagens familiares, “a cabeça dos meus filhos 

(sobre as quais juramentos são prestados), ... o respeito pelos mortos, a lâmpada judia 

diante da fotografia da minha mãe durante o ano de luto por ela, os ritos ancestrais” 

(89). Na Torah, a mulher sempre é descrita como necessária, pois ela atua de acordo 
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com as regras do patriarcado “seguindo os planos divinos” e garantindo a reprodução 

dessas (Fucs 47). Clément, portanto, ao executar os ritos ancestrais, repetindo-os, 

duplicando-os como uma imagem no espelho turvo da memória ratifica o papel da 

mulher judia como reprodutora cultural o que, por sua vez, é  repetido por Pechansky, 

ainda que sob novas cores do presente. Halbwachs afirma que  

reconhecer por imagens, ao contrário, é ligar a imagem (vista ou evocada) 

de um objeto a outras imagens que formam com elas um conjunto e uma 

espécie de quadro, é reencontrar as ligações desse objeto com outros que 

podem ser também pensamentos ou sentimentos. (55) 

Nos textos pictóricos de Pechansky a relação entre a imagem materna e o seu 

objeto de desejo, a pintura se estabelece de forma mais clara no quadro acima: 

Memórias do espelho. Nele, o penúltimo na ordem do folheto, a imagem da menina se 

(des)loca para posicionar-se no lugar da mãe. Por ser um reflexo da mãe no espelho, a 

menina está à direita do quadro, invertendo a posição. Nos outros quadros da 

exposição, a mulher que pintava estava sempre no centro ou no lado direito, 

reproduzindo a “velha fotografia”. Ao final da lição da pintura, a menina assume um 

lugar próprio. Ela não é mais a “menina de ouro”, é a jovem adulta que se veste como 

a mãe. A pintora está de costas para o espectador, tem a sua frente uma enorme 

tela/espelho na qual pinta outra mulher pintando. A mulher no espelho, embora esteja 

pintando, olha para um ponto invisível, nesse caso o espectador, objeto invisível de 

uma terceira tela que ela contempla.   

As imagens se confundem. Quem pinta quem? Quem se encontra do outro lado 

do espelho? “Eu te faço um retrato do retrato que pintas”, escreve Moscovich. O estar 

do outro lado do espelho significa cruzar a fronteira do superficial e do plano que é a 
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imagem especular, para (re)fletir a si mesma, sobre si mesma, a sua imagem e 

semelhança tal como o fez o Deus criador. Para estar do ‘outro lado’ é preciso 

abandonar a passividade e tornar-se ativa em um ritual de passagem que para 

Pechansky é o processo criativo e a exposição. Depois disso, ela pode ter um lugar 

próprio na Escola de belas artes. Essa imagem invertida da mãe aparece completa, 

com boca, ainda que de perfil escondendo um outro lado nessa tela/espelho. Ela pode 

olhar-se ao espelho e ver-se completa sem o vazio deixado pela ausência da mãe.125 

Fucs, quando estuda a mãe bíblica, diz que ela aparece como a iniciadora de eventos 

significativos para a genealogia bíblica e que o nascimento de um filho leva ao 

desaparecimento da sua figura, seja pela morte de parto, ou simplesmente pela sua 

omissão (45-46). Na exposição de Pechansky, colocado como penúltimo quadro, 

Memórias do espelho, precede o Moça alta como vaso e borboletas (com Ana 

Carolina), último quadro da série. Conforme discutido anteriormente, essa pintura dá 

início a um novo capítulo nas memórias pintadas da artista iniciadas pela mãe, Sarah, 

a mãe da humanidade, a mãe da Lição de pintura que desaparece da narrativa, 

‘metamorfoseando-se’ nas borboletas da bisneta Ana Carolina, essas, almas mais 

livres e mais (de)formadas. 

4.7. Conclusão 

Partindo de uma fotografia de álbum de família em que uma jovem imigrante 

aparece pintando em uma aula de trabalhos manuais, Pechansky e Moscovich utilizam 

uma história familiar como metáfora para a (re)contar a trajetória das jovens judias 

imigradas para o sul do Brasil nos séculos XIX e XX. Ambas se transformam em 

                                                
125 Lacan explica que no estadio de espelho o bebê vê a sua imagem refletida e a toma como sua 
formando o seu eu. Ao criar uma imagem própria, o bebê preenche o vazio deixado pela mãe. Jacques 
Lacan (1998). 
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Shekina, a deusa hebraica criadora, transformando telas, pinceis e palavras na argila 

com a qual (re)modelam a história da mulher judia desde o Genesis. Na Lição de 

Pintura, artistas e espectador aprendem a lição da pintura, conforme coloca 

Pechansky e com ela atravessam o espelho da memória refletida no corpo do folheto e 

no corpo das imagens, visualizando novos corpos que contêm em si (re)inscrições de 

novas/velhas histórias cujo aspecto mais significativo está no cessar e calar a voz 

feminina na cultura judaica latino-americana, controlando o corpo da mulher e 

estigmatizando-o como imperfeito e perigoso.  
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