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AS MÚLTIPLAS IDENTIDADES DO CORPO LIBERADO 
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Preciso admitir que a ambivalência é a nossa salvação para não 

morrermos na poeira da mesmice. 

                                                        Lya Luft 

 

 

 Vivemos num mundo, onde as pessoas estão preocupadas com a questão da 
identidade. O tema central do nosso Seminário – Gênero, Identidade e Hibridismo 
Cultural -  e subtemas como representações identitárias  e a questão do não 
pertencimento mostram que a fluidez das identidades sociais, culturais e sexuais fazem 
parte do script do mundo acadêmico. 
 Zygmunt Bauman, no seu último livro traduzido para o português, Vida Líquida, 
fala em “reciclagem identitária”, isto é, na possibilidade de alguém “deixar de ser o que 
é para se transformar em alguém que não é.” (p.16) Ele mostra que se  a fluidez do 
“mundo líquido” significa liberdade de escolha, torna, também,  as pessoas mais 
inseguras. Diz ele: “O caminho que leva à identidade é uma batalha em curso e uma luta 
interminável entre o desejo de liberdade e a necessidade de segurança, assombrada pelo 
medo da solidão e o pavor da incapacidade.” (p.44) Portanto, neste mundo desprovido 
de permanências, as identidades estão sempre em processo e é preciso aprender a 
conviver com a indeterminação, num esforço eternamente inconcluso.Sim, porque na 
visão apocalíptica de Bauman, os “quebra-cabeças identitários” nunca se completam. 
 É curioso observar como a narrativa de autoria feminina, a partir da década de 
90, vem trabalhando com essas questões. Personagens, antes aparentemente 
acomodadas ao “destino de mulher”, rompem com o sistema, através dos mais variados 
meios, inclusive da psicanálise. Clarice Lispector, em alguns de seus textos, já havia 
prenunciado a possibilidade de um outro caminho, por meio dos insights a que suas 
personagens eram submetidas. Aqui, vamos trabalhar com três autoras que priorizam o 
corpo liberado, apesar da insegurança e do “perigo de viver”- parafraseando Clarice- 
que esta liberdade representa. Elas constroem protagonistas mulheres que passam a ser 
sujeitos da própria história, conduzindo suas vidas conforme valores redescobertos 
através de um processo de auto-conhecimento .Este processo é, exatamente, o conteúdo 
da narrativa, que nos leva da personagem enredada nos “laços de família” ou nas 
próprias dúvidas existenciais à personagem, enfim, liberada.  
 A obra ficcional de Lya Luft é um excelente exemplo desse percurso. Na década 
de 80, ela publica cinco romances - As Parceiras 1980, A asa esquerda do anjo 1981, 
Reunião de família 1984, Quarto fechado 1984 e Exílio 1987 -, onde as personagens 
estão presas ao contexto familiar, às relações de gênero, como num beco sem saída. 
Mas, em A Sentinela (1994), a Nora do presente da enunciação é uma mulher centrada, 
que inaugura uma tecelagem, agora decidida a dirigir sua vida, como ela mesma diz: 
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“Estou bem, como se retivesse nas mãos as rédeas de mim, observando sem espanto os 
trechos a percorrer.” (p.30). Compra a casa que fora dos seus pais e, numa simbiose 
perfeita com esse espaço, se põe a recordar a infância mal amada, os tormentos da 
juventude, sua vida de casada e mãe de Henrique, os amores conturbados com João, 
processo de auto-conhecimento que ocupa todos os capítulos da narrativa, dedicados a 
cada uma das personagens importantes.  

O tempo do romance perfaz exatamente um dia. Começa com a aurora 
(“Amanhece pela janela aberta”, anunciando uma nova vida), quando Nora desce as 
escadas em direção ao seu  ateliê e termina à noite, quando sobe a escada e se põe a 
cantar da sua janela escura. É o dia que dedica aos seus “negócios interiores”, num 
exaustivo e sofrido processo memorialístico, que completa sua libertação. 

 Aliás, a memória da protagonista é, em todos os romances,  o recurso usado 
para justificar a narrativa que, dessa forma, conduz o leitor através do processo 
rememorativo. Em A Sentinela, a tapeçaria inaugurada no presente se confunde com o 
exercício artístico, que exorciza o passado, reduto de sofrimento e medo, com os fios 
trançados construindo uma nova postura diante da vida. Assim, o narrar e o tecer fazem 
parte do mesmo processo de libertação: “teares lustrosos, novelos coloridos, prontos 
para desenrolar minhas histórias e produzir os objetos dos meus sonhos.” (p.30) 

A personagem da mãe é, sempre, emblemática na obra de Lya Luft. Aqui, Elsa é 
fonte de muito sofrimento para a menina rejeitada, que acaba sendo mandada para um 
colégio interno depois da morte de Lilith, a filha preferida. Mateus, o pai, é impotente 
para minimizar as perversidades feitas contra Nora, pois como as demais personagens 
masculinas luftianas é fraco, incapaz de enfrentar a ira de Elsa. João, grande amor da 
protagonista, é um ser enredado nos problemas da ex-mulher e da filha drogada, 
perambulando pelo mundo, sem capacidade de assumir uma relação estável. Olga é a 
grande salvação. Filha de Mateus com uma antiga namorada, cresce longe das 
implicâncias de Elsa e, muito parecida com o pai, vai ser para Nora  uma espécie de 
segunda mãe, sábia e prudente conselheira. Dentro desse contexto familiar, não é de se 
estranhar que as recordações de Nora venham sempre impregnadas de dor. Mas, há um 
momento, em que ela percebe mudanças em sua vida.  

 
Eu estava numa nova fase da vida: nem sabia direito qual, 

como, mas estava na beira de um novo começo. Alguma coisa 
parecida com paz se instalava: não a paz da fuga, mas do mergulho, 
do resultado que vem depois do mergulho, quando se sabe que se está 
começando a emergir, mas não o que vai aparecer na superfície.e 
mesmo assim, se vai. (p.117)   

 
Mas, à lembrança prazerosa desse momento se segue um novo encontro com 

João, marcado, como os demais, por desentendimentos e rupturas. Contudo, o caminho 
para a libertação já estava preparado. Diz Nora, depois de passar todo o filme de sua 
vida: “Cada um tem de encontrar o jeito, o modo, a trilha; aprender a ser senhor dos 
rumos.” (p.153)  

No último capítulo, que leva o nome da protagonista, estamos, novamente, no 
presente da enunciação e, aqui, encontram-se inúmeras expressões que remetem à 
dúvida – “quem sabe”, “talvez”, “mas não sei”- e ainda: ”Não sei nada, e isso me alivia 
enormemente: não preciso saber.”(p.162), numa clara demonstração de abertura ao 
imprevisto, à Vida (com v maiúsculo), àquele viver pleno que as personagens de Clarice 
vislumbram na epifania. Ao exorcizar um passado doloroso, ela se liberta das amarras 
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familiares e das dependências afetivas, ousando viver, sem repressões e sem medo, a 
existência com seus mistérios. 

 
 Estou no coração de um ciclo que se fecha; eu sou o mar, 

com peixes e medusas, sou a viagem também. Não há garantias, não 
existe segurança: alguma vez é preciso a audácia de se jogar; de 
delirar, como Henrique, neste momento, jogando alto sua música pela 
noite, com pedaços de entranhas, de pensamento, de coração, meu 
filho parindo a si mesmo como mãe alguma é capaz de fazer. (p162-3) 

 
E, seguindo o exemplo do filho, que ela tentara tanto inserir num padrão 

convencional, presa às questões de gênero, ela se põe a cantar da janela do seu quarto, -
o que ela gostava de fazer mas que a repressão materna impedia-, “jorrando fios de 
música sobre as coisas todas” (p.163), construindo assim uma nova postura diante da 
vida, onde o corpo é como o “mar” com seus mistérios, mas é também “viagem” aberta 
ao desconhecido.   

Esta abertura ao desconhecido, ao imprevisto, ao indefinido nos remete ao 
“líquido mundo moderno”, de Zygmunt Bauman, teoria apresentada na entrevista dada 
por ele a Benedetto Vecchi. Diz o autor que devemos nos adaptar à “modernidade 
líquida”, uma vez que, na sociedade contemporânea, as identidades sociais, culturais e 
sexuais são incertas e transitórias. Só pela ruptura dos vínculos sociais da “modernidade 
sólida” é possível descortinar o caminho que conduz à libertação social. Estar 
deslocado, não pertencer a lugar algum pode ser uma experiência desconfortável e 
perturbadora; mas é, sem dúvida, um mal necessário à nossa realização pessoal. É 
preciso não perder de vista a condição precária e inconclusa das identidades, que o autor 
chama de “identidades em movimento”. Pois, conclui ele:  “No admirável mundo novo 
das oportunidades fugazes e das seguranças frágeis, as identidades ao estilo antigo, 
rígidas e inegociáveis, simplesmente não funcionam.” (p.33) A construção das 
identidades se assemelha à construção de um quebra-cabeça, ao qual faltam sempre 
peças, ficando portanto incompleto. É tarefa de toda uma vida que exige “a libertação da 
inércia dos costumes tradicionais, das autoridades imutáveis, das rotinas 
preestabelecidas e das verdades inquestionáveis”.(p.56) Ora, as pessoas inseguras, 
diante da tranqüilidade, da segurança física e da paz espiritual, sentem-se no paraíso, 
enquanto  as pessoas que lutam pela liberdade de escolha e auto-afirmação vivem numa 
prisão.Diz o autor: 

O futuro sempre foi incerto, mas o seu caráter inconstante e 
volátil nunca pareceu tão inextricável como no líquido mundo 
moderno da força de trabalho flexível, dos frágeis vínculos entre os 
seres humanos, dos humores fluidos, das ameaças flutuantes e do 
incontrolável cortejo de perigos camaleônicos. (p.74)  

 
Esta situação de ambigüidades gera o que o autor chama de “tormentos da 

ambivalência”, para os quais não há solução definitiva. Liberdade de escolha e 
segurança oferecida pelo pertencimento estão em constante tensão Em nosso mundo 
fluido, fixar-se numa única identidade para toda vida é insensato, pois se corre o risco 
de exclusão. O melhor é deixar as portas sempre abertas de forma a possibilitar a 
construção de outras identidades. 

  Narrativas de autoria feminina mais recentes tematizam a crise 
existencial de protagonistas divididas entre a identidade de esposa/mãe/dona de casa e 
outras possibilidades, que o nosso mundo contemporâneo oferece às mulheres. Vimos 
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como Nora, narradora de A Sentinela, abandona uma série de certezas para se entregar a 
uma Vida plena de imprevistos, mas rica de possibilidades.  

 
Cantava sem se importar com nada mais, cantava jorrando fios 

de música sobre as coisas todas, como tentáculos. E do seu canto foi 
brotando o mundo: dele nasceram as árvores e os carros e as casas; os 
caminhos dos amantes; as grutas da noite, e o ventre do dia; a morte 
nascia dessa música; e a vida também. (p.163) 

 
 
 

Outro exemplo significativo dos “tormentos da ambivalência” encontramos no 
romance Divã (2002), da autora gaúcha Martha Medeiros. Temos aí uma narradora 
diante do analista, Lopes, num processo de auto-conhecimento. Cronista da Zero Hora, 
a autora, ao escrever este romance, não se afasta da linguagem jornalística e do humor 
que a caracterizam. A crise vivida pela narradora tem a ver com as “identidades em 
movimento” de que nos fala Bauman. Ela admite suas ambivalências, mas não sabe 
lidar com elas. As primeiras palavras que diz ao analista são muito significativas: 

 
Quem me vê caminhando na rua, de salto alto e delineador, 

jura que sou tão feminina quanto as outras: ninguém desconfia do meu 
hermafroditismo cerebral. Adoro massas cinzentas, detesto cor-de- 
rosa. Penso como um homem, mas sinto como mulher. Não me 
considero vítima de nada. Sou autoritária, teimosa e um verdadeiro 
desastre na cozinha. Peça para eu arrumar uma cama e estrague meu 
dia. Vida doméstica é para os gatos. (p.9) 

 
Seu discurso ainda está preso a estereótipos (homem/mulher). Talvez este o 

cerne da sua crise. Ela se considera muitas e tem dificuldade de lidar com esta 
pluralidade, mas também não aceita a acomodação a um modelo tradicional: “se ser 
feliz para sempre é aceitar com resignação católica o pão nosso de cada dia e sentir-se 
imune a todas as tentações, então é deste paraíso que quero fugir.” (p.14) Adiante, volta 
à questão da ambigüidade: “E, como já disse, sou mezzo mulherzinha, mezzo cabra da 
peste, o que nunca me fez sentir entre iguais no salão de beleza.!” (p.22) Professora, 
casada com três filhos, vive uma crise de identidade(s) que lhe consome  quase três anos 
de terapia, ao fim dos quais aceita a sua pluralidade: “Agora entendo que nunca estarei 
pronta, e que tudo o que preciso é conviver bem com meu desalinho e inconstância, que 
enfim aceito.” (p.154) É exatamente a solução, ou a falta dela,  apontada por Bauman: 

 
Não há um modo fácil de escapar a essa sorte, nem certamente 

uma cura radical viável para os tormentos da ambivalência. E, 
portanto, há uma busca fanática e furiosa por soluções de segunda 
classe, meias soluções, soluções temporárias, paliativos, placebos. 
Servirá qualquer coisa que possa afastar as dúvidas corrosivas e as 
questões irrespondíveis, postergar o momento do ajuste de contas e da 
verdade – e assim permitir que permaneçamos em movimento ainda 
que nosso destino esteja, é o mínimo que se pode dizer, envolto na 
neblina. (p.75) 
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Esse “movimento” de que nos fala Bauman aproxima o homem contemporâneo 
da famosa “errata pensante” machadiana. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o 
narrador alude à sua “teoria das edições humanas”, ao comentar, irônica e 
metaforicamente, mudanças comportamentais. Diz ele: “Pois sabei que, naquele tempo, 
estava eu na quarta edição, revista e emendada, mas ainda inçada de descuidos e 
barbarismos; defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e 
na  encadernação que era luxuosa.” (p.165)  Para Machado, a explicação reside “naquele 
tempo”, isto é, num passado em que o narrador via Marcela com outros olhos, “olhos da 
primeira edição” (p.166) Todos nós lembramos dos desatinos cometidos pelo jovem 
Brás Cubas, apaixonado por Marcela. Tempos depois, ao reencontrá-la, ele se pergunta: 
“Não era esta certamente a Marcela de 1822; mas a beleza de outro tempo valia uma 
terça parte dos meus sacrifícios?” (p.166). Para Machado, as “edições humanas” se 
sucedem através dos tempos, enquanto para Bauman, no  “líquido mundo moderno” as 
mudanças são determinadas pela predominância da fluidez. Diz ele: “A construção da 
identidade assumiu a forma de uma experimentação infindável. Os experimentos jamais 
terminam”. (p.91) O que vem a dar quase no mesmo! 

 O romance, Divã, teve uma versão teatral encenada com muito sucesso. 
Aqui, ao se despedir do analista, Mercedes lhe entrega um quadro pintado por ela: um 
enorme pássaro voando. Enfim, a liberdade conquistada. O romance termina também 
com ela se despedindo do analista: “Lopes, você já quis me dar alta e eu recusei, achava 
que não estava pronta. Agora entendo que nunca estarei pronta, e que tudo o que 
preciso é conviver bem com meu desalinho e inconstância, que enfim aceito.”(p.154, 
grifo nosso)  A aceitação da “inconstância”, isto é, da fluidez significa a liberação de 
esquemas predeterminados, coercitivos e repressores, própria de um corpo liberado.  

   
 
 

 
Rachel Jardim, no conto “A viagem de trem”, constrói um texto, praticamente, 

sem enredo, usando com eficácia o poder da seleção vocabular, responsável pela 
atmosfera, como em alguns contos de Katherine Mansfield. 

 A protagonista, que nem nome tem, se encantara com a cidade de Florença que 
ela acabou de conhecer e viaja de trem, só e rejuvenecida, deglutindo o encantamento 
vivido. Quando, inesperadamente, a voz de um homem se interpõe convidando-a a que 
ficasse com ele. De nome Alfredo, ele vai tentar “detê-la”. Preso às convenções sociais, 
ele quer saber tudo sobre ela.”Queria-a para si num tempo e num espaço certos”. 
(p.344) Ela vive este instante de amor –“Amava sim, de um amor sem tempo, sem 
limite, sem fim e sem começo” (p.344) -, mas se recusa a se prender a ele, pois  “se 
sentia livre e aspirava até o último sorvo essa liberdade.” (p.345) 

O tempo e o espaço têm uma função estruturante no conto. A cidade de 
Florença, com todo seu potencial de arte e beleza, é a responsável pelo encantamento da 
protagonista, pela sensação de juventude – “Estou me sentindo estranhamente jovem, 
pensou.” (p.344) -, que remete ao sentimento de liberdade. O tempo, aqui, tem uma 
conotação positiva; ela se sente jovem, a infância é resgatada pelo ruído familiar do 
trem nos trilhos. Fica evidente que a volta à infância e juventude é  responsável pelo 
sentimento de liberdade, pela falta de condicionamentos sociais, tão presentes na 
personagem Alfredo. Ele representa as amarras, pois “queria-a para si num tempo e num 
espaço certos.” (p.344) Ela se nega, pois “seu espaço era feito de muitos espaços; seu 
tempo, de muitos tempos.” (p.345) Ela não pertence a um só espaço ou a um só tempo e 
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esta multiplicidade identitária lhe proporciona uma liberdade “duramente conquistada”. 
Exatamente o que nos diz Bauman sobre a modernidade líquida.  

O conto termina com as palavras do narrador – “Estava livre e só na manhã de 
verão” (p.345)-que, ao associar liberdade e solidão, aponta para o preço que o corpo 
liberado deve pagar.  
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