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RESUMO 

 

 
Precisamos falar sobre o Kevin, romance epistolar de Lionel Shriver, publicado 

originalmente em 2003, e no Brasil em 2007, conta a história de Eva Khatchadourian: uma 

mulher independente, que acaba se tornando mãe, mesmo sem nunca ter desejado, e vivencia 

a maternidade de forma traumática. Seu filho, Kevin, comete um crime brutal: um assassinato 

em massa no colégio em que estudava, três dias antes de completar dezesseis anos. A obra 

não foca no crime cometido pelo filho, mas na narrativa de uma mãe que rompe o 

silenciamento imposto às mulheres-mães por meio da escrita de suas cartas, ao dizer o 

indizível, quando o assunto é maternidade. O presente trabalho objetiva analisar a 

desconstrução do estereótipo oriundo da memória cultural socialmente construída acerca da 

maternidade e da figura da mulher-mãe, a partir da personagem Eva Khatchadourian, 

considerando as mudanças da concepção de maternidade e a ideologia maternalista, a relação 

entre memória e identidade, o trauma e a escrita de si, assim como certas características 

próprias do romance epistolar. Considerando-se o potencial da literatura em incitar reflexões 

sobre os mais variados assuntos, o romance de Lionel Shriver é de grande relevância para que 

o leitor, que internaliza o ideal socialmente propagado, possa pensar sobre a maternidade 

como forma de opressão, que serve como uma importante ferramenta para a manutenção da 

desigualdade entre homens e mulheres, e, por conseguinte, do patriarcado. 

Palavras-chave: Lionel Shriver; Maternidade; Precisamos falar sobre o Kevin. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
We need to talk about Kevin, an epistolary novel written by Lionel Shriver, was originally 

published in 2003 in the U.S., and in 2007 in Brazil. The novel tells the story of Eva 

Khatchadourian, an independent woman who turns out to become a mother, even though she 

never wanted to, and experiences maternity in a traumatic way. Her son, Kevin, commits a 

brutal crime: a mass murder in the high school where he attended, three days before he turns 

sixteen. The novel does not focus on the crime committed by the son, but on the story of a 

mother who breaks the silence imposed to women-mothers through the writing of letters in 

wich she tells the unspeakable about maternity. The present work aims to analyze the 

deconstruction of the stereotype arising from the socially constructed cultural memory about 

motherhood and the figure of the woman-mother. To do so, the focus is the character of Eva 

Khatchadourian, considering the changes in the conception of motherhood and the maternalist 

ideology, the relationship between memory and identity, the trauma and the act of writing, as 

well as aspects proper to epistolary novels. Knowing that literature can incite reflections about 

a wide variety of subjects, the novel by Lionel Shriver has a huge relevance for the reader, 

who, previously internalizing the socially propagated ideal, can think about maternity as an 

expression of oppression, which serves as an important tool for maintaining inequality 

between men and women, and, therefore, patriarchy. 

Keywords: Lionel Shriver; Maternity, We need to talk about Kevin. 
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Introdução 

 

 

Precisamos falar sobre o Kevin é o sétimo livro escrito pela autora estadunidense 

Lionel Shriver. A obra foi publicada originalmente, em 2003, e pela primeira vez no Brasil, 

em 2007. Em 2011, uma adaptação homônima, dirigida por Lynne Ramsay e estrelada por 

Tilda Swinton, John C. Reilly e Ezra Miller chegou aos cinemas. O filme ajudou a alavancar 

as vendas do livro, já que, apesar de haver um intervalo de oito anos entre a publicação e a 

adaptação cinematográfica, Ramsay apostou na obra de Shriver antes de ela ter sequer 

aparecido na lista dos mais vendidos. Este trabalho tem como objeto de estudo a obra literária, 

um romance epistolar composto unicamente pelas cartas da personagem Eva Khatchadourian, 

que narra, por meio de seus escritos destinados ao marido, o drama vivenciado por ela como 

mãe de Kevin, adolescente responsável por um assassinato em massa em sua escola, em que 

sete alunos, uma professora e um funcionário foram vitimados. Além das vítimas citadas, o 

jovem assassinou brutalmente o próprio pai, Franklin Plaskett, e sua pequena irmã, Celia. Eva 

escreve suas cartas, portanto, para o marido morto. 

Lionel Shriver nasceu em 18 de maio de 1957, em uma cidade chamada Gastonia, na 

Carolina do Norte. Nascida em uma família religiosa, Margaret Ann Shriver decidiu trocar 

seu nome, aos quinze anos, por um nome tipicamente masculino: Lionel. Jornalista formada 

pela Universidade de Columbia, é atualmente colunista do jornal britânico The Guardian. Em 

1987, publicou sua primeira obra, intitulada The Female of the Species. Ainda que tenha 

publicado outros títulos antes de seu polêmico romance de 2003, sendo eles Checker and the 

Derailleurs (1988), Ordinary Decent Criminals (1992) (originalmente intitulado, em 1990, 

The Bleeding Heart), Game Control (1994), A Perfectly Good Family (1996) e Double Fault 

(1997), foi somente com Precisamos falar sobre o Kevin, obra pela qual recebeu o prêmio 

Orange, em 2005, que o nome de Shriver, como escritora, ganhou mais notoriedade. 

Ainda que Shriver tenha recebido um prêmio dois anos após o lançamento do livro, foi 

somente depois de o filme ter dado destaque à polêmica história da mãe de um adolescente 

assassino que a obra literária entrou para a lista dos mais vendidos. A autora é conhecida por 

abordar temas polêmicos em suas obras. Em Grande irmão, a escritora aborda os riscos e 

impactos da obesidade, tema assaz pessoal, pois esta teria sido a causa do precoce falecimento 

de um de seus irmãos. Já em Tempo é dinheiro, critica o sistema de saúde norte-americano, ao 

discorrer sobre a luta de uma personagem contra o câncer, em um país no qual os custos com 

a saúde são exorbitantes. Shriver aborda a maternidade de forma polêmica e evidencia, mais 
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uma vez, seu posicionamento crítico em relação à sociedade norte-americana em Precisamos 

falar sobre o Kevin. 

O romance de Shriver não é baseado em fatos, mas poderia facilmente ser, já que os 

assassinatos em massa são um problema recorrente nos Estados Unidos, especialmente nas 

escolas norte-americanas. Apesar de não ser o principal assunto abordado pela autora, uma 

vez que o enfoque na maternidade sobrepuja a temática do crime cometido pelo adolescente, a 

crítica à sociedade estadunidense se constrói de forma consistente a partir da questão. Ao falar 

sobre maternidade de forma completamente contrária àquela com a qual estamos acostumados 

a nos deparar, não só em obras de ficção, mas no discurso que ecoa na sociedade há séculos, 

Shriver obviamente recebeu críticas, até mesmo antes da primeira publicação de seu livro. 

Em uma entrevista para o programa HARDTalk, da BBC News, Lionel Shriver falou 

sobre a dificuldade para publicar sua obra, devido ao fato de ter sido considerada muito 

sombria e desconfortável de ler. Apesar de já não ser uma autora iniciante àquela altura, 

Shriver precisou lidar com a rejeição de seu manuscrito por diversas vezes. Sua agente 

literária de Nova York, ao ler o manuscrito, enviou-lhe uma resposta negativa, dizendo que 

ela deveria pagar pela publicação do próprio livro. Segundo a autora, a agente considerou o 

livro perverso, o que sugeriria, por conseguinte, a perversidade da própria autora. Ao tentar 

encontrar outros agentes nos Estados Unidos, Shriver teve seu manuscrito rejeitado por 

dezessete profissionais da área, até conseguir, ao entrar em contato diretamente com uma 

editora, vender os direitos de seu livro. No Reino Unido, onde a autora mora, foram trinta 

tentativas até que uma editora aceitasse comprar, por um valor irrisório, os direitos do 

polêmico romance. 

Apesar de ter despertado reações como a de sua agente, o livro de Shriver foi bem 

recebido por muitas mulheres. A autora atribui a recepção positiva de seu romance por parte 

de muitas mulheres, e até mesmo de muitos pais, à gratidão sentida ao verem a maternidade 

retratada na ficção de forma não-romantizada. Para a autora, Precisamos falar sobre o Kevin 

não é simplesmente um livro sobre um garoto que comete assassinato em massa em seu 

colégio, mas sobre como os anos iniciais da criação de uma criança podem ser frustrantes e 

chatos. 

Ao ser questionada sobre o fato de seu livro retratar, para além disso, uma mãe que 

não ama o próprio filho, Shriver diz que seu livro reconhece que o nascimento de uma criança 

não significa que haja necessariamente uma ligação emocional por parte da mãe. Shriver 

ressalta que seu livro dá aos pais, que provavelmente experienciam momentos em que não 
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gostam dos filhos, a permissão de se sentirem de tal forma, já que somos socialmente levados 

a crer que há algo errado em relação a qualquer sentimento que seja diferente do amor 

incondicional pelo filho. Ela reconhece que há um silenciamento dos sentimentos, 

especialmente das mulheres-mães, e que seu romance deu permissão para que elas sintam e 

pensem coisas negativas a respeito de seus próprios filhos, ainda que ocasionalmente, sem 

sentirem que são mães e pessoas ruins por isso. Lionel Shriver afirmou, durante a entrevista, 

que o fato de ter encontrado um tabu para ser o tema central de seu romance foi algo incrível e 

que, até poucos anos, não estávamos preparados para questionar o amor de uma mãe pelo 

próprio filho. 

Me permito, neste momento, escrever na primeira pessoa do singular, a fim de falar 

sobre as razões que me levaram a querer desenvolver esta pesquisa. Shriver afirmou que não 

estávamos preparados, há alguns anos, a questionar o amor materno, mas arrisco dizer que 

ainda não estamos. Meu primeiro contato com a obra de Shriver se deu por meio da adaptação 

cinematográfica de Lynne Ramsay. Quando descobri que o filme foi baseado no livro de 

mesmo nome, sabia que não poderia deixar de lê-lo. Confesso que a leitura de Precisamos 

falar sobre o Kevin foi uma das mais difíceis para mim, porque, como uma mulher que, desde 

a infância, desejava ser mãe, eu não estava preparada para entrar em contato com a 

representação materna que encontrei nesse romance. No entanto, me permiti refletir sobre a 

maternidade como nunca havia feito anteriormente, ao entrar em contato com o relato 

devastador da personagem de Shriver. 

Ao contrário de mim, Eva nunca quis ser mãe, mas acabou se deixando levar por tudo 

aquilo que ouviu durante toda sua vida. A possibilidade de também estar sendo levada por 

tudo que ouvi desde a mais tenra infância me aterrorizou, porque percebi que nunca havia, de 

fato, parado para avaliar os motivos pelos quais gostaria de me tornar mãe. Sobre o impacto 

que a maternidade teria em minha vida, eu estava ciente, mas ainda assim a encarava da forma 

como nós, mulheres, somos levadas a encará-la: considerando que os ônus seriam sempre 

pequenos diante dos bônus de ser mãe. Desde então, passei a tentar avaliar criticamente o que 

penso e sinto, para além das estruturas patriarcais que sei que estão internalizadas em mim tão 

fortemente. 

Sempre percebi a pressão que era colocada sobre mim para ser mãe em algum 

momento da vida. Sempre ouvi que não deveria esperar demais para engravidar, pois poderia 

não conseguir, já que o relógio biológico não espera. Não sou sequer capaz de contar quantas 

vezes ouvi alguém dizer que ter um filho é a coisa mais incrível que pode acontecer. No 
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entanto, enquanto dizia que, sem dúvida, gostaria de ter um filho, a pressão da sociedade era 

algo que eu sabia que estava presente, mas que não me incomodava muito, a não ser a 

insistente pergunta sobre quando eu seria mãe. Foi a partir do momento em que passei a 

exteriorizar meus questionamentos sobre a maternidade e minha dúvida sobre me tornar ou 

não mãe que percebi como a ideia de maternidade como opção é equivocada. O contexto 

social no qual estou inserida difere daquele no qual a personagem de Shriver e até mesmo a 

própria autora se encontram. Tanto a autora quanto sua personagem são mulheres norte- 

americanas. Eva nasceu em 1945, e Lionel Shriver, em 1957. Eu sou uma mulher brasileira, 

nascida em 1994. Ainda assim, a pressão, quando o assunto é maternidade, se mostra presente 

na vida de todas nós. Retornarei, na sequência, ao uso da primeira pessoa do plural, como fiz 

ao longo da dissertação, já que não falarei mais sobre mim – ao menos diretamente. 

O objetivo desta pesquisa não é, de forma alguma, demonizar a maternidade. Não 

buscamos mostrar que um filho corresponde à ruína da vida da mulher, apesar de esta ser uma 

forma adequada de descrever a vivência de Eva Khatchadourian. O que objetivamos com este 

trabalho, para além da análise da personagem como uma representação materna que 

desconstrói a memória cultural acerca da figura da mulher-mãe, é propiciar a discussão acerca 

dos perigos da pressão que a sociedade exerce sobre as mulheres, para que se tornem mães, e, 

uma vez que são mães, para que atendam a um ideal inalcançável, que as envolve em uma 

espiral de culpa, e que, muitas vezes, as fazem abdicar de tudo em prol do filho. A 

maternidade, ao mesmo tempo em que acentua a humanidade das mulheres, pois faz com que 

se dediquem aos cuidados com outro ser humano – ainda que não haja motivo para que estes 

cuidados sejam atribuídos a elas –, as desumaniza, ao obrigá-las a aceitarem o apagamento de 

suas próprias vidas e identidades anteriores ao nascimento da criança. Com a pesquisa, 

observamos, também, com atenção para a estrutura do romance e para o modo como a 

memória é nele tratada, como o gênero epistolar compõe a sua forma, considerando as 

relações entre a escrita epistolar e a escrita de si, as relações entre memória, identidade e 

trauma. 

Eva Khatchadourian experimenta essa sensação de apagamento desde o início de sua 

jornada como mulher-mãe. A personagem encontra uma forma de lidar com a solidão e a 

culpa por meio da escrita de suas cartas, dizendo ao marido tudo aquilo que uma mãe jamais 

deveria dizer. Shriver criou uma personagem bastante complexa: Eva Khatchadourian nunca 

quis ser mãe e dizia se sentir plenamente satisfeita com a vida que levava ao lado de seu 

marido e à frente de sua empresa, da qual foi fundadora, A Wing & a Prayer. Eva se dedicava 
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à sua empresa e vivia viajando a trabalho – a fim de escrever e publicar guias de viagens aos 

mais variados destinos –, o que era essencial para a personagem, que temia intensamente se 

parecer com a própria mãe agorafóbica. 

Eva nasceu em agosto de 1945, último ano da Segunda Guerra Mundial, poucos meses 

depois de sua mãe ter recebido, aos 23 anos, a notícia de que o marido havia falecido na 

guerra; o que, posteriormente, desencadeou a fobia que a fez viver enclausurada em seu 

apartamento. No fim da década de 1970, Eva conheceu Franklin; depois de cinco anos de 

relacionamento, acabou decidindo se tornar mãe. Apesar de considerar que ela e o marido 

eram demasiadamente felizes, ao perceber a vontade que ele tinha de ser pai, ela decide – de 

forma abrupta – tentar engravidar. Em 11 de abril de 1973, aos trinta e sete anos, iludida pela 

possibilidade de mudança em sua vida e de um novo desafio, deu à luz Kevin 

Khatchadourian. Desde o começo, tudo que envolvia o filho era um martírio para a 

personagem: ela detestou estar grávida, não se emocionou com o nascimento do filho, não 

conseguiu se conectar com o bebê – nem mesmo depois do período da depressão pós-parto – e 

detestou o impacto que o filho significou para a vida do casal. 

Eva considerava que Kevin, um bebê que chorava incansavelmente, a ponto de fazer 

com que várias babás desistissem da função, agia de forma calculada. Em seu relato, ela deixa 

claro que sentia que o bebê se comportava de maneiras diferentes, de acordo com quem 

estivesse com ele. Com a mãe, o pequeno Kevin chorava sem parar, a ponto de fazê-la sentir 

dores de cabeça, mas, quando Franklin estava em casa, ele ficava calmo. Franklin, desde o 

início, não acreditava no que sua esposa dizia, e, a princípio, é fácil compreender os motivos 

dele, afinal, quem acreditaria que um bebê agia com o propósito de enlouquecer a mãe ou de 

fazer com que os pais se desentendessem? Contudo, conforme os anos iam passando, Eva 

continuava a enxergar um rastro de problemas por onde Kevin passava, e Franklin continuava 

a duvidar de tudo que a esposa dizia sobre o filho. 

Kevin Khatchadourian, de fato, cometeu um crime monstruoso no dia 8 de abril de 

1999, três dias antes de completar dezesseis anos, o que dá a entender que Eva não estava 

equivocada ao perceber problemas no comportamento do filho ao longo de sua infância e 

adolescência, enquanto Franklin fechava os olhos e o protegia constantemente, ao invés de se 

preocupar efetivamente com a educação do garoto. No entanto, como o leitor sabe que, desde 

o começo, Eva não conseguiu amar o próprio filho, como a sociedade nos leva a considerar 

como algo natural a toda e qualquer mulher-mãe, é “normal” que a culpa de Kevin ter se 

tornado um assassino seja atribuída a ela, muito mais do que a Franklin, que tentava criar 
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momentos especiais ao lado do filho, sem nunca ter se preocupado de fato com a pessoa que 

estava criando em sua casa. Como Kevin poderia ter se tornado outra pessoa, se nunca 

recebeu amor de sua própria mãe? É justamente contra esse tipo de pensamento comum, que 

podemos entender como aquilo que é esperado, considerando as normas que estruturam o 

contexto da sociedade patriarcal e maternalista na qual estamos inseridos, que o romance de 

Shriver se coloca. O leitor, como alguém que está inserido neste contexto, reflete, ao 

culpabilizar a figura materna, as normas internalizadas por ele. 

O que nos chama atenção é que, apesar de não ser possível falar que Eva conseguiu 

demonstrar, ao menos não genuinamente, seu amor pelo filho, ela se preocupou, desde o 

começo, em cumprir todas as obrigações que sabia que eram atribuídas à figura materna, 

chegando ao ponto de abrir mão de seu trabalho, mesmo ganhando muito mais dinheiro que o 

marido. Não obstante, seu esforço não serve para eximi-la de ser considerada uma mãe ruim, 

ou até mesmo um ser humano ruim. A personagem criada por Shriver não é do tipo que 

conquista o leitor. Seu olhar é extremamente crítico e julgador, e, em diversos momentos, a 

personagem deixa transparecer seus preconceitos e a visão distorcida que tem de si mesma, a 

partir da qual demonstra que, antes do crime cometido pelo filho, sentia-se uma pessoa 

diferente das outras e até mesmo superior. A representação da figura materna de Shriver é 

propositalmente incômoda, como a própria autora demonstra saber, ao dizer que não teria sido 

capaz de ter escrito esse livro caso fosse mãe, principalmente, caso fosse mãe de um menino, 

pois saber que ele cresceria e poderia ler a história seria algo que a inibiria. 

Visando a alcançar o objetivo de refletir sobre a desconstrução da memória cultural da 

maternidade e da idealização acerca da figura da mulher-mãe, a partir de Eva Khatchadourian, 

o presente trabalho foi dividido em três capítulos. Ao considerar a clara importância atribuída 

à memória da personagem, afinal, toda a narrativa se constrói a partir do exercício de 

rememoração feito por Eva em suas cartas, no primeiro capítulo, intitulado “Gênero epistolar 

e escrita de si: considerações sobre o romance em forma de cartas”, buscamos discorrer, para 

além do gênero no qual o romance de Shriver se enquadra – romance epistolar –, sobre a 

escrita epistolar, a relação entre memória e identidade, tanto na esfera individual quanto na 

coletiva, e a experiência da maternidade como trauma, que é o caso da personagem criada por 

Shriver. 

Em “O peso da maternidade: a dolorosa opressão da mulher-mãe”, segundo capítulo 

deste trabalho, abordamos primeiramente a opressão sofrida pelas mulheres dentro do 

contexto da sociedade patriarcal na qual estamos inseridos. Posteriormente, ocupamo-nos em 
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discorrer acerca da relação entre a memória cultural e a formação identitária, de indivíduos e 

de grupos, para, em seguida, dar enfoque à memória cultural da maternidade, considerando as 

mudanças da concepção de maternidade, a partir do século XVIII, e à idealização da figura da 

mulher-mãe, no último tópico. 

No terceiro e último capítulo, “Eva Khatchadourian e a dor da maternidade”, 

finalmente, buscamos fazer uma análise da personagem, com o objetivo de mostrá-la como 

uma representação materna que quebra com os estereótipos resultantes da ideologia 

maternalista vigente em nossa sociedade. Para tanto, a análise foi dividida em dois tópicos: 

“Eva: a mulher” e “Eva: a mãe”, a fim de acentuar a ambiguidade da personagem de 

Precisamos falar sobre o Kevin, que demonstra não ter encontrado equilíbrio entre os dois 

papéis, de mulher e de mãe, que ela supostamente deveria conseguir instintivamente, devido à 

sua natureza. 

Por fim, é válido elucidar a alternância do uso de primeira pessoa do plural e do 

singular, que acontece na introdução e nas considerações finais deste trabalho. O uso da 

primeira pessoa do singular foi necessário para falar sobre a questão pessoal que despertou o 

interesse para a realização deste trabalho e para explicitar uma opinião também de cunho 

pessoal. Outro aspecto que talvez seja importante esclarecer, antes de partirmos para o 

primeiro capítulo, é a questão da alternância dos pronomes “elas” e “nós”, para fazer 

referência ao substantivo “mulheres” ao longo dos capítulos. Esta alternância, ao contrário da 

escolha consciente do uso da primeira pessoa do plural e do singular, não foi feita de forma 

calculada, tendo sido, portanto, algo que aconteceu naturalmente ao longo do processo de 

escrita. 
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1. Gênero epistolar e escrita de si: considerações sobre o romance em forma de 

cartas 

 

Talvez tenha sido desonestidade minha deixar 

subentendido, no começo da carta anterior, que, quando 

confabulávamos, no final do dia, eu lhe contava tudo. Ao 

contrário, uma das coisas que me impelem a escrever é o 

fato de ter a cabeça entulhada com todas as pequenas 

histórias que nunca lhe contei. 

Não pense que eu acalentava meus segredos. Eles me 

encurralaram, me pressionaram e, tempos atrás, tudo que 

eu queria fazer era me abrir com você. Mas, Franklin, você 

não queria ouvir (SHRIVER, 2007, p. 21-22). 

 

 

1.1. O romance epistolar 

 

Antes de começarmos a discorrer acerca do romance epistolar, é interessante que 

apresentemos uma definição do gênero textual carta, atualmente em desuso, mas que já foi, 

um dia, uma das principais formas de comunicação, quiçá a principal, usada tanto na esfera 

pública quanto na privada: 

 
 

As cartas são textos híbridos e rebeldes a quaisquer identificações genéricas. Gênero 

literário indefinível, flutuam entre categorias vagas: arquivos, documentos, 

testemunhos. De tal forma que não se sabe muito bem que lugar lhes é atribuído na 

geografia ordenada da literatura (DIAZ, 2016, p. 11). 

 

 
Em seu artigo “Romance epistolar: o voyerismo e a sedução dos leitores”, Marisa 

Lajolo discorre sobre o gênero, tão popular na Europa do século XVIII, e no qual podemos 

enquadrar Precisamos falar sobre o Kevin. Quando pensamos sobre o período ao qual a 

autora se refere, alguns títulos de grande importância, pertencentes ao gênero, valem ser 

mencionados: Pamela, de Samuel Richardson, publicado em 1740; Clarissa, também escrito 

por Richardson, publicado em 1748; Os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe, publicado 

em 1774; Júlia ou a Nova Heloísa, de Jean-Jacques Rousseau, publicado em 1761; Ligações 

perigosas, de Choderlos de Laclos, publicado em 1782. Segundo Lajolo (2002, p. 61), a 

origem do romance epistolar repousa nas cartas de tom familiar, endereçadas a amigos ou 

familiares, “versando assuntos sentimentais e românticos ou filosóficos e morais”. A autora 

atribui a popularização do romance epistolar ao fato de ser uma mimetização da comunicação 

por correspondências, que era extremamente comum na época: 
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Surgimento, multiplicação e sucesso do romance epistolar na Europa do século 

XVIII sugerem uma certa homologia entre, de um lado, práticas sociais cotidianas 

de linguagem e de escrita; de outro, a mimese de tais práticas na literatura. Ou seja, 

uma primeira hipótese é que talvez romances epistolares tenham feito tanto sucesso 

porque, ao se estruturarem como cartas, tornavam-se bastante familiares a seus 

leitores, naqueles idos muito envolvidos com envio, recebimento, resposta e 

comentário de cartas, assunto de que, aliás, sintomaticamente, ocupavam-se com 

ênfase os igualmente populares manuais de polidez e etiqueta (LAJOLO, 2002, p. 

62). 

 

 
A popularização da troca de correspondências na Europa – mais especificamente na 

França – se deu de forma gradativa. As primeiras organizações voltadas para o envio de cartas 

datam do século XIV, como ressalta Harouche-Bouzinac (2016, p. 67): “sistemas de 

transporte de mensagens monásticas, que ligam as diferentes abadias e correios universitários, 

são colocados à disposição de estudantes e professores”. Havia também os jurados, que eram 

os mensageiros municipais, e os mensageiros particulares. No entanto, era comum que as 

correspondências fossem roubadas enquanto eram transportadas pelos mensageiros, logo, esta 

não era uma forma de comunicação muito segura, a princípio. Esse problema ocorria ainda no 

século XVII, nos correios internacionais. Somente em 1792, as correspondências passaram a 

ser cobradas devido ao peso e à distância, e em 1849, os selos passaram a ser usados e o 

pagamento da correspondência deixou de ser responsabilidade do destinatário. Um breve 

resumo sobre a disseminação dos correios pela Europa também é feito por Lajolo: 

 
 

Em 1600, a França legaliza o correio privado e, em 1627, ele se torna um serviço 

estatal; em 1635, a Inglaterra estabelece o correio, que se torna monopólio estatal em 

1672, sendo Londres a primeira cidade servida por correio urbano (1680), facilidade 

que só chega a Paris em 1760. Em Portugal, no século XVI, o cargo de Correio Mor 

foi vendido por Felipe II a Gomes da Mota, cuja família manteve o privilégio até 

1793, datando de 1853 o início do uso de selos (LAJOLO, 2002, p. 63). 

 

 
Lajolo (2002, p. 62) afirma que, tendo sido popularizada a escrita, para além do 

âmbito administrativo, religioso e cultural, “é provável que a troca de cartas constituísse um 

dos seus usos mais corriqueiros”. A autora levanta a possibilidade de uma relação entre os 

usos sociais da linguagem e os gêneros literários, o que pode ser interessante para pensar 

sobre o romance epistolar, ainda que nos dias atuais a comunicação por cartas seja um 

anacronismo: 

 
 

Torna-se, pois, sedutora uma especulação, relativa às relações entre gêneros 

literários e usos sociais da linguagem: talvez o que se tenha ao longo da construção 

da literatura seja uma progressiva autonomia da escrita que, por assim dizer, vai, ao 
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mesmo tempo mimetizando & apagando a mimese das situações que inspiraram sua 

produção: se para contar histórias, hoje, não é mais preciso fingir de Sherazade, cuja 

sobrevivência depende do talento para desfiar histórias, também não é mais preciso 

inventar que o que se vai ler foi encontrado junto a um maço de papéis velhos a um 

alfarrabista parisiense (LAJOLO, 2002, p. 63, grifos da autora). 

 

 
 

O romance epistolar estabelece uma relação de grande proximidade com o leitor 

devido à sua “natureza essencialmente dialógica” (LAJOLO, 2002, p. 64). Ao envolver no 

mínimo duas pessoas, remetente e destinatário, o leitor é colocado na “posição de voyerleuse” 

(LAJOLO, 2002, p. 64), o que causa a sensação de “devassar a intimidade alheia” (LAJOLO, 

2002, p. 64), afinal, ele tem acesso à comunicação íntima entre os personagens. Podemos 

considerar que, apesar de a troca epistolar ter caído em desuso na contemporaneidade – assim 

como observamos que aconteceu com o romance epistolar – a comunicação escrita ainda é 

algo presente em nosso cotidiano, mesmo que, devido ao advento da internet, seja por novos 

meios: redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas como o Whatsapp, e e-mail, 

sendo este último o que mais se aproxima da carta. Por conseguinte, é possível inferir que a 

natureza dialógica do romance epistolar pode captar a atenção do leitor ainda nos dias de hoje, 

apesar de não mimetizar uma forma comunicacional da sociedade contemporânea. 

Geneviève Harouche-Bouzinac, em Escritas epistolares, também reflete sobre o 

romance epistolar. Partindo da etimologia do adjetivo que qualifica o romance, a autora 

conceitua o gênero ao dizer que “[o] adjetivo “épistolaire” [epistolar], em francês, [...] é um 

empréstimo (1487) do latim medieval epistolarium, que designa um livro de cartas” 

(HAROUCHE-BOUZINAC, 2016, p. 12). O romance epistolar é, portanto, como o adjetivo já 

indica, aquele que é composto por cartas. 

Ao pensar na vertente ficcional da escrita epistolar, a autora se ocupa em diferenciar a 

carta falsa produzida enquanto parte de uma correspondência, ou para publicação, de “modo 

fraudulento”, da carta enquanto componente de um romance, escrita pelo autor do livro, sendo 

o primeiro tipo chamado de “carta fictícia” e o segundo de “carta de ficção” (HAROUCHE- 

BOUZINAC, 2016, p. 193). Temos, portanto, em Precisamos falar sobre o Kevin, cartas de 

ficção. Posteriormente, a autora afirma que “a carta é com frequência forma utilizada como 

elemento propulsor da ficção” (HAROUCHE-BOUZINAC, 2016, p. 197), podendo ser uma 

ótima estratégia para explorar nuances dos personagens, criar reviravoltas, etc. Apesar de não 

ter usado a carta como estratégia para criar reviravoltas em seu romance, Lionel Shriver 

sustentou toda a narrativa por meio deste gênero de escrita, e, desta forma, conseguiu explorar 

a personagem de forma aprofundada, enquanto esposa, mãe, empresária e mulher. 
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A verossimilhança, chamada por Lajolo (2002, p. 65) de “categoria fundamental do 

gênero”, é construída no romance epistolar por meio de certas características da carta. 

Harouche-Bouzinac (2016, p. 202), sobre os “efeitos de verossimilhança”, afirma que 

“permitirão que o leitor deixe de ser considerado um terceiro exterior e se torne uma espécie 

de cúmplice, por descobrir as cartas ao mesmo tempo que as personagens destinatárias”. A 

autora ressalta ainda a importância da datação da carta, pois “as datas colocadas no cabeçalho 

fazem parte dos efeitos de real mais elementares” (HAROUCHE-BOUZINAC, 2016, p. 202). 

Além disso, traços de oralidade presentes nas cartas e os diferentes registros de escrita de cada 

personagem também são características relevantes destacadas por ela. No entanto, a última 

característica mencionada não se aplica ao livro que é nosso objeto de estudo, devido ao fato 

de termos somente as cartas de uma personagem ao longo de toda a narrativa, o que faz com 

que não haja necessidade de diferenciação entre os registros de escrita, a fim de simular 

diferentes autorias para cada carta. 

Em Precisamos falar sobre o Kevin, Eva Khatchadourian escreve vinte e oito cartas 

para o marido, Franklin Plaskett, em um intervalo de cinco meses, de 08 de novembro de 

2000 a 08 de abril de 2001. A primeira carta foi escrita um ano e oito meses depois da fatídica 

quinta-feira, 08 de abril de 1999, na qual Kevin Khatchadourian, seu primogênito de quinze 

anos, cometeu um crime brutal: um assassinato em massa na escola de ensino médio na qual 

estudava, Gladstone High, logo após ter assassinado o pai e a irmã mais nova, Celia, na 

residência em que a família vivia. 

Para que possamos entender porque a personagem registra suas memórias em cartas 

para o falecido marido ao invés de em um diário, o que pareceria mais lógico, é necessário 

discorrer sobre a carta e os desdobramentos deste gênero enquanto forma de registro da 

escrita de si, além de nos aprofundarmos na contextualização da situação vivenciada por Eva 

no momento de sua escrita. Para tal fim, partiremos de estudos sobre trocas reais de cartas, 

estendendo-os às cartas de ficção do romance de Shriver. Ademais, podemos considerar, que 

a obra em questão é um romance epistolar devido ao fato de ser composta pelas cartas da 

personagem. No entanto, ressaltamos que o romance epistolar em questão apresenta certas 

peculiaridades. 

Vale ressaltar que “[a]ntes de ser um objeto de escrita, a carta é primeiramente um 

objeto de troca” (HAROUCHE-BOUZINAC, 2016, p. 61). Na obra de Shriver o contrato de 

comunicação epistolar, cuja “cláusula mínima e essencial [...] é simplesmente que haja 

resposta” (HAROUCHE-BOUZINAC, 2016, p. 126), é rompido, pois temos somente as 
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cartas da remetente, que são escritas para o falecido marido. O leitor, a princípio, desconhece 

o motivo pelo qual não vê respostas por parte do cônjuge, além de não saber que a 

personagem nem sequer envia as cartas. Porém, o motivo da ausência de respostas – e do 

envio - é diretamente relacionado aos motivos pelos quais Eva escreve e que exploraremos 

adiante. 

Há ainda outro ponto no qual o livro de Shriver se diferencia dos demais romances 

epistolares. Harouche-Bouzinac diz: “Explorar a ruptura da confidencialidade epistolar é um 

meio fácil de desenrolar a ação ou fazê-la progredir. Em geral, é a perda de uma carta, ou sua 

descoberta por um terceiro, que precipita as ações narrativas” (HAROUCHE-BOUZINAC, 

2016, p. 197). Entretanto, em Precisamos falar sobre o Kevin, Lionel Shriver não explora o 

fácil recurso de ruptura: o leitor não acompanha o desenrolar das consequências da violação 

da confidencialidade, as cartas não são perdidas ou descobertas por outro personagem, elas 

não são sequer enviadas ao destinatário. A narrativa é movida unicamente pelos relatos 

memorialísticos da personagem aos quais o leitor tem acesso. 

 

 
1.2. O gênero epistolar e a escrita de si 

 

Consideramos relevante, antes de dar enfoque à questão da relação entre o gênero 

epistolar e a escrita de si, falar sobre a ideia de que a carta seria um gênero intrinsecamente 

ligado à identidade feminina: 

 
 

Desde a idade clássica até o fim do século XIX, de La Bruyère até Lanson passando 

por Jean-Baptiste Suard e Sainte-Beuve, um discurso crítico consensual concordou 

em pensar que o talento feminino, cheio de “espontaneidade” e de “primeiro 

movimento”, era feito para desabrochar na desordem elegante da carta, 

ultrapassando “naturalmente” as proezas retóricas reservadas às mentes masculinas 

(DIAZ, 2016, p. 197-198). 

 

 
Podemos considerar que essa atribuição da escrita da carta às mulheres está 

relacionada à ideia da dicotomia entre razão e emoção. A natureza feminina estaria ligada, 

portanto, aos sentimentos e emoções, enquanto os homens estariam relacionados à razão. 

Considerando que, ao falar sobre a Europa, Diaz destaca a rigorosa misoginia do século XIX, 

é possível entender que essa separação “parece muito mais com uma obrigação de permanecer 

à margem do literário do que com o reconhecimento de uma competência real das mulheres 

no campo das letras” (DIAZ, 2016. p. 198). 
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É importante ressaltar que, nessa época, anterior ao advento do movimento feminista, 

que ocorreu somente ao final do século XIX, as obrigações das mulheres se resumiam aos 

assuntos referentes ao lar e à família. Consequentemente, além de manter as mulheres fora do 

limiar do literário, a sujeição às vivências da esfera privada também era um fator que 

fundamentava a ideia de uma relação entre a escrita epistolar e a identidade feminina, como 

afirma Michelle Perrot, no artigo “Práticas da memória feminina”: 

 
Os procedimentos de registro, dos quais a história é tributária, são fruto de uma 

seleção que privilegia o público, único domínio direto da intervenção do poder e 

campo dos verdadeiros valores. O século XIX claramente distinguiu as esferas, 

pública e privada, cuja disposição condiciona o equilíbrio geral. Muito 

provavelmente essas esferas não recobrem exatamente a divisão dos sexos, mas, 

grosso modo, o mundo público, sobretudo econômico e político, é reservado aos 

homens, e é este que conta (PERROT, 1989, p. 10, grifos da autora). 

 

 
Excluídas, portanto, do registro memorialístico na esfera da vida pública, as mulheres 

eram as responsáveis por resguardar a memória da esfera privada, ou seja, cabia às mulheres a 

função de guardar as memórias familiares. Até mesmo em relação ao hábito de guardar 

coisas, havia discrepância, pois, enquanto os homens colecionavam objetos de prestígio, como 

quadros e livros, as mulheres se ocupavam em guardar objetos como roupas de cama, mesa e 

banho, “bugigangas, presentes recebidos por ocasião de um aniversário ou de uma festa, 

bibelôs trazidos de uma viagem ou de uma excursão” (PERROT, 1989, p. 13), assim como as 

fotografias e as joias de família, entre outros objetos: 

 
 

Assim, os modos de registro das mulheres estão ligados à sua condição, ao seu lugar 

na família e na sociedade. O mesmo ocorre com seu modo de rememoração, da 

montagem propriamente dita do teatro da memória. Pela força das circunstâncias 

pelo menos para as mulheres de antigamente, e pelo que resta de antigamente nas 

mulheres de hoje (o que não é pouco), é uma memória do privado, voltada para a 

família e o íntimo, os quais elas foram de alguma forma delegadas por convenção e 

posição (PERROT, 1989, p. 15). 

 

 
Considerando a carta enquanto objeto, tanto de troca quanto de escrita (Cf. 

HAROUCHE-BOUZINAC, 2016, p. 61), devemos refletir sobre o registro memorialístico por 

meio da escrita realizado por estas mulheres, para posteriormente, nos atermos às questões 

relativas ao trabalho com a memória realizado pela personagem do romance em questão. Não 

temos como objetivo traçar um panorama histórico detalhado sobre a memória das mulheres; 

almejamos, no que tange aos registros escritos da memória feminina, refletir sobre a questão 

da impossibilidade de falar vivenciada pelas mulheres. 
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Até o registro escrito das memórias das mulheres era limitado, uma vez que a memória 

feminina era considerada uma memória familiar, como se não houvesse espaço para a 

memória individual. Encorajava-se, a princípio, que as solteiras escrevessem diários. 

Entretanto, para as mulheres casadas, este hábito já não era bem visto, como destaca Perrot 

(1989, p. 14): “O pessoal e o muito íntimo são banidos como indecentes. Se a jovem se 

obstina até o ponto de se apropriar, timidamente, do diário íntimo, a mulher casada deve 

renunciar a ele. Não há lugar para tal forma de escrita no quarto conjugal”. Muitos desses 

registros escritos foram perdidos, pois, muitas vezes, as próprias mulheres queimavam o que 

escreviam, ou os próprios descendentes se ocupavam em destruir as cartas e os diários de suas 

antecessoras. Sobre o fato de que muitas mulheres se livraram dos próprios escritos, Michelle 

Perrot afirma: 

 
Esse ato de autodestruição é também uma forma de adesão ao silêncio que a 

sociedade impõe às mulheres, [...] um consentimento de negação de si que está no 

âmago das educações femininas, sejam elas religiosas ou laicas, e que a escrita – 

assim como a leitura – contradiziam. Queimar seus papéis é uma purificação pelo 

fogo dessa atenção consigo própria no limiar do sacrilégio (PERROT, 1989, p. 12- 

13). 

 

As palavras de Michelle Perrot indicam que a organização patriarcal da sociedade na 

qual estamos inseridos exerce grande opressão sobre as mulheres, enraizando na criação delas 

preceitos e costumes prejudiciais, que podem acabar sendo reproduzidos por elas mesmas, 

sem que elas percebam, ou ainda, sem que elas consigam analisar criticamente determinadas 

situações, uma vez que foram criadas para normalizar e aceitar as opressões do patriarcado. 

Podemos pensar que o silenciamento sobre o qual Perrot escreve também recai, de 

certa forma, sobre Eva, principalmente, se levarmos em consideração que o principal assunto 

abordado pela personagem em suas cartas é a maternidade, tema sobre o qual não se pode 

falar muito além daquilo que é propagado socialmente. Sabemos que Perrot se refere às 

mulheres do século XIX, e que a escrita de Eva se inicia no ano 2000, último ano do século 

XX, e termina em 2001, primeiro ano do século XXI. Todavia, não é possível que ignoremos 

que ainda estamos inseridos em uma sociedade patriarcal e machista, assim como a 

personagem de Shriver. Logo, ao escrever, Eva recusa permanecer em seu lugar de 

silenciamento, imposto pela sociedade, pela maternidade e até mesmo por seu marido. 

O momento de escrita das cartas de Eva é de dor, luto, ausência e sofrimento. Além de 

ter perdido a filha mais nova e o marido, ela é também mãe de um assassino. A personagem 

enfrenta não só a dor de suas próprias perdas, como a culpa dos crimes cometidos pelo filho e 
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o olhar julgador da sociedade, que faz dela uma pária, alguém que, sem dúvidas, teve culpa ao 

parir e criar um monstro. Sobre a carta, Harouche-Bouzinac afirma: 

 
 

[...] a carta procura negar um sofrimento, pôr fim à separação. Um vasto registro de 

metáforas empregadas pelos correspondentes ressalta a busca de contato – bálsamo 

que acalma a dor, remédio que cura os males, alimento que alivia a fome – e mostra 

que a separação produzida pelas cartas é um mal a ser apaziguado, vazio a ser 

preenchido, luto a ser suportado (HAROUCHE-BOUZINAC, 2016, p. 106). 

 

 
O relacionamento entre Eva e Franklin iniciou-se tardiamente, quando a personagem 

já passava dos trinta anos, e quando, segundo ela, já não esperava que encontraria alguém 

para dividir a vida: 

 
 

Nunca, jamais, deixei de lhe dar valor. Nós nos conhecemos muito tarde para isso; 

eu estava prestes a completar trinta e três anos, na época, e meu passado sem você 

era desolado e persistente demais para que eu achasse banal o milagre do 

companheirismo (SHRIVER, 2007, p. 32).1 

 

 
 

Seu marido era a única pessoa com a qual a personagem conseguiu criar um laço mais 

forte e se abrir. Antes dele, ela comenta sobre sua relação com os familiares, mãe e irmão, 

como algo bem incômodo e superficial. Ao perder Franklin, Eva perde, portanto, não somente 

seu companheiro, mas a única pessoa com a qual se permitia partilhar suas questões e 

sentimentos mais pessoais. Apesar de o nascimento de Kevin, quando Eva já tinha trinta e sete 

anos, ter afetado a relação entre o casal, pois fez com que ela percebesse que quando o 

assunto fosse o filho, certas coisas jamais poderiam ser ditas, a ausência de Franklin e a 

impossibilidade de dialogar com o marido eram um fardo em sua vida. Sobre a relação entre a 

carta e a perda, Brigitte Diaz, em O gênero epistolar ou o pensamento nômade: formas e 

funções da correspondência em alguns percursos de escritores do século XIX, afirma: 

 

 
A correspondência é um cemitério onde se alinham túmulos vazios. Porque está de 

luto pela voz, pela presença, pelo passado e por si, o gênero epistolar é um gênero 

melancólico. Pois, as cartas, como dizia Madame de Sévigné, deusa tutelar, 

escrevem-se na “pena dos ventos”. Entendemos que o vento da disseminação, do 

esquecimento e da ausência assopra sobre esses escritos de si. Prometidas a 

nenhuma capitalização, as cartas são escritas da perda (DIAZ, 2016, p. 188). 

 
 

1 Texto original: I never, ever took you for granted. We met too late for that; I was nearly thirty-three by then, 

and my past without you was too stark and insistent for me to find the miracle of companionship ordinary 

(SHRIVER, 2011, p. 24). 
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Podendo ser considerada como “o discurso dos ausentes”, a epístola “é quase sempre 

apresentada como benfazeja, por gerar uma ilusão, ilusão de presença, ilusão de diálogo, voz 

recriada no silêncio de uma leitura muda” (HAROUCHE-BOUZINAC, 2016, p. 105). Logo 

em sua primeira carta, Eva diz: 

 

 
O fato é que, desde que nos separamos, o que mais me faz falta, acho, é chegar em 

casa e ter a quem contar as curiosidades narrativas do meu dia, do jeito como um 

gato às vezes larga um camundongo aos pés do dono, as pequenas, modestas 

oferendas com que os casais se brindam, depois de revolver quintais diferentes 

(SHRIVER, 2007, p. 9).2 

 

 
Para Harouche-Bouzinac, a ausência é o que origina a correspondência (Cf. 

HAROUCHE-BOUZINAC, 2016, p. 105). Tanto as considerações de Diaz quanto as de 

Harouche-Bouzinac são de grande relevância para que pensemos sobre o romance de Shriver. 

No caso da personagem em questão, a ausência do marido é a força motriz de sua escrita. O 

sentimento de melancolia daquele que escreve a carta, o luto até mesmo por si e a ilusão 

consoladora gerada pela simulação do diálogo com aquele que está ausente se relacionam 

fortemente com o que Eva vivencia desde a perda de tudo aquilo que mais importava para ela, 

especialmente, do marido. É possível afirmar que Eva escreve, entre outras razões que 

abordaremos em breve, visando simular o diálogo que nunca mais terá com Franklin. 

Diaz destaca que tanto a carta quanto o diário apresentam caráter memorialístico. Por 

meio destes registros da memória, o epistológrafo poderia reencontrar-se “através desses ecos 

dissonantes de si mesmo” (DIAZ, 2016, p. 133). No que tange à diferença entre os dois 

gêneros, a autora destaca o fato de que a carta não está amarrada à conservação do passado, ao 

contrário do diário: “Mais do que qualquer outro escrito de si, conhece a virtude energética do 

esquecimento, que, só ele, permite o andar para frente da vida” (DIAZ, 2016, p. 136). Apesar 

da comum necessidade de resguardar a correspondência, era usual também que houvesse 

preocupação com a destruição das cartas. Diaz comenta sobre Henri Beyle, epistológrafo que 

havia pedido para que suas cartas fossem guardadas, mas logo após o casamento da irmã, 

muda de ideia e pede para que Pauline as destrua: 

 

 

 
 

2 But since we’ve been separated, I may most miss coming home to deliver the narrative curiosities of my day, 

the way a cat might lay mice at your feet: the small, humble offerings that couples proffer after foraging in 

separate backyards (SHRIVER, 2011, p. 1). 
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Como se a carta devesse permanecer, apesar de tudo, essa inscrição efêmera, esse 

puro gasto de palavras, esse gesto febril e vivo suspenso entre passado e futuro. É 

isso também que o exercício epistolar ensina: esse trabalho de luto e de perda que, 

sozinho, permite nascer e avançar (DIAZ, 2016, p. 136). 

 

 
 

Em consonância com a afirmação de Diaz, Harouche-Bouzinac (2016, p. 110) ressalta: 

“A escrita da carta é de fato o sinal de um desejo de se comunicar, a manifestação de um 

movimento nesse sentido, mas não significa que essa comunicação seja efetiva”. Por mais que 

a comunicação estabelecida entre Eva e o falecido marido não seja efetiva, visto que ele 

nunca lerá nem responderá suas cartas, esta é a maneira encontrada por ela para simular o 

contato. A personagem busca, portanto, a possibilidade de seguir compartilhando suas dores 

com a única pessoa com a qual podia contar, ao menos até o nascimento do primogênito, visto 

que depois disso, o casal vivenciou certo distanciamento. Ademais, Franklin se negava a ouvir 

as ponderações da esposa acerca do comportamento problemático do filho em diversos 

momentos ao longo dos anos. É possível considerar, então, que para a personagem, a 

comunicação é efetiva, afinal, por meio da simulação de conversa com o marido, Eva 

encontra a forma de dizer tudo aquilo que não pôde falar. 

Ao escrever para o cônjuge, a personagem explora questões que precisou silenciar 

durante anos, especialmente ao falar sobre o filho, Kevin, porque enfrentaria o julgamento de 

Franklin. Sobre a ideia de que a carta funcionaria como uma forma de substituir a palavra, 

clichê propagado por diversos epistológrafos como Lanson, Philipon de la Madelaine e 

Stendhal, Diaz alega: “Pode-se pensar, muito pelo contrário, que se escreve precisamente o 

que não se teria dito, aquilo que, de outra forma, não teria emergido na superfície da 

linguagem” (DIAZ, 2016, p. 117, grifos da autora). 

Harouche-Bouzinac ressalta uma relação entre o ato de escrever uma carta e a solidão 

de quem escreve. Para a autora, “as pessoas escrevem porque estão sós, a partir de uma 

situação em que se sentem sós” (HAROUCHE-BOUZINAC, 2016, p. 108). Entretanto, ela 

destaca que há, por parte do epistológrafo, o desejo de continuar vivenciando a solidão. Vale 

destacar que Diaz (2016) também discorre sobre a solidão, além de mencionar o silêncio 

sofrido e cultivado pelo escritor. Para ela: 

 
Se todos esses silenciosos escolhem a carta, não é apenas por despeito ou por causa 

desse quase autismo que os proibiram de se divertir com facilidade na cena do 

discurso. É também uma escolha simbólica, ideológica em certos pontos, em todo 

caso, uma condenação da linguagem lisa e falsa da socialidade comum (DIAZ, 

2016, p. 123). 
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Podemos considerar, então, que a personagem criada por Shriver escolheu fazer seu 

registro memorialístico por meio de cartas, pois precisava – de alguma maneira – manter sua 

relação com o marido, além de romper o silêncio sobre aquele que talvez seja um dos maiores 

tabus da vida das mulheres: a maternidade. Ao falar sobre a carta enquanto gênero de 

expressão individual, Harouche-Bouzinac reitera: 

 

 
Como a carta é uma comunicação de indivíduo a indivíduo, seu autor é sempre o 

principal questionado; contudo, não se deve esquecer que, por trás dele, se desenha o 

conjunto de práticas em uso, de automatismos e códigos que depende estreitamente 

de fatores socioculturais e de normas enraizadas na história. Testemunho do 

indivíduo que escreve, testemunho do grupo ao qual pertence ou tenta se integrar, 

bem como representação contínua de uma ordem social, a carta se encontra na 

“encruzilhada” dos caminhos individuais e coletivos (HAROCHE-BOUZINAC, 

2016, p. 25). 

 

Em consonância com tal afirmação, Judith Butler, em Relatar a si mesmo: crítica da 

violência ética, afirma que mesmo que haja uma tentativa de fazer um relato de si, o “eu” está 

inserido no contexto social que excede a própria narração, logo, a história do “eu” está 

relacionada a um conjunto de normas. Butler afirma que não há possibilidade de separação 

total entre o “eu” e o contexto social no qual ele surgiu; todo “eu” é intrinsecamente 

condicionado pelas normas. Segundo a autora, não é possível alegar que haja uma “história 

própria” do “eu”, porque toda história é “também a história de uma relação – ou conjunto de 

relações – para com um conjunto de normas” (BUTLER, 2019, p. 18). 

Partindo do pressuposto do relato de si impregnado pelo contexto social no qual o 

indivíduo está inserido e da carta enquanto testemunho limítrofe entre a esfera individual e a 

coletiva, o relato feito por Eva não é somente seu próprio relato enquanto mulher e mãe, mas 

o relato interpelado pelo ideal socialmente construído por meio da memória cultural acerca da 

maternidade, sobre o qual discorreremos de forma detalhada no próximo capítulo. 

Partindo das considerações de Nietzsche sobre a situação na qual ocorre o relato de si, 

Butler (2019, p. 21) comenta que “só tomamos consciência de nós mesmos depois que certos 

danos são infligidos”. A partir do momento em que o sujeito é colocado como o causador do 

sofrimento de alguém e chamado para esclarecimento, ou seja, quando uma acusação é feita 

contra ele, o ato de relatar a si mesmo se faz necessário. O relato estaria, então, relacionado à 

esfera da justiça em busca da imposição de “um castigo justo ao responsável pela ação 

injuriosa” (BUTLER, 2019, p. 21): 
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Se Nietzsche está correto, começo então a fazer um relato de mim porque alguém 

me pediu, e esse alguém tem um poder delegado por um sistema de justiça 

estabelecido. Alguém me interpelou, talvez até atribuiu um ato a mim, e 

determinada ameaça de castigo dá suporte a esse interrogatório. Desse modo, numa 

reação temerosa, ofereço-me como um “eu” e tento reconstruir minhas ações, 

mostrando que aquela atribuída a mim estava ou não entre elas (BUTLER, 2019, p. 

22). 

 

 
Na contramão das ideias de Nietzsche, que desconsidera outras situações 

comunicacionais que propiciem o relato de si, além da esfera jurídica, na qual “são o medo e o 

terror que nos tornam moralmente responsáveis” (BUTLER, 2019, p. 22), Butler destaca as 

considerações de Foucault, que atribui o surgimento da capacidade de reflexão do sujeito à 

relação estabelecida com os códigos morais: 

 

 
Esse trabalho sobre si mesmo, esse ato de circunscrição, acontece no contexto de um 

conjunto de normas que precede e excede o sujeito. Investidas de poder e 

obstinação, essas normas estabelecem os limites do que será considerado uma 

formação inteligível do sujeito dentro de determinado esquema histórico das coisas. 

Não há criação de si (poiesis) fora de um modo de subjetivação (assujettisement) e, 

portanto, não há criação de si fora das normas que orquestram as formas possíveis 

que o sujeito deve assumir (BUTLER, 2019, p. 29). 

 

 
Sobre a cena de interpelação segundo Nietzsche, podemos afirmar que a personagem, 

que é nosso objeto de estudo, também vivenciou a experiência de relatar a si mesma perante a 

esfera judicial. Eva precisou responder judicialmente, após ser processada por Mary 

Woolford, mãe de uma das vítimas de Kevin no colégio Gladstone High, por negligência 

materna, afinal, como poderia ter criado um monstro e não ser responsabilizada pelos atos do 

filho? Assim que Kevin cometeu seus crimes na fatídica quinta-feira, Eva também estava 

condenada pelo olhar da sociedade, um dos temas sobre o qual a personagem discorre na carta 

do dia 2 de dezembro de 2000: 

 

 
Você está espantado. Não deveria ficar. Ele é meu filho também, e as mães devem 

visitar os filhos no presídio. É interminável minha lista de defeitos como mãe, mas 

sempre segui as regras. Aliás, seguir ao pé da letra a lei não escrita da maternidade 

foi uma das minhas falhas. Isso veio à tona no julgamento — no processo da vara 

cível. Fiquei aturdida ao me ver tão decente em letra de forma. Na audiência, Vince 

Mancini, o advogado de Mary, me acusou de ter ido visitar meu filho tão 

conscienciosamente durante o julgamento criminal porque eu já previa um processo 

por negligência dos deveres maternos. Eu estava desempenhando um papel, ele 

sustentou, eu estava fingindo. O problema com a jurisprudência, claro, é que ela não 

é capaz de se adaptar às sutilezas. Mancini sacou alguma coisa. Talvez houvesse de 

fato um elemento de teatro naquelas visitas. Mas elas continuaram quando não tinha 

mais ninguém vigiando, porque, se é verdade que estou tentando provar que sou 
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uma boa mãe, estou provando isso, e de modo muito lúgubre, diga-se de passagem, 

só para mim (SHRIVER, 2007, p. 54).3 

 

 
No trecho em questão, podemos perceber que Eva, cobrando-se para corresponder às 

expectativas criadas pela sociedade, e, por conseguinte, por ela mesma, em relação a uma mãe 

exemplar, desenvolveu o hábito de visitar assiduamente seu filho no presídio. Todavia, o 

advogado de Mary usa contra Eva as visitas ao próprio filho, como se ela estivesse fazendo 

isso somente por já esperar o momento em que seria processada por não ter sido uma boa mãe 

e estivesse diretamente relacionada à responsabilidade pela barbárie do massacre cometido 

pelo jovem. 

Apesar de que nos aprofundaremos na questão da maternidade nos próximos capítulos, 

é interessante pensar neste momento na complexidade do argumento do advogado de Mary. 

Pensemos, então: é esperado que uma mãe esteja ao lado do filho em todos os momentos, 

mesmo naqueles em que o filho comete algum erro. No entanto, ao desempenhar tal papel, 

Eva é julgada de forma negativa por isso, como se estivesse somente tentando escapar de uma 

possível condenação mais rigorosa. O que falariam de Eva se ela simplesmente abandonasse 

Kevin, ainda menor de idade, sozinho na prisão? Podemos especular que isso também seria 

usado contra ela. Ao visitar, ela está tentando provar para a sociedade que é uma boa mãe a 

fim de evitar uma condenação por negligência materna, que teria sido a causa do 

comportamento violento do adolescente. Por outro lado, ao abandonar o filho, não seria essa a 

prova cabal de que Eva foi, de fato, uma mãe negligente? Não podemos nos esquecer que, 

apesar de demonstrar estar ciente de que a culpa recairá sobre ela de qualquer forma, Eva 

sente necessidade de provar para si mesma que é uma boa mãe, indo, então, de acordo com o 

julgamento da sociedade e depositando sobre si mesma a dúvida e a culpa. 

A narrativa criada por Shriver é ficcional. No entanto, em 20 de abril de 1999, em 

Columbine High School, escola de Ensino Médio da cidade de Columbine, no Colorado, dois 

adolescentes, Dylan Klebold e Eric Harris, cometeram um assassinato em massa no colégio 

em que estudavam. A mesma questão enfrentada por Eva perante a sociedade, passando a ser 

 
3 You’re astonished. You shouldn’t be. He’s my son, too, and a mother should visit her children in prison. I have 

no end of failings as a mother, but I have always followed the rules. If anything, following the letter of the 

unwritten parental law was one of my failings. That came ou in the trial- the civil suit. I was appalled by how 

upstanding I looked on paper. Vince Mancini, Mary’s lawyer, accused me in court of visiting my son so dutifully 

in detention during his own trial only because I antecipated being sued for parental negligence. I was acting a 

part, he claimed, going through the motions. Of course, the trouble with jurisprudence is that it cannot 

accommodate subtleties. Mancici was onto something. There may indeed be an element of theater in these visits. 

But they continue when no one was watching, because if I am trying to prove that I am a good mother, I am 

proving this, dismally, as it happens, to myself (SHRIVER, 2011, p. 46-47). 
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considerada pária e culpabilizada pela atitude monstruosa de seu filho, foi vivenciada por Sue 

Klebold, mãe de Dylan. Em seu livro, O acerto de contas de uma mãe: a vida após a tragédia 

de Columbine, Sue faz não só um relato de si, como considerações preocupadas sobre a saúde 

mental dos adolescentes; aqui, nos interessa o relato de si de uma mãe. Sue afirma: 

 
Sempre me considerei uma boa cidadã e uma boa mãe, e agora estava sendo 

mostrada como a pior mãe que já existira. Pela primeira vez na vida eu estava 

vivendo como pária, julgada e rejeitada por circunstâncias sobre as quais eu não 

tinha controle (KLEBOLD, 2016, p. 111). 

 

 
Podemos observar que tanto no relato fictício de Eva, quanto no relato real de Sue 

Klebold, ambas se reconhecem enquanto mães ruins perante o julgamento da sociedade, 

mesmo que tenham tentado fazer o que consideravam correto em relação aos filhos. Em outro 

trecho de seu livro, Sue comenta a respeito de como a imprensa falava sobre ela e o marido, 

usando até mesmo as orientações que o casal recebia dos advogados para enxovalhar o nome 

da família: 

 
 

Meu sentimento de culpa era amplificado pelas críticas severas que recebíamos de 

todos os cantos. Éramos condenados diariamente na imprensa, geralmente por 

decisões que nem eu mesma entendia completamente. Por exemplo, nossos 

advogados nos instruíram a registrar nossa intenção de notificar o departamento de 

polícia, uma estratégia legal de rotina para manter nossas opções abertas caso novas 

informações sobre o caso ficassem disponíveis. [...] Mas as notícias apareceram 

rapidamente na imprensa após a decisão, e deram a entender que processaríamos o 

departamento de polícia pelo que nosso filho havia feito. Notícias como essa 

levavam a um volume impressionante de comentários venenosos. “Esses pais são 

repugnantes”, uma pessoa soltou em um programa de rádio que ouvi, sem querer, 

enquanto trocava de estação em meu carro. As pessoas achavam que deveríamos ser 

presos, caçados feito animais, torturados, mortos. Até hoje não consigo olhar para a 

seção de comentários dos artigos sobre Columbine (KLEBOLD, 2016, p. 111). 

 

 
A relação do indivíduo com os códigos morais, à qual Foucault atribui a capacidade de 

reflexão do sujeito, se faz presente, majoritariamente, nos relatos de Eva e Sue. Para além da 

interpelação do relato na esfera jurídica, considerada por Nietzsche como única cena para o 

relato, Eva e Sue continuam a relatar a fim de compreender os motivos de seus filhos e até 

que ponto a culpa também seria delas e da criação que deram aos filhos. Ficção e realidade 

corroboram o peso da culpa materna, arraigada nas normas da sociedade na qual estamos 

inseridos: 
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Eu olhava para as fotos das famílias felizes em cima das mesas e me perguntava: O 

que eles fizeram que eu não fiz? Ao mesmo tempo, me sentia na defensiva e 

desesperada para mostrar às pessoas que Dylan tinha sido amado, que eu fora uma 

boa mãe – e que, apesar de nossa proximidade, eu não fazia ideia do que ele estava 

planejando nem suspeitava que ele fosse capaz de um ato tão bárbaro (KLEBOLD, 

2016, p. 129, grifos da autora). 

 

 
 

A partir de seu isolamento, a personagem de Shriver faz da escrita de suas cartas a 

ferramenta para lidar com a dor, o luto e a culpa que sente, pois “a expressão dos sentimentos, 

ainda que autorizada, decorre de uma certa consciência pesada” (HAROCHE-BOUZINAC, 

2016, p. 151). Machucada por suas perdas pessoais, e pelo peso do ato brutal cometido pelo 

filho, a personagem encontra uma forma de refletir sobre si mesma, e de dizer o indizível. 

Ademais, por meio de seu registro memorialístico, Eva tenta trabalhar o trauma e recuperar 

sua identidade enquanto mulher-mãe. 

 

 

1.3. O trabalho com o trauma por meio da escrita de si 

 
Do grego traûma, a palavra trauma significa ferida, dano ou avaria. Em seu artigo, 

“Narrar o trauma – A questão dos testemunhos de catástrofes históricas”, Márcio Seligmann- 

Silva (2008, p. 67) discorre sobre a “memória do trauma” enquanto “uma busca de 

compromisso entre o trabalho de memória individual e outro construído pela sociedade”. O 

autor se ocupa com a memória traumática de genocídios e perseguições em massa como a 

Shoah, mas, nos interessa, neste trabalho, tomar a liberdade de fazer reflexões a respeito da 

situação da personagem Eva Khatchadourian, que é nosso objeto de estudo, a partir da 

conceitualização de trauma trazida pelo autor: “o trauma é caracterizado por ser uma memória 

de um passado que não passa” (SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 69). 

Em Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural, Aleida 

Assmann discorre sobre o trauma, também partindo de considerações sobre a experiência do 

sobrevivente do Holocausto para compreender a questão de forma mais ampla. A autora 

afirma: “O trauma estabiliza uma experiência que não está acessível à consciência e se firma 

nas sombras dessa consciência como presença latente” (ASSMANN, 2011, p. 277). Ao falar 

sobre Ruth Klüger, autora austríaca sobrevivente do Holocausto, que escreveu a respeito da 

traumática experiência vivenciada nos campos de concentração pelos quais passou, Assmann 

ressalta: 
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As palavras não incorporam o trauma nelas mesmas. Por pertencerem a todos, elas 

não acolhem nada de incomparável, específico ou único, muito menos a 

singularidade de um terror persistente. No entanto, o trauma requer justamente as 

palavras (ASSMANN, 2011, p. 277). 

 

 
Ainda sobre a autobiografia de Klüger, Assmann destaca uma metáfora usada pela 

autora para descrever a lembrança de Auschwitz, comparando-a a uma bala ainda alojada em 

seu corpo, e que não pode ser retirada cirurgicamente, que pode ser usada para descrever o 

caráter paradoxal da experiência traumática: 

 
 

A imagem da bala de chumbo que não se consegue extrair do corpo com cirurgia 

expressa a contradição paradoxal do trauma; embora uma parte inalienável do 

homem, o trauma não é assimilável na estrutura identitária da pessoa, é um corpo 

estranho que estoura as categorias da lógica tradicional: ao mesmo tempo interna e 

externamente, presente e ausente (ASSMANN, 2011, p. 279). 

 

 
Em um primeiro momento, é possível que pensemos que o trauma de Eva está 

diretamente relacionado aos crimes cometidos por Kevin, ou seja, o trauma da personagem 

seria, então, ter se tornado a mãe de um assassino, de um parricida. Consideramos, de fato, 

que este é um dos traumas trabalhados por ela por meio de sua escrita memorialística, visto 

que ela busca compreender os motivos pelos quais o filho foi capaz de cometer tamanha 

atrocidade, além de tentar entender e lidar com a culpa que sente e que a sociedade atribui a 

ela. Entretanto, é importante ressaltar que há outra questão que entendemos como trauma para 

a personagem: a maternidade. Para Eva, a experiência traumática da maternidade, 

obviamente, antecedeu o trauma dos crimes cometidos por Kevin. Todavia, no momento da 

escrita da personagem, os dois traumas estão diretamente relacionados. Podemos afirmar, 

portanto, que o leitor tem acesso ao resultado da reflexão sobre os acontecimentos 

vivenciados por Eva, que culmina na escrita de suas cartas, e que a percepção da personagem 

acerca da maternidade também decorre da junção de suas experiências traumáticas. 

Há um trecho, na carta de 18 de dezembro de 2000, em que Eva explicita que o ato de 

escrever suas cartas para o marido é a forma por meio da qual ela tenta lidar com o trauma, ao 

invés de optar pela terapia. Na carta em questão, Eva está contando a Franklin sobre a 

confraternização natalina da agência em que trabalhava, evento ao qual ela decidiu 

comparecer porque gostava da companhia dos colegas, ainda que fosse somente para 

comentar sobre pacotes de viagens. Ao discorrer sobre o momento em que foi interpelada 



31 
 

pela gerente da empresa, com quem Eva não tinha uma relação de proximidade e evitava 

compartilhar questões pessoais, ela diz: 

 
E assim foi que esta noite Wanda me pegou de jeito ao lado do fax. Não que ela 

quisesse se intrometer, mas será que eu já tinha procurado “ajuda”? Eu sabia o que 

ela estava querendo dizer, claro. A Diretoria de Ensino ofereceu aconselhamento 

psicológico gratuito a todo o corpo discente da Gladstone High School, e até mesmo 

alguns estudantes que se matricularam este ano, que nem cursavam o colégio em 

1999, declararam-se traumatizados e despencaram no divã. Eu não queria parecer 

hostil e dizer às claras que não via como a simples repetição de meus problemas 

diante de um estranho faria diminuir uma vírgula que fosse deles, e que sem dúvida 

o aconselhamento psicológico era o refúgio lógico daqueles cujos problemas eram 

fantasias efêmeras e não uma questão de fatos históricos. De modo que objetei 

apenas que minha experiência com os profissionais de saúde mental tinha sido um 

tanto amarga, omitindo bondosamente que as falhas da psiquiatria em relação a meu 

filho foram manchete de uma costa à outra do país. Além do mais, não me parecia 

prudente confidenciar que, até o momento, eu encontrara minha única “ajuda” ao 

escrever a você, Franklin. Porque de algum modo eu tenho certeza de que estas 

cartas não constam da lista das terapias prescritas, uma vez que você está no próprio 

cerne do que eu preciso “superar” para que possa ter meu “encerramento”. E que 

perspectiva mais terrível, essa (SHRIVER, 2007, p. 106).4 

 

 
Eva demonstra saber que precisa superar a perda de Franklin, e que o ato de escrever 

para o marido morto não seria visto de forma positiva por um psicólogo, uma vez que a morte 

do marido era justamente um dos principais pontos de seu sofrimento e, por meio da escrita, 

ela encontrava uma forma de simular contato com ele. Porém, há outras questões que também 

precisam ser trabalhadas por ela, assim como a perda de sua filha, Celia, a culpa pelos crimes 

cometidos pelo filho, e até a própria maternidade, vivenciada por Eva desde o início da 

primeira gestação como uma experiência dolorosa, e que acabou se tornando a causa de seus 

problemas seguintes. Ademais, ao pensar no contexto que envolve a escrita da personagem, 

podemos relacionar o paradoxo do trauma – abordado por Assmann - que faz com que as 

palavras sejam necessárias, apesar da incapacidade das palavras na incorporação do trauma, à 

ideia de que se escreve na carta aquilo que não seria dito de outra forma, como comenta Diaz. 

 

 

 

4 So tonight Wanda cornered me by the fax machine. She didn’t want to pry, but had I sought out “help”? I knew 

what she meant, of course. The entire student body of Gladstone High School was offered free counseling by the 

school board, and even some of this year’s intake, not even enrolled in 1999, has claimed to be traumatized and 

plunged to the couch. I didn’t want to seem hostile and so say honestly that I couldn’t see how the mere iteration 

of my troubles to a stranger would lessen them one iota, and that surely counseling was the logical refuge of 

those whose problems were ephemeral fancies and not matters of historical fact. So I demurred that my 

experience with the mental health profession had been rather sour, kindly omitting that the failures of my son’s 

psychiatric care had made headlines coast to coast. Moreover, it didn’t seem wise to confide that thus far I had 

found my only “help” in writing to you, Franklin. For somehow I feel certain that these letters are not on the list 

of prescribed therapies, since you are at the very heart of what I need to “get past” so that I might experience  

“closure”. And what a terrible prospect is that (SHRIVER, 2011, p. 100). 
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Como dito anteriormente, consideramos que, além dos crimes cometidos por Kevin, a 

maternidade também pode ser caracterizada como uma experiência traumática de Eva. 

Portanto, o trabalho com o trauma realizado pela personagem já é, por si só, o trabalho com o 

indizível, uma vez que ao falar sobre maternidade, que é um assunto tabu, não se pode falar 

aquilo que contraria a idealização socialmente construída. 

 

 
1.4. A busca pela reconstrução da identidade por meio da memória 

 

Retomaremos, neste momento, a ideia, já mencionada anteriormente, de que o relato 

de Eva Khatchadourian se dá por meio do registro memorialístico de suas vivências a fim de 

enfrentar o luto, a culpa, bem como para reconstruir sua própria identidade depois da fatídica 

quinta-feira. É importante, então, que nos ocupemos em ponderar sobre a memória e a 

memória cultural. Para fins de esclarecimento, a memória cultural se fará presente, de forma 

mais detalhada, no segundo capítulo, para que possamos compreender a questão da 

idealização socialmente construída acerca da maternidade e da figura da mulher-mãe. 

Todavia, é interessante, neste primeiro momento, que nos atentemos ao fato de que, assim 

como a memória individual, a memória cultural tem o potencial de criar identidades. Vale 

ressaltar que não faremos diferenciação entre memória cultural e memória coletiva neste 

trabalho. 

Como já dissemos anteriormente, ao falar sobre o relato de si e a escrita das cartas, há 

uma relação direta entre o relato individual do sujeito e o contexto no qual ele está inserido. 

Ao pensar nas cartas de Eva sobre a maternidade, podemos afirmar que o relato dela reflete 

também o que ela internalizou enquanto mulher-mãe, sujeita a todas as cobranças e pressões 

que a sociedade exerce sobre a figura materna. Ao refletir a respeito dessa relação em seu 

artigo “Memória e identidade social”, Michael Pollack afirma: 

 
A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente íntimo, 

próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, nos anos 20-30, já havia sublinhado 

que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno 

coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e submetido 

a flutuações, transformações, mudanças constantes (POLLACK, 1992, p. 201). 

 

 
Ao falar sobre os constituintes da memória, Pollack (1992, p. 201) destaca as 

vivências individuais como o primeiro constituinte, além das experiências coletivas, que, nas 

palavras do autor “são os acontecimentos [...] ‘vividos por tabela’, ou seja, acontecimentos 
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vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer”, figuras 

importantes da sociedade, chamadas por ele de personagens e os lugares particularmente 

atrelados a uma determinada memória. Talvez possamos relacionar esses acontecimentos 

vividos por outrem às normas condicionadoras das quais Butler tanto fala, uma vez que não só 

acontecimentos relevantes para a coletividade como as normas interferem na construção 

identitária do sujeito e, consequentemente, em seu relato de si. 

Em Memória e identidade, Joël Candau discorre sobre a relação direta entre a 

capacidade memorialística do ser humano e a construção de sua identidade, considerando 

tanto a esfera individual, quanto a coletiva. Para o autor, podemos conceitualizar a memória 

como: “[...] uma forma particular de conhecimento dos acontecimentos do passado, 

consistindo, da parte de quem rememora, em reativá-los e ordená-los, em parte ou totalmente, 

de maneira verídica ou errônea, ou ainda meio-verdadeira ou meio-falsa” (CANDAU, 2019, 

p. 61). 

Tendo em vista a necessidade de deixar clara a relação direta entre memória e 

identidade, Candau parte de dois exemplos que, para ele, servem de embasamento para esta 

ligação. Primeiramente, o autor afirma que a ausência de lembranças no adulto sobre 

vivências anteriores aos dois anos de idade ocorre porque a criança ainda não tomou 

consciência de sua identidade, o que só acontece entre três e cinco anos. Em seguida, ele 

comenta sobre os idosos que passam a ser vistos de forma diferente a partir do momento em 

que começam a perder a memória. Ele conclui que “se julgará severamente a personalidade de 

um indivíduo cuja memória [...] é falha, confirmando, assim, a relação estreita estabelecida 

pelo senso comum, entre memória e identidade pessoal” (CANDAU, 2019, p. 63). 

Além de mostrar que há uma relação entre memória e identidade para além do próprio 

indivíduo, relação amplamente aceita pelo senso comum, Candau discorre sobre a situação na 

qual a memória, ao invés de atuar como constituinte da identidade, faz o movimento 

contrário; esta seria a memória traumática: 

 
A memória é a identidade em ação, mas ela pode, ao contrário, ameaçar, perturbar e 

mesmo arruinar o sentimento de identidade, tal como mostram os trabalhos sobre as 

lembranças de traumas e tragédias como, por exemplo, a anamnese de abusos 

sexuais na infância ou a memória do Holocausto (CANDAU, 2019, p. 18). 

 

 
 

Eva precisou vender a casa em que vivia com sua família, além de sua própria 

empresa, para arcar com os custos da defesa de Kevin, além de, posteriormente, com as 

despesas do processo cível movido por Mary Woolford, mãe de uma das vítimas. Toda a vida 
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que a personagem havia construído, antes da quinta-feira, se desfez. É possível considerar, 

portanto, que depois de perder tudo, e passar a ser vista como pária por ser mãe de um 

assassino, Eva experimenta a desconstrução de sua própria identidade. Toda a realidade da 

vida da personagem é abruptamente mudada, e tudo aquilo que era de grande importância 

para ela passa a não existir. É por meio de sua escrita memorialística sobre suas experiências 

traumáticas que a personagem busca sua reconstrução, em concordância com o que afirma 

Candau: 

 
 

O sujeito que se libera de uma parte de suas determinações inconscientes, que se 

libera de certas cargas traumáticas [...] reapropria-se ao mesmo tempo de sua história 

pessoal, condição indispensável para se inscrever em um futuro que, no sentido 

mesmo do termo, seria impensável sem lembranças, quer dizer, sem isso que, em um 

passado filtrado e colocado em forma pelo crivo da memória, consideramos ser a 

causa do que somos e do que seremos. Percebemos então que, no processo de 

mobilização memorial necessário a toda consciência de si, a lembrança não é a 

imagem fiel da coisa lembrada, mas outra coisa, plena de toda a complexidade do 

sujeito e de sua trajetória de vida (CANDAU, 2019, p. 65). 

 

 
A ferramenta usada por Eva para trabalhar o trauma por meio da escrita de si é a carta. 

É importante considerar, então, que a personagem faz com que seu falecido marido se torne 

parte fundamental de seu processo de reconstrução identitária, por meio do diálogo que insiste 

em simular com Franklin. Sobre o destinatário, Diaz afirma: 

 

 
A virtualidade confortável de sua presença, a segurança tranquila de sua escuta 

distante são os catalisadores de um processo exploratório do qual a carta é o agente. 

Em sua recorrência obstinada, o exercício epistolar é tentativa de formalizar o 

informe: trata-se de dar sentido aos fragmentos de emoções vividas, dar forma de 

pensamento às reflexões esparsas que elas suscitaram. A carta não é um simples 

processo verbal do vivido, mas engaja, como o diário, em uma disciplina da 

interioridade pela qual se opera um trabalho sobre si (DIAZ, 2016, p. 164). 

 

 
Há ainda outra questão importante quando consideramos as cartas da personagem do 

romance de Shriver: o caráter seletivo da memória, sobre o qual discorrem diversos autores. 

Não temos como objetivo a discussão acerca da relevância da veracidade das lembranças 

narradas por Eva em suas cartas, uma vez que seu relato é a forma de a personagem trabalhar 

seus traumas, e, por conseguinte, o que ela relata é o que acredita ser verdade. Todavia, é 

relevante que nos atentemos a tal questão, a fim de entender algumas lembranças sobre as 

quais a personagem fala e que podem nos parecer exageradas, em um primeiro momento. Um 
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dos autores que discorre sobre essa característica da memória é Pollack (1992, p. 203), para 

quem: 

 
 

A memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A 

memória também sofre flutuações que são função do momento em que ela é 

articulada, em que ela está sendo expressa. As preocupações do momento 

constituem um elemento de estruturação da memória (POLLACK, 1992, p. 204). 

 

 
Em concordância com a ideia de Pollack de que o momento em que as memórias estão 

sendo articuladas influencia nas flutuações sofridas por ela, e ainda considerando a relação do 

sujeito com o contexto social no qual ele está inserido, Candau afirma: 

 
 

[...] uma vez que os quadros sociais da memória orientam toda evocação, a 

anamnese de todo indivíduo dependerá daqueles que lhe são contemporâneos: ele 

oferecerá, portanto, uma visão dos acontecimentos passados em parte transformada 

pelo presente ou, mais exatamente, pela posição que ele próprio ocupa nesse 

presente (CANDAU, 2019, p. 75). 

 

 
Precisamos ter em mente, então, que a situação vivenciada pelo sujeito no presente 

exerce influência direta nas memórias que serão selecionadas por ele. Outro fator que 

interfere na seletividade é o humor de quem relata no momento em que as memórias são 

evocadas. Pensemos na situação de Eva, que vivencia um momento de luto, dor e solidão ao 

escrever suas cartas: é normal, portanto, que as memórias evocadas por ela sejam as mais 

incômodas, dolorosas e até mesmo, pouco críveis. 

 

 
Sabe-se que o estado emocional do narrador, as influências que sofre, pode ter um 

efeito sobre a natureza das lembranças evocadas sem que se possa realmente 

determinar se a qualificação feita do acontecimento, quando recordado, deva-se a 

elementos seus ou à projeção do seu humor no momento mesmo da reminiscência. 

Seja o que for, o sujeito que experimenta um sentimento interior de tristeza terá, 

talvez, a tendência a recordar experiências qualificadas como tristes, conferindo 

assim uma visão tendenciosa de sua própria vida. Essa dependência do contexto 

participa, portanto, da reconstrução das lembranças (CANDAU, 2019, p. 76). 

 

 
 

Além do emocional, há ainda, em relação à seletividade da memória, uma propensão, 

por parte do indivíduo que rememora, de se recordar mais de alguns fatos carregados de 

afetividade. Quando os sentimentos em relação a uma determinada lembrança são negativos, é 

normal que a pessoa se esqueça mais rapidamente daquela determinada memória do que de 

outros eventos que incutem nela bons sentimentos: 
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Essa apropriação do passado pode ser observada também na tendência dos sujeitos 

a, de um lado, memorizar menos os acontecimentos neutros do que aqueles 

carregados afetivamente e, de outro, entre esses últimos, esquecer aqueles que são 

desagradáveis mais rapidamente do que os outros (CANDAU, 2019, p. 74). 

 

 
No entanto, a seletividade da memória de Eva faz justamente o contrário: a 

personagem se apega às memórias mais dolorosas, até mesmo do passado longínquo da 

infância de seu primogênito e da gestação, para buscar se reconstruir a partir delas. A 

personagem chega a comentar acerca de memórias felizes sobre seu casamento, seu trabalho 

em sua agência de viagens, ou ainda, as recordações de sua filha, mas seu trabalho 

memorialístico se concentra, majoritariamente, em recordar justamente de suas piores 

vivências. 

As memórias relatadas por Eva podem parecer absurdas e, até mesmo, impossíveis em 

diversos momentos nos quais ela se refere ao filho como se ele agisse de maneira fria e 

calculista desde os primórdios, quando Kevin ainda era apenas um bebê, como é possível 

perceber na carta em que a personagem descreve o instante em que sua médica entrega a ela o 

recém-nascido: 

 
A dra. Rhinestein balançou o bebê sobre o meu peito e depositou aquela criatura 

minúscula nele com — fiquei feliz de vê-la enfim demonstrar que tinha essa 

capacidade — infinita ternura. Kevin estava úmido, e o sangue marcava as dobras do 

pescoço, dos braços e das pernas. Hesitante, pus as mãos em volta dele. A expressão 

no rosto retorcido de Kevin era de desagrado. O corpo, inerte; eu só podia interpretar 

a lassitude dele como falta de entusiasmo. Sugar é um de nossos poucos instintos 

natos, mas, com a boca bem em cima do bico marrom e crescido de meu seio, a 

cabeça dele descambou, enojada (SHRIVER, 2007, p. 102).5 

 
Ler a descrição de Eva sobre as expressões de Kevin, logo após nascer, causa 

estranhamento, afinal, como poderia um bebê demonstrar desagrado ou enojamento ao entrar 

em contato com a mãe minutos após seu nascimento? Como alguém poderia considerar um 

bebê como um ser calculista e odioso? Em suas memórias, Eva explicita o sentimento de que 

Kevin assumia comportamentos diferentes na presença dela e do pai, e afirma que sempre 

considerou que o filho detestava tudo, inclusive a própria existência: 

 

 

 
 

5 Dr. Rhinestein dangled the infant over my breast and rested the tiny creature down with–I was glad to see her 

evidence it at last-painstaking gentleness. Kevin was damp, and blood creased his neck, the crooks of his limbs. I 

put my hands diffidently around him. The expression on his twisted face was disgruntled. His body was inert; I 

could only interpret his lassitude as a lack of enthusiasm. Sucking is one of our few innate instincts, but with his 

mouth right at my enlarged brown nipple, his head lolled away in distaste (SHRIVER, 2011, p. 96). 
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Tenho uma teoria segundo a qual é possível situar a maioria das pessoas num 

espectro muito rudimentar de preferência e talvez seja com a posição ocupada nessa 

escala que todos os seus outros atributos se relacionem: exatamente o quanto elas 

gostam de estar aqui, de estar vivas, apenas. Acho que Kevin odiava. Acho que ele 

estava fora dessa escala, ele odiava completamente estar aqui. Talvez tenha até 

guardado vestígios de uma memória espiritual, de tempos pré-concepção; Kevin 

sentia muito mais falta do nada glorioso do que do meu útero. Parecia se sentir 

furioso por ninguém tê-lo consultado para ver se queria mesmo acabar num berço, 

com o tempo escoando sem parar quando nada, absolutamente nada, o interessava 

ali naquele berço (SHRIVER, 2007, p. 112).6 

 

É importante ressaltar, ao considerarmos tal questão, que todo o relato de Eva está 

impregnado pela vivência traumática da quinta-feira do massacre de Gladstone High, ou seja, 

a maneira de revisitar suas memórias sobre a infância de Kevin é moldada pela visão que Eva 

tem do filho no presente. Consequentemente, a monstruosidade do crime cometido por Kevin 

explica como Eva vê o comportamento do filho, mesmo na mais tenra infância, como sendo 

tão frio quanto na adolescência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 I have theorized that you can locate most people on a spectrum of the crudest sort and that it may be their 

position on this scale with which their every Other atribute correlates: exactly how much they like being here, 

just being alive. I think Kevin hated it. I think Kevin was off the scale, he hated being here so much. He may 

even have retained some trace spiritual memory from before conception, and glorious nullity was far more what 

he missed than my womb. Kevin seemed incensed that no one had ever consulted him about turning up in a crib 

with time going on and on, when nothing whatsoever interested him in that crib (SHRIVER, 2011, p. 106-107). 
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2. O peso da maternidade: a dolorosa opressão da mulher-mãe 

 
Brian havia comentado que os filhos são antídotos 

maravilhosos para o esgotamento; disse que você consegue 

apreciar o mundo outra vez através dos olhos 

maravilhados deles, e que tudo do qual antes você havia se 

cansado de repente se torna vibrante e novo. Bem, a 

perspectiva de uma cura total soava magnífica aos meus 

ouvidos, melhor que uma plástica ou uma receita de 

Valium. Mas é desalentador ter de relatar que, todas as 

vezes em que tentei ver o mundo pelos olhos de Kevin, ele 

me pareceu inusitadamente lúgubre. (SHRIVER, 2007, p. 

142) 

 

Sabemos que a maternidade, ainda hoje, é uma grande questão do universo feminino. 

As mulheres são preparadas, desde a mais tenra infância, com brinquedos que simulam tarefas 

domésticas e cuidados com bebês, para o momento em que se tornarão responsáveis pelas 

próprias famílias e filhos. Espera-se que todas queiram, em algum momento, vivenciar a 

experiência da maternidade. Aquelas que recusam tal vivência são constantemente 

questionadas e criticadas, como se estivessem negando a própria natureza, ao contrário 

daquelas que decidem ser mães. 

Toma-se como natural que, em algum momento da vida, todas as mulheres receberão 

o chamado do relógio biológico, momento em que perceberão que precisam render-se à 

natureza e abraçar o papel de reprodutora. Além disso, sabemos que a maternidade é encarada 

por muitas pessoas como a maior realização feminina. Não importa o quão bem sucedida a 

mulher seja em outros âmbitos de sua vida, aquela que não é mãe, ainda que tenha sido por 

opção, é julgada como se tivesse fracassado em sua principal missão. 

Advogar a favor da maternidade, valendo-se do argumento biológico, não é novidade. 

Esse talvez seja o principal, ou mais comum, argumento usado para convencê-las de que gerar 

outra vida é o papel de toda mulher. É interessante pensar que, muitas vezes, a argumentação 

não é sequer necessária, devido à internalização das estruturas vigentes na sociedade 

patriarcal, que faz com que as próprias mulheres acreditem que a maternidade é parte 

obrigatória da vivência feminina. É no momento em que uma mulher se nega a desempenhar 

tal papel que os argumentos em prol da maternidade se iniciam. Instituições, como a família e 

a igreja, desempenham a função de tentar dissuadi-las da ideia da não maternidade. 

Hodiernamente, pensamos a maternidade como uma escolha, uma vez que é possível 

evitar a gravidez. O surgimento do anticoncepcional, na década de 1960, revolucionou a vida 

das mulheres, pois a decisão de gerar ou não um filho passava a ser delas. Entretanto, 

precisamos nos atentar ao fato de que, apesar de ser possível utilizar métodos contraceptivos, 
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a sociedade – nos referimos à sociedade ocidental contemporânea, que tem o patriarcado 

como forma de estruturação, é construída sobre a divisão sexual dos papéis, do 

androcentrismo, e da memória cultural, por meio da qual ocorre a transmissão e instituição 

dos valores – prega que todas nós devemos nos tornar mães em algum momento. Como 

podemos, então, pensar que a maternidade deve ser encarada como escolha da mulher quando 

há somente uma opção aceitável e socialmente bem vista? Orna Donath, em Mães 

arrependidas, afirma: 

 
[...] é inconcebível que uma mulher supostamente saudável e sã, e que pode agora 

ter a liberdade de escolher sua própria trajetória, decida renunciar à maternidade. Ao 

contrário, considera-se que ela esteja tanto obrigada quanto disposta a abandonar sua 

vida como não mãe a fim de progredir e se tornar realizada (DONATH, 2017, p. 30). 

 

É necessário considerar que, apesar de ser possível escolher entre gerar ou não gerar 

um filho, a pressão exercida pela sociedade contemporânea sobre as mulheres, para que estas 

escolham a primeira opção, é tão forte que o que chamamos de escolha é meramente uma 

ilusão. Muitas mulheres são levadas para tal caminho porque internalizam o que é 

disseminado socialmente, o que faz com que elas se sintam na obrigação de maternar. 

Devemos buscar entender como a estrutura patriarcal na qual estamos inseridos 

oprime as mulheres, em diversos aspectos, e considerar a maternidade como uma das formas 

de opressão. Além disso, é importante que nos atentemos à idealização da mulher-mãe, que se 

molda à medida que a concepção de maternidade muda e que tem efeito nocivo na vida das 

mulheres. 

 

 
2.1. Patriarcado e opressão 

 
Em A dominação masculina, Pierre Bourdieu (2012, p. 15) analisa o que chama de 

“inconsciente androcêntrico”, a partir do estudo etnográfico sobre os berberes da Cabília. Para 

ele, “[a] força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a 

visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos 

que visem a legitimá-la” (BOURDIEU, 2012, p. 18). Podemos pensar que o inconsciente 

sobre o qual o autor fala estaria ligado à neutralidade, ainda que, obviamente, isso não exista. 

Ou seja, mesmo que achemos que estamos analisando uma situação, ou criando uma opinião 

sobre algo, de forma neutra, estamos sendo constantemente influenciados por esse 

inconsciente. 
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O sociólogo francês afirma que nós internalizamos inconscientemente as “estruturas 

históricas da ordem masculina” (BOURDIEU, 2012, p. 15) e, além disso, refletimos sobre a 

dominação que os homens exercem sobre as mulheres a partir dos pensamentos resultantes da 

própria dominação. Bourdieu atribui essa internalização das estruturas de dominação, até 

mesmo por parte daqueles que são dominados, ao que ele chama de violência simbólica: 

 
Também sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e 

vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante 

daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, 

invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias 

puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais 

precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última 

instância, do sentimento (BOURDIEU, 2012, p. 7-8). 

 

A violência simbólica é a forma pela qual as estruturas de dominação masculina são 

mantidas em nossa sociedade e que faz do dominado uma ferramenta importante da 

perpetuação de sua própria submissão. O autor enfatiza que, ao falar em violência simbólica, 

não busca minimizar a violência física, a qual várias mulheres estão sujeitas. Para ele, é 

equivocado pensar a violência simbólica como o oposto da violência física, como se somente 

a segunda forma de violência configurasse uma experiência real para o indivíduo: 

 
Ao tomar “simbólico” em um de seus sentidos mais correntes, supõe-se, por 

vezes, que enfatizar a violência simbólica é minimizar o papel da violência 

física e (fazer) esquecer que há mulheres espancadas, violentadas, 

exploradas, ou, o que é ainda pior, tentar desculpar os homens por essa forma 

de violência. O que não é, obviamente, o caso. Ao se entender “simbólico” 

como o oposto de real, de efetivo, a suposição é de que a violência simbólica 

seria uma violência meramente “espiritual” e, indiscutivelmente, sem efeitos 

reais. É esta distinção simplista, característica de um materialismo primário, 

que a teoria materialista da economia de bens simbólicos, em cuja elaboração 

eu venho há muitos anos trabalhando, visa a destruir, fazendo ver, na teoria, a 

objetividade da experiência subjetiva das relações de dominação 

(BOURDIEU, 2012, p. 46). 

 

O dominado, como afirma Bourdieu, atua como ferramenta da instituição da violência 

simbólica ao aderir ao dominante e, por conseguinte, à dominação (Cf. Bourdieu, 2012, p. 

47). Essa adesão do dominado à dominação ocorre pois “os esquemas que ele põe em ação 

para se ver e se avaliar, ou para ver e avaliar os dominantes [...], resultam da incorporação de 

classificações, assim naturalizadas, de que seu ser social é produto” (BOURDIEU, 2012, p. 

47). Bourdieu se mostra cuidadoso ao abordar o papel que o dominado exerce neste contexto, 

deixando claro que não é correto culpá-lo por sua participação inconsciente na continuidade 

de sua própria opressão. Para ele, abordar os impactos que a dominação causa nos corpos das 
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mulheres não deve ser, de forma alguma, sinônimo de atribuir a elas a responsabilidade pela 

própria opressão: 

 
Pelo contrário, é preciso assinalar não só que as tendências à “submissão”, 

dadas por vezes como pretexto para “culpar a vítima”, são resultantes das 

estruturas objetivas, como também que essas estruturas só devem sua eficácia 

aos mecanismos que elas desencadeiam e que contribuem para sua 

reprodução (BOURDIEU, 2012, p. 52). 

 
Para demonstrar o poder que a dominação exerce, sendo “um sistema de estruturas 

duradouras inscritas nas coisas e nos corpos” (BOURDIEU, 2012, p. 53-54), o autor traz 

diversos exemplos de situações em que a violência simbólica se faz presente, a ponto de 

interferir nas opiniões e decisões do dominado, que não percebe que até mesmo seus 

pensamentos resultam das estruturas androcêntricas da sociedade patriarcal, na qual todos nós 

estamos inseridos. Um exemplo interessante apresentado por Bourdieu é o caso da maioria 

das mulheres francesas, que alega ter preferência por homens mais velhos e mais altos que 

elas. O que a princípio pode parecer mera preferência está diretamente relacionado ao poder 

exercido pela dominação masculina, influenciando-as na decisão. 

Como alto e baixo constituem uma divisão binária, na qual o mais alto representaria o 

corpo ou coisa de maior poder, a preferência das mulheres por homens mais altos pode ser 

explicada pelo fato de que aparentemente o homem seria a figura dominante. Bourdieu 

observa que as mulheres não só concordam com os homens, que também têm preferência por 

mulheres mais jovens, como levam em consideração o julgamento que as pessoas farão de 

seus relacionamentos a partir dos “esquemas de percepção e avaliação universalmente 

compartilhados” (BOURDIEU, 2012, p. 48), que, é importante ressaltar, são oriundos da 

dominação: 

 
Pelo fato de esses princípios comuns exigirem, de maneira tácita e 

indiscutível, que o homem ocupe, pelo menos aparentemente e com relação 

ao exterior, a posição dominante no casal, é por ele, pela dignidade que nele 

reconhecem a priori e querem ver universalmente reconhecida, mas também 

por elas próprias, para sua própria dignidade, que elas só podem querer e 

amar um homem cuja dignidade esteja claramente afirmada e atestada no 

fato, e pelo fato, de que “ele as supera” visivelmente (BOURDIEU, 2012, p. 

48). 

 

Segundo o exemplo das francesas usado pelo sociólogo, as mulheres se sentem 

incomodadas com a possibilidade de serem consideradas a figura dominante do 

relacionamento. Podemos pensar, então, que a ideia de se relacionar com um homem que será 
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visto como dominado, e, por conseguinte, como menos digno que um homem que supera sua 

mulher, afeta também a forma como a mulher se sente e como ela será vista pela sociedade. 

As estruturas internalizadas ao longo da vida agem, de maneira tão eficaz, que a própria 

mulher compactua com a dominação masculina, aceitando inconscientemente que o 

reconhecimento de sua dignidade se dá ao arranjar para si um homem que a supere, e que o 

reconhecimento da dignidade do parceiro ocorre de forma inversa, ao arranjar uma parceira 

que não o supere. 

Como as estruturas são internalizadas ao longo dos anos, o que faz com que a 

dominação masculina tenha efeitos a longo prazo nos corpos e nas coisas, é muito simplista 

pensar que a partir do momento em que o dominado toma consciência da própria dominação, 

conseguirá transformar todos os seus pensamentos e atitudes, rebelando-se contra ela, como 

afirma Bourdieu: 

 
Pelo fato de o fundamento da violência simbólica residir não nas consciências 

mistificadas que bastaria esclarecer, e sim nas disposições modeladas pelas 

estruturas de dominação que as produzem, só se pode chegar a uma ruptura da 

relação de cumplicidade que as vítimas da dominação simbólica têm com os 

dominantes com uma transformação radical das condições sociais de produção das 

tendências que levam os dominados a adotar, sobre os dominantes e sobre si 

mesmos, o próprio ponto de vista dos dominantes (BOURDIEU, 2012, p. 54). 

 
É possível afirmar que, se a tomada de consciência por parte do dominado fosse 

suficiente para pôr fim à dominação, o advento do movimento feminista ao final do século 

XIX teria bastado para resolver a questão. É importante ressaltar que a divisão sexual entre 

homens e mulheres é encarada como algo “normal, natural, a ponto de ser inevitável” 

(BOURDIEU, 2012, p. 17), e que, como dito anteriormente, a visão masculina é tida como 

neutra. Além disso, há também o fato de que a masculinidade está atrelada a certa nobreza. 

Bourdieu destaca, a fim de exemplificar seu ponto de vista, que as mulheres enfrentam 

dificuldades ao falar em público, são interrompidas, questionadas, como se precisassem 

provar constantemente a capacidade que possuem. Já os homens são naturalmente respeitados 

nas funções que desempenham, que geralmente são as de prestígio, e “enobrecem” as funções 

menos prestigiadas, que são atribuídas às mulheres: 

 
[...] as mesmas tarefas podem ser nobres e difíceis quando são realizadas por 

homens, ou insignificantes e imperceptíveis, fáceis e fúteis, quando são realizadas 

por mulheres, como nos faz lembrar a diferença entre um cozinheiro e uma 

cozinheira, entre o costureiro e a costureira; basta que os homens assumam tarefas 

reputadas femininas e as realizem fora da esfera privada para que elas se vejam com 

isso enobrecidas e transfiguradas [...] (BOURDIEU, 2012, p. 75). 
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O autor destaca que as expectativas da coletividade se inscrevem nos corpos “sob a 

forma de disposições permanentes” (BOURDIEU, 2012, p. 77). Por meio dessas disposições, 

a mulher, vivendo as experiências de uma sociedade sexualmente dividida, acaba 

experienciando o desencorajamento para fazer coisas que não são esperadas que uma mulher 

faça, ainda que a oportunidade não tenha sido negada a ela (Cf. BOURDIEU, 2012, p. 77). Ou 

seja, a dominação inscreve nos corpos dos dominados a aceitação de que certos papéis e 

tarefas não devem ser desempenhados por eles, e, até mesmo, faz com que eles se sintam 

incapazes. 

Em seu livro de ensaios, Os homens explicam tudo para mim, a escritora, jornalista e 

historiadora Rebecca Solnit comenta, logo no primeiro ensaio7, que carrega o título do livro, 

sobre uma situação vivenciada por ela em uma festa em um chalé em Aspen, à qual fora com 

sua amiga Sallie. Rebecca conta que elas já estavam indo embora, quando foram interpeladas 

pelo dono da casa, que dizia querer conversar com as duas amigas. O homem disse que ouviu 

falar que Rebecca já havia escrito dois livros, apesar de que a autora já devia ter seis ou sete 

títulos publicados naquele momento. Ela disse, então, que já tinha escrito alguns e começou a 

comentar sobre a publicação mais recente. Assim que começou a falar do que se tratava seu 

último livro, o homem interrompeu sua fala para citar um livro que ela deveria conhecer, pois 

ele havia lido sobre a obra no The New York Times Book Review, e que parecia ser de grande 

relevância. A amiga de Rebecca, então, precisou interromper o homem, cerca de três vezes, 

para dizer que a obra à qual ele se referia era de autoria da mulher com a qual ele estava 

conversando. Depois da insistência da amiga, o homem finalmente se deu conta de que havia 

interrompido Rebecca para sugerir que ela lesse um livro elogiado pela crítica, que ele nem 

sequer havia lido, e que era de autoria dela mesma. A princípio, ele ficou surpreso e sem 

reação, mas logo disparou a falar novamente. 

Solnit conta que ela e sua amiga, devido ao fato de serem mulheres, educadamente 

esperaram que o homem saísse de perto para que pudessem rir da situação constrangedora. A 

autora afirma que esse tipo de situação é comum, pois os homens têm o costume de explicar 

coisas para as mulheres, ainda que não saibam sobre o que estão falando: 

 
7 Após a publicação do ensaio mencionado, o termo “mansplaining” – que é a junção de “man” e “explaining” e 

significa “explicação masculina” – muito utilizado atualmente, foi cunhado. A criação do termo em questão foi 

atribuída à autora, mas ela deixa claro que não foi a responsável, apesar de seu ensaio ter sido, segundo ela, 

aparentemente, a inspiração. A autora ainda faz um adendo, falando que tem dúvidas a respeito do termo e que 

não costuma usá-lo, pois, para ela, a ideia de que esta seria uma “falha inerente” dos homens lhe parece “um 

pouco pesada” (SOLNIT, 2017, p. 25), uma vez que é atitude de alguns indivíduos. Solnit ainda destaca que 

gosta que as pessoas lhe ensinem coisas sobre as quais ela ainda não tem conhecimento e que são de seu 

interesse, e que o que a desagrada é quando alguém tenta lhe ensinar sobre algo que ela já sabe e elas não. 
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Toda mulher sabe do que eu estou falando. São as ideias preconcebidas que tantas 

vezes dificultam as coisas para qualquer mulher em qualquer área; que impedem as 

mulheres de falar, e de serem ouvidas quando ousam falar; que esmagam as 

mulheres jovens e as reduzem ao silêncio, indicando, tal como ocorre com o assédio 

nas ruas, que esse mundo não pertence a elas. É algo que nos deixa bem treinadas 

em duvidar de nós mesmas e a limitar nossas próprias possibilidades – assim como 

treina os homens a ter essa atitude de autoconfiança total sem nenhuma base na 

realidade (SOLNIT, 2017, p. 15). 

 
A situação vivida por Rebecca Solnit vai ao encontro do que Bourdieu diz sobre a 

nobreza presente na masculinidade. O dono da casa na qual Solnit estava não só se sentiu à 

vontade para interromper a fala da autora, a fim de indicar um livro escrito por ela mesma, 

como ainda voltou a falar mesmo depois de ter percebido a gafe cometida, o que, 

consequentemente, fez com que ela não tivesse a oportunidade de falar sobre o próprio livro. 

Outro ponto interessante que podemos observar sobre tal acontecido é o fato de que ele 

começou a falar com muita confiança sobre um livro que nem sequer havia lido, ainda que o 

livro fosse sobre um assunto do qual Rebecca já tinha conhecimento, afinal, como ele 

acreditava a princípio, era o mesmo tema da obra publicada por ela, sobre a qual ela estava 

tentando falar ao ser interrompida por ele. 

Solnit comenta ainda sobre outra situação desagradável vivenciada por ela com um 

homem. Certa vez, ao aceitar o convite de um escritor para jantar com ele e algumas outras 

pessoas, logo após dar uma palestra, Rebecca comentou sobre a importância de um grupo 

chamado Women Strike for Peace, criado em 1961. Um tradutor que também estava presente 

rebateu a autora, em tom de deboche, minimizando a importância do grupo de mulheres sobre 

o qual ela havia comentado, e explicando que esse grupo nem sequer existia no início da 

década de 1960. Sobre a forma como o homem se comportou, Solnit diz: “Seu escárnio fazia 

murchar as plantas, sua autoconfiança era tão agressiva que argumentar com ele me pareceu 

totalmente fútil e assustador, um convite para mais insultos” (SOLNIT, 2017, p. 20). O ponto 

mais importante é que Rebecca havia publicado um livro justamente sobre esse grupo, 

baseando-se em entrevistas com uma mulher que ocupava um cargo de liderança no grupo e 

em arquivos do próprio Women Strike for Peace. 

Repare-se que, nas duas situações citadas por Rebecca, a autora não rebateu os 

comentários feitos pelos homens, ainda que estivesse completamente preparada em relação ao 

conhecimento específico sobre os assuntos acerca dos quais eles se sentiram capazes de falar, 

ignorando a competência da autora e tirando dela a oportunidade de fazer o mesmo. No 

primeiro caso, Solnit comenta que ela e sua amiga esperaram educadamente que o dono do 

chalé em Aspen se afastasse, para que pudessem rir, e atribuiu tal educação ao fato de serem 
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mulheres. No segundo caso, o comportamento agressivo do tradutor fez com que a autora se 

sentisse acuada, pois ela percebeu que provavelmente seria ainda mais insultada, caso tentasse 

falar algo. 

Fica claro, com os exemplos dados por Solnit que, independentemente da qualificação 

da mulher, certos homens se sentem capazes de ensinar, como afirma a autora: “Mas os 

homens que explicam tudo para mim continuam presumindo que eu sou, numa espécie de 

metáfora uterina obscena, um recipiente vazio pronto para ser preenchido com a sabedoria e o 

conhecimento deles” (SOLNIT, 2017, p. 21). 

Bourdieu também comenta sobre a dificuldade que as mulheres encontram para ocupar 

certos cargos, principalmente os de autoridade. Ele afirma que “[é] característico dos 

dominantes estarem prontos a fazer reconhecer sua maneira de ser particular como universal” 

(BOURDIEU, 2012, p. 78). Logo, as mulheres precisam atender a certas exigências que são 

tipicamente masculinas para serem vistas como à altura: 

 
Para chegar realmente a conseguir uma posição, uma mulher teria que possuir não só 

o que é explicitamente exigido pela descrição do cargo, como também todo um 

conjunto de atributos que os ocupantes masculinos atribuem usualmente ao cargo, 

uma estatura física, uma voz ou aptidões como a agressividade, a segurança, a 

“distância em relação ao papel”, a autoridade dita natural etc., para as quais os 

homens foram preparados e treinados tacitamente enquanto homens (BOURDIEU, 

2012, p. 78). 

 
O autor deixa claro, em seu estudo, que a dominação masculina, apesar de ser 

encarada como algo natural e inevitável, deve ser pensada como resultado de um processo que 

visa a eternizá-la. Esta conservação está relacionada a instituições, como a família e a igreja. 

Em consonância com a ideia de Bourdieu, está a historiadora Gerda Lerner, que afirma que o 

patriarcado tem sua origem na história e que, portanto, também poderia ter seu fim 

determinado pela história. 

Devemos considerar que, em determinado momento do desenvolvimento da 

humanidade, a divisão sexual do trabalho se fez necessária para a sobrevivência humana. No 

entanto, como o homem dos dias atuais não vive em estado natural e sua sobrevivência não 

depende mais da designação de diferentes papéis sociais para cada sexo, essa divisão se 

tornou obsoleta e deve ser pensada como forma de manter a estrutura que perpetua a opressão 

das mulheres. 

Em A criação do patriarcado, Gerda Lerner analisa as origens da opressão sofrida 

pelas mulheres, desmistificando a ideia de que a dominação masculina seria algo natural. A 

autora busca entender o processo histórico que fez surgir o patriarcado, estrutura que perpetua 
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a dominação dos homens sobre as mulheres há milênios. Inicialmente, a autora destaca que as 

mulheres foram excluídas dos registros da história da humanidade: 

 
O que as mulheres fizeram e vivenciaram ficou sem registro, tendo sido 

negligenciado, bem como a interpretação delas, que foi ignorada. O conhecimento 

histórico, até pouco tempo atrás, considerava as mulheres irrelevantes para a criação 

da civilização e secundárias para atividades definidas como importantes em termos 

históricos (LERNER, 2019, p. 28). 

 

Para a autora, é importante entender o motivo pelo qual as mulheres foram excluídas 

do processo histórico, porquê demoraram tanto para se conscientizar acerca da própria 

submissão e porquê colaboraram para a manutenção do patriarcado. Segundo o que a autora 

chama de “conhecimento masculino tradicional”, o motivo para a exclusão feminina da 

história seria o fato de que as “mulheres não produziram avanços importantes no campo do 

pensamento devido à preocupação, determinada biologicamente, com a criação dos filhos e as 

emoções” (LERNER, 2019, p. 30). Entretanto, apesar de reconhecer que há uma diferença 

biológica entre os sexos, ela afirma que os valores e as consequências oriundos dessa 

diferença são puramente culturais. 

Em relação à submissão feminina, Lerner afirma que os tradicionalistas justificam tal 

fato por meio de argumentação religiosa ou científica. Partindo do ponto de vista religioso, a 

submissão feminina ocorre porque essa é a vontade de Deus. A capacidade de gerar uma vida, 

tendo sido dada às mulheres por Deus ou pela natureza, é encarada como o motivo para a 

dominação masculina. Uma vez que tal diferença biológica existe, é normal que sejam 

atribuídas diferentes funções para homens e mulheres, o que faz com que tanto a dominação 

quanto a divisão sexual do trabalho sejam consideradas como naturais: 

 
A explicação tradicionalista concentra-se na capacidade reprodutiva feminina e vê a 

maternidade como a maior meta na vida das mulheres, definindo, assim, como 

desviantes mulheres que não se tornam mães. Considera-se a função materna uma 

necessidade da espécie, uma vez que as sociedades não teriam conseguido chegar à 

modernidade sem que a maioria das mulheres dedicasse quase toda a vida adulta a 

ter e criar filhos. Assim, vê-se a divisão sexual do trabalho com base nas diferenças 

biológicas como justa e funcional (LERNER, 2019, p. 43). 

 
A autora afirma que o tradicional argumento da “assimetria sexual” atribui a 

dominação dos homens a fatores biológicos, como “[a] maior força física, a capacidade de 

correr mais rápido e levantar mais peso e a maior agressividade dos homens” (LERNER, 

2019, p. 43). Tais fatores fizeram com que o homem, nos primórdios da história da 
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humanidade, se tornasse o caçador e protegesse a mulher, que estava preparada para gerar e 

cuidar da prole. 

Ainda que a clássica divisão do trabalho não tenha sido a única forma de organização 

social dos povos primitivos – como é o caso dos caçadores-coletores, sociedades em que a 

alimentação era oriunda da coleta e caça de animais de pequeno porte, processo do qual as 

mulheres também participavam ativamente – a justificativa da assimetria permanece até os 

dias atuais, ainda que seja em um contexto completamente diferente, mantendo assim a 

divisão sexual do trabalho pautada na natureza superior do homem e eximindo-o da culpa em 

relação à opressão sofrida pelas mulheres: 

 
[...] os tradicionalistas esperam que as mulheres tenham os mesmos papéis e 

ocupações que eram funcionais e essenciais à espécie no Período Neolítico. Aceitam 

as mudanças culturais pelas quais os homens se libertaram da necessidade biológica. 

A substituição do trabalho físico pelo trabalho de máquinas é considerada progresso; 

apenas as mulheres, sob o ponto de vista deles, estão condenadas pela eternidade a 

servir à espécie por meio de sua biologia. Afirmar que, de todas as atividades 

humanas, apenas os cuidados fornecidos por mulheres são imutáveis e eternos é, de 

fato, destinar metade da raça humana a uma existência inferior, à natureza em 

detrimento da cultura (LERNER, 2019, p. 47). 

 

Lerner destaca que, quando ocorreu o enfraquecimento dos argumentos de cunho 

religioso, as explicações tradicionalistas apoiaram-se na “ciência”. Para ela, a ideia de que as 

mulheres têm como principal função gerar e criar filhos foi fortalecida pela teoria freudiana. 

A autora destaca que “[o] humano normal de Freud era macho; a fêmea era [...] um ser 

humano desviante sem pênis, cuja completa estrutura psicológica concentrava-se, segundo 

supunha, no esforço em compensar essa deficiência” (LERNER, 2019, p. 45). 

Outro exemplo de argumento científico ressaltado por Lerner é o trabalho de 

sociobiologia de Edward Osborne Wilson, segundo o qual o comportamento do ser humano 

necessário para a sobrevivência do grupo é geneticamente codificado. Segundo esse 

argumento, a divisão sexual do trabalho seria benéfica em relação à evolução e viraria uma 

herança carregada geneticamente. Críticas feministas destacaram a falta de embasamento em 

evidências da teoria de Wilson, que, obviamente, desconsidera as mudanças pelas quais a 

sociedade passou. Ao longo da história, houve um movimento de afastamento da natureza e 

aperfeiçoamento da cultura. 

Entendemos aqui que, dentre as inúmeras formas de opressão que as mulheres sofrem 

diariamente, a maternidade deve ser encarada como uma. É necessário que nos atentemos à 

falácia da maternidade como escolha individual, uma vez que as mulheres são levadas, desde 
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as estruturas patriarcais que internalizam até o discurso explícito a favor da reprodução, a 

optarem pela maternidade e são constantemente julgadas em relação ao assunto. Se faz 

necessária a compreensão de que, apesar de a capacidade de gerar ser uma questão biológica, 

os desdobramentos da maternidade, como a obrigação de ser a principal pessoa responsável 

pela criança e todas as demandas atribuídas à mulher, não são e devem ser encarados como 

resultantes da cultura e, por conseguinte, do patriarcado. 

 

 
2.2. A formação identitária por meio da memória cultural 

 
Como dito anteriormente, as diferenças biológicas entre homens e mulheres foram 

usadas, no passado, como argumento para a divisão sexual dos papéis. Mesmo não sendo 

mais um argumento plausível, uma vez que a sociedade passou por diversas mudanças, esse 

ainda é usado por muitos como justificativa. As estruturas internalizadas pelas mulheres, que 

são produto do patriarcado, mantendo-se por meio da violência simbólica e garantindo, por 

conseguinte, a perpetuação da dominação masculina, são socialmente disseminadas ao longo 

dos anos, de forma tão eficaz que chegam a ser naturalizadas. Consideremos, então, que tal 

disseminação está diretamente relacionada àquilo que chamamos de memória cultural, por 

meio da qual identidades, individuais e coletivas, se formam e se perpetuam. Para que 

possamos discorrer sobre a memória cultural construída acerca da maternidade e sobre a 

idealização da figura da mulher-mãe, é importante, primeiramente, refletir sobre o conceito de 

memória cultural. 

Astrid Erll, na introdução do livro Cultural memory studies: an international and 

interdisciplinary handbook, disserta sobre a dificuldade da conceitualização do termo 

memória cultural. Alguns autores diferenciam memória cultural de memória coletiva; outros, 

como Erll, não. Desde a década de 1980, estudos sobre a relação entre cultura e memória se 

tornaram mais recorrentes e foram realizados por diversos campos de pesquisa, como 

sociologia, história, literatura, psicologia, entre outros. No entanto, o surgimento da reflexão 

sobre o que chamamos de memória cultural se deu com os estudos do sociólogo francês 

Maurice Halbwachs, sobre o qual discorreremos adiante, na década de 1920. Podemos pensar 

que a dificuldade de definir o que é memória cultural está relacionada à abrangência e 

interdisciplinaridade do termo, o que implica em diferentes conceitos provenientes de 

diferentes autores e áreas do conhecimento. 
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Erll afirma que a memória cultural – coletiva ou social, como ela sugere ficar à cargo 

da preferência pessoal – é uma “noção multifacetada”8 (ERLL, 2008, p. 1), usada muitas 

vezes de forma vaga. Para ela, diversos tópicos, como meios de comunicação, monumentos, 

historiografia etc. estão incluídos nesse termo tão abrangente. Erll (2008, p. 2) sugere o uso de 

um conceito provisório, segundo o qual a memória cultural deve ser compreendida como “a 

interação entre presente e passado em contextos socioculturais”. Ao pensar sobre a memória 

cultural de forma ampla, a diversidade de objetos de pesquisa dentro desse campo de estudos 

se expande. Para a pesquisadora, estudos sobre a memória individual relacionada à memória 

de um grupo, a memória nacional e às tradições a ela atreladas, e a memória transnacional, 

como o Holocausto, fazem parte do leque de possibilidades. 

A autora menciona diversas nomenclaturas usadas dentro do campo dos estudos 

memorialísticos, como memória coletiva, memória social, quadros sociais da memória, 

memória comunicativa, dentre outros, e destaca que ainda poderia continuar listando. Erll 

parece não se preocupar com a necessidade de diferenciar tais termos. Todavia, deixa claro 

que é importante considerar, ao pensar nas diversas nomenclaturas, que a memória cultural 

não é estudada por uma só disciplina, mas por várias e que todas elas contribuem de forma 

específica, valendo-se de suas diferentes perspectivas e metodologias (Cf. ERLL, 2008, p. 3). 

Erll destaca o fato de que o conceito de memória cultural está relacionado à 

transferência metafórica da capacidade cognitiva que o cérebro humano apresenta de lembrar, 

que se dá de forma individual, para a esfera coletiva. Para ela, é importante que façamos a 

diferenciação entre “dois níveis em que cultura e memória se cruzam” (ERLL, 2008, p. 5), 

sendo estes o individual e o coletivo, que correspondem ao nível cognitivo e ao social, 

respectivamente. 

Sobre o primeiro nível de memória cultural mencionado, vale ressaltar que não há 

memória que seja realmente construída somente pelo indivíduo. As memórias individuais são 

moldadas pelo contexto social em que a pessoa está inserida, por aqueles com os quais 

convive e pelo que consome por meio das mídias. Tais fatores influenciam, para além da 

forma de atribuir significado ao passado, na codificação de novas vivências. O segundo nível 

de memória cultural se ocupa da ordem simbólica, das memórias do passado construídas pelos 

grupos sociais por meio de instituições, de práticas e das mídias. 

 

 
 

8 Assim como foi feito no primeiro capítulo, escolhemos não usar citações em inglês no corpo do texto. As 

citações diretas tiradas do livro Cultural memory studies: an international and interdisciplinary handbook foram 

livremente traduzidas. Citação original: “multifarious notion”. 
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Apesar de o uso do termo memória, no segundo caso, ser metafórico, uma vez que, 

literalmente, uma sociedade não possui memória, Astrid Erll afirma que há semelhanças com 

os processos da memória individual. A autora destaca duas: a seletividade e a perspectiva, que 

são adotadas de acordo com o presente e suas necessidades, para assim criar as versões do 

passado. Apesar de se ocupar em diferenciar as duas formas, a autora afirma que tal 

diferenciação ocorre em nível analítico, mas, na prática, a interação entre o cognitivo e o 

social se dá de forma contínua. Não se pode falar em memória individual que anteceda a 

cultura nem em memória cultural construída somente por meio de instituições: 

 
Assim como o contexto sociocultural molda memórias individuais, a “memória” que 

é representada pela mídia e instituições precisa ser atualizada por indivíduos, por 

membros de uma comunidade de lembrança [...]. Sem esta atualização, 

monumentos, rituais, e livros não são nada além de material morto, falhando em ter 

qualquer impacto nas sociedades (ERLL, 2008, p. 5).9 

 

Outra questão levantada pela autora é a oposição entre história e memória, a qual julga 

ser um dos mais infelizes legados de Halbwachs. Erll explica que, segundo o sociólogo 

francês, a história seria genérica e abstrata, enquanto a memória é significativa e particular. 

Para ela, não há nada de positivo nessa oposição, uma vez que os estudos dessa natureza 

geralmente resultam em oposições binárias, em que uma é encarada como positiva e outra 

como negativa etc. Erll sugere, então, que, ao invés da oposição entre história e memória, 

pense-se em diferentes “modos de lembrar”10 (ERLL, 2008, p.7). Destarte, parte-se do 

princípio de que há a necessidade de reconstruir e representar o passado, sendo este algo que 

não se encontra pronto. A forma de relembrar o passado está diretamente ligada à perspectiva 

atribuída a ele. Para exemplificar tal fato, Astrid Erll fala sobre as maneiras a partir das quais 

é possível pensar sobre uma guerra: como algo mítico, representação da guerra como o 

apocalipse; como parte da história; como um trauma; como a vivência de alguém da família 

ou como foco de uma contestação, quando se pensa em quem foi o responsável por 

determinada guerra. 

O sociólogo francês Maurice Halbwachs é considerado o primeiro autor a escrever 

sobre memória cultural. Seus estudos sobre a memória coletiva serviram de base para o 

desenvolvimento do campo de pesquisa e para o que se tem produzido atualmente, e a 

 

9 Just as socio-cultural contexts shape individual memories, a “memory” which is represented by media and 

institutions must be actualized by individuals, by members of a community of remembrance [...]. Without such 

actualizations, monuments, rituals, and books are nothing but dead material, failing to have any impact in 

societies. 
10 O termo original usado pela autora é “modes of remembering”. 
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publicação de Les cadres sociaux de la mémoire, em 1925, foi um marco. O reconhecimento 

de Halbwachs como pioneiro, segundo Erll, é algo que independe do país de origem ou da 

disciplina estudada pelos pesquisadores. 

Halbwachs, logo no primeiro capítulo de seu livro A memória coletiva, parte da ideia 

de que os testemunhos servem como um complemento de um evento sobre o qual já temos 

determinado conhecimento. Para o autor, por mais que possa parecer que construímos certa 

memória de forma individual, ainda que uma experiência tenha sido vivida por uma só 

pessoa, não estamos sozinhos, de fato. O autor diz que nossas memórias são lembradas 

também por outrem e sempre estamos acompanhados de outras pessoas, ainda que estejamos 

sozinhos em determinado momento. Para exemplificar sua afirmação, o sociólogo comenta 

sobre as diferentes perspectivas a partir das quais é possível olhar um mesmo lugar, como 

quando foi a Londres pela primeira vez: 

 
Chego pela primeira vez a Londres, e passeio com várias pessoas, ora com um ora 

com outro companheiro. Tanto pode ser um arquiteto que atrai minha atenção para 

os edifícios, suas proporções, sua disposição, como pode ser um historiador: aprendo 

que tal rua foi traçada em tal época, que aquela casa viu nascer um homem 

conhecido, que ocorreram, aqui ou lá, incidentes notáveis. [...] Mas mesmo que eu 

não tivesse caminhado ao lado de alguém, bastaria que tivesse lido descrições da 

cidade, compostas de todos esses diversos pontos de vista; que me tivessem 

aconselhado a examinar tais de seus aspectos ou, simplesmente, que dela tenha 

estudado a planta. Diremos que desse passeio eu não possa guardar senão 

lembranças individuais, que não sejam senão minhas? Não obstante, passeei sozinho 

somente na aparência. Passando pela ponte de Westminster, pensei no que havia me 

sido dito por um amigo historiador (ou, o que dá no mesmo, no que havia lido sobre 

ela em uma história). Atravessando uma ponte, considerei o efeito de perspectiva 

que meu amigo pintor havia assinalado (ou que me havia surpreendido num quadro, 

numa gravura). [...] A primeira vez que fui a Londres, diante de Saint-Paul ou 

Mansion-House, sobre o Strand, nos arredores dos Court’s of Law, muitas 

impressões lembravam-me os romances de Dickens lidos em minha infância: eu 

passeava então com Dickens (HALBWACHS, 1990, p. 26). 

 
Esses outros homens, segundo o autor, ajudam no fortalecimento de suas recordações, 

uma vez que ele passa a fazer parte desse grupo, toma para si a perspectiva dessas outras 

pessoas e chega assim a reflexões que julga que não chegaria sozinho. Halbwachs destaca, no 

entanto, que a presença de testemunhas não é necessária para que uma lembrança seja mantida 

ou rememorada. É possível que, ao invés de construir nossas memórias a partir da companhia 

de outros, ocorra o esquecimento de algo, podendo ser até mesmo uma vivência da própria 

pessoa, que é apagada por ela e lembrada por outras pessoas. 

O autor ressalta que, algumas vezes, outras pessoas nos lembram de situações nas 

quais estivemos presentes, e sobre as quais pouco nos recordamos – ou até mesmo de que não 

temos recordação – e que as lembranças podem ser influenciadas pelas memórias de terceiros. 
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Quando nossas memórias são as mais próximas do que realmente aconteceu, é possível que 

memórias fictícias se unam a elas. O contrário também pode acontecer, fazendo com que 

nossas memórias sejam corrigidas. Ainda que não sejamos capazes de recordar de um 

determinado fato sem o depoimento de outras pessoas, isso não basta para que se crie em nós 

uma lembrança: 

 
Quando dizemos que um depoimento não nos lembrará nada se não permanecer em 

nosso espírito algum traço do acontecimento passado que se trata de evocar, não 

queremos dizer todavia que a lembrança ou que uma de suas partes devesse subsistir 

tal e qual em nós, mas somente que, desde o momento em que nós e as testemunhas 

fazíamos parte de um mesmo grupo e pensávamos em comum sob alguns aspectos, 

permanecemos em contato com esse grupo, e continuamos capazes de nos identificar 

com ele e de confundir nosso passado com o seu (HALBWACHS, 1990, p. 28). 

 
Logo, é necessário que ainda sejamos capazes de pensar sob a perspectiva daquele 

grupo e a partir de noções que eram compartilhadas quando fazíamos parte dele. Objetivando 

exemplificar seu ponto, Halbwachs explica o motivo pelo qual é muito mais provável que um 

professor não se recorde de um aluno ao encontrá-lo depois de muitos anos do que o aluno 

esquecer o professor. Para ele, é possível que, ainda que o aluno descreva diversos colegas e 

situações vividas durante o ano em que o professor lecionou para sua turma, este ainda não 

consiga se recordar devido ao fato de que “o grupo que constitui uma classe é essencialmente 

efêmero” (HALBWACHS, 1990, p. 29), uma vez que, a cada ano, os alunos são aprovados 

para a série seguinte, dando lugar a outros. 

Para os alunos, o que foi dito pelo professor pode ser marcante, assim como o fato de 

que tais vivências serão compartilhadas por todos eles. Ademais, o fato de a idade dos 

estudantes ser praticamente a mesma, e de eles pertencerem a grupos semelhantes, reforça as 

recordações acerca daquele que foi seu professor. Para o docente, a vivência é diferente, pois 

ele está exercendo sua profissão, e isso não é motivo suficiente para que crie uma relação 

mais forte com uma turma em detrimento de outra. Sobre o que leva o professor a não se 

recordar, Halbwachs diz que “[n]ão existe nenhum grupo permanente do qual o professor 

continue a fazer parte, no qual tenha a ocasião de repensar, e para o ponto de vista do qual 

possa se recolocar, para recordar-se com ele do passado” (HALBWACHS, 1990, p. 30). O 

autor destaca algo interessante a respeito das lembranças que são construídas pela turma, que, 

apesar de teoricamente terem uma duração limitada, devido à limitação da existência do grupo 

em que foram criadas, permanecem na lembrança dos alunos: 
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Se subsistem todavia testemunhas, se por exemplo antigos alunos se lembram e 

podem tentar lembrar a seu professor o que este não se recorda mais, é porque no 

interior da classe, com alguns colegas, ou fora da classe, com seus pais, eles 

formavam pequenas comunidades mais reduzidas e, por isso, mais duráveis; e os 

acontecimentos da classe interessavam também a estas sociedades menores, ali 

tinham repercussão, ali deixavam traços. Mas o professor delas estava excluído, ou 

pelo menos, se os membros dessas sociedades o incluíssem, ele mesmo não o cabia 

(HALBWACHS, 1990, p. 30). 

 

A permanência das lembranças está, portanto, relacionada ao pertencimento de uma 

pessoa a um determinado grupo. Quando deixamos de fazer parte de um grupo e passamos a 

pertencer a outros, é normal que dificuldades aconteçam, afinal, as lembranças “formam um 

sistema independente, pelo fato de serem as lembranças de um mesmo grupo, ligadas uma a 

outra e apoiadas de certo modo uma sobre a outra” (HALBWACHS, 1990, p. 33). Para 

Halbwachs, não basta que outras pessoas nos contem sobre determinado acontecimento sem 

que nossas memórias tenham pontos de concordância com a memória do grupo: 

 
Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles nos tragam 

seus depoimentos: é necessário ainda que ela não tenha cessado de concordar com 

suas memórias e que haja bastante pontos de contato entre uma e as outras para que 

a lembrança que nos recordam possa ser reconstruída sobre um fundamento comum. 

Não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um acontecimento do 

passado para se obter uma lembrança. É necessário que esta reconstrução se opere a 

partir de dados ou de noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito como 

no dos outros, porque elas passam incessantemente desses para aquele e 

reciprocamente, o que só é possível se fizeram e continuam a fazer parte de uma 

mesma sociedade (HALBWACHS, 1990, p. 34). 

 

O fato é que pensamos e refletimos a partir das inspirações causadas pelos grupos dos 

quais fazemos parte, ainda que pensemos que estamos pensando por nós mesmos. O 

sociólogo destaca que a obediência às influências sociais se dá de forma despercebida porque 

“na medida que cedemos sem resistência a uma sugestão de fora, acreditamos pensar e sentir 

livremente” (HALBWACHS, 1990, p. 47). É interessante pensar que as memórias que são 

compartilhadas por um número maior de pessoas dentro de um determinado grupo são as que 

ficam em primeiro plano, enquanto aquelas que pertencem a um número menor, ou até 

mesmo a somente um indivíduo, ficam em segundo plano. As memórias mais difíceis de 

serem evocadas, surpreendentemente, são aquelas que são mais exclusivas a somente um 

indivíduo, como se escapassem de nós mesmos ao passo que também escapam ao grupo do 

qual fazemos parte. Sobre a relação entre memória coletiva e individual e as influências 

oriundas de tal ligação, o autor afirma: 
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No mais, se a memória coletiva tira sua força e sua duração do fato de ter por 

suporte um conjunto de homens, não obstante eles são indivíduos que se lembram, 

enquanto membros do grupo. Dessa massa de lembranças comuns, e que se apóiam 

uma sobre a outra, não são as mesmas que aparecerão com mais intensidade para 

cada um deles. Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto 

de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar 

que ali eu ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho 

com outros meios (HALBWACHS, 1990, p. 51). 

 

O sociólogo francês dá atenção à construção e permanência das memórias de grupos 

menores, como no caso do exemplo dos alunos. Segundo Jean-Christophe Marcel e Laurent 

Mucchielli, é neste ponto que o trabalho de Halbwachs se torna inovador, diferenciando-se do 

trabalho daqueles que foram seus mentores, Henri Bergson, do qual foi aluno de liceu, e 

Émile Durkheim. Os autores destacam que Durkheim postulou a teoria das representações 

coletivas, em que afirma que há uma memória social inconsciente, da qual as pessoas não se 

dão conta. Já Halbwachs se diferencia do trabalho de Durkheim por dividir sua teoria em três 

principais linhas de pensamento. A primeira linha diz respeito à construção da memória 

individual por meio do social; a segunda se refere ao desenvolvimento da memória coletiva 

em grupos intermediários, como as diferentes classes sociais, as famílias e as religiões; e, por 

fim, a terceira é referente às memórias das sociedades, de forma mais abrangente (Cf. 

MARCEL; MUCCHIELLI, 2008, p. 142). 

Segundo os estudos do sociólogo francês, uma mesma pessoa faz parte de diversos 

grupos e é possível considerar que há diferentes graus de proximidade entre o indivíduo e os 

grupos aos quais ele pertence. Há grupos como família e amigos, que têm maior grau de 

proximidade, e grupos mais distantes, como a nação, que pode ser encarada como “um quadro 

muito amplo com o qual sua história pessoal não tem senão muito poucos pontos de contato” 

(HALBWACHS, 1990, p. 79). As memórias de grupos menores, dos quais há uma 

diversidade, têm mais influência nas vidas de seus membros, uma vez que estão entre o 

indivíduo e a nação, e, portanto, mais próximos. 

Michael Pollack, em seu artigo “Memória, esquecimento, silêncio”, afirma que a 

memória coletiva, em sua “forma mais completa” (POLLACK, 1989, p. 3), é a memória 

nacional. Na esteira dos estudos de Halbwachs, Pollack afirma que pontos de referência, 

como monumentos, folclore, tradições, arquitetura e, até mesmo, a culinária, entre outros, são 

estruturadores da memória. É essencial ressaltar que a memória coletiva tem “força quase 

institucional” (POLLACK, 1989, p. 3), devido ao fato de ser duradoura, estável e contínua. 

Os pontos de referência aos quais o autor se refere servem não só como “indicadores da 

memória coletiva de um determinado grupo” (POLLACK, 1989, p. 3): eles são responsáveis 
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pelo estabelecimento de barreiras socioculturais, pelo fortalecimento da sensação de 

pertencimento e pela diferenciação dos grupos. Vale destacar que a adesão de um indivíduo a 

um determinado grupo não se dá de maneira coercitiva, mas sim por meio da adesão dos 

sentimentos que a pessoa tem em relação àquele grupo. 

Pensemos, então, que a memória nacional seria a terceira linha sobre a qual 

Halbwachs se refere, como Marcel e Mucchielli destacam. As memórias individuais – assim 

como, nos concedemos a liberdade de acrescentar, as memórias dos grupos intermediários – 

podem não estar em concordância com a memória nacional. Pollack ressalta que Halbwachs 

já havia abordado essa questão, antecedendo – sem, no entanto, se atentar à opressão das 

memórias minoritárias – a tendência dos novos estudos da memória, que têm preferência por 

memórias que se opõem à memória nacional e, segundo a qual “não se trata mais de analisar 

os fatos sociais como coisas, mas de analisar como os fatos sociais se tornam coisas, como e 

por quem eles são solidificados e dotados de duração e estabilidade” (POLLACK, 1989, p. 4). 

A partir dessa nova perspectiva, os estudos da memória analisam o processo a partir do qual 

as memórias coletivas são construídas e quem foram os responsáveis por tal construção. 

O autor destaca “o caráter destruidor, uniformizador e opressor da memória coletiva 

nacional” (POLLACK, 1989, p. 4), que exclui as memórias das minorias e dos dominados, o 

que faz com que elas entrem em disputa com aquela que seria memória oficial. Ao abordar o 

momento em que a memória das vítimas de Stalin emergiu, Pollack esclarece que a disputa 

entre memórias não se dá somente no âmbito da memória oficial da nação, por mais que possa 

parecer: 

 
Embora na maioria das vezes esteja ligada a fenômenos de dominação, a clivagem 

entre memória oficial e memórias subterrâneas, assim como a significação do 

silêncio sobre o passado, não remete forçosamente à oposição entre Estado 

dominador e sociedade civil. Encontramos com mais frequência esse problema nas 

relações entre grupos minoritários e sociedade englobante (POLLACK, 1989, p. 5). 

 

O autor deixa claro que, quando se fala de memória em disputa, não é somente para 

fazer referência a uma memória que confronta a memória oficial da nação – lembrando que 

este é o grupo que mais se afasta das memórias de um indivíduo –, mas também para referir- 

se a uma memória que diz respeito às relações entre as minorias e os grupos dominantes. 

Sabemos que as mulheres são minoria e são oprimidas pelos homens e pelo patriarcado, assim 

como sabemos que a memória das mulheres não ocupava a esfera pública no passado. 

Infelizmente, não podemos dizer que esse cenário mudou de forma significativa, afinal, ainda 
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lutamos para ocupar diversos espaços, principalmente os de maior influência, que são 

majoritariamente ocupados por homens. 

Retomando o exemplo dado anteriormente ao falar de Halbwachs, é interessante 

pensar que, quando ele descreve as pessoas que o acompanharam ao longo de sua caminhada 

por Londres, na primeira vez em que esteve na cidade, o autor se refere somente a homens. 

Nenhuma mulher participou da construção de suas memórias naquele momento. Obviamente, 

a época em que o sociólogo escreveu o livro mencionado, publicado originalmente em 1950, 

tem relação com o fato de nenhuma mulher ser citada por ele como parte desse processo. A 

reflexão que queremos fazer aqui, nesse momento, é a seguinte: o processo de construção da 

memória, tanto individual quanto coletiva, deixa de fora as memórias de mulheres. A 

memória coletiva influencia diretamente na construção das memórias individuais, porém, a 

memória das mulheres entra em disputa para existir, já que estas são silenciadas devido à 

opressão do patriarcado. Se as memórias femininas são normalmente ignoradas, como 

mulheres, podemos pensar que construímos nossa identidade e nossa memória individual ao 

sermos atravessadas, em maioria, pelas memórias coletivas construídas pelos homens. 

Antes de direcionarmos o foco para a memória cultural da maternidade, é relevante 

discorrer sobre uma importante observação feita por Astrid Erll, em seu livro Memory in 

Culture, acerca do conceito de dois importantes teóricos dos estudos memorialísticos: Aleida 

e Jan Assmann. Erll destaca que o conceito dos estudiosos “se fundamenta na ideia de que há 

uma diferença qualitativa entre uma memória coletiva baseada nas interações 

comunicacionais diárias e uma memória coletiva mais institucionalizada”11 (ERLL, 2011, p. 

28). 

Partindo do conceito de memória coletiva apresentado por Halbwachs, mas visando 

diferenciá-lo de seu conceito de memória cultural, Jan Assmann cunhou o termo memória 

comunicativa. Para Assmann, “[m]emória cultural é uma forma de memória coletiva, no 

sentido de que é compartilhada por um conjunto de pessoas, e de que transmite a essas 

pessoas uma identidade coletiva, isto é, cultural.” (ASSMANN, 2016, p. 118). A proposta do 

autor é, então, dividir a memória coletiva em memória comunicativa e memória cultural, 

porque Halbwachs “foi cuidadoso em manter seu conceito de memória coletiva à parte do 

campo das tradições, transmissões e transferências” (ASSMANN, 2016, p. 118), o que não 

acontece com o conceito de memória cultural de Assmann. 

 

11 Jan and Aleida Assmann’s concept [...] is grounded in the insight that there is a qualitative difference between 

a collective memory that is based on forms of everyday interaction and communication and a collective memory 

that is more institutionalized. 
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Jan Assmann afirma que a memória cultural é um tipo de instituição passível de ser 

armazenada simbolicamente, que pode ser transmitida ao longo de gerações. O 

armazenamento pode se dar por meio de objetos, festas, textos etc. No que tange ao contexto 

social, o autor menciona a importância de “símbolos externos” (ASSMANN, 2016, p. 119), 

como museus, arquivos e monumentos, para os grupos que “não “têm” uma memória” 

(ASSMANN, 2016, p. 119), pois é por meio destes que a construção memorialística se dá. Já 

a memória comunicativa, que corresponde ao conceito de memória coletiva de Halbwachs, 

não possui caráter institucional: 

 
A memória comunicativa não é institucional; não é mantida por nenhuma instituição 

que vise ensinar, transmitir ou interpretar; não é cultivada por especialistas e não é 

convocada ou celebrada em ocasiões especiais; não é formalizada ou estabilizada 

por nenhuma forma de simbolização material; ela vive na interação e na 

comunicação cotidiana e, por essa única razão, tem uma profundidade de tempo 

limitada, que normalmente alcança retrospectivamente não mais que 80 anos, o 

período de três gerações que interagem. (ASSMANN, 2016, p. 119) 

 

 
Feitas as considerações acerca da memória cultural, é necessário destacar que 

chamamos de memória cultural aquela que é construída coletivamente, transmitida por 

gerações e que tem relação direta com a construção de identidades, tanto de um grupo quanto 

na esfera individual. É essencial que nos atenhamos à relação entre a memória individual e a 

coletiva, e aos impactos que esta tem na construção da identidade do indivíduo, uma vez que 

todas as suas ideias, reflexões e perspectivas estão diretamente relacionadas aos grupos com 

os quais se identifica e dos quais se faz parte. 

Quando falamos sobre memória cultural da maternidade, estamos considerando a 

interação entre presente e passado e o contexto sociocultural, além da relação entre a esfera 

individual e a coletiva. Pensamos, então, que a memória cultural da maternidade é construída 

socialmente, passa por mudanças e se perpetua ao longo das gerações. É de suma importância 

ressaltar que, como um construto social, há pessoas responsáveis pela construção e 

perpetuação de tal memória. Devemos pensar também que há diferentes maneiras de refletir 

sobre a maternidade, assim como o exemplo da guerra usado por Erll. Uma mulher que 

escolheu ser mãe pode se sentir satisfeita com a experiência, assim como uma que engravidou 

por acidente também pode se descobrir realizada na maternidade. O contrário também é 

possível: uma mulher pode optar pela maternidade e se arrepender posteriormente ou não se 

sentir da forma que achava que se sentiria. 

A questão que devemos destacar é que, quando o assunto é maternidade, não 

costumamos ouvir experiências negativas, o que faz com que a memória cultural 



58 
 

predominante acerca do tema, que silencia as outras, seja aquela que representa a maternidade 

como a maior realização feminina e tem o amor inato materno como algo incontestável. Logo, 

esta é a memória que nós mulheres internalizamos, e é a partir dela que a construção de 

nossas identidades individuais se dá, o que faz com que muitas mulheres acabem acreditando 

que a maternidade é intrínseca à vivência feminina e que ter filhos é uma obrigação, ou que se 

culpem quando decidem não ter filhos. 

O motivo pelo qual as experiências que vão contra a memória cultural da maternidade 

não emergem é o fato de ser um assunto tabu, acerca do qual ocorre uma sacralização. Não se 

deve falar sobre a maternidade, a não ser que seja para dizer aquilo que ouvimos desde 

sempre, e que se espera que continuemos a ouvir e a dizer, mesmo que isso faça com que 

outras mulheres experimentem o silenciamento de suas vivências e outras acabem optando 

por algo pelo qual não optariam sem tamanha influência. Atualmente, o cenário das memórias 

a respeito da maternidade tem passado por mudanças e as memórias subterrâneas têm 

emergido, ainda que lentamente. Já se discute sobre maternidade compulsória, 

arrependimento materno, mães que amam seus filhos sem amar a maternidade etc. 

Sabemos que, para muitas mulheres, a maternidade é um grande sonho, ou uma meta, 

enquanto para outras é algo impensável. É interessante pensar sobre a relação entre a 

construção da memória individual, bem como sobre a construção identitária e a memória 

coletiva, para refletir sobre o impacto que ela tem na vida das mulheres, tanto para as que 

sonham em ser mães quanto para aquelas que não querem ter filhos. 

 

 
2.3. A memória cultural da maternidade e a idealização da mulher-mãe 

 
Para compreender a maternidade e a idealização acerca da mulher-mãe, precisamos 

discorrer sobre como tais questões eram tratadas no passado e em que momento chegamos ao 

conceito e ao estereótipo que temos atualmente. Elisabeth Badinter, filósofa francesa 

conhecida por seus trabalhos sobre feminismo e também sobre maternidade, dedicou duas de 

suas obras ao tema, as quais serão de suma importância para este trabalho: Um amor 

conquistado: o mito do amor materno e O conflito: a mulher e a mãe. 

Apesar de Badinter se ocupar em descrever a sociedade europeia, contexto que difere 

daquele em que Eva Khatchadourian está inserida, sendo uma mulher norte-americana, para 

nós, os estudos da filósofa francesa servem para que possamos ilustrar como a concepção de 

maternidade já foi diferente, como as mulheres vivenciavam a maternidade em outra época, 



59 
 

como as cobranças atuais não existiam anteriormente etc. É importante que pensemos nessa 

questão de forma ampla, a fim de questionar a pressão sofrida pelas mulheres para que gerem 

filhos e para que atendam às exigências da boa mãe, ainda que desempenhem diversos papéis 

sociais além desse. 

Elisabeth Badinter inicia o prefácio à edição de bolso – escrito em 1981, um ano 

depois da publicação original – de Um amor conquistado: o mito do amor materno, livro no 

qual discorre sobre a mentalidade da sociedade europeia antes do século XVIII e sobre a 

mudança que nos trouxe a concepção que vigora ainda hoje, falando que considera a 

maternidade “um tema sagrado” devido às “reações apaixonadas” (BADINTER, 1985, p. 9) 

provocadas pela obra. Podemos imaginar que um livro que questiona o amor inato e a ideia de 

instinto materno, criando assim um embate com a sacralidade do tema maternidade, não seria 

bem recebido por todos. 

A autora comenta sobre as críticas ao seu livro e destaca o fato de que recebeu 

comentários que diziam que seu estudo ultrapassava os limites da filosofia, pois não cabia a 

uma filósofa o papel de contestar a existência de um instinto. O fato de se valer de 

argumentos pautados na história também foi usado contra seu trabalho, uma vez que não 

caberia ao filósofo nem ao historiador tal preocupação; isso seria tarefa para um biólogo. 

Contra isso, Badinter argumenta que o trabalho do filósofo não deve ser desconsiderado por 

este buscar lutar contra os preconceitos. 

Badinter foi muito criticada por abordar o fato de que muitas mães continuavam a 

mandar seus bebês para a casa das amas, mesmo que tivessem perdido outros filhos 

anteriormente, e usar isso para apontar o desinteresse das mulheres pelos seus filhos. Muitos 

afirmavam que, ao olhar para o passado, a autora julgava “com os olhos de hoje, em nome de 

valores que então não circulavam” (BADINTER, 1985, p. 11), ao que a autora se contrapõe, 

dizendo que a impossibilidade de separar os valores do objeto de observação já foi 

reconhecida. Para muitos, o fato de que as mães continuavam a mandar os filhos para as amas, 

independentemente da alta taxa de mortalidade infantil, teria a ver com a preocupação em 

oferecer o melhor para eles, já que o ar do campo seria melhor que o ambiente urbano. O 

envio dos filhos seria um sacrifício em prol do bem-estar das crianças, não uma manifestação 

de desinteresse. 

Para a autora, essa seria uma forma de tentar livrar essas mães do fardo do desinteresse 

pelos próprios filhos. Ela diz que, por mais que muitos comentem que as mães não tinham 

conhecimento acerca das taxas de mortalidade, não se pode desconsiderar as vivências 
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pessoais das mulheres e daquelas que lhes eram próximas. A filósofa destaca o caso de uma 

ama, Marie Bienvenue, que foi responsável pela morte de 31 crianças em um período de 14 

meses e questiona: “Que terão pensado as mães dessas crianças, que com frequência eram das 

mesmas cidades?” (BADINTER, 1985, p. 13). 

A autora destaca, ainda no prefácio de seu livro, que para muitos, “não amar um filho 

é um crime inexplicável” (BADINTER, 1985, p. 13), e aquele que tenta mostrar que o amor 

de mãe nada mais é que um sentimento como outros também é visto de forma negativa: 

 
E quem procura mostrar que esse amor não é indefectível é imediatamente suspeito 

de ser um insensato, ou um acusador de mulheres do passado, ou ainda de interpretar 

propósitos e comportamentos em função da valores atuais. [...] É, porém, reveladora 

a constatação de que se é proibido inferir a ausência de amor materno em tal ou qual 

caso, em compensação não é proibido postular-se implicitamente a existência e a 

constância desse mesmo amor (BADINTER, 1985, p. 13). 

 

Outro ponto sobre o qual a autora se manifesta, a fim de esclarecer o mal entendido, é 

o fato de que, para muitos leitores, o título da primeira parte de seu livro, “O amor ausente”, 

pode ter dado a entender que, antes do momento em que aconteceu a mudança de pensamento 

em relação à maternidade, o amor materno não existia, ou seja, este teria sido uma criação 

atrelada à mentalidade que emergiu no século XVIII. No entanto, Badinter não queria 

argumentar a fim de indicar a inexistência do amor de mãe para filho, mas demonstrar que 

não se trata de um sentimento inato a todas as mulheres. O objetivo da autora era afirmar que 

“uma sociedade que não valoriza um sentimento pode extingui-lo ou sufocá-lo ao ponto de 

eliminá-lo totalmente de numerosos corações” (BADINTER, 1985, p. 10). A relação entre a 

mentalidade vigente na sociedade e o comportamento das mulheres-mães é o principal ponto 

do pensamento da autora. Ao contrário dos animais, a mulher não está sujeita a uma simples 

ação da natureza, assim como suas decisões e atitudes não são pautadas no que sua biologia 

determina. Sobre isso, Badinter afirma: 

 
Parece-me que devemos deixar a universalidade e a necessidade aos animais e 

admitir que a contingência e o particular são o apanágio do homem. A contingência 

dos comportamentos é o seu fardo, mas também é a única falha pela qual se exprime 

sua liberdade. Hoje, uma mulher pode desejar não ser mãe: trata-se de uma mulher 

normal que exerce sua liberdade, ou de uma enferma no que concerne às normas da 

natureza? Não teremos, com excessiva frequência, tendência a confundir 

determinismo social e imperativo biológico? Os valores de uma sociedade são por 

vezes tão imperiosos que têm um peso incalculável sobre os nossos desejos. Por que 

não poderíamos admitir que quando não é valorizado por uma sociedade, e portanto 

não valoriza a mãe, o amor materno não é mais necessariamente desejo feminino? 

(BADINTER, 1985, p. 16). 
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Podemos pensar que não se pode questionar o que se pensa em relação à maternidade, 

porque ignora-se o fato de que a concepção de maternidade que temos atualmente e o 

estereótipo da mulher-mãe são construções sociais e toma-se a maternidade como tema 

sagrado. Além disso, o sentimento da mulher-mãe em relação ao filho é tomado como 

inerente, ao invés de ser encarado como uma construção, assim como todos os outros 

sentimentos que somos capazes de nutrir em outras relações. As pessoas, atravessadas pela 

memória cultural da maternidade vigente, têm dificuldade de encarar o amor materno como 

um sentimento que vai sendo desenvolvido de forma gradativa a partir da relação entre mãe e 

filho e, até mesmo, que pode não acontecer. Tem-se a ideia de que, a partir do momento em 

que a mulher descobre a gravidez, surge o maior sentimento de todos, aquele que fará com 

que ela abdique de qualquer coisa em prol do filho que nascerá; aquela que não o fizer será 

considerada uma má mãe. Também não queremos afirmar que o amor de uma mãe não possa 

surgir ainda na gravidez, bem antes do contato com o filho ocorrer: o que problematizamos é 

a forma como esse sentimento é encarado. O amor materno é tratado como um sentimento 

diferente e maior que os outros, pensamento contra o qual Badinter se posiciona: 

 
O amor materno é apenas um sentimento humano. E como todo sentimento, é 

incerto, frágil e imperfeito. Contrariamente aos preconceitos, ele talvez não esteja 

profundamente inscrito na natureza feminina. Observando-se a evolução das atitudes 

maternas, constata-se que o interesse e a dedicação à criança se manifestam ou não 

se manifestam. A ternura existe ou não existe. As diferentes maneiras de expressar o 

amor materno vão do mais ao menos, passando pelo nada, ou o quase nada 

(BADINTER, 1985, p. 23). 

 
Estamos inseridos nesse contexto social em que acredita-se e propaga-se que toda 

mulher nasceu para gerar, que todas nós ouviremos em algum momento o chamado da 

natureza, que um filho corresponde à maior realização pessoal da vida de uma mulher. Ao 

passo que o papel da mulher na sociedade vem passando por diversas mudanças, desde o 

surgimento do movimento feminista ao final do século XIX, que possibilitam que ocupemos 

cada vez mais lugares para além do âmbito da vida privada, tornando a mulher mais ocupada 

com as funções que desempenha além das demandas domésticas, as exigências em relação aos 

cuidados com os filhos não foram reduzidas, nem sequer adequadas às novas vivências 

femininas, o que seria obviamente necessário. 

É interessante pensar que não há motivo, além da amamentação, para que a mulher 

seja considerada a responsável pelos cuidados primários com a criança. A socióloga e 

psicanalista Nancy Chodorow questiona os motivos pelos quais esse papel é atribuído sempre 

à figura feminina, ao ponto de nos referirmos às habilidades de um pai como uma atuação 
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maternal, quando este se responsabiliza pelos cuidados com o filho e representa aquele que 

nutre a criança. Para além de ter um filho, a autora afirma que ser mãe significa ser aquela que 

nutre a criança e socializa com ela. A questão é: por que não atribuímos ao homem o papel de 

ser a pessoa responsável pela criança? Para a autora, trata-se de uma questão de suma 

importância, pois a atribuição de tal função às mulheres é essencial para que a divisão sexual 

do trabalho seja mantida (Cf. CHODOROW, 1978, p. 11). 

Para entender a memória cultural da maternidade e mostrar que a concepção vigente 

que temos é um construto social passível de mudanças, precisamos discorrer sobre a vivência 

da mulher-mãe do passado e da atualidade. É essencial considerar que existem diversas 

vivências maternas e que elas variam de acordo com o contexto sociocultural em que a 

mulher-mãe está inserida. O mesmo vale para a realidade das mulheres do passado, sobre as 

quais falaremos a seguir. O que abordaremos aqui é, portanto, um recorte. Retornemos, então, 

aos polêmicos estudos de Badinter. 

Em Paris, no ano de 1780, a cada vinte e uma mil crianças nascidas, somente mil eram 

amamentadas pelas próprias mães, outras mil, que Badinter julga como sendo privilegiadas, 

eram amamentadas por amas-de-leite em suas próprias casas e as dezenove mil restantes eram 

enviadas para as casas das amas. Como estamos acostumados a testemunhar o apego das mães 

pelos filhos, que faz com que elas queiram estar próximas e participar ativamente dos 

cuidados, principalmente no período inicial da vida do bebê, pensar que houve um momento 

da história em que a maioria das mães, independentemente das justificativas, optassem por 

esse afastamento nos causa grande estranhamento, pois: 

 
O amor materno foi por tanto tempo concebido em termos de instinto que 

acreditamos facilmente que tal comportamento seja parte da natureza da mulher, seja 

qual for o tempo ou o meio que nos cercam. Aos nossos olhos, toda mulher, ao se 

tornar mãe, encontra em si mesma todas as respostas à sua nova condição. Como se 

uma atividade pré-formada, automática e necessária esperasse apenas a ocasião de se 

exercer. Sendo a procriação natural, imaginamos que ao fenômeno biológico da 

gravidez deve corresponder determinada atitude maternal (BADINTER, 1985, p. 

20). 

 

Ao falar sobre a realidade das mulheres francesas, consideradas como mães ruins pela 

sociedade europeia, Badinter especifica que focará seus estudos na mulher-mãe casada. 

Considerando tal contexto, a autora afirma que a mãe é “uma personagem relativa e 

tridimensional” (BADINTER, 1985, p. 25, grifos da autora). É possível dizer que a mãe é 

relativa, pois sua existência se dá em relação ao filho e ao cônjuge. Em relação a ser 

tridimensional, isso seria o caso da mãe, porque, além das duas relações citadas, a mãe é ainda 
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uma mulher, o que compõe então um terceiro papel, que podemos concluir que antecede o de 

esposa e mãe. 

Os papéis desempenhados pelo pai, pela mãe e pelo filho são determinados “em 

função das necessidades e dos valores dominantes de uma dada sociedade” (BADINTER, 

1985, p. 26). A autora destaca que seria injusto procurar a causa para o comportamento das 

mulheres do passado, analisando-as exclusivamente. É necessário considerar dois fatores que 

foram de grande peso: a valorização atribuída à função materna e a dominação masculina. O 

fato de a mulher-mãe demonstrar ou não interesse em ser uma “boa mãe”, ou seja, agir de 

acordo com as respectivas demandas, está relacionado à maior ou menor valorização que a 

sociedade atribui ao papel materno. Para as mulheres da época, receber certo protagonismo ao 

exercer a função de mãe era a única forma de ter um papel de destaque no contexto familiar, 

uma vez que o poder exercido pelo pai está diretamente atrelado ao poder do marido. Quando 

a mãe assume lugar de destaque em relação ao próprio filho, assume também um papel 

familiar de maior destaque: 

 
[...] além do peso dos valores dominantes e dos imperativos sociais, delineia-se um 

outro fator não menos importante na história do comportamento materno. Esse fator 

é a surda luta dos sexos, que por tanto tempo se traduziu na dominação de um sobre 

o outro. Nesse conflito entre o homem e a mulher, a criança desempenha um papel 

essencial. Quem a domina, e a tem do seu lado, pode esperar levar a melhor quando 

isso convém à sociedade. Enquanto o filho esteve sujeito à autoridade paterna, a mãe 

teve de se contentar com papéis secundários na casa (BADINTER, 1985, p. 26). 

 

A realidade de Eva Khatchadourian difere da realidade das mulheres a que Badinter se 

refere, mas podemos pensar que a questão da dominação dos homens sobre as mulheres ainda 

faz parte do contexto no qual as mulheres contemporâneas estão inseridas. A surda disputa 

entre os sexos mencionada nos remete a uma das cartas escritas pela personagem, na qual ela 

comenta sobre o dia em que discutiu com o marido sobre os possíveis nomes para o bebê que 

estavam esperando, e, especialmente, sobre o sobrenome que a criança carregaria. Ao 

contrário do Brasil, onde é comum que a criança tenha pelo menos um sobrenome de cada 

progenitor, nos Estados Unidos, as crianças costumam ser registradas somente com o 

sobrenome do pai. Quando os dois sobrenomes são colocados, usa-se hífen. 

Eva e Franklin não conseguiam entrar em consenso nem sequer sobre o nome da 

criança. Ela sugeria nomes de origem armênia, como Engin ou Garabet, enquanto ele sugeria 

nomes tipicamente americanos, como Peter ou Leonard. O marido chegou a dizer que os 

nomes sugeridos por ela faziam parecer que ele não tinha parentesco com a criança, ao que ela 

rebateu, dizendo que era assim que se sentia a respeito dos nomes sugeridos por ele. Eva, ao 
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contrário de outras mulheres que cedem tranquilamente ao costume do registro com o 

sobrenome paterno, não quis deixar que seu sobrenome fosse ignorado. Franklin, por sua vez, 

não gostou da ideia de registrar a criança somente com o sobrenome da mãe e desaprovou o 

sobrenome hifenizado, afirmando que, quando as pessoas de nomes hifenizados começassem 

a se casar, teriam filhos com nomes enormes. Para Franklin, diante dessa situação em que um 

dos dois teria que ceder, o mais fácil seria optar por seguir a tradição, que obviamente é o 

cenário que o beneficiaria e faria com que o sobrenome da esposa fosse aquele a não aparecer. 

Ao ouvir a resposta do marido, Eva disse: 

 
‘Segundo a tradição, as mulheres não tinham direito à propriedade até por volta dos 

anos setenta, em alguns estados. Tradicionalmente, no Oriente Médio, nós andamos 

na rua dentro de um saco preto e tradicionalmente na África eles arrancam fora os 

nossos clitóris como se fossem um pedaço de cartilagem...’ [...] ‘Os homens sempre 

deram seu sobrenome aos filhos, mas o trabalho que é bom eles nunca fizeram.’ [...] 

‘É hora de virar a mesa’ (SHRIVER, 2007, p. 77). 

 

Passar para o filho o sobrenome de origem armênia era de grande importância para 

Eva, principalmente devido ao fato de ela manifestar, em diversos momentos, a antipatia que 

sentia pelo patriotismo dos estadunidenses. Logo, não gostaria que seu filho carregasse um 

sobrenome americanizado, o sobrenome do pai, ao invés do seu. Ao perceber que sua esposa 

não iria simplesmente aderir a uma tradição que em nada a beneficiava, Franklin propôs que 

eles fizessem um combinado: caso o bebê fosse do sexo masculino, levaria o sobrenome 

Plaskett; se fosse uma menina, teria o sobrenome da mãe, Khatchadourian. Obviamente, a 

sugestão de Franklin não foi bem recebida por Eva, que relacionou a ideia do marido ao fato 

de que se importaria menos com uma menina: 

 
Empurrei o cestinho de pão e cutuquei-o no peito. ‘Quer dizer então que, se for 
menina, você nem vai dar bola. Se você fosse iraniano, ela não iria à escola. Se fosse 

indiano, ela seria vendida a um estranho como se fosse uma vaca. Se fosse chinês, 

ela morreria de inanição e seria enterrada no quintal’ (SHRIVER, 2007, p. 68). 

 

Eva não vive a mesma realidade das mulheres do século XVIII. Ela é mulher 

independente, empresária bem sucedida, que ama seu trabalho. Não podemos dizer, no caso 

da personagem, que ela vive completamente sujeita aos desejos do marido, sendo o 

equivalente a uma criança sujeita ao poder do pai. No entanto, o filho vira motivo de disputa 

entre ela e o marido, que é, de certa forma, uma disputa relacionada à dominação masculina, 

reconhecida por Eva e a qual se recusa a ceder. Para ela, é impensável abrir mão de seu 

sobrenome no registro do próprio filho, tendo sido aquela que o carregou no ventre e que será 
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majoritariamente cobrada em relação às demandas da criança. O que muito nos chama a 

atenção é que Eva acaba concordando com a sugestão do marido e a decisão final do casal foi 

a de registrar, caso fosse um menino, com o sobrenome da mãe, e caso fosse uma menina, 

com o sobrenome do pai. Também podemos perceber que o nome da criança acabou sendo 

tipicamente americano, como Franklin queria que fosse, desde o começo. 

Sobre a realidade da mulher da França do século XVIII, Elisabeth Badinter afirma que 

o ideal de mulher realizada consistia em ser “uma esposa, uma pessoa que tem deveres sociais 

e uma mãe” (BADINTER, 2011, p. 199). Ter filhos era uma obrigação para que o nome e os 

bens do marido fossem passados adiante, mas os cuidados com a criança não faziam parte dos 

encargos da mulher. Nessa época, a educação dos filhos de famílias de classes mais elevadas 

costumava ser dividida em três etapas: “a colocação na casa de uma ama, o retorno ao lar e 

depois a partida para o convento ou o internato” (BADINTER, 1985, p. 119). As crianças 

passavam somente cerca de meia década na casa dos pais, experienciando “falta de cuidados e 

com frequência um verdadeiro abandono moral e afetivo” (BADINTER, 1985, p. 119). Nos 

concentraremos no que a filósofa fala sobre a primeira etapa da criação dos filhos, pois ela 

corresponde à fase que mais ofereceria risco a sobrevivências das crianças, mas é interessante 

pontuar brevemente o que acontecia após o retorno dos filhos para a casa dos pais. 

Durante, em média, quatro anos, as crianças ficavam longe da casa dos pais, vivendo 

em tempo integral na casa das amas. Entretanto, voltar para a casa dos pais não significava 

criar uma relação de proximidade com as mães. É importante dizer que estamos nos referindo, 

nesse momento, ao que Badinter diz sobre a realidade das famílias mais abastadas. Após o 

retorno para a casa da família, as crianças eram deixadas sob os cuidados da governanta e, no 

caso dos meninos, havia também outra figura importante: o preceptor. Essa figura masculina 

era responsável por “ensinar a ler e escrever, algumas palavras de latim, um verniz de 

geografia e uma pitada de história” (BADINTER, 1985, p. 130). Em seguida, por volta dos 

oito anos, chegava o momento de mandar o menino para um internato, para que fosse 

educado. No caso das meninas, chegava a hora de ir para um convento, até o momento em 

que as famílias arranjassem para elas um casamento. Caso isso não acontecesse, era comum 

que elas se tornassem freiras. Retomemos a questão da casa das amas. 

É importante destacar que a possibilidade de enviar os filhos para a casa das amas era 

um costume das mulheres urbanas e que, ao menos a princípio, também estava relacionada à 

classe social. O costume de contratar os serviços de uma ama data do século XIII, época em 

que era exclusividade dos aristocratas. A partir do século XVII, a burguesia também aderiu. 
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Aristocratas e burguesas não eram as responsáveis pelos cuidados com os próprios filhos, mas 

as mulheres do interior não tinham a mesma vivência. Badinter comenta que a vida urbana 

também, especialmente das cidades grandes, representava a libertação, além do fato de que 

era um ambiente que permitia diálogo, acesso ao saber e à cultura. As camponesas, por 

exemplo, mesmo que dispusessem de dinheiro para enviar suas crianças para as casas das 

amas, não costumavam abdicar dos cuidados com o filho: 

 
Aí está a grande diferença entre a mulher abastada da cidade e a camponesa rica. As 

condições de vida desta podem explicar sua fidelidade ao aleitamento materno e à 

maternagem em geral. A camponesa, mesmo dispondo dos meios, não tem 

oportunidade para fazer outra coisa. Pouco sai de sua fazenda e de suas terras, e seria 

muito malvisto que abandonasse o filho para ler um livro, supondo-se que soubesse 

ler corretamente. Nada nem ninguém podem levá-la a outro terreno senão o da 

maternagem. [...] Nenhuma solicitação exterior podendo chegar até ela, a camponesa 

permanece apegada às suas funções tradicionais, que alguns chamam de naturais. 

Mas não será talvez por falta de escolha? (BADINTER, 1985, p. 105). 

 

Esse costume se tornou ainda mais comum no século XVIII, quando famílias urbanas 

de todas as classes sociais, inclusive as mais pobres, de cidades menores, passaram a optar por 

deixar os filhos com as amas. A diferença é que as famílias com melhores condições 

financeiras escolhiam enviar os filhos para amas que vivessem em uma localidade mais 

próxima, o que acarretava em valores mais altos. Já as crianças de origem mais pobre eram 

enviadas para lugares mais distantes, que geralmente custavam menos aos pais (Cf. 

BADINTER, 1985, p. 71). 

As mulheres que precisavam trabalhar, muitas vezes, não tinham a opção de manter os 

filhos por perto, como no caso das mulheres de artesãos e operários. Badinter destaca que “[é] 

nos ofícios em que a mulher está diretamente associada ao trabalho do marido que lhe é mais 

difícil conservar e criar os filhos” (BADINTER, 1985, p. 73). No ramo da alimentação, era 

comum que as mulheres cuidassem, por exemplo, de padarias e açougues. Quando a mãe 

amamentava, o marido precisava contratar alguém para suprir sua falta. Os gastos com um 

funcionário pesavam mais do que o valor pago para manter o filho na casa de uma ama. Nas 

famílias extremamente pobres, como as de trabalhadores braçais, era inviável pagar pelos 

serviços de uma ama. 

O pagamento que as amas recebiam era muito baixo, como é possível presumir ao 

perceber que era mais barato enviar um filho para a casa de uma delas, em tempo integral, do 

que contratar um funcionário para um estabelecimento, como uma padaria. Isso explica 

porque geralmente uma mesma ama cuidava de várias crianças em sua casa e porque a taxa de 
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mortalidade infantil era tão alta. As condições de vida das crianças na casa das amas eram 

deploráveis, e muitas não sobreviviam sequer ao trajeto entre a casa dos pais e a da ama. 

Muitas dessas mulheres precisavam trabalhar na lavoura, abandonando as crianças durantes 

horas. As crianças eram alimentadas quando era possível, sem regularidade. As condições de 

higiene também eram péssimas, e as crianças ficavam por horas sem serem trocadas, talvez 

até dias. O uso de sedativos para que elas dormissem também era comum. 

Além do interesse nos deveres sociais, as mulheres se recusavam a amamentar, porque 

tal atitude era altamente desencorajada, pois a amamentação era considerada algo repulsivo. 

Como os médicos costumavam proibir que as lactantes tivessem relações sexuais, era normal 

que as mães não amamentassem, a fim de evitar que os maridos cometessem adultério. O 

filho, então, não era um símbolo de realização feminina, mas, ao contrário, era um 

“empecilho”, “não apenas na vida conjugal, mas também nos prazeres e na vida mundana” 

(BADINTER, 1985, p. 98). Para as mulheres de classe alta, a vida social era prioridade. Já 

para as mulheres de classes medianas, chamadas de “pequeno-burguesas” (BADINTER, 

1985, p. 99), era preferível “não fazer absolutamente nada do que dar mostras de se ocupar de 

coisas tão insignificantes”. 

Segundo a filósofa francesa, os cuidados com o filho eram vistos como “incompatíveis 

com os deveres da mulher e da esposa distinta” (BADINTER, 2011, p. 198). Não havia 

caráter honroso em cuidar das próprias crianças. A alta mortalidade infantil, ao invés de ser 

um motivo para que os cuidados com os bebês fossem prioritários, era tida como motivo para 

que os pais, especialmente, as mães, evitassem o apego aos filhos: 

 
Em outras palavras: valia mais a pena não se apegar para não sofrer depois. Essa 

atitude teria sido a expressão perfeitamente normal do instinto de vida dos pais. 

Dada a taxa elevada de mortalidade infantil até fins do século XVIII, se a mãe se 

apegasse intensamente a cada um de seus bebês, sem dúvida morreria de dor 

(BADINTER, 1985, p. 85). 

 

A idealização da mulher realizada, como se vê, diferia bastante da atual. É no final do 

século XVIII que o pensamento começa a mudar. Badinter (2011, p. 79) afirma: “No século 

XVIII, Rousseau, os médicos e moralistas souberam [...] convencer as mães a se dedicarem 

exclusivamente aos filhos, amamentá-los e educá-los. Tratava-se da sobrevivência deles, da 

felicidade da família e da sociedade e, finalmente, do poder da nação”. Embora o conceito de 

amor de mãe não fosse inteiramente novo, ele se reveste, agora, de certa “exaltação”, 

passando a ser “um valor ao mesmo tempo natural e social, favorável à espécie e à sociedade” 

(BADINTER, 1985, p. 146). Há, até mesmo, a interferência do Estado, que visa a sanar o 
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problema da alta taxa de mortalidade infantil, que passava dos 25% em crianças abaixo de um 

ano. Incentivam-se as mulheres a se ocuparem dos cuidados com a criança, principalmente 

logo após o nascimento, período no qual os bebês correm mais risco de morte (Cf. 

BADINTER, 1985, p. 146). O que foi decisivo para que as mulheres acatassem 

gradativamente as novas exigências, no entanto, foi o discurso de que elas finalmente 

desempenhariam um papel social que garantiria respeito e igualdade: 

 
Inconscientemente, algumas delas perceberam que ao produzir esse trabalho familiar 

necessário à sociedade adquiriam uma importância considerável, que a maioria delas 

jamais tivera. Acreditaram nas promessas e julgaram conquistar o direito ao respeito 

dos homens, o reconhecimento de sua utilidade e de sua especificidade. Finalmente, 

uma tarefa necessária e ‘nobre’, que o homem não podia, ou não queria, realizar 

(BADINTER, 1985, p. 147). 

 
Outro fator que teve grande importância para que ocorresse a mudança na concepção 

de maternidade foi a substituição gradativa do casamento arranjado pelo casamento de livre 

escolha. No fim do século XVIII, o matrimônio resultante de acordo entre duas famílias, 

pautado em critérios socioeconômicos, foi se tornando cada vez mais mal visto, por 

desconsiderar a liberdade individual. Para as mulheres, a possibilidade de escolher o próprio 

marido “abalou o autoritarismo que as mantinha durante toda a vida na submissão” 

(BADINTER, 1985, p. 177). O novo casamento faz com que os filhos sejam vistos como a 

concretização do amor entre o casal. É a partir desse momento que o papel da mãe na criação 

do indivíduo se torna central, com os conceitos de amor inato e instinto materno ganhando 

força: 

 
A procriação é uma das doçuras do casamento: e que seria mais natural que amar em 

seguida os seus frutos? Quando os esposos se escolheram livremente, o amor que 

sentem um pelo outro se concretizará naturalmente em sua prole. Os pais se amarão 

mais e as mães, dizem, retornarão livre e espontaneamente a eles (BADINTER, 

1985, p. 178). 

 
Em relação às novas demandas concernentes aos cuidados com os filhos, as burguesas 

foram as primeiras a aderir à nova mentalidade, enquanto as aristocratas foram as últimas, 

dentre aquelas que tinham a possibilidade de se dedicar à maternidade. As mulheres mais 

pobres foram as que mais demoraram a aderir, devido à necessidade de trabalhar para ajudar 

no sustento da casa. Podemos pensar que a mentalidade que emergiu no fim do século XVIII 

originou a memória cultural da maternidade que temos atualmente no Ocidente, para além da 

Europa. Fica claro que nem todas as mulheres da referida época vivenciavam a maternidade 

da mesma forma, afinal, por mais que fosse comum optar pelo envio dos filhos para a casa das 
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amas, essa escolha tinha relação coms a classe social a qual a mulher-mãe pertencia e ao fato 

de viver na zona urbana ou rural. 

O contexto atual das mulheres ocidentais difere em vários aspectos, uma vez que a luta 

do movimento feminista, que surgiu no fim do século XIX, fez com que as mulheres 

conquistassem diversos direitos, como o direito à propriedade privada, ao voto, e, cada vez 

mais, à possibilidade de ocupar diversos lugares no mercado de trabalho, até mesmo em 

profissões tipicamente masculinas, sem desconsiderar os desafios que persistem e o longo 

caminho que ainda há para que possamos começar a falar em igualdade. A revolução causada 

pelo surgimento do anticoncepcional, na década de 1960, fez com que as mulheres, já no fim 

da década de 1970, não colocassem a maternidade em primeiro plano, já que estavam em 

buscas de seus direitos e de igualdade. 

Badinter afirma que foi possível observar, na década de 1990, um movimento de 

retorno das mulheres às demandas da maternidade, devido ao fato de elas terem percebido a 

desvalorização que recebiam no mercado de trabalho, que dispensa mais facilmente as 

mulheres e paga a elas salários inferiores aos que os homens recebem. A maternidade seria 

também um trabalho, pelo qual elas seriam mais valorizadas. Ao falar sobre as razões que 

levam as mulheres da atualidade a optar pela maternidade, ainda que represente uma 

dificuldade para os outros papéis que podem ser desempenhados pela figura feminina, a 

autora afirma que, geralmente, se fala da questão sentimental, mas não se fala da pressão dos 

amigos, familiares e da sociedade. Uma mulher ou um casal que não deseja ter filhos precisa 

dar explicações, ao passo que as pessoas não se importam em perguntar a uma mãe sobre os 

motivos que a levaram a escolher a maternidade (Cf. BADINTER, 2011, p. 20). A autora 

afirma que a possibilidade de escolher ser mãe faz com que a responsabilidade se torne ainda 

maior: 

 
Quanto maior a liberdade de decisão, maior a responsabilidade dos deveres. Em 

outras palavras, a criança, que representa uma fonte incontestável de realização para 

algumas mulheres, pode revelar-se um obstáculo para outras. [...] Contudo, antes de 

tomar uma decisão, raras são as mulheres (e o casais) que se entregam à avaliação 

dos prazeres e sofrimentos, dos benefícios e sacrifícios. Ao contrário, uma espécie 

de halo ilusório veda a realidade materna. A futura mãe fantasia apenas o amor e a 

felicidade. Ela ignora a outra face da maternidade feita de esgotamento, de 

frustração, de solidão, e até mesmo de alienação, com seu cortejo de culpa 

(BADINTER, 2011, p. 22). 
 

A vida doméstica e os cuidados com os filhos sempre tiveram peso maior para as 

mulheres, e se pensarmos no contexto da mulher da contemporaneidade, é possível presumir 

que conciliar as demandas referentes à casa e aos filhos com a vida pessoal e, principalmente, 
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a carreira, não é algo simples. Além da queda nos índices de fecundidade, entre 1970 e 2009, 

de países industrializados, observa-se que a maternidade não tem sido a prioridade na vida de 

muitas mulheres, pois elas adiam tal momento em prol de outras realizações, como os 

estudos, meio pelo qual visam a conquistar a independência financeira e, até mesmo, um 

relacionamento. A escolha mais tardia pela maternidade, entre 35 e 40 anos, pode estar 

relacionada à impossibilidade de gerar depois de uma certa idade, “mais do que [a]o 

irresistível desejo de filho” (BADINTER, 2011, p. 32). Na esteira dos estudos de Catherine 

Hakim, Badinter observa que as mulheres sempre competiram com os homens em relação ao 

poder nas esferas pública e privada, mas poucos são os homens que tentam competir com as 

mulheres em relação à vida familiar, especialmente em relação à educação dos filhos (Cf. 

BADINTER, 2011, p. 35). 

Para abordar a mesma questão, Nancy Chodorow comenta sobre o que diz Margaret 

Polatnik a respeito do motivo pelo qual os homens não são os responsáveis pela maternagem. 

O motivo é simplesmente o fato de que os homens perpetuam a atribuição desse papel às 

mulheres; eles não são os responsáveis pela criação dos filhos porque não querem ser. Por ser 

uma ocupação fora da esfera pública e pela qual não há recompensa financeira, o trabalho 

materno tem status menor que outras formas de trabalho. Além disso, a manutenção da função 

materna mantém a disparidade de poder entre homens e mulheres (Cf. CHODOROW, 1978, 

p. 31). 

Foquemos, então, na tendência do movimento de retorno à maternidade que Badinter 

afirma ter sido possível observar recentemente. A autora menciona a crise econômica oriunda 

da crise do petróleo, que, em 1990, acarretou em diversas demissões, principalmente de 

mulheres, tornando propício o ressurgimento do naturalismo, doutrina segundo a qual as 

características do homem são pensadas como inerentes à sua natureza. Nesse momento em 

que diversas mulheres eram dispensadas pelo mercado de trabalho, mostrando que a força de 

trabalho feminina é menos valorizada e mais dispensável que a masculina, essa ideologia 

ganhou força: 

 
Uma nova geração de mulheres que tinham contas a ajustar com suas mães 

feministas foram as primeiras a escutar as sereias do naturalismo. Afinal, se o 

mundo do trabalho é decepcionante, se não lhe concede o justo lugar que você 

merece, nem a situação social nem a independência financeira que você espera, de 

que adianta transformá-lo em prioridade? A necessidade financeira se impõe, mas 

inúmeras mulheres começaram a pensar que a situação de mãe de família equivalia a 

outra qualquer, e que os cuidados e a educação dos filhos poderiam ser sua obra- 

prima. Diferentemente das mães sempre apressadas, que bem ou mal se tinham 

equilibrado entre as exigências profissionais e as familiares, as filhas foram 

sensíveis à nova palavra de ordem: primeiro os filhos! (BADINTER, 2011, p. 42). 
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A liberdade feminina, arduamente conquistada e mantida, pode recuar, ao passo que os 

argumentos pautados no instinto e na natureza, sempre em defesa da criança, fazem aumentar 

cada vez mais as demandas em relação aos cuidados com os filhos. Com a conscientização 

acerca dos danos causados à natureza devido às ações do homem, a ecologia fez com que a 

construção de uma nova relação entre homem e natureza, mais equilibrada, se tornasse pauta. 

Entretanto, a partir da nova consciência ecológica, algumas questões que afetam diretamente a 

vida das mulheres surgiram. O anticoncepcional representou uma grande mudança na vida 

feminina, mas com a demonização da química, se fortaleceu a desconfiança, principalmente 

por parte das mulheres da nova geração, em relação a “uma produção artificial que bloqueia 

um processo natural” (BADINTER, 2011, p. 48). Não temos de advogar a favor do uso de 

pílulas anticoncepcionais de forma indiscriminada, como se isso fosse uma prática adequada a 

toda e qualquer mulher, mas refletir sobre os possíveis impactos que o retrocesso de incutir a 

desconfiança em mulheres sobre o uso da pílula e de outros métodos contraceptivos pode 

causar. 

A escolha pelo parto domiciliar e a recusa à anestesia peridural também são exemplos 

de mudanças relacionadas à ascensão do naturalismo. Enquanto, para muitas mulheres, a 

peridural representa o alívio da dor lancinante do parto, para outras, significa privar a mulher 

de parte da experiência natural de parir. É necessário considerar que a violência obstétrica 

vivenciada por muitas mulheres também é um fator que influencia na escolha de partos 

naturais e domésticos, sendo essa uma questão de grande importância, a qual não devemos 

ignorar. 

Para além das novas tendências em relação ao momento do parto, é importante 

destacar dois pontos, abordados por Badinter, que podem significar uma complicação para as 

mães da contemporaneidade: a demonização da mamadeira e do uso de fraldas descartáveis. 

A crítica à substituição do leite materno pelos industrializados já não é novidade, mas a 

descoberta de um composto químico presente na maioria das mamadeiras de policarbonato, 

que pode estar relacionado ao desenvolvimento de câncer e doenças cardiovasculares, fez com 

que o uso da mamadeira passasse a ser ainda mais julgado. A amamentação passa então a ser 

ainda mais exaltada. 

O uso das fraldas descartáveis também começou a ser fortemente repreendido depois 

da tomada de consciência ecológica, uma vez que “[c]alcula-se que um bebê entre zero e 

trinta meses produza, por si só, uma tonelada de dejetos, que levariam de dois a cinco séculos 
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para se degradar” (BADINTER, 2011, p. 57). Além disso, a composição química da fralda 

também passou a ser questionada, pois poderia ter compostos tóxicos. Questionar a 

composição química possivelmente tóxica às crianças é completamente compreensível, assim 

como a preocupação com o meio ambiente. No entanto, Badinter ressalta que as soluções 

apresentadas como recurso para evitar o uso de mamadeiras e fraldas descartáveis não são 

nada práticas, o que faz com que o bem-estar da criança seja colocado como prioridade 

absoluta, sobrepondo-se às necessidades da mulher de realizar outras tarefas para além dos 

cuidados com o filho. 

A amamentação, muito mais que os benefícios para o desenvolvimento do bebê, é 

colocada como essencial para que se estabeleçam fortes laços entre a mãe e filho, uma vez 

que a prolactina, hormônio responsável pela amamentação, seria a “base biológica 

incontornável” (BADINTER, 2011, p. 68) do amor materno. Como este sentimento se 

desenvolveria, então, para as mulheres-mães que, por algum motivo, não amamentam? É 

importante destacar que, como a boa mãe coloca os interesses do filho acima dos seus desde o 

momento em que descobre a gravidez, a amamentação não basta para agradar aqueles que 

determinam o que uma mãe deve ou não fazer, o ideal agora é a amamentação em livre 

demanda: “Cabe à criança decidir [...] a hora de suas refeições, bem como a do desmame. O 

ideal é, pois, o aleitamento a seu pedido, tão longamente quanto ela desejar” (BADINTER, 

2011, p. 90). Como atender às demandas da maternidade e, consequentemente, aos deveres da 

boa mãe, quando é necessário trabalhar fora? O ideal seria, segundo esse pensamento, que a 

mulher voltasse para a casa, com o objetivo de se dedicar ao filho, e abdicasse de sua carreira 

e de seus interesses pessoais. 

É necessário que a mulher atenda a diversas demandas, desde que a gravidez é 

descoberta, e essas só aumentam com a chegada do bebê. Badinter assevera: “Em cada 

cultura, existe um modelo ideal de maternidade predominante que pode variar segundo as 

épocas. Conscientemente ou não, todas as mulheres o carregam” (BADINTER, 2011, p. 143). 

Diante do ideal, entretanto, é comum que as mães se sintam constantemente aquém da tarefa, 

principalmente nos dias atuais, em que o aumento das demandas maternas colide com as 

diversas obrigações das mulheres fora do contexto familiar. Eis uma fórmula pronta para o 

aumento também do sentimento de culpa. O que poderia haver de pior do que conviver com a 

culpa de estar sacrificando o próprio filho em prol da carreira e dos interesses pessoais? 

Sentir-se uma péssima mãe significa falhar naquele que a sociedade considera ser o trabalho 



73 
 

mais importante da vida. A criança se torna, assim, uma importante – e perigosa – ferramenta 

para a manutenção do patriarcado e da desigualdade entre os sexos. 
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3. Eva Khatchadourian e a dor da maternidade 

 
No entanto, se não existe razão para viver sem ter um filho, 

como poderia haver razão para viver tendo um? Responder 

uma vida com uma vida sucessiva é apenas transferir o 

ônus do propósito para a geração seguinte: esse 

deslocamento nada mais é que um atraso covarde e 

potencialmente infinito. A resposta dos seus filhos, 

presume-se, será procriar também, e, ao fazê-lo, empurrar 

a própria falta de propósito para a prole seguinte 

(SHRIVER, 2007, p. 302). 

 

Como sabemos, a maternidade é um assunto tabu, envolto em certa sacralidade, sobre 

o qual é difícil falar abertamente sem julgamentos. A maternidade é uma questão sobre a qual 

devemos nos permitir pensar, pois traz inúmeras consequências para a vida das mulheres, que 

são constantemente pressionadas para se tornarem mães e atenderem ao ideal da mulher-mãe, 

sem terem, de fato, refletido sobre querer ou não optar pela maternidade, ou avaliar os reais 

pontos positivos e negativos que tal mudança gera. 

Atualmente, já se discute sobre questões relativas à maternidade sem a romantização 

usual. Pautas como a violência obstétrica, sofrida por muitas mulheres, e maternidade 

compulsória têm ganhado maior visibilidade. A palavra compulsória significa que há 

obrigatoriedade. Pensar a maternidade como algo compulsório significa que, apesar de 

parecer uma escolha, há mulheres que optam por ter filhos simplesmente porque é isso que se 

espera delas, como se fosse de fato algo obrigatório a toda e qualquer mulher. 

Ao fazer uma rápida pesquisa no Youtube, é possível encontrar diversos vídeos sobre 

violência obstétrica e maternidade compulsória, o que indica a crescente preocupação em 

discutir a maternidade não romantizada, possibilitando a conscientização de mulheres que 

ainda não são mães e gradativamente abrindo espaço para que aquelas que são possam romper 

o silenciamento ao qual são submetidas. 

Orna Donath, em Mães arrependidas, destaca que, para além do pensamento usual 

pautado no determinismo biológico, sobre o qual falamos anteriormente e segundo o qual a 

reprodução seria o destino feminino, há outra perspectiva, segundo a qual a maternidade é 

considerada uma escolha. A autora afirma que essa ótica, que considera a escolha pela 

maternidade como algo que se dá “de maneira ativa, sensata e racional, de livre e espontânea 

vontade” (DONATH, 2017, p. 27), resulta em reprimendas quando a mulher-mãe expressa 

insatisfação, uma vez que ela optou por aquilo. Há a possibilidade de escolher a maternidade, 

e dela não poder se arrepender nem mesmo reclamar, ou a opção de escolher a não- 

maternidade e enfrentar o julgamento da sociedade: 
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O ato de questionar a validade da “retórica da possibilidade de escolha absoluta” é 

extremamente importante no que diz respeito à reprodução e à transição para a 

maternidade: nós, mulheres, nas circunstâncias sociais atuais, realmente temos 

espaço para conduzir se nossa liberdade de escolha está sujeita em grande parte às 

prescrições que nos são dadas? Quer dizer, somos livres para escolher o que a 

sociedade quer que escolhamos? Parece que, ao tomarmos decisões de acordo com o 

desejo da sociedade e as prioridades e os papéis que ela nos atribui – como ser mães 

e consumidoras devotadas, sexualmente liberadas, cuidadosas, em relações 

amorosas heterossexuais –, ganhamos status social de indivíduos livres, 

independentes e autônomos, que têm desejos e a capacidade de torná-los realidade. 

No entanto, quando nossas escolhas se chocam com as expectativas da sociedade – 

quando nos recusamos, por exemplo, a nos comprometer com os cuidados com a 

beleza ou a manter relações amorosas em geral, e uma relação com um homem em 

particular –, então enfrentamos um problema (DONATH, 2017, p. 31). 

 

É interessante pensar que, por mais que possamos demonstrar insatisfação, 

infelicidade, arrependimento e outros sentimentos negativos em relação às diversas outras 

escolhas que fazemos diariamente em nossas vidas, quando o assunto é maternidade, nos 

deparamos com o oposto. A maternidade talvez seja a única coisa da qual não podemos 

jamais nos arrepender, ainda que seja uma das decisões para a qual somos mais pressionadas 

ao longo da vida, o que faz com que muitas de nós optemos pela maternidade sem que isso 

seja de fato a nossa própria vontade. 

Em Precisamos falar sobre o Kevin, ao contrário do que costumamos ler e ouvir falar 

quando o assunto é maternidade e a mulher-mãe, que geralmente são histórias que vão ao 

encontro da memória cultural vigente em relação ao tema, Lionel Shriver construiu uma 

personagem feminina complexa, que quebra a expectativa socialmente criada em relação à 

figura materna pautada no amor inato. Não encontramos, no referido romance, a história de 

uma mulher que sonhou com o momento em que se tornaria mãe ou que encontrou na 

maternidade a grande realização de sua vida; pelo contrário, nos deparamos com uma figura 

feminina que, antes de se tornar mãe, era a representação de uma mulher livre, orgulhosa de 

sua carreira, que priorizava sua independência e se sentia realizada com a vida que levava ao 

lado do marido. 

Em suas cartas, nas quais não há linearidade cronológica, Eva narra suas lembranças, 

alternando entre suas vivências posteriores ao crime bárbaro cometido pelo filho, sua vida 

antes de conhecer o marido, seu casamento antes do nascimento do primogênito, as mudanças 

causadas na relação depois da chegada dele e suas vivências de mulher-mãe. A partir do 

emaranhado de recordações que são as epístolas da narradora de Shriver, o leitor constrói sua 

perspectiva acerca da personagem, ciente de que tudo aquilo que é dito por ela é atravessado 

pela fatídica quinta-feira, na qual Kevin se tornou um assassino em massa. 
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Ao longo de suas cartas, fica claro que Eva teve dificuldades em encontrar equilíbrio 

entre os papéis que precisava desempenhar ao mesmo tempo, a partir do momento em que 

descobriu a gravidez: o de mulher e de mãe. O incômodo em ter que abrir mão de diversas 

coisas em prol do filho esteve presente desde a fase da gestação, e se intensificou com o 

nascimento do filho, que impactou diretamente em sua carreira e até mesmo na relação com o 

marido. No entanto, a personagem optou por ter outro filho, depois dos quarenta anos, quando 

Kevin já estava em idade escolar e ela poderia se dedicar novamente ao trabalho em sua 

empresa. Sete anos após o nascimento do primogênito, Eva teve Celia, e sua segunda 

experiência com a maternidade foi completamente oposta a tudo que havia vivenciado com 

Kevin. O papel de mãe, o qual a personagem detestava, até então, mudou completamente de 

figura no momento em que a filha nasceu. Levada a optar pela maternidade de forma 

compulsória, apesar de considerar que estava escolhendo de forma consciente, e 

surpreendentemente escolhendo se aventurar novamente, ao ter a segunda filha, Eva é uma 

personagem de grande complexidade. O fato de ter tido Celia, entretanto, não serviu para 

modificar a forma com a qual Eva lidava com o primeiro filho, nem como se sentia em 

relação a ele. O conflito entre Eva, a mãe, e Eva, a mulher, permaneceu. 

Ao discorrer sobre a personagem romanesca, Antonio Candido diz que não há como 

dissociar o enredo da personagem, pois ele existe através dela. O autor atribui grande 

importância à personagem e afirma que ela “representa a possibilidade de adesão afetiva e 

intelectual do leitor” (CANDIDO, 2014, p. 54). Essa afirmação muito nos interessa, afinal, é a 

partir de Eva que objetivamos pensar sobre a maternidade e a figura da mulher-mãe. O fato de 

que a personagem, como pontua o autor, “comunica a impressão da mais lídima verdade 

existencial” (CANDIDO, 2014, p. 55) pode despertar a reflexão. 

A complexidade da personagem, criada por Shriver proporciona ao leitor uma 

experiência igualmente complexa: por mais que ela não seja do tipo do qual se gosta 

facilmente, pois é, dentre outras características, extremamente crítica, exigente e antipática – 

como ela chega a se descrever em um determinado momento –, é pouco provável que deixe de 

despertar a empatia de quem lê. Eva e sua narrativa fazem com que entremos em contato com 

uma perspectiva diferente acerca da maternidade, causando estranhamento, principalmente 

devido ao assunto abordado, mas é justamente essa sensação de estranhamento que cativa o 

leitor. A relação complexa de Eva com a maternidade e as diferentes vivências em relação a 

cada um dos filhos serve para nos fazer refletir sobre a maternidade de forma que talvez não 

tenhamos feito antes. 
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3.1. Eva: a mulher 

 
Eva Khatchadourian é uma personagem complexa e repleta de contradições. 

Descendente de um casal de armênios, mas nascida nos Estados Unidos, Eva foi criada 

somente por sua mãe, pois seu pai morreu na Segunda Guerra Mundial, antes mesmo de seu 

nascimento. A infância da personagem, ao lado do irmão mais velho, não foi fácil, e o 

distanciamento existente entre ela, seu irmão e sua mãe é evidente desde suas primeiras 

cartas. Filha de uma mulher agorafóbica, que parou de sair de casa pouco depois de receber a 

notícia do falecimento do marido, Eva sempre sentiu a necessidade de se tornar o oposto de 

sua mãe. Enquanto sua mãe vivia enclausurada em sua própria casa, Eva descobriu sua grande 

realização ao viajar o mundo. Sua empresa, A Wing & a Prayer, publicava guias completos de 

viagens para seus clientes, os quais ela elaborava pessoalmente ao conhecer cada destino, 

buscando hotéis, restaurantes, pontos turísticos etc. 

O sentimento de solidão talvez tenha sido a principal companhia de Eva durante vários 

anos, já que ela só conheceu Franklin Plaskett, que viria a ser seu marido, aos 32 anos. Foi em 

sua relação com Franklin que Eva finalmente sentiu que tinha alguém com quem contar, 

devido à relação distante que mantinha com a própria família. Nos momentos em que a 

personagem está falando sobre sua vida antes do marido ou após sua morte, a impressão é de 

que ela se encontra em um não lugar, como se vivenciasse uma sensação constante de não 

pertencimento. 

Apesar de ser estadunidense, Eva assume uma postura extremamente crítica em 

relação à sociedade norte-americana e aos típicos patriotas, que defendem o país de forma 

exacerbada e ignoram os problemas, como se aquela fosse uma nação indefectível. Todavia, 

apesar de Franklin ser a representação daquilo que Eva menospreza, um típico norte- 

americano patriota, é nele que ela encontra a parceria pela qual já não mais esperava, e o 

relacionamento com o marido acaba se tornando a grande prioridade de sua vida, 

sobrepujando até mesmo a importância de sua empresa. Sobre o marido e seu sentimento de 

amor pela pátria, em 2 de dezembro de 2000, ela diz: 

 

 
Mas a maior surpresa de todas foi ter me casado com um norte-americano. Não 

qualquer norte-americano, tampouco alguém que calhou de ser norte-americano. 

Não, você era norte-americano por opção, tanto quanto por nascimento. Você era, na 

verdade, um patriota. Eu nunca tinha conhecido nenhum, até então. Jecas, sim. 

Gente cega, ignorante, que nunca viajou a parte alguma, que acha que os Estados 

Unidos são o mundo inteiro, de modo que dizer qualquer coisa contra o país é como 

denegrir o universo, ou o ar. Mas você, não, você já tinha ido a alguns outros lugares 
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— México, uma viagem desastrosa à Itália com uma mulher cuja cornucópia de 

alergias incluía tomate — e já havia decidido que gostava mesmo era do seu país. 

Não, melhor dizendo, que você amava seu país, suas engrenagens perfeitas, sua 

eficiência, seu senso prático, seus sotaques fortes, despretensiosos, sua ênfase na 

honestidade. Eu diria — eu disse — que você estava enamorado de uma versão 

arcaica dos EUA, quem sabe de um país que se fora havia tempos ou de um país que 

nunca houve; que você estava apaixonado por uma ideia. E você diria — disse — 

que uma parte dos Estados Unidos era uma ideia, e que isso vinha a ser bem mais do 

que a grande maioria dos países, que quase não passam de fiapos de passado e 

circunscrições num mapa, poderia reivindicar para si. Era uma boa ideia, bonita, 

também, você disse, e salientou — sou forçada a admiti-lo — que uma nação cujo 

objetivo é preservar acima de tudo a capacidade de seus cidadãos de fazer 

basicamente tudo o que querem é justamente o tipo de lugar que deveria cativar 

pessoas como eu. Mas não deu certo, eu objetaria, e você retrucaria, mais que em 

qualquer outra parte, e lá iríamos nós de novo (SHRIVER, 2007, p. 50-51).12 

 
A empresa de Eva foi o motivo para que o casal se conhecesse. Franklin trabalhava 

como fotógrafo em locações de comerciais – além de ser o responsável por buscá-las – e foi o 

profissional designado para auxiliar Eva na elaboração de fotos para serem usadas em alguns 

anúncios importantes de A Wing & a Prayer. Quando ela sugeriu destinos na Europa, como o 

Vale do Ródano, para onde o fotógrafo precisaria viajar, e que custaria bastante para a 

empresa, Franklin se opôs dizendo que poderia achar destino parecido para fotografar na 

Pensilvânia, o que, segundo Eva, ele fez de fato. O convite para sair, feito por Franklin, ainda 

que o contato inicial tenha sido profissional, pareceu audacioso para a personagem, uma vez 

que ele decidiu convidar a executiva para a qual prestaria um serviço. Eva aceitou não só o 

convite para sair, como se permitiu conhecer o país a partir da perspectiva de Franklin. Para 

ela, até então “os Estados Unidos eram [...] um lugar de onde partir” (SHRIVER, 2007, p. 51), 

mas, acompanhada dele, que se chocou com o fato de Eva nunca ter ido ao Grand Canyon ou 

a Yellowstone, se permitiu conhecer lugares e viver experiências tipicamente estadunidenses, 

como comer torta de maçã do McDonald’s. 

Eva expressa a gratidão que sente pelo fato de o marido ter apresentado a ela seu 

próprio país, mais especificamente o país dele, como faz questão de destacar. O país que 

12 But the biggest surprise of all was that I married an American. Not just any American either, a man who 

happened to be an American. No, you were American by choice as well by birth. You were, in fact, a patriot. I 

had never met one before. Rubes, yes. Blind, untraveled, ignorant people who thought the United States was the 

whole world, so to say anything against it was like decrying the universe, or air. Instead, you had been a few 

places – Mexico, one disastrous trip to Italy with a woman whose cornucopia of allergies included tomatoes – 

and had decided that you liked your own country. No, that you loved your own country, its smoothness and 

efficiency, its practicality, its broad, unpretentious accents and emphasis on honesty. I would say – I did say – 

that you were enamored of an idea. And you would say – did say – that part of what America was an idea, and 

that was more than most countries could claim, which were mostly scrappy pasts and circumscriptions on a map. 

It was a fine, it was a beautiful idea, too, you said, and you pointed out – I granted you this – that a nation that 

aimed to preserve above all the ability of its citizens to do pretty much whatever they wanted was exactly the 

sort of place that should have captivated the likes of me. But it hasn’t worked out that way, I’d object, and you’d 

conter, better than anywhere else, and we would be off (SHRIVER, 2011, p. 42-43). 
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Franklin apresentou a ela era na verdade a imagem dos Estados Unidos que ele havia criado 

para si, a qual ela julgou como sendo “uma reprodução deliciosa” (SHRIVER, 2007, p. 52). 

Para Franklin, não havia lugar melhor para se viver senão naquele em que ambos nasceram: 

 
Os Estados Unidos, dizia você, estavam na vanguarda existencial. Éramos um país 

de prosperidade nunca antes alcançada, onde praticamente todos tinham o suficiente 

para comer; um país que se empenhava em promover a justiça e que punha quase 

todos os tipos de entretenimento e de esportes, todas as religiões, etnias, ocupações e 

filiações políticas à disposição, com uma variedade imensa de paisagens, flora, 

fauna e clima. Se não fosse possível, em nosso país, ter uma vida boa, significativa e 

suntuosa, com uma linda mulher e um garoto forte e saudável, então não seria 

possível em nenhum outro. E mesmo agora, creio que você talvez tivesse razão. Mas 

talvez isso não seja possível em lugar nenhum (SHRIVER, 2007, p. 53).13 

 
É importante ressaltar que, embora a postura crítica que Eva assume em relação ao 

patriotismo de muitos estadunidenses e aos Estados Unidos seja de fato muito pertinente, e 

que não devemos ignorar, de forma alguma, a dificuldade e o preconceito que estrangeiros e 

descendentes enfrentam, é possível atribuir esse criticismo ao fato de a personagem ter criado 

uma imagem de si mesma que a faz se sentir superior a outras pessoas em diversos aspectos, 

sendo inclusive preconceituosa em diversos momentos. Ao longo de suas cartas, ela faz 

parecer que nem sequer se considera norte-americana, fazendo questão de se distanciar ao 

máximo de tudo aquilo que seria tipicamente estadunidense, ao passo que escolhe, para ser 

seu marido e pai de seus filhos, um patriota. 

Na cena em que o casal está discutindo a respeito do sobrenome com o qual 

registrariam a criança, descrita por ela na carta de 9 de dezembro de 2000, Eva, a princípio, 

fala que, durante anos, os filhos herdaram os sobrenomes dos pais, sem que estes assumissem 

o trabalho, mas por fim deixa claro que o motivo para desejar que o sobrenome fosse 

Khatchadourian é a importância que ela atribui à história de sobrevivência do povo armênio, 

do qual ela descende, além do fato de considerar Plaskett, o sobrenome de Franklin, 

“horrendamente americano” (SHRIVER, 2007, p. 78). 

Eva chega a comentar com o marido sobre a história de sua própria família, a fim de 

convencer o marido sobre a necessidade de dar continuidade ao sobrenome armênio: seu pai 

nasceu em um campo de concentração e foi o único sobrevivente entre quatro irmãos. O avô 

 

13 The United States, you claimed, was on the existential cutting edge. It was a country whose prosperitty was 

without precedence, where virtually everyone had enough to eat; a country that strove for justice and offered up 

nearly every entertainment and sport, every religion, ethnicity, occupation, and political affiliation to be had, 

with a wild wealth of landscapes, of flora and fauna and weather. If it was not possible to have a fine, rich, 

sumptuous life in this country, with a beautiful wife and a healthy, growing boy, then it was not possible 

anywhere. And even now, I believe that you may be right. But that it may not be possible anywhere (SHRIVER, 

2011, p. 45-46). 
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morreu fuzilado. Dos familiares da mãe, dois terços desapareceram. Eva afirma que seus 

antepassados foram dizimados, mas “os anglo-saxões não são bem uma espécie em risco de 

extinção” (SHRIVER, 2007, p. 77). Franklin responde que o irmão de Eva tem dois filhos e 

que no país em que vivem há ao menos meio milhão de armênios. É nesse momento que Eva 

diz que Franklin se importa com o sobrenome Plaskett porque é dele, e que ela se importa 

com Khatchadourian porque é dela, e porque considera o próprio sobrenome mais importante 

que o do marido. 

É possível interpretar, então, que, por mais que Eva pense na história de sua família, 

no genocídio do povo armênio, na importância de passar seu sobrenome para a criança que 

nasceria em breve e no fato de que, por anos, os pais deram aos filhos seus sobrenomes, 

enquanto eram as mães quem faziam todo o trabalho, o fato de ter um filho com um 

sobrenome tipicamente norte-americano também era um fator de peso. Se considerarmos o 

quanto Eva despreza os Estados Unidos, talvez seja esse o principal motivo pelo qual ela quer 

tanto que a criança se chame Khatchadourian. 

Há uma cena descrita por Eva, na carta de 3 de março de 2001, na qual a narradora 

conta sobre um dia em que decidiu chamar Kevin para sair, depois de ter se indisposto com o 

marido após mais uma das travessuras do filho. Eva e Franklin se desentenderam devido ao 

fato de Kevin ter sido levado para casa por dois policiais, depois de ter sido pego 

arremessando pedras e tijolos do alto de uma ponte em direção aos veículos que passavam, 

junto com seu fiel amigo Lenny. Kevin disse que a ideia foi de Lenny e que, a princípio, eles 

estavam arremessando apenas bexigas com água nos carros. Somente depois de acabadas as 

bexigas o amigo teria começado a arremessar algumas pedras e tijolos, mas ele teria tentado 

dissuadi-lo da ideia. Eva não acredita na história do filho e o marido se ressente com a 

desconfiança da esposa, que já era algo recorrente. Para amenizar a situação com o marido, 

que acabou fazendo com que Eva se sentisse envergonhada por sempre desconfiar da 

inocência de seu filho, ela planeja um dia inteiro ao lado de Kevin. 

Depois de levá-lo para jogar minigolfe e fazer as compras de Natal, algo que o 

adolescente já não entendia, devido ao fato de sua mãe não ser cristã, o último plano para o 

dia de mãe e filho era jantar em um restaurante. Kevin já era, então, um adolescente de 

quatorze anos e até ele se intriga com o incômodo que a mãe demonstra por seu próprio país. 

Durante o desconfortável jantar, depois de desistir de conversar sobre coisas triviais com o 

filho, Eva já havia aceitado que o silêncio entre eles se manteria até que o seu prato estivesse 

terminado, quando o garoto a questiona sobre o motivo pelo qual Eva odeia tanto os Estados 
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Unidos. O mais interessante é que, no momento em que ouve a pergunta do filho, ela fica sem 

reação e simplesmente não consegue se recordar de nenhum motivo relevante pelo qual 

detesta seu próprio país. Depois de pensar por alguns instantes, Eva começa a responder, com 

razões bastante questionáveis e que deixam claro que ela se vê como alguém muito distante de 

tudo aquilo que despreza, como alguém superior. As palavras com as quais Eva se refere aos 

Estados Unidos e aos estadunidenses são bastante duras, como Kevin já havia observado 

anteriormente. No momento em que se vê sem uma resposta plausível diante da pergunta do 

filho, Eva percebe: 

 
O olhar de desconfiança que eu lançava sobre os Estados Unidos me era precioso – 

se bem que, graças a você, eu tivesse aprendido a dar ao país um crédito a 

contragosto por ser, ao menos, um lugar vigoroso e improvisado que, apesar de seu 

verniz de conformidade, cultivava uma profusão impressionante de loucos de pedra. 

De repente, incapaz de citar uma única característica que costumava me levar à 

loucura, senti o chão sumir durante um segundo e me perguntei se a distância que eu 

mantinha dos Estados Unidos não seria tanto por cosmopolitismo sofisticado e, sim, 

por preconceitos triviais (SHRIVER, 2007, p. 324).14 

 
Kevin, após anotar todas as coisas listadas pela mãe como motivos para não gostar dos 

Estados Unidos, faz questão de responder-lhe comentando cada item, fazendo com que ela 

percebesse que a imagem que tinha de si mesma talvez estivesse mais longe da realidade do 

que ela imaginava. Uma das razões citadas por Eva, por exemplo, é o sotaque, argumento que 

Kevin logo rebate, dizendo que esse também é o sotaque dela, apesar de ela pronunciar 

“tomate” de uma forma diferente, que ele julga ser algo pretensioso. O adolescente também 

faz questão de destacar diversos adjetivos usados de forma pejorativa por Eva, que acabam 

servindo para ela mesma. A fala de Kevin, como ocorre em diversos outros momentos do 

romance, é bastante agressiva, assim como o modo de Eva se referir às outras pessoas, como 

se estivesse em um lugar de superioridade, também ser bastante agressivo: 

 
‘Vejamos’, disse ele, e começou a conferir os elementos todos de sua lista com o 

lápis vermelho. ‘Mimada. Você é rica. Não tenho bem certeza o que você acha que 

está fazendo sem esse qualificativo, mas aposto como poderia comprar. Imperiosa. 

Uma descrição bastante apta da preleção de agora há pouco; se eu fosse você, não 

pediria sobremesa, porque pode apostar que o garçom vai dar uma cuspida no seu 

molho de framboesa. Inarticulada? Deixa eu ver...’ Ele buscou na toalha de mesa e, 
 

14 My leery outlook on the United States was precious to me – even if, thanks to you, I had learned to give the 

country grudging credit for at least being spirited, improvisional sort of place that, despite its veneer of 

conformity, cultivated an impressive profusion of outright lunatics. Abruptly incapable of citing a single feature 

of this country that drove me around the bend, I felt the bottom fall out for a second and worried that maybe I 

hadn’t kept U.S. at arm’s length from sophisticated cosmopolitanism, but rather from prejudice (SHRIVER, 

2011, p. 324). 
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depois, leu em voz alta. ‘Não é muito fácil, ou talvez seja fácil, eu não sei. Eu não 

diria que é uma frase muito shakespeariana. Além do mais, me parece que estou 

sentado diante de uma senhora que vive fazendo longas diatribes contra os ‘reality 

shows’ quando ela mesma nunca assistiu a um único programa desse tipo. E isso — 

e eis aqui uma de suas palavras prediletas, mãemãe — é ser ignorante. Seguindo 

adiante: gosta de contar vantagem. Então me diga, se não é se vangloriar, que nome 

dar a quem se acha tão mais legal que esses idiotas-da-porra-que-vivem-lambendo- 

o-cu-de-todo-o-mundo? Feito alguém que acha que está sempre certa e mais 

ninguém. Confiante demais ... não faz ideia de que os outros não a suportam.’ 

Kevin sublinhou essa frase e depois me olhou com uma expressão de indisfarçável 

repugnância’ (SHRIVER, 2007, p. 327).15 

 
Na carta de 11 de março de 2001, Eva descreve um dia em que estava sentada no sofá 

da sala ao lado do marido e dos dois filhos assistindo ao noticiário na televisão. Ela se recorda 

que o jornal noticiava um crime cometido por dois adolescentes, que atiraram contra alunos e 

professores na saída de uma escola. Ao conversar com o marido e o filho sobre esse tipo de 

crime, que viria a ser cometido por seu filho no ano seguinte e que estava se repetindo 

bastante naquele período, ela diz que os autores geralmente eram os alunos considerados 

esquisitos, geralmente vítimas de bullying. Nessa carta, inclusive, Eva deixa claro seu 

posicionamento crítico em relação ao enfrentamento desses crimes, por parte dos norte- 

americanos. Para ela, as pessoas buscavam explicação em cada um dos assassinos, ao invés de 

cogitarem encarar o que de fato seria a raiz do problema: o fácil acesso às armas de fogo nos 

Estados Unidos. No momento em que Eva fala sobre o que para ela seria o começo de uma 

“Guerra aos esquisitos” (SHRIVER, 2007, p. 374), ela afirma se identificar com aqueles que 

eram sempre os primeiros a levantar a desconfiança das escolas, que estavam em estado de 

alerta devido à crescente onda de ataques: 

 
Mas eu me identificava com os esquisitos. Na adolescência, eu tinha traços armênios 

acentuados, marcantes, e não era considerada bonita. Tinha um sobrenome 

engraçado. Meu irmão era um joão-ninguém pouco falante e taciturno, que não tinha 

marcado pontos para mim no campo social como meu predecessor. Eu tinha uma 

mãe que vivia encerrada em casa, não me levava a lugar algum nem comparecia às 

cerimônias da escola, embora sua insistência em continuar a fabricar desculpas fosse 

muito delicada; e eu era uma sonhadora que fantasiava o tempo todo com a fuga, 

não só de Racine, mas da totalidade dos Estados Unidos. Os sonhadores não sabem 

 

15 “Let’s see,” he said, and proceeded to check off successive elements of his list with his red crayon. “Spoiled. 

You’re rich. I’m not too sure what you think you’re doing without, but I bet you could afford it. Imperious Pretty 

good description of that speech just now; If I was you, I wouldn’t order dessert, ‘cause you can bet the waiter’s 

gonna hauk a loogie in your raspberry sauce. Inarticulate? Lemme see...” He searched the tablecloth, and read 

aloud, “It’s not that easy, or maybe it is easy, I don’t know. I don’t call that Shakespeare myself. Also, seems to 

me I’m sitting across from the lady who goes on these long rants about ‘reality TV’ when she’s never watched a  

single show. And that – one of your favorite words, Mumsey – is ignorant. Next: boasting. What was all that 

these-dumb-fucks-suck-dead-moose-dick-and-I’m-so-much-cooler-than-them if it wasn’t showing off? Like 

somebody who thinks she’s got it right and nobody else does. Trusting... with no idea other people can’t stand 

them.” He underscored this one and then looked me in the eye with naked dislike (SHRIVER, 2011, p. 327-328). 
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se cuidar. Se eu fosse aluna da Gladstone em 1998, com certeza escreveria uma 

fantasia chocante, na aula de inglês da penúltima série, sobre acabar com o 

sofrimento da minha família desamparada explodindo aquele sarcófago que era o 

112 da Avenida Enderby e o mandando para o reino dos céus, ou, então, num 

trabalho de estudos sociais sobre a “diversidade”, os detalhes horripilantes com que 

eu descreveria o genocídio dos armênios deixariam transparecer um fascínio pouco 

saudável pela violência (SHRIVER, 2007, p. 374).16 

 
A partir da fala de Eva, que nos ajuda a compreender a forma como ela se posiciona, 

fica evidente que ela não era uma adolescente popular nos tempos de escola, assim como o 

irmão mais velho. A experiência da personagem como descendente de armênios nos Estados 

Unidos claramente fez com que ela abrisse os olhos para os aspectos negativos do país e do 

povo estadunidense. Apesar de se referir ao povo norte-americano usando adjetivos de cunho 

pejorativo e, consequentemente, menosprezando aquilo que Franklin representa, Eva 

demonstra gratidão não só por ter tido a oportunidade de conhecer os Estados Unidos pela 

ótica do marido, como também pela possibilidade de ter tido um relacionamento com ele, o 

qual a fazia se sentir completa. Logo na segunda carta, de 15 de novembro de 2000, a 

personagem comenta sobre o quão incrível foi ter a oportunidade de se apaixonar por Franklin 

e descreve tal sentimento como “a coisa mais espantosa que já me aconteceu na vida” 

(SHRIVER, 2007, p. 31). O forte sentimento que Eva nutria pelo marido foi uma das razões 

que a levaram a optar pela maternidade, sobre as quais discorreremos de forma mais detalhada 

posteriormente. Sobre sua relação com Franklin e o impacto desse sentimento, Eva diz: 

 
Nunca, jamais, deixei de lhe dar valor. Nós nos conhecemos muito tarde para isso; 

eu estava prestes a completar trinta e três anos, na época, e meu passado sem você 

era desolado e persistente demais para que eu achasse banal o milagre do 

companheirismo. No entanto, depois de ter sobrevivido tanto tempo das migalhas de 

minha própria mesa emocional, você me estragou com um banquete diário de 

olhares cúmplices de ‘mas que cara mais mala’ nas festas, flores sem motivo 

nenhum e bilhetes nos ímãs da geladeira que sempre terminavam com ‘mil beijos, 

Franklin’. Você me fez esganada. Como qualquer viciado que se preze, eu queria 

mais. E estava curiosa. Eu queria saber qual seria a sensação quando uma voz ardida 

chamasse: ‘Mãaa-MÍ’ daquele mesmo canto. Foi você que começou — feito alguém 

 

 

 

 

16 But I identified with the weirdos. In my own adolescence, I had strong, stormy Armenian features and so 

wasn’t considered pretty. I had a funny name. My brother was a quiet, dour nobody who’d scored me no social  

points as a predecessor. I had a shut-in mother who would never drive me anywhere or attend school functions, if 

her insistence on continuing to manufacture excuses was rather sweet; and I was a dreamer who fantasized 

endlessly about escape, not only from Racine but the entire United States. Dreamers don’t watch their backs. 

Were I a student at Gladstone High in 1998, I’d surely have written some shocking fantasy in sophomore English 

about putting my forlorn family out of its misery by blowing the sarcophagus of 112 Enderby Avenue to 

Kingdom come, or in a civics project on “diversity” the gruesome detail in which I recounted the Armenian 

genocide would betray an unhealthy fascination with violence (SHRIVER, 2011, p. 377). 
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que nos dá de presente um único elefante esculpido em ébano e, de repente, a gente 

encasqueta que seria divertido começar uma coleção (SHRIVER, 2007, p. 32).17 

 
O momento em que Eva escreve suas cartas é repleto de solidão, sentimento assaz 

familiar para ela antes de seu relacionamento. É preciso ressaltar que a forma a partir da qual 

a personagem enxerga seu casamento com Franklin é atravessada pela ausência dele. A partir 

das memórias narradas em suas cartas, é possível perceber que muito daquilo que Eva 

considerava importante Franklin não compreendia, como é o caso da história de seus 

antepassados armênios ou o fato de ela fazer questão de viajar para cuidar pessoalmente dos 

roteiros oferecidos por sua empresa. Por mais que fique claro que muitas vezes Eva não 

quisesse de fato fazer alguma coisa, era comum que cedesse em prol da felicidade do marido. 

Esse comportamento fica ainda mais acentuado depois do nascimento de Kevin. 

Com sua carreira de sucesso e seu relacionamento igualmente bem sucedido, pelo 

menos para ela, a personagem assevera que se sentia plenamente satisfeita. É importante 

ressaltar que tudo o que lemos nas cartas de Eva é resultado de seu trabalho de rememoração 

sobre o passado. No momento em que a personagem escreve para o marido, Franklin está 

morto, assim como sua filha, e Kevin está na Casa de Correção Juvenil de Claverack, uma 

instituição para menores infratores. Além disso, Eva já não tem mais sua empresa e trabalha 

em uma agência de viagens chamada Travel R Us. Logo, tudo aquilo que a personagem 

considerava de grande importância em sua vida não faz mais parte de sua realidade. Eva faz 

parecer que seu relacionamento com Franklin era algo que a preenchia completamente, o que 

é difícil de acreditar, já que ela mesma se descreve como alguém que tinha altas expectativas 

em relação a tudo, o que fazia com que ela se decepcionasse quando as coisas aconteciam em 

sua vida. 

Como poderia, então, o relacionamento entre Franklin e Eva ser tão satisfatório, 

principalmente para alguém que sempre manteve suas expectativas tão altas e que se 

considerava tão oposta ao marido, como Eva diz? No entanto, mesmo fazendo parecer que 

não haviam grandes questões na vida do casal, Eva deixa claro que sabia que, para Franklin, 

sua carreira sempre foi uma questão. Mesmo com o marido dizendo que não queria que Eva 

 

17 I never, ever took you for granted. We met too late for that; I was nearly thirty-three by then, and my past 

without you was too stark and insistent for me to find the miracle of companionship ordinary. But after I’d 

survived for so long on the scraps from my own emotional table, you spoiled me with a daily banquet of 

complicitous what-an-asshole looks at parties, surprise bouquets for no occasion, and fridge-magnet notes that 

always signed off “XXXX, Franklin.” You made me greedy. Like any addict worth his salt, I wanted more. And 

I was curious. I wondered how it felt when it was a piping voice calling, “Momm-MEEE?” from around that 

same corner. You started it - like someone who gives you a gift of a single carved ebony elephant, and suddenly 

you get this idea that it might be fun to start a collection (SHRIVER, 2011, p. 24). 
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abdicasse de sua carreira, sua insatisfação com as longas viagens da esposa não era segredo. 

Na carta de 28 de novembro de 2000, Eva descreve uma conversa que teve com o marido, na 

qual ele expressa sua insatisfação em relação à próxima viagem que ela faria, com destino a 

Madri, no dia seguinte. 

Na cena em questão, Eva e Franklin estavam deitados lado a lado, quando ela se 

recorda que precisa levantar cedo na manhã seguinte, para ir ao aeroporto. Quando Eva se 

levanta para programar o despertador, a fim de não perder o horário do voo, Franklin começa 

a dizer que não sabe como ela consegue viver daquela forma, deixando-o frequentemente. 

Para ele, o ideal seria que sua esposa contratasse outra pessoa para viajar em seu lugar. Eva 

explica que precisa fazer as viagens para garantir que os guias estejam sempre atualizados, 

pois teme que seus clientes sigam as indicações de seus guias e se deparem, por exemplo, com 

estabelecimentos que não mais existem. O marido então dá a entender que Eva não o ama 

tanto quanto ele a ama, já que ele jamais conseguiria deixá-la com tamanha frequência. No 

entanto, Franklin diz – de uma forma que claramente é uma crítica velada – invejar a 

habilidade que Eva tem para conseguir “saçaricar” por diversos destinos e retornar para a casa 

somente quando suas energias se esgotam. Sobre a afirmação do marido, Eva diz: 

 
No entanto, o que você descreveu nesse dia estava mais perto de mim em tempos 

pré-Franklin. Eu fui, numa certa época, uma pequena unidade muito eficiente, feito 

uma daquelas escovas de dente para viagem que dobram e viram um estojinho. Sei 

que tenho a tendência de romancear demais essa época, se bem que principalmente 

no início eu tinha um fogo verdadeiro dentro de mim. Eu era uma menina, na 

verdade. A ideia de fundar a A Wing & a Prayer me veio na metade da primeira 

viagem à Europa, para a qual eu levara muito pouco dinheiro. A ideia de fazer um 

guia boêmio de viagem deu propósito ao que, de outra forma, estava começando a se 

desintegrar numa interminável xícara de café, e, dali em diante, passei a ir a toda 

parte com um bloco molambento de notas, registrando a tarifa dos quartos de 

solteiro, se havia água quente, se os funcionários falavam pelo menos um pouco de 

inglês ou se os assentos das privadas levantavam (SHRIVER, 2007, p. 42).18 

 
Apesar de se sentir muito satisfeita com o sucesso de seu negócio e com a sólida 

carreira que construiu, ao contrário do que Franklin pensava, Eva não se sentia de fato feliz 

com as viagens que fazia nem com o fato de precisar se afastar do marido constantemente. 

Para ela, era de suma importância elaborar os guias pessoalmente, a fim de assegurar a 

 
18 Yet in truth what you had described was closer to my pre-Franklin self. I was once na eficiente little unit, like 

one of those travel toothbrushes that folds into a box. I know I tend to over-romanticize those times, though in 

the early days especially I had a fire under me. I was a kid, really. I’d initially gotten the idea for A wing and a 

Prayer halfway through my own first trip to Europe, for which I’d brought way too little cash. This notion of a  

bohemian travel guide gave me a sense of purpose in what was otherwise disintegrating into a long cup of 

coffee, and from then on I went everywhere with a tattered notebook, recording rates for single rooms, whether 

they had hot water of the staff spoke any English or the toilets backed up (SHRIVER, 2011, p. 34). 
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qualidade do serviço oferecido por sua empresa, mas também por uma questão de cunho 

pessoal que a movia: o medo de se tornar uma mulher parecida com sua mãe. A necessidade 

que Eva sentia de continuar fazendo suas viagens e desbravando novos destinos sozinha era 

fruto da relação com a mãe agorafóbica e da forma como ela foi criada. A mãe de Eva vivia 

enclausurada, devido à fobia que lhe impedia de sair de casa, e isso fez com que ela e seu 

irmão fossem forçados, desde muito novos, a assumirem responsabilidades que não lhes 

cabiam. A personagem se lembra de um momento em que, quando ainda era criança, foi 

forçada a sair sozinha em busca de uma vedação para um reparo na pia da cozinha, por 

exemplo. 

Como resultado de ter sido forçada a resolver diversas coisas no lugar de sua mãe, 

quando ainda era muito nova, Eva afirma que desenvolveu “a mesma angústia 

desproporcional diante das pequenas interações com o mundo externo” (SHRIVER, 2007, p. 

44) de sua mãe. A personagem tinha a percepção de que era parecida com a mãe, pois se 

sentia amedrontada até pelas coisas mais simples. Entretanto, acabou encontrando uma forma 

de ser movida pelos desafios que tanto temia enfrentar, ao contrário de sua mãe, que acabou 

tendo sua vida paralisada pela agorafobia desenvolvida após a morte do marido. Mais que 

temer enfrentar os próprios desafios, Eva temia se parecer com a mãe: 

 
Não me lembro de uma única viagem ao exterior que eu tenha tido realmente 

vontade de fazer, que eu não tenha de uma forma ou de outra receado e desejado de 

coração poder cancelar. Sempre me via forçada a atravessar a porta de casa por uma 

conspiração de compromissos anteriores: a passagem comprada, o táxi pedido, um 

punhado de reservas confirmadas e, só para me enrascar um pouco mais, conversas 

sobre a viagem travadas com amigos, antes do adeus esfuziante. Mesmo no avião, eu 

teria me sentido felicíssima se aquele enorme jato tivesse penetrado na estratosfera 

para todo o sempre. Aterrissar era uma agonia, encontrar um quarto para a primeira 

noite era uma agonia, ainda que o alívio em si — minha duplicação especial da 

Avenida Enderby — fosse glorioso. Com o tempo, acabei me viciando nessa 

sequência de terrores que iam se acelerando até culminar num mergulho vertiginoso 

num colchão adotivo. Passei a vida toda me obrigando a fazer coisas. Franklin, eu 

nunca fui a Madri por vontade de comer uma paella, e cada uma daquelas viagens de 

pesquisa que, na sua imaginação, serviam de desculpa para eu me safar dos 

enfezados laços de nossa tranquilidade doméstica era, na verdade, uma luva que eu 

atirava ao chão e, depois, me obrigava a apanhar, aceitando o desafio. Se por acaso 

eu me sentia feliz de ter ido, nunca me senti contente de ir (SHRIVER, 2007, p. 

44).19 

 
19 I can’t recall a single trip abroad that, up against it, I have truly wanted to take, that I haven’t in some way 

dreaded and wanted desperately to get out of. I was repeatdly forced out the door by a conspiracy of previous 

commitments: the ticket purchased, the taxi ordered, a host of observations confirmed, and just to box myself in 

a little further I would always have talked up the journey to friends, before florid farewells. Even on the plane, 

I’d have beeen blissfully content for the wide-body to penetrate the stratosphere for all eternity. Landing was 

agony, finding my first night’s bed was agony, though the respite itself – my ad hoc replication of Enderby 

Avenue – was glorious. At length, I got hooked on this sequence of accelerating terrors culminating in a 

vertiginous plunge to my adoptive mattress. My hole life I have been making myself do things. I never went to 
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Fica bastante claro que nada era mais importante que o sentimento que Eva nutria por 

Franklin. Nem mesmo sua empresa, que havia sido, durante muitos anos, a única coisa 

possível a que ela pôde se agarrar, estava acima de seu casamento. Para a personagem, não era 

necessário nada além do marido e sua carreira para que ela se sentisse completa. A 

simplicidade da rotina com Franklin era fascinante para quem não havia tido alguém com 

quem compartilhar até mesmo as coisas mais triviais. Ademais, Eva admite que, desde a 

infância, além de sair de Racine, havia somente mais uma coisa com a qual ela sonhava: com 

o momento em que encontraria um homem que a amasse. 

 

 
3.2. Eva: a mãe 

 
Como Ilana Shiloh ressalta em seu artigo “No Exit – Motherhood as Hell in Lionel’s 

Shriver’s We Need to Talk About Kevin”, o sobrenome de Eva, Khatchadourian, é de origem 

armênia e marca a personagem como uma estrangeira. Para Shiloh, Eva não é somente 

estrangeira em relação aos Estados Unidos, seu país de origem, mas também à maternidade, 

encarada por ela como mais um destino exótico a ser desbravado. Devemos refletir, para além 

do sobrenome, sobre o primeiro nome dado por Shriver à sua personagem: Eva. Cabe, nesse 

momento, considerar que talvez, para a autora de Precisamos falar sobre o Kevin, haja uma 

importância especial na escolha do nome da personagem, pois Shriver optou por mudar seu 

próprio nome. Pensemos, então, primeiramente em Eva, a primeira mulher. 

Eva é uma figura bíblica, que aparece no livro de Gênesis. Foi a primeira mulher, 

criada por Deus a partir da costela de Adão, o primeiro homem. Por ter sido a primeira mulher 

a gerar e a parir, Eva é considerada a mãe de todos. Segundo a história bíblica, Adão e Eva 

viviam livremente no Jardim do Éden, mas haviam recebido de Deus a ordem de não comer 

os frutos de uma única árvore, a Árvore da Ciência do Bem e do Mal. A consequência para 

esta desobediência seria a morte. No entanto, Eva foi tentada pela serpente a comer o fruto 

proibido, com a garantia de que ela não morreria, mas se aproximaria de Deus ao ter o 

conhecimento do bem e do mal. Além de comer o fruto proibido, Eva convenceu Adão a 

comê-lo. Devido à desobediência – que condenou não só o casal, mas toda a humanidade – os 

dois foram expulsos do Jardim do Éden e tem-se, a partir desse momento, a ideia de pecado. 

 

Madrid, Franklin, out of my apetite for paella, and every one of those research trips you imagined I used to slip 

the surly bonds of our domestic tranquillity was really a gauntlet I’d thrown down and compelled myself to pick 

up. If I was ever glad to have gone, I was never glad to go (SHRIVER, 2011. p. 36). 
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Ademais, é importante ressaltar que Adão e Eva são os pais de Caim e Abel, sendo Caim o 

primeiro assassino, responsável pelo assassinato do irmão. 

Segundo Silvana Mota-Ribeiro (2000), é possível identificar dois paradigmas do 

Cristianismo em relação à figura feminina, e esses são antagônicos: Eva e Maria. Eva, a mãe 

de todos, condena toda a humanidade com sua desobediência, mas Maria, devido à sua 

obediência, dá à luz o redentor: Jesus Cristo. A autora destaca que “Maria foi um exemplo 

único do seu tipo, ao passo que as restantes mulheres são consideradas filhas de Eva” (MOTA-

RIBEIRO, 2000, p. 6). Podemos pensar, portanto, que as escolhas do primeiro nome e do 

sobrenome da personagem trazem em si forte significado a respeito daquilo que Eva 

Khatchadourian representa quando o assunto é a maternidade. O fato de a personagem 

carregar um nome bíblico, apesar de não ser cristã, demonstra que a religião está atrelada às 

normas do contexto no qual ela está inserida, principalmente por ser descendente de armênios, 

primeiro povo a adotar o cristianismo, além de explicitar a inserção do próprio romance nesse 

mundo de valores cristãos. Eva carrega o nome da primeira mãe da história da humanidade, 

daquela que seria a mãe de todos nós, mas que também é a mulher marcada pela 

desobediência e pelo pecado, além de ser a mãe do primeiro assassino da história. Eva 

transgrediu a regra que lhe havia sido imposta, assim como fez a personagem de Shriver, de 

certa forma: Eva Khatchadourian não amou seu filho nem a maternidade. 

Foquemos agora em Eva Khatchadourian. A personagem criada por Shriver, como 

dissemos anteriormente, priorizava o relacionamento com o marido, colocando-o até mesmo 

acima de sua empresa. Eva confessa, em uma de suas últimas cartas, que sempre sonhou 

encontrar um homem que a amasse e que lhe fosse fiel. No entanto, desde suas primeiras 

cartas, deixa claro que a maternidade nunca foi algo com o qual sonhasse. Aos 37 anos, Eva 

ainda não havia de fato ouvido o tão falado chamado da natureza e se sentia completa e 

realizada com a vida ao lado do marido e à frente de sua empresa. As razões pelas quais a 

personagem decide se tornar mãe são bastante questionáveis, embora completamente 

compreensíveis. Há uma ideia socialmente propagada que faz com que acreditemos em uma 

progressão da vida, como se ela se dividisse, de certa forma, em etapas, e a maternidade seria 

o último grande marco: 

A ideia da trajetória de vida ‘normal’ ou ‘natural’ se alimenta em parte do conceito 

cultural de determinismo biológico que conduz, naturalmente, à maternidade. Não 

obstante, também se baseia em grande medida na lógica cultural heteronormativa 

que com frequência condiciona nossas escolhas e ações. Essa lógica determina que 

há apenas um plano de vida que proporciona progresso fundamental, quer dizer, uma 

rota tangível, e natural em um mapa, com marcos pelos quais toda pessoa deve 

passar no decorrer do tempo: da escola para o trabalho, a vida de casal ou o 

matrimônio e para a vida com filhos (DONATH, 2017, p. 38). 
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Eva já havia avançado bastante no que seria essa trajetória de vida a ser seguida, lhe 

faltando somente um filho, que nunca fora algo de seu desejo. Eva sabia que nunca havia 

sentido vontade de se tornar mãe e explicita tal fato em diversos momentos ao longo de suas 

cartas. A narradora de Shriver conta que sua escrita é impelida por sua vontade de contar tudo 

aquilo que nunca havia contado ao marido ao longo dos anos, pelo simples fato de que ele não 

queria ouvi-la. O motivo pelo qual Franklin não queria ouvir a esposa é bastante óbvio: o 

personagem, um norte-americano conservador e patriota, está totalmente de acordo com a 

visão idealizada e romantizada construída acerca da maternidade e da figura da mulher-mãe. 

Para Eva, o impacto do nascimento de Kevin na relação do casal foi inegável, a ponto de ela 

considerar que o que a separava do marido era “muito tangível e, se não estivesse no quarto, 

podia entrar quando quisesse, com as próprias pernas” (SHRIVER, 2007, p. 22). A 

personagem não esconde o arrependimento que sente por ter decidido ter um filho, já que 

considerava a vida que tinha ao lado do marido satisfatória: 

 
O que deu em nós? Éramos tão felizes! Então por que motivo retiramos todas as 

nossas fichas e as pusemos nessa aposta ridícula de ter um filho? É claro que você 

considera a simples pergunta profana. Embora aos estéreis seja permitido se desfazer 

daquilo que é inatingível e dizer que as uvas estão verdes, é contra todas as regras ter 

um bebê e despender ainda que poucos minutos na contemplação daquela vida 

paralela na qual os filhos não existem, não é mesmo? Mas uma perversidade de 

Pandora me força a abrir o que é proibido. Tenho imaginação e gosto de lançar 

desafios a mim mesma. De antemão, também já sabia disso a meu respeito: que eu 

era o tipo de mulher capaz, por mais terrível que fosse, de me arrepender de algo tão 

irrevogável quanto um ser humano (SHRIVER, 2007, p. 22).20 

 
Para muitos, pode parecer estranho o fato de uma mulher que nunca quis ser mãe optar 

pela maternidade, mas é necessário considerar que há muita pressão para que todas nós 

optemos por isso. A maternidade compulsória é um fato vivenciado por muitas mulheres, e 

podemos considerar que a personagem de Precisamos falar sobre o Kevin é um desses casos. 

Orna Donath (2017) afirma que muitas mulheres dão outras explicações para a decisão de ter 

um filho e que nem sempre a vontade de ter um filho é a razão. A autora afirma que, durante 

as entrevistas realizadas para o estudo que deu origem ao livro Mães arrependidas, algumas 

20 What possessed us? We were so happy! Why, then, did we take the stake of all we had and place it all on this 

outrageous gamble of having a child? Of course you consider the very putting of that question profane. Although 

the infertile are entitled to sour grapes, it’s against the rules, isn’t it, to actually have a baby and spend any time 

at all on that banished parallel life in which you didn’t. But a Pandoran perversity draws me to prize open what 

is forbidden. I have an imagination, and I like to dare myself. I knew this about myself in advance, too: that I 

was just the sort of woman who had the capacity, however ghastly, to rue even so unretractable a matter as 

another person (SHRIVER, 2011, p. 14). 
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mulheres relataram que não pensaram muito antes de engravidar, outras buscavam mudar 

alguma situação específica e algumas alegaram que sempre souberam que não desejavam ter 

filhos, mas que optaram pela maternidade por terem sido pressionadas por alguém ou pelas 

pressões que internalizaram. 

No que tange ao primeiro caso, das mulheres que não ponderaram previamente sobre 

as consequências dessa escolha, Donath pontua que podemos considerar que a decisão foi 

tomada de forma passiva, uma vez que as normas são consideradas como algo dado, o que faz 

com que elas simplesmente se deixem levar e optem pelo esperado. Em relação ao segundo 

caso, são diversos os fatores, para além do desejo de ser mãe, que levam as mulheres à 

maternidade, pois essa “é estruturada como uma promessa – a promessa de que ser mãe 

certamente vai implicar uma vida melhor para as mulheres do que a que tinham antes de ter 

filhos” (DONATH, 2017, p. 39). A autora menciona diversos fatores, como ascensão social, a 

busca pela liberdade que elas não encontram na casa dos pais, fuga de uma situação de 

violência, para evitar a solidão etc., ou até mesmo pela aceitação em uma comunidade da qual 

não faziam parte antes da maternidade. São inúmeras as razões que podem fazer com que as 

mulheres tomem essa decisão, como se a maternidade fosse suprir outras necessidades, sem 

de fato analisar os impactos dessa mudança: 

 
Esses desejos se devem em parte à necessidade de se adequar à norma da fertilidade, 

mas também podem refletir o que chamo de vontade institucionalizada – uma 

vontade que é resultado de uma mistura dos próprios desejos da mulher e das 

expectativas da sociedade. Essa vontade institucionalizada, portanto, pode ser um 

sentimento concreto – tanto física quanto mentalmente – de querer verdadeiramente 

ser mãe, mas que não raro é despertado pela internalização por parte das mulheres 

das mesmas imagens que a sociedade designa exclusivamente à maternidade. Essas 

imagens fecham portas que poderiam estar abertas para as mulheres, ao mesmo 

tempo que obstruem quaisquer outros caminhos que discutam, questionem ou 

desafiem a ideia de que a maternidade é a única forma de mudar o estado das coisas, 

tanto no passado quanto no presente (DONATH, 2017, p. 43). 

 

Em relação ao último cenário mencionado, no qual a decisão de ter filho se dá devido 

à pressão de outrem ou àquela internalizada pela própria mulher, Donath destaca a dificuldade 

que as mulheres têm para admitir, inclusive para elas mesmas, em uma sociedade natalista, 

que não querem ser mães. A autora comenta sobre duas mães, cujos relatos tinham um ponto 

em comum: ambas sabiam desde a infância que não queriam ser mães. Uma delas afirmou 

que decidiu racionalmente, lançando-se em uma aventura, que consistia em experimentar a 

maternidade. A outra disse que sempre temeu o que aconteceria quando ela se tornasse mãe, 

mas nunca cogitou a possibilidade de não ter filhos. Além desses dois casos, a autora 
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mencionou uma terceira mulher, que contou que se tornou mãe para evitar o divórcio, pois o 

marido havia dito que a deixaria caso eles não tentassem engravidar. 

A decisão de Eva Khatchadourian pela maternidade se deu da forma mencionada por 

Orna Donath: por outros motivos, exceto a real vontade de ter filhos. Diversos fatores fizeram 

a personagem acreditar que ter um filho seria uma boa ideia, apesar de ela estar ciente que 

nunca sonhou em ser mãe. O relato real da mulher que optou pela maternidade, mesmo 

sabendo que não queria ser mãe, simplesmente por ter decidido se lançar na aventura de 

vivenciar a experiência de ser mãe se assemelha ao de Eva, que também considerou que a 

maternidade seria uma nova aventura, mais especificamente, um novo país a ser desbravado, 

assim como ela estava acostumada a fazer em sua carreira. 

Constantemente movida pelos desafios que se propunha a enfrentar, apesar de ter 

analisado atenciosamente as possíveis consequências da maternidade em sua vida, a 

personagem se lança a esse novo desafio. No trecho citado anteriormente, em que Eva diz 

saber que era o tipo de mulher capaz de se arrepender “de algo tão irrevogável quanto um ser 

humano” (SHRIVER, 2007, p. 22), fica claro que ela é atravessada pelo ideal de maternidade 

vigente, pois ela mesma classifica tal arrependimento como sendo algo “terrível” (SHRIVER, 

2007, p. 22). Nos momentos em que explicita seus sentimentos negativos em relação ao filho 

e à maternidade, é comum que Eva explicite também o julgamento que faz sobre como se 

sente, refletindo as normas sociais vigentes internalizadas por ela. 

Pode ser difícil compreender, a princípio, os motivos de Eva para optar pela 

maternidade, afinal ela demonstra clareza acerca de suas consequências, além de satisfação 

evidente pela vida que levava ao lado do marido e com sua bem sucedida carreira como 

empresária. Eva chega a listar, na carta de 28 de novembro de 2000, algumas ressalvas que 

tinha em relação à maternidade, entre elas: a diminuição do tempo que teria somente com o 

marido; o tédio – visto que considerava crianças uma chatice; o fato de ter que tomar decisões 

em prol de outra pessoa; viajar menos; o impacto que um filho teria em sua vida social; e a 

forma como ela passaria a ser vista depois de se tornar mãe – principalmente como 

empresária. Eva demonstra, mais uma vez, considerar que as razões para decidir não ter um 

filho, embora práticas, são egoístas, e deixa transparecer sua opinião negativa acerca das 

mulheres que escolhem a não-maternidade, ainda que de fato essa fosse a escolha que ela 

faria, caso soubesse o que aconteceria com sua vida futuramente: 

 
Obviamente, os motivos para continuar estéril – e que palavra devastadora, essa – 

eram todos incômodos tolos, sacrifícios insignificantes. Eram razões egoístas, 
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maldosas e mesquinhas, de sorte que qualquer mulher que compilasse uma tal lista e 

optasse por manter sua vidinha arrumada, sufocante, ressequida, sem saída e sem 

família era não apenas míope como também pavorosa (SHRIVER, 2007, p. 39).21 

 
A carta de 28 de novembro de 2000 é de grande relevância para que possamos 

entender os sentimentos da personagem em relação à maternidade, tanto os que faziam com 

que ela não quisesse se tornar mãe quanto aquele que, entre todos os outros, provavelmente 

foi o principal para que a decisão de fato ocorresse. Ademais, podemos perceber novamente, 

que o discurso da sociedade pautado no determinismo biológico foi um fator de peso em tudo 

aquilo que a personagem revela ter considerado antes de se tornar mãe. Nessa carta, Eva 

revela a espera pelo chamado do relógio biológico: “Durante anos esperei por aquele chamado 

avassalador do qual eu tanto ouvira falar, o anseio narcótico que, nos parques, aproxima 

inexoravelmente as mulheres sem filhos dos carrinhos de bebê” (SHRIVER, 2007, p. 39). O 

fato de nunca ter ouvido o chamado da natureza, que a sociedade diz ser inerente à biologia de 

toda mulher, também a levou a crer que a ausência de vontade de gerar um filho poderia 

significar uma falha: “Quando percebi, aos trinta e poucos anos, que ainda não entrara no cio 

materno, comecei a me preocupar com a possibilidade de haver algo errado comigo, algo 

faltando” (SHRIVER, 2007, p. 39-40). 

Movida por diversos motivos, exceto a vontade avassaladora de ter um filho, a 

personagem acabou optando pela maternidade, decisão da qual viria a se arrepender mais 

cedo do que imaginava, antes mesmo do nascimento de seu primogênito. Quais teriam sido 

então os motivos para que Eva Khatchadourian decidisse se tornar mãe, mesmo sabendo que 

não sentia o desejo de ter um filho e estando ciente dos impactos que tal mudança poderia 

acarretar em sua vida? Apesar de Eva abordar constantemente os motivos, parece que, mesmo 

depois de vários anos, nem ela conseguiu definir de fato o que a levou a tomar tal decisão. 

Dentre os fatores pontuados, um deles se destaca: Franklin. 

Na carta de 15 de novembro de 2000, Eva relembra uma conversa que teve com o 

marido em 1982, período em que ainda estavam decidindo se teriam um filho. Depois de um 

almoço na casa de um casal de amigos, Eva perguntou se Franklin, ao ver as filhas de Brian e 

Louise, sentia vontade de ter filhos. Diante de uma resposta vaga, ela acaba insistindo no 

assunto ao dizer que, caso ficasse grávida, algo aconteceria. A possibilidade de mudança era 

 

 
21 Clearly, the reasons to remain barren – and what a devastating word – were all petty inconveniences and 

trifling sacrifices. They were selfish and mean and small-minded, so that anyone compiling such a catalogue 

who still chose to retain her tidy, airless, static, dead-end, desiccated family-free life was not only short-sighted 

but a terrible person (SHRIVER, 2011, p. 30-31). 
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algo que a agradava e, para Franklin, uma criança poderia representar a resposta para o que 

ele chamava de “a Grande Questão” (SHRIVER, 2007, p. 28). 

Ainda na mesma carta, a personagem se lembra de quando outro casal de amigos, 

Eileen e Belmont, passaram com eles uma noite divertida no loft em que viviam. Eva reparou 

que, naquela ocasião, a conversa dos quatro consistia basicamente em falar mal dos próprios 

pais, já que nenhum deles tinha filhos. O fato de terem passado a noite bebendo e falando dos 

pais a incomodou e, mais uma vez, a personagem falou sobre filhos com o marido, dizendo 

que talvez assim eles teriam algo mais para falar. Quando Franklin considerou o argumento de 

Eva frívolo, ela prontamente respondeu que a humanidade acabaria se todos decidissem, 

assim como eles, não perpetuar a espécie. 

Eva às vezes se sentia estagnada por não ter muito o que alcançar em sua carreira além 

daquilo que já havia alcançado. Para ela, a única mudança possível seria a falência de sua 

empresa, pois não havia mais a possibilidade de ascender. A Wing & a Prayer era um sucesso 

e ela afirmava já não mais saber o que fazer com o dinheiro que tinha. Apesar da evidente 

insegurança em se tornar mãe, algo que sempre acabava postergando, a maternidade parecia 

ser o único novo desafio possível, aos 37 anos, além de talvez ser a resposta para a sua busca 

por mudança. Em sua vida, os desafios eram essenciais e, depois de ter viajado sozinha para 

diversos países, Eva considerava que a maternidade seria equivalente ao desbravamento de 

um novo país. Pensar a maternidade como um novo país a visitar pode parecer contraditório, 

já que Eva chega a dizer que não se lembra de uma viagem que ela tenha realmente sentido 

vontade de fazer, quando Franklin afirma que não conseguiria deixá-la com tanta frequência. 

Apesar de viajar ser um processo desafiador e difícil para a personagem, cada etapa vencida 

gerava a sensação de realização. Logo, por mais que fossem incômodas, as viagens não eram 

entediantes. Não obstante, diferentemente dos outros países, a maternidade seria o único 

destino do qual Eva nunca mais poderia retornar. 

As normas institucionalizadas e socialmente propagadas, internalizadas pela 

personagem e por todas as mulheres, também são uma questão que frequentemente aparecem 

nas cartas. Fica bastante claro que, mesmo achando que crianças são uma chatice, sinônimo 

de desordem e perturbação, Eva se deixa influenciar por tudo aquilo que passou a vida inteira 

ouvindo sobre a maternidade. Ela reconhece a possibilidade de ter sido “seduzida a 

contemplar a hipótese de uma gravidez por causa daquelas tentadoras cenas tão criativas” 

(SHRIVER, 2007, p. 35), referindo-se aos momentos como aquele em que sua filha – ao se 

imaginar como mãe, a personagem sempre pensava em uma menina – apresentaria a ela o 
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namorado, e as intermináveis horas de conversa entre mãe e filha.   Sobre o nascimento de 

uma criança, ainda que nunca tenha se interessado, ela descreve como “uma coisa boa, um 

acontecimento imenso, fantástico, bom” (SHRIVER, 2007, p. 31), que significava esperança, 

uma vez que tudo de bom que acontecesse à criança também aconteceria aos pais. Eva 

esperava, devido a tudo que havia ouvido acerca da experiência de ter um filho, que o 

momento em que seu filho nascesse seria algo transformador: 

 
Talvez eu esteja dando uma impressão errada de mim mesma. Claro que eu estava 

apreensiva. Mas minhas expectativas quanto à maternidade eram grandes, caso 

contrário eu não teria concordado em levar a ideia adiante. Eu havia prestado uma 

atenção faminta aos relatos de amigas: Você não faz ideia de como é, até ter o seu. 

Sempre que me permitia confessar que nunca fora muito chegada em bebês e 

crianças pequenas, elas me garantiam: Eu era assim também! Não suportava o filho 

dos outros! Mas é diferente... é totalmente diferente – quando eles são seus. Eu 

adorava isso, a perspectiva de um outro país, de uma terra estranha na qual celerados 

insolentes eram milagrosamente transmudados, como você mesmo disse, numa 

resposta à “Grande Questão”. De fato, talvez eu tenha interpretado erroneamente 

meus sentimentos sobre países estrangeiros. Sim, eu estava sofrendo de exaustão de 

viagens, e, sim, sempre lutei contra um pavor hereditário para conseguir entrar em 

um avião. Mas, ao pôr os pés pela primeira vez na Namíbia, em Hong Kong, e até 

mesmo em Luxemburgo, eu ficava nas nuvens (SHRIVER, 2007, p. 101, grifos da 

autora).22 

 
Uma das principais características da personagem, talvez aquela que a torne mais 

humana, é sua contradição permanente. Ao mesmo tempo em que Eva demonstra que suas 

viagens, parte mais importante de seu trabalho, eram um processo penoso para ela, fica claro 

que elas lhe causavam prazer, pois representavam um desafio vencido. Ao viajar, Eva 

experimentava vários sentimentos, como tensão, decepção, medo etc., mas, quando 

finalmente chegava ao destino, se sentia realizada. A sensação de voltar para a casa, sabendo 

que Franklin estaria à sua espera, também era algo pelo qual ela aguardava ansiosamente. 

Considerando que a contradição é um importante aspecto da personalidade de Eva, é possível 

compreender, à medida que acompanhamos a narrativa, o motivo que a fez comparar a 

maternidade com um novo país a ser desbravado. Para ela, viajar era vital. O prazer que as 

viagens lhe causavam eram algo único, assim como seria a maternidade, segundo o discurso 

 
22 I may have misrepresented myself here. Of course I had misgivings. But my expectations of motherhood were 

high, or I wouldn’t have agreed to go through with it. I’d attended hungrily to accounts from my friends: You 

have no idea what it’s like until you have one of your own. Whenever I allowed that I was less than enamored of 

infants and small children, I was assured: I felt the same way! Couldn’t stand other people’s kids! But it’s 

different – when they’re yours. I loved that, the prospect of another country, a strange land in which insolent 

miscreants were miraculously alchemized into, as you had said yourself, an answer to the “Big Question”. 

Indeed, I may even have misrepresented my feelings about foreign countries. Yes, I was suffering travel fatigue, 

and yes, I did always fight a hereditary dread before hopping a plane. But setting foot in Namibia, or Hong 

Kong, even Luxembourg for the first time made me high as a kite (SHRIVER, 2011, p. 95-96). 
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maternalista. Eva projeta seu modelo pessoal de algo que considerava incrível na 

maternidade. 

No entanto, podemos considerar que, dentre todos os motivos, Franklin foi o mais 

relevante para a sua decisão de ter um filho. O sentimento de completude que a personagem 

afirma que sentia não era a vivência de seu marido. Eva percebia que, para Franklin, havia 

algo faltando; a vida a dois do casal e sua carreira não eram suficientes para ele. Ela comenta 

sobre um momento em que, observando o comportamento do marido ao brincar alegremente 

com as filhas de um amigo do casal, soube que para ele era aquilo que faltava: Franklin queria 

ser pai. Ainda que sua carreira fosse uma das prioridades de sua vida e que um filho 

representasse uma limitação significativa na rotina de trabalho e viagens, o desejo do marido 

foi uma grande influência na escolha de Eva: 

 
Então o que foi que me fez sair de cima do muro? Você, para começo de conversa. 

Porque se nós éramos felizes, você não, não exatamente, e eu devia saber disso. 

Havia um vazio na sua vida que eu não podia preencher. Você tinha o trabalho e 

estava satisfeito com ele. [...] Mas não amava sua profissão. Sua paixão eram as 

pessoas, Franklin. De modo que quando vi você brincando com as filhas do Brian, 

fazendo bilu-bilu para elas com macaquinhos de pelúcia, admirando as tatuagens 

laváveis das duas, ansiei por lhe dar a oportunidade de sentir o mesmo ardor que um 

dia eu havia encontrado na A Wing & a Prayer — ou, como dizia você, na AWAP 

(SHRIVER, 2007, p. 40).23 

 
Além de reconhecer a necessidade do marido em ter um filho, Eva queria mais 

daquele sentimento pelo qual tanto prezava, como se o amor que sentia por Franklin pudesse 

ser replicado em uma criança. O medo de perdê-lo em algum momento também pesou na 

decisão da personagem. Ela conta, na carta de 8 de dezembro de 2000, sobre uma noite de 

maio de 1982, na qual Franklin demorou para voltar para a casa depois de um dia de trabalho. 

Eva havia chegado há pouco de uma viagem para a Grécia, de um mês de duração, e estava à 

espera do marido, que deveria chegar por volta de dezenove horas. Por volta das vinte e duas, 

o telefone tocou. Ao ouvir a voz da mãe, que logo compreendeu o motivo pelo qual a filha 

não poderia manter a linha telefônica ocupada, a preocupação de Eva se tornou ainda mais 

intensa. Pela primeira vez, a personagem contemplou a possibilidade de passar pela mesma 

situação que sua mãe havia passado aos 23 anos, e percebeu que não gostaria de não ter um 

 

23 So what finally pulled me off the fence? You, for starters. For if we were happy, you weren’t, not quite, and I 

must have known that. There was a hole in your life that I couldn’t quite fill. You had work, and it suited you. 

[...] But you didn’t love it. Your passion was for people, Franklin. So when I saw you playing with Brian’s 

children, nuzzling them with monkey puppets and admiring their wash-off tattoos, I yearned to provide the 

opportunity for the ardor that I myself found in A Wing and a Prayer-or, as you would say, AWAP (SHRIVER, 

2011, p. 32). 
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filho de Franklin, caso ficasse viúva. Ela sabia que não era justo colocar sobre uma criança o 

peso de suprir a ausência do pai, chegando a comentar sobre a pressão vivida por seu irmão 

Giles, mas confessa: 

 
O fato é que eu não conseguia me perdoar por termos feito amor na noite anterior e, 

de novo, sem nem me dar conta, eu ter enfiado aquela capa de borracha no colo do 

meu útero. O que eu poderia fazer com sua corda de pular, suas meias sujas? A 

única lembrança respeitável de um homem, que valia mesmo a pena guardar, não era 

a do tipo que desenha cartões de Dia dos Namorados e aprende a escrever 

Mississipi? Eu sabia que nenhum rebento poderia substituir você. Mas, se algum dia 

tivesse que sentir sua falta, falta para sempre, eu queria ter alguém comigo para 

sentir falta junto, alguém que o conheceria também, ainda que apenas como um 

hiato na vida, como você seria um hiato na minha (SHRIVER, 2007, p. 64).24 

 
Franklin conseguiu telefonar quando já era quase meia-noite. Sua picape havia 

quebrado no meio da estrada e ele precisou caminhar vinte quilômetros para encontrar um 

telefone. Eva, aliviada pelo fato de estar tudo bem, decidiu que, apesar de ter a oportunidade 

de continuar adiando a decisão de ter um filho, já que seu marido voltaria para a casa, deveria 

fazer “uma espécie de cópia de segurança” (SHRIVER, 2007, p. 65), para garantir que haveria 

algo que fosse parte dos dois, caso algo acontecesse a um deles. Naquela noite, Eva já não fez 

uso de seu diafragma e avisou ao marido sobre o risco que haviam corrido. 

Na manhã seguinte, ao ser questionada por Franklin sobre o possível esquecimento do 

diafragma, Eva negou, demonstrando ter certeza que era o momento de o casal tentar ter um 

filho. O marido, então, não escondeu a felicidade acerca da decisão da mulher, levantando-a 

em comemoração. Logo naquele momento, Eva percebeu que talvez aquilo não fosse o que 

ela queria: “O que eu havia feito? Quando, mais tarde, naquele mesmo mês, fiquei 

menstruada, eu lhe disse que estava desapontada. Essa foi minha primeira mentira, e foi bem 

cabeluda” (SHRIVER, 2007, p. 66). A partir de então, começaram as tentativas para 

engravidar, e o fato de o sexo ter se tornado, nas semanas que se seguiram, mera obrigação, a 

fim de alcançar um determinado objetivo, foi bastante decepcionante para Eva, assim como a 

súbita percepção de que seu corpo era de fato projetado para a reprodução. 

A decisão de não usar mais nenhum método contraceptivo se deu de forma abrupta, no 

momento em que Eva percebeu que havia a possibilidade de perder o marido, assim como 

 
 

24 Still I kicked myself that you and I had made love the night before and one more evening I had absently 

slipped that rubber hat around my cervix. What could I do with your jump rope, your dirty socks? Wasn’t there  

only respectable memento of a man worth keeping, the kind that draws Valentines and learns to spell Mississipi? 

No offspring could replace you. But if I ever had to miss you, miss you forever, I wanted to have someone to 

miss alongside, who would know you if only as a chasm in his life, as you were a chasm in mine (SHRIVER, 

2011, p. 58). 
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aconteceu com sua mãe. Naquele mesmo mês, ao perceber que poderia ter engravidado, ela se 

deu conta do equívoco cometido. No entanto, ao perceber a felicidade do marido com sua 

decisão de tentar engravidar, a personagem se sente compelida a continuar tentando 

engravidar. Quando finalmente precisou fazer um teste de gravidez, para o qual recusou a 

companhia de Franklin, dizendo que não estava indo fazer um exame para um possível 

diagnóstico de câncer, Eva chegou a se sentir mal ao ouvir que estava grávida. Ao perceber o 

mal-estar da personagem, a médica disse que achava que ela estava tentando engravidar, o 

que obviamente não correspondia à forma com que Eva recebeu a notícia. Passado o impacto 

inicial da notícia, a doutora logo passou uma lista de recomendações, deixando claro que 

agora ela deveria tomar diversos cuidados e abdicar de várias coisas em prol do 

desenvolvimento do bebê. Incomodada com todos os sacrifícios que precisaria fazer durante a 

gravidez e sentindo certo estranhamento durante o primeiro jantar com o marido, pois agora 

eles formavam uma família composta não somente pelos dois, Eva tenta resgatar o ímpeto que 

a havia feito querer aquele filho: 

 
Tentando desesperadamente recriar aquela vontade de um backup que tinha me 

metido na encrenca, evoquei a lembrança da noite em que você ficou preso no areal 

— areal, será que foi isso que disparou meu alarme? Porém aquela decisão 

apressada tomada em maio fora uma ilusão. Eu já havia resolvido bem antes, na 

verdade no dia em que me apaixonei irrecuperável e irrevogavelmente por esse seu 

franco sorriso americano, por essa sua fé inabalável em piqueniques. Por mais 

cansada que eu estivesse de escrever sobre novos países — com o tempo é inevitável 

que comida, bebida, cores e árvores, a própria condição de se estar vivo percam o 

frescor —, e ainda que seu brilho estivesse meio embaçado, essa ainda era a vida 

que eu preferia, e na qual os filhos não cabiam muito bem. A única coisa que eu 

amava mais que isso era Franklin Plaskett. Você ambicionava tão pouco; havia uma 

única coisa importante que você queria que estava a meu alcance fornecer. Como é 

que eu poderia ter negado a você a luz que lhe iluminava o rosto quando atirava as 

duas meninas eufóricas de Brian para o alto? (SHRIVER, 2007, p. 71).25 

 
O período da gravidez não foi um momento de felicidade para a personagem. Pelo 

contrário, a gravidez foi vivenciada, desde o início, como um grande incômodo. Eva não 

estava incomodada com o aspecto físico de sua gravidez, que mal chega a ser mencionado em 

suas cartas, mas com o fato de se sentir em segundo plano. As recomendações infindáveis 

 

25 Frantic to recreate the longing for a “backup” that had got me into this, I roused the memory of the night you 

were stranded in the pine barrens – barren, had that set me off? But that May evening’s rash decision had been 

an illusion. I had made up my mind all right, but long before, back when I fell so hard and irrevocably for your 

guileless American smile, your breathtaking faith in picnics. However weary I might have grown with writing up 

new countries, over time it is inevitable that food, drink, color, and trees – the very state of being alive – is no 

longer fresh. If its shine had tarnished, this was still a life I loved, and one into which children didn’t readly fit. 

The single thing I loved more was Franklin Plaskett. You coveted so little; there was only one big-ticket item 

you wanted that was in my power to provide. How could I have denied you the light in your face when you lifted 

Brian’s squealing little girls? (SHRIVER, 2011, p. 65). 
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passadas pela médica logo depois do resultado positivo deixavam claro que Eva teria que 

abrir mão de diversas coisas às quais estava acostumada, como o hábito de tomar vinho e, até 

mesmo, suas viagens no último trimestre. Ademais, o cuidado exacerbado com o qual 

Franklin passou a tratar-lhe, que impactou até mesmo a vida sexual do casal, também era 

enfastiante. Desde o momento em que se viu grávida, Eva se sentiu desconfortável, por ter 

sido colocada em segundo plano. Ela, que sempre tinha sido livre, reconhece-se como mero 

receptáculo para que uma nova vida se desenvolva, enquanto sente que a dela não importa 

mais: 

 
Já reparou quantos filmes retratam a gravidez como uma infestação, uma 

colonização sub-reptícia? O bebê de Rosemary foi só o começo. Em Alien, um 

extraterrestre nojento sai da barriga de John Hurt. Em Mimic, uma mulher dá à luz 

um verme de sessenta centímetros. Mais tarde, o Arquivo X banalizou as cenas de 

alienígenas de olhos esbugalhados explodindo nauseabundamente da barriga de 

seres humanos. Nos filmes de horror ou de ficção científica, o anfitrião é consumido 

ou despedaçado, reduzido a uma casca ou resíduo para que alguma criatura de 

pesadelo possa se desenvolver. [...] Durante o tempo todo em que estive grávida de 

Kevin, combati a ideia de Kevin, a noção de que eu havia sido rebaixada de 

motorista a veículo, de proprietária para o imóvel em si (SHRIVER, 2007, p. 76).26 

 
 

Toda preocupação manifestada em relação à sua saúde e bem-estar nada tinha a ver 

com ela, de fato. A partir do momento em que Eva engravida, tudo passa a ser sobre o bebê. A 

ideia de ser constantemente encarregada de garantir a segurança de seu filho, que ainda nem 

havia nascido, serviu como uma espécie de prévia do que viria a seguir: sua vida e suas 

decisões nunca mais seriam só para si mesma. Em um dos momentos no qual a personagem 

relata suas aflições como mulher grávida, Eva se refere especialmente ao comportamento do 

marido, que, segundo ela, passou a agir como se a esposa fosse posse: 

 
Sinceramente, Franklin, sua atitude de dono me irritava. Se por exemplo eu 

atravessasse a rua com o sinal mudando, você não se preocupava com minha 

segurança, mas ficava indignado com minha irresponsabilidade. Esses ‘riscos’ que 

eu assumia — que eu considerava parte de minha vida normal — pareciam, na sua 

cabeça, demonstrar displicência em relação a um de seus pertences pessoais. Toda 

vez que eu cruzava a soleira da porta, juro que você fechava um pouco a cara, como 

 

 

 

26 Even noticed how many films portray pregnancy as infestation, as colonization by stealth? Rosemary’s baby 

was just the beginning. In Alien, a foul extraterrestrial claws its way out of John Hurt’s belly. In Mimic, a woman 

gives birth to a two-foot maggot. Later, the X-Files turned bug-eyed aliens bursting gorily from human 

midsections into a running theme. In horror and sci-fi, the host is consumed or rent, reduced to husk or residue so 

that some nightmare creature may survive its shell. [...] The whole time I was pregnant with Kevin I was battling 

the idea of Kevin, the notion that I had demoted myself from driver to vehicle, from householder to house 

(SHRIVER, 2011, p. 69-70). 
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se eu estivesse levando para longe uma de suas posses mais preciosas sem pedir 

permissão (SHRIVER, 2007, p. 80-81).27 

 
O marido não a deixava sequer dançar. Nesta cena, bastante emblemática, Franklin 

chega em casa e, ao vê-la dançando, perde a paciência, desliga o som e começa a repreendê- 

la. Eva conta, então, que respondeu ao marido: “Até onde sei, gravidez não é pena de prisão” 

(SHRIVER, 2007, p. 81). Em seguida, desabafa: “eu já não aguentava mais ter esse bem-estar 

de uma pessoa totalmente nova pesando sobre os meus ombros” (SHRIVER, 2007, p. 82, 

grifos da autora). É no meio dessa discussão que Eva se dá conta de que teria repensado, caso 

fosse possível, ou seja, ela estava arrependida de ter decidido ser mãe. Ao dizer a Franklin, 

entretanto, que repensaria a decisão, caso soubesse como o marido passaria a se comportar, é 

repreendida de forma enfática: “Jamais diga isso” (SHRIVER, 2007, p. 82, grifos da autora). 

É nesse momento que a personagem se dá conta de que, quando o assunto fosse o filho, nunca 

poderia compartilhar a totalidade de seus sentimentos com o cônjuge. 

Não houve, portanto, um momento em que Eva sentisse, como em um passe de 

mágica, o desabrochar do tão falado amor inato materno, nem sequer uma conexão com o 

filho que ainda estava em sua barriga. Entretanto, ela ainda ansiava pelo instante em que seria 

arrebatada pelo inenarrável sentimento sobre o qual sempre ouvira falar, e suas expectativas 

em relação ao parto eram altas, pois seria o momento em que conheceria o que seria 

supostamente o mais forte de todos os sentimentos: o amor de mãe. Eva optou pelo parto 

normal, fato que ela atribui à “pequena disputa que as mulheres travam em torno do parto” 

(SHIVER, 2007, p. 92). Se Louise, esposa de Brian, tinha conseguido parir de forma natural, 

Eva, que se considerava bastante resistente, certamente conseguiria. Buscando impressionar o 

marido, para que ele pudesse se orgulhar de sua força por querer vivenciar toda a experiência 

do parto normal, Eva recusou a anestesia enquanto pôde suportar. Somente depois de vinte e 

quatro horas de trabalho de parto e da ameaça de precisar passar por uma cesárea que a 

personagem disse ter encontrado forças para dar à luz Kevin: 

Assim, me esforcei, momento em que tive de reconhecer que estava, sim, resistindo 

ao parto. Toda vez que aquela massa enorme se aproximava do canal minúsculo, eu 

o sugava de volta. Porque doía. Doía de verdade. Naquele curso da New School, 

eles viviam repetindo que a dor era boa, que você devia ir com ela, devia se entregar 

à dor e só quando me vi em decúbito dorsal é que atinei com a idiotice do conselho. 

Dor, uma coisa boa? Fui tomada por um sentimento de desprezo. Na verdade, nunca 

lhe contei isso antes, mas a emoção na qual me prendi para poder ir além de um 
 

27 Honestly, Franklin, your proprietary attitude was grating. If I ever cut it close crossing the street, you weren’t 

concerned for my personal safety but were outraged at my irresponsability. These “risks” I took – and I regarded 

as going about my regular life – seemed in your mind to exhibit a cavalier attitude toward one of your personal 

belongings. Every time I walked out of the door, I swear you glowered a little, as if I were bearing away one of 

your prized possessions without asking (SHRIVER, 2011, p. 74-75). 



100 
 

limiar crítico foi aversão. [...] Odiei a mim mesma por ter concordado com o 

humilhante teatro, quando eu estava ótima antes e bem naquele momento poderia 

estar na França. [...] De fato, odiei você, seus pequenos arrulhos e sussurros, queria 

que parasse de enxugar minha testa com aquela toalhinha úmida, como se fizesse a 

menor diferença, e acho que sabia que estava machucando sua mão. E, sim, cheguei 

inclusive a odiar o bebê — que, por enquanto, em vez de me trazer esperança para o 

futuro, história, conteúdo e ‘um virar da página’, tinha me dado peso, 

constrangimento e um trovejante tremor subterrâneo que abalara o próprio solo 

oceânico da pessoa que eu achava que era (SHRIVER, 2007, p. 94-95).28 

 
Eva surpreendentemente sentiu o extremo oposto de tudo aquilo que havia ouvido 

falar no momento em que seu filho nascia. Ao invés de se sentir ansiosa, feliz, realizada e 

repleta do tão falado amor materno, apesar de toda a dor – a qual supostamente deveria ser 

encarada como positiva –, Eva se sentiu frustrada. A personagem não conseguiu considerar 

justo o fato de ter que passar por todas as incômodas mudanças físicas e pela dolorosa 

experiência do parto, enquanto Franklin, que era quem de fato queria aquele filho, precisava 

somente comprar coisas para a criança e estar ao lado dela no momento do nascimento. 

Naquele momento, Eva associou o filho com seu próprio fracasso, e o sentimento 

transformador e transcendente não surgiu. 

Constantemente à espera de algo incrível, era normal que Eva acabasse se 

decepcionando com a simplicidade das coisas quando elas de fato aconteciam, como quando 

foi para Madri pela primeira vez e se decepcionou com a óbvia constatação de que lá também 

havia árvores. A experiência da maternidade, para a personagem, se deu da mesma forma que 

uma festa surpresa preparada por sua mãe, ainda na infância, que apesar de ter todos os 

elementos de um típico aniversário infantil, ainda era demasiadamente previsível. No 

momento em que a médica colocou o pequeno Kevin sobre o peito da mãe, Eva julgou que o 

filho parecia estar se sentindo desagradado, quando ele não lhe sugou o seio, enojado. 

Sabendo que seria julgada como uma mulher monstruosa, caso contasse para alguém que não 

se comoveu pelo nascimento do próprio filho, que buscou em si mesma o sentimento 

indescritível que deveria estar associado a esse momento, e que sentiu alívio quando o marido 

se ofereceu para carregar o filho, afastando então o bebê, Eva decidiu fingir: 

28 So I made an effort, at which point I had to recognize that I’d been resisting the birth. Whenever the enormous 

mass approached that tiny canal, I’d been sucking it back. Because it hurt. It hurt a whole lot. In that New School 

course, they drummed into you that the pain was good, you were supposed to go with it, push into the pain, and 

only on my back did I contemplate what retarded that advice was. Pain, good? I was overcome with contempt. In 

fact, I never told you this before, but the motion on which I fastened in order to push beyond a critical threshold 

was loathing. [...] I hated myself for ever having agreed to this humiliating theater, when I was fine before and 

right at this moment I could have been in France. [...] I did, I hated you and your little coos and mumbles, I 

wished you’d stop patting my brow with that damp washcloth as if it made the slightest bit of difference, and I 

think I knew I was hurting your hand. And yes, I even hated the baby – which so far had not brought me hope for 

the future and story and contente and “a turn of the page” but unwieldiness and embarrassment and a rumbling 

subterranean tremor quaking through the very ocean floor of who I thought I was (SHRIVER, 2011, p. 89-90). 
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Enquanto eles me davam os pontos, você se ofereceu para levar Kevin de mim e eu 

sabia que deveria protestar. Mas não o fiz. Ao me ver livre, a gratidão que senti foi 

desalentadora. Se quer saber a verdade, eu estava com raiva. Estava com medo, com 

vergonha de mim mesma, mas também me senti enganada. Eu queria minha festa- 

surpresa. Pensei, se uma mulher não pode contar consigo mesma para fazer jus a 

uma ocasião como esta, então não pode contar com nada; dali em diante, o mundo 

estava de castigo. Prostrada, com as pernas escancaradas, fiz uma promessa: embora 

tivesse aprendido a expor minhas partes ‘privadas’ para o mundo todo ver, jamais 

revelaria a quem quer que fosse que o parto não me comovera. Você já tinha seu 

impronunciável – ‘Nunca, jamais, diga que você se arrependeu do nosso próprio 

filho’; e agora eu tinha o meu. Lembrando desse momento, mais tarde, eu lançaria 

mão daquela palavra, indescritível. Brian era um pai formidável. Eu tomaria 

emprestada a ternura de meu bom amigo por uns tempos (SHRIVER, 2007, p. 

104).29 

 
A experiência não se tornou satisfatória após o parto. Nas cartas de Eva, o filho é 

descrito como um bebê que chorava incansavelmente, levando-a à exaustão; e, 

posteriormente, como uma criança cujo desfralde e cuja fala – extremamente tardios – 

pareciam impossíveis, ainda que os médicos não achassem motivo algum para o atraso de 

desenvolvimento. Para a personagem, os atos do filho, ainda que ele fosse somente uma 

criança, pareciam friamente calculados para atingi-la, enquanto a convivência entre pai e filho 

era tranquila, o que reforçava a sensação de que o objetivo de Kevin era aborrecê-la. 

Eva se viu na condição de principal cuidadora de seu filho, devido à dificuldade de 

encontrar uma babá que se mostrasse disposta a permanecer no emprego, fato que ela atribui 

ao comportamento do pequeno Kevin, que chorava o dia inteiro e fazia com que todas as 

moças contratadas desistissem rapidamente. É interessante pensar que, apesar de ser mais bem 

sucedida financeiramente que seu marido, foi Eva quem precisou deixar de trabalhar para 

cuidar da criança. Além disso, ela sempre deixou claro em suas cartas, e para seu marido, que 

amava seu trabalho e sua empresa, enquanto Franklin, apesar de satisfeito, não demonstrava 

todo esse apreço e orgulho por sua carreira. Apesar de tudo, foi Eva quem precisou abrir mão 

do que amava em prol do filho: 

 

 

 

29 While they stitched me up the tearing, you offered to take Kevin again, and I knew I should protest. I didn’t. 

At being relieved of him, my gratitude was soul-destroying. If you want to know the truth, I was angry. I was 

frightened, I was ashamed of myself, but I also felt cheated. I wanted my surprise party. I thought, if a woman 

can’t rely on herself to rise to an occasion like this, then she can’t count on anything; from this point onward the 

world was on its ear. Prostrate, with my legs agape, I made a vow: that while I might have learned to expose my 

“private” parts for all the world to see, I would never reveal to anyone on Earth that childbirth had left me 

unmoved. You had your unspeakable – “Never, ever tell me that you regret your own kid”; now I had mine. 

Reminiscing in company about this moment later, I would reach for that word, indescribable. Brian was a 

splendid father. I would borrow my good friend’s tenderness for the day (SHRIVER, 2011, p. 98). 
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Reconheço que, como freelance, você queria evitar que seus clientes antigos 

encontrassem alternativas, ao passo que minha empresa podia ficar na mão dos 

subalternos que não desapareceria assim sem mais nem menos. Mas o fato é que isso 

significava que eu estava encalacrada o dia inteiro com o inferno dentro de um cesto, 

enquanto você zarpava feliz da vida em sua picape azul-clara atrás de prados 

pontilhados de vacas com a coloração certa. Desconfio de que, se nossa situação 

fosse inversa — você no comando de uma próspera empresa e eu fazendo trabalho 

freelance para descobrir locações de filmagem —, Eva é quem teria de largar as 

funções como se fossem uma batata quente (SHRIVER, 2007, p. 113).30 

 
A observação de Eva sobre quem teria que abrir mão de sua carreira, 

independentemente de qual fosse, é muito precisa. O fato que importa para Franklin não é o 

risco de perder clientes, uma vez que sua esposa era suficientemente rica e bem sucedida para 

manter a família, enquanto ele cuidava do filho. Como destaca Jenn Webb (2009), apesar de 

Eva ter uma carreira de maior sucesso que a de Franklin, o marido espera que seja ela a 

pessoa a abrir mão do trabalho, a fim de cuidar do filho, porque, como o homem conservador 

que é, assume que cabe a ela a função de desempenhar o típico papel de mãe, o qual Eva 

detesta. Além disso, Franklin toma grandes decisões, como a de comprar uma casa em um 

subúrbio, sem nem sequer consultar a esposa. Ele espera que Eva não só deixe de trabalhar, 

como permita que ele assuma o comando da família. 

A preocupação de Eva em manter as aparências foi o motivo para que ela decidisse se 

afastar do trabalho temporariamente. Ela, que afirmava não se preocupar com a opinião dos 

outros antes de se tornar mãe, percebeu que, depois do nascimento de Kevin, isso mudou. O 

fato de esconder o que sentia pelo filho e sua frustração com a maternidade a impulsionavam 

a se esforçar para cumprir o papel que deveria. Apesar de ter sido forçada a assumir os 

cuidados com o filho em tempo integral, Eva nunca conseguiu se conectar com Kevin. O 

amor que ela esperava que surgisse simplesmente não aconteceu. Quanto a Franklin, apesar de 

amar o filho, ou ao menos amar a imagem que havia criado acerca de seu filho, já que ele não 

ouvia as observações sobre o comportamento de Kevin feitas pela esposa, acontece que o 

amor paterno não é encarado como a principal função do pai. Sobre a diferença entre o 

sentimento que se espera que os pais tenham em relação ao filho, de acordo com o gênero, 

Donath diz: 

 

 

 
 

30 Fair enough, as a freelancer you didn’t want your long-term clients to find an alternative scout, whereas my 

own company could be trusted to underlings and wouldn’t just go away. But somehow this meant that I was 

stuck all day with hell in a handbasket while you tooled merrily off in your baby-blue pick-up to window-shop 

for fields with the right colored cows. I suspected that if our situation were reversed – you headed a thriving 

company while I was a lone freelance location scout – Eva would be expected to drop the scouting altogether 

like a hot brick (SHRIVER, 2011, p. 107). 
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Nem sempre foi exatamente assim, mas, na época atual, as mães são as pessoas de 

quem se espera determinado tipo de amor pelos filhos a fim de serem consideradas 

cuidadoras respeitosas e morais. Ao passo que o amor dos pais certamente é 

valorizado e desejável, ele tende a ser encarado como um bônus a sua característica 

primordial: responsável pelo sustento da família. 

Essa divisão emocional segundo o gênero tende a colocar uma pressão enorme sobre 

as mães, e as que se arrependem de sê-lo não estão imunes a isso. Talvez pelo 

contrário, pois precisam se certificar de que seu amor pelos filhos seja expresso de 

forma bastante clara (DONATH, 2017, p. 127). 

 

Apesar da péssima experiência com o primogênito, Eva decide, mesmo sem a 

concordância do marido, engravidar novamente. A recusa de Franklin em ter outro filho 

estava relacionada ao comportamento dela com o filho do casal. Para ele, era claro que a 

esposa não gostava do filho, pois reclamava constantemente – desde o nascimento do bebê – 

de comportamentos que, aos olhos do pai, pareciam impossíveis. Ele considerava que as 

coisas que Eva fazia para o filho eram para impressioná-lo, não porque ela de fato se 

importava com a criança. Além disso, Franklin dizia tentar compensar a falta de afeto na vida 

de Kevin, mas considerava que não havia substituto para o amor de mãe, e não queria que 

aquilo acontecesse a mais um filho. Quando Eva falou sobre a possibilidade de ter mais um 

filho, Franklin disse: 

 
‘Você implica com ele.’ Mais uma olhada cautelar para a quadra de swing-ball, no 

alto do morro, você parecia estar com a corda toda. ‘Você o culpa por tudo que dá 

errado nessa casa. E na escolinha dele. Você se queixou do coitado do garoto em 

todas as fases do jogo. Primeiro, ele chorava demais, depois, era muito quieto. Ele 

cria uma língua própria e você se irrita. Ele não brinca direito — quer dizer, não do 

jeito que você brincava. Ele não trata os brinquedos que você faz para ele como 

peças de museu. Ele não dá os parabéns a você toda vez que aprende a soletrar uma 

palavra nova e, como a vizinhança inteira não simpatiza muito com ele, você 

resolveu pintá-lo como um pária. Ele desenvolve um problema psicológico sério, 

isso eu reconheço, e custa a largar a fralda — não é tão incomum assim, Eva, mas 

pode ser muito doloroso para a criança —, mas você insiste em interpretar isso como 

um combate maldoso e pessoal entre vocês. Ainda bem que ele superou essa fase, 

mas, com a sua atitude, não sei como não durou mais tempo. Faço o que posso para 

compensar a sua — e sinto muito se isso magoa seus sentimentos, mas é que não sei 

que outro nome dar — frieza. Só que não existe substituto para o amor materno e 

nem a pau eu vou deixar você botar outro filho meu na geladeira’ (SHRIVER, 2007, 

p. 246).31 

 

 

31 “You pick on him,” you said. With another cautionary glance at the tether-ball court up the hill, you had an air 

of just getting started. “You blame him for everything that goes wrong around this house. And at his 

kindergarden. You’ve complained about the poor kid at every stage of the game. First he cries too much, then  

he’s too quiet. He develops his own little language, and it’s annoying. He doesn’t play right – meaning the way 

you did. He doesn’t treat the toys you make him like museum pieces. He doesn’t pat you on the back every time 

he learns to spell a new word, and since the whole neighborhood isn’t clamoring to sign his dance card, you’re 

determined to paint him as a pariah. He develops one, yes, serious psychological problem having to do with his 

toilet training – it’s not that unusual, Eva, but it can be very painful for the kid – and you insist on interpreting it 

as some mean-spirited, personal contest between you and him. I’m relieved he seems to be over it, but with your 

attitude I’m not surprised it lasted a long time. I do what I can to make up for your – and I’m very sorry if this 
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Quando a personagem contou ao marido sobre a nova gravidez, quando o pequeno 

Kevin já estava com sete anos, ele não escondeu o desagrado. Como não havia nada a fazer a 

respeito, uma vez que Eva havia decidido ter aquele filho de forma planejada, Franklin 

concordou, mas não houve um momento em que se empolgasse com o novo bebê que 

chegaria. O comportamento de Franklin em relação à segunda gravidez de Eva, mesmo antes 

de saber o sexo biológico do bebê, foi diferente: ele não implicou nem mesmo com o fato de 

Eva ter intensificado sua rotina de exercícios físicos. O fato de o fruto da nova gestação ter 

sido uma menina, nem mesmo quando a personagem escolheu para a filha o nome de uma tia 

muito querida de seu marido, que já havia falecido há alguns anos. O nascimento de Celia se 

deu de forma tranquila. Eva destaca que não havia grandes expectativas em relação àquele 

momento, e que já estava preparada para a dor, optando logo pela anestesia. Enquanto a 

recusa de Kevin a sugar-lhe o peito logo após nascer foi interpretada como desagrado, a 

avidez da filha ao mamar representou sua gratidão. 

Eva frequentemente descreve a filha como uma criança incrivelmente doce e amável, 

que nunca reclamava de nada nem mesmo chorava de fome quando bebê, ao contrário de 

Kevin, que foi de uma criança chorona, cujo desfralde tardio foi um pesadelo, para um 

adolescente que esgueirava pela cozinha para comer sem que ninguém visse, vestia roupas 

que Eva julgava inadequadas e tinha um constante olhar de escárnio. Enquanto Eva só 

consegue lembrar com ternura de quando Kevin ficou bastante doente, aos dez anos, período 

em que passou duas semanas de cama e finalmente deixou transparecer certa fragilidade, 

demonstrando satisfação pelo acolhimento e cuidado de sua mãe, as lembranças sobre a filha 

mais nova são todas muito afetuosas. Eva, que sempre afirmou gostar dos desafios, não 

encontrou um em Celia, pois com ela tudo foi muito fácil desde o começo. 

Na carta em que Eva fala sobre a doença de Kevin, é possível perceber que houve um 

sentimento de urgência da parte dela, quando percebeu que Kevin estava permitindo que ela 

se aproximasse de maneira carinhosa, e que, além de permitir tal aproximação, ele de fato a 

queria por perto. Franklin chega a se sentir excluído naquele momento em que Eva finalmente 

consegue se conectar minimamente com o filho. No momento em que o menino se recuperou 

e, consequentemente, passou a declinar a ajuda da mãe, Eva sente pesar, não pelo 

restabelecimento da saúde do filho, mas por saber que os momentos que havia partilhado ao 

seu lado estavam acabados. 

 

 

hurts your feelings, but I don’t know what else to call it – your coldness. But there’s no substitute for a mother’s 

love, and I am damned if I am going to let you freeze out another kid of mine.” (SHRIVER, 2011, p. 247). 
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O fato de Eva ter conseguido amar a segunda filha não anula a falta de sentimento 

nutrida por Kevin. O amor materno não é o que move a narrativa de Eva, mas sim a ausência 

dele. Não nos interessa a experiência da personagem com a filha, a não ser para destacar as 

diferentes experiências dela com a maternidade. Como Franklin não demonstrava muito 

interesse pela filha, Eva experimenta a maternidade pela segunda vez com certa liberdade, 

algo que não havia vivenciado anteriormente. Ela sente, desde o começo, que a filha pertencia 

a ela. Devido ao fato de não interferir na forma como Eva conduzia a criação de Celia, a 

menina não representava um impedimento no desempenho de suas atividades corriqueiras, e 

ela pôde finalmente conciliar a carreira com a maternidade. É possível pensar que essa forma, 

mais livre, de viver a maternidade tenha influenciado nos sentimentos de Eva pela pequena 

Celia. 

Mesmo tendo ressaltado em suas cartas que Kevin odiava tudo ao seu redor, até 

mesmo sua própria existência, e o desprezo evidente que sentia pelas pessoas, incluindo seus 

próprios pais, a percepção da personagem parece passar por mudanças na reta final do 

romance de Shriver. A certeza que Eva demonstrava ter acerca do sentimento de desprezo que 

o filho nutria por ela parece esmorecer conforme o dia em que o crime completaria dois anos 

se aproximava. Na carta de 16 de março de 2001, ela comenta sobre o momento em que 

Kevin ouviu os pais falando sobre divórcio. Cansado do comportamento de Eva, que sempre 

acreditava que Kevin era culpado por qualquer situação na qual o garoto se envolvesse, 

Franklin decide que não quer permanecer casado, depois de Eva declarar que não acreditava 

que Kevin teria sido assediado por uma professora da escola, como ele havia dito. Quando 

Franklin diz que eles não teriam dificuldade em relação à guarda dos filhos, Kevin escuta a 

conversa. Para Eva, foi naquele momento que decidiu cometer o crime, por não suportar a 

possibilidade de “[f]icar atolado com o papai” (SHRIVER, 2007, p. 407). 

As impressões de Eva sobre o sentimento de Kevin por ela são questionadas 

novamente na carta de 25 de março de 2001, quando a personagem conta sobre uma noite em 

que foi surpreendida pelo rosto do filho na televisão, enquanto mudava de canal. Era um 

documentário intitulado “Garoto malvado”, no qual Jack Marlin entrevistava Kevin em sua 

cela, na instituição para menores infratores. Eva resistiu ao impulso de mudar de canal e 

assistiu a entrevista do filho, na qual ele parecia estar muito à vontade. 

O entrevistador logo questionou o adolescente sobre a influência de um medicamento 

antidepressivo que ele havia começado a tomar pouco antes da época em que cometeu o crime 

e que foi apontado como uma possível causa para uma psicose homicida. Kevin prontamente 
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responde que se incomoda com o fato de que as pessoas não conseguem assumir as próprias 

responsabilidades naquele país, algo que sempre foi uma das justificativas de Eva para odiar 

os Estados Unidos. Kevin assegurou que a ideia de culpar a medicação foi de seu advogado e 

que ele admitia a culpa pelo crime. Em seguida, Marlin pergunta a Kevin se eles poderiam 

conversar um pouco sobre os pais do jovem, e ele rapidamente consente. O adolescente deixa 

claro que desprezava o comportamento do pai, sempre encorajador e feliz, que dizia amá-lo, 

sem de fato ter a mínima ideia de quem ele era. Sobre Eva, ele logo responde que a acusação 

de negligência parental era, na verdade, devido ao fato de os advogados de Mary Woolford 

saberem que sua mãe era rica. 

No momento em que Kevin, de certa forma, defende a mãe, Eva descreve que a 

câmera focou em um adorno, colado na parede ao lado da cama do filho: sua foto favorita, 

cujo desaparecimento a personagem notou pouco depois do nascimento de Celia, e que 

presumiu que o primogênito teria “picado em pedacinhos” (SHRIVER, 2007, p. 412). Ao 

continuar a entrevista, Marlin insiste na ideia de Eva ter sido uma mãe negligente, que talvez 

não tenha dado atenção ao próprio filho. Ao ouvir a insinuação do entrevistador, Kevin diz 

para ele largar do pé de sua mãe e que já está cansado dos terapeutas tentando fazer com que 

ele a desanque diariamente. 

Quando questionado sobre a relação com a mãe, a resposta se encaminhou para os 

feitos profissionais de Eva, uma vez que ele não poderia afirmar que os dois têm uma relação 

de proximidade. Kevin falou sobre as diversas viagens da mãe, a empresa fundada por ela e 

disse que costumava entrar em uma livraria para ver os guias de viagem publicados por ela. 

Por fim, o adolescente afirma que ele sabia ser asqueroso, o que o deixava empatado com a 

mãe, que também era capaz de ser asquerosa, e se recusa a falar mais sobre a relação dos dois, 

dizendo que era algo particular. A entrevista do filho gerou em Eva sentimentos bastante 

confusos, como ela destaca: 

 
[...] minha reação a essa entrevista é muito confusa. O horror costumeiro se mistura 

a alguma coisa como... orgulho. Ele foi lúcido, seguro, cativante. Fiquei comovida 

com aquela fotografia acima da cama, e um bocado sem jeito por ele não a ter 

destruído, afinal (acho que sempre presumi o pior). Ao reconhecer em seu solilóquio 

trechos retirados de minhas próprias invectivas à mesa, fiquei não apenas 

mortificada, mas envaidecida. E estarrecida por ele ter-se arriscado a entrar na 

Barnes and Noble algum dia para ver o meu trabalho, pelo qual a redação que ele 

escreveu, ‘Conheça minha mãe’, não deixou transparecer muito respeito (SHRIVER, 

2007, p. 416).32 

 

32 [...] my reaction to that interview is very confusing. A costumary horror mixes with something like – pride. He 

was lucid, self-assured, engaging. I was touched by that photograph over his bed, and no little chagrined that he 

hadn’t destroyed it after all (I guess I’ve always assumed the worst). Recognizing snippets of his soliloquy from 
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Nas últimas cartas que Eva escreve para o marido, é possível notar que o adolescente 

parecia sentir certa admiração pela mãe, ainda que não demonstrasse, mas é importante 

ressaltar que acompanhamos toda a narrativa por meio das cartas da personagem, que 

resultam do trabalho de rememoração que ela faz por meio da escrita.   Na última carta, de 8 

de abril de 2001, exatos dois anos depois da quinta-feira, Eva comenta sobre a última visita 

que fez a Kevin, ainda em Claverack, naquele dia. Mesmo deixando claro, desde suas 

primeiras cartas, que nunca conseguiu sentir pelo filho aquilo que era esperado que uma mãe 

sentisse, Eva nunca abandonou Kevin, tendo mantido as visitas a ele na Casa de Correção 

Juvenil de Claverack, a cada duas semanas. Segundo ela, naquela última visita, Kevin, pela 

primeira vez, demonstrou estar com medo, já que completaria dezoito anos em três dias, e 

seria transferido para um presídio, onde já esperava que as coisas ficariam mais complicadas. 

A cena descrita por Eva, de certa forma, destoa de todas as outras cartas. Eva promete ao filho 

que vai continuar com o hábito de visitá-lo na penitenciária, e Kevin agradece, além de dizer 

que esperava que ela continuasse. Apesar de ter ido visitá-lo extraordinariamente em uma 

segunda-feira, justamente por ser o dia em que o crime completava dois anos, Eva deixou 

transparecer a tristeza que sentia pela falta do marido, ao invés de exibir sua costumeira 

postura rígida. Ela confessou que ainda conversava com o marido por cartas e, finalmente, 

questionou o filho sobre a razão que o levou a matar todas as onze pessoas, incluindo o pai e a 

irmã. Kevin respondeu que achava saber qual era a razão, mas atualmente não estava certo 

disso. Os dois deixam, portanto, certa vulnerabilidade vir à tona naquele momento. Quando os 

dois se despedem com um abraço, Eva diz que Kevin se agarrou fortemente a ela, como nunca 

havia feito sequer em sua infância. Ela conta que, apesar de não ter certeza, acha que ouviu 

seu filho dizer que sentia muito, e prontamente respondeu que também sentia. O romance de 

Shriver termina com uma fala comovente da personagem: 

 
É só isso que eu sei. Que, no dia 11 de abril de 1983, nasceu-me um filho, e não 

senti nada. Mais uma vez, a verdade é sempre maior do que compreendemos. 

Quando aquele bebê se contorceu em meu seio, do qual se afastou com tamanho 

desagrado, eu retribuí a rejeição — talvez ele fosse quinze vezes menor do que eu, 

mas, naquele momento, isso me pareceu justo. Desde então, lutamos um com o 

outro, com uma ferocidade tão implacável que chego quase a admirá-la. Mas deve 

ser possível granjear devoção quando se testa um antagonismo até o último limite, 

fazer as pessoas se aproximarem mais pelo próprio ato de empurrá-las para longe. 

Porque, depois de quase dezoito anos, faltando apenas três dias, posso finalmente 

 

my own tirades at table, I’m not only mortified, but flattered. And I’m thunderstruck that he has ever ventured 

into a Barnes and Noble to gaze at my handiwork, for which his “Meet My Mother” essay didn’t betray great 

respect (SHRIVER, 2011, p. 418). 
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anunciar que estou exausta demais e confusa demais e sozinha demais para 

continuar brigando, e, nem que seja por desespero, ou até por preguiça, eu amo meu 

filho. Ele tem mais cinco anos sombrios para cumprir numa penitenciária de adultos, 

e não posso botar minha mão no fogo pelo que sairá de lá no final. Mas, enquanto 

isso, tenho um segundo quarto em meu apartamento funcional. A colcha é lisa. Há 

um exemplar de Robin Hood na estante. E os lençóis estão limpos (SHRIVER, 2007, 

p. 463).33 

 

A vivência materna de Eva é extrema, pois além de ter tido um filho sem o desejo de 

ser mãe, o próprio lhe custou tudo aquilo que ela amava: Franklin, Celia e, até mesmo, A 

Wing & a Prayer. Eva somente admite para o marido, e para si mesma, a possibilidade de 

amar o próprio filho, no momento em que o crime completa dois anos e Kevin está prestes a 

ser transferido para um presídio, do qual pode nem retornar. Mais uma vez, é importante 

ressaltar que tudo aquilo que a personagem coloca em suas cartas é resultado de sua 

rememoração, em um momento de extrema solidão, dor, culpa e luto. Dessa forma, nunca 

saberemos ao certo se Eva realmente aprendeu a amar o filho, ou se simplesmente cedeu 

novamente àquilo que deveria fazer, uma vez que sempre deu importância a seguir os 

protocolos da maternidade. 

Ao expor o leitor ao contato direto com a chocante narrativa de uma mãe que se 

arrepende da maternidade, Lionel Shriver cria a importante possibilidade de permitir que o 

leitor reflita sobre o assunto de outra forma, enxergando em Eva, para além da figura 

idealizada da mulher-mãe e o ideal ao qual ela deve corresponder, uma mulher, com 

qualidades e falhas, que acabou seduzida pela ideologia maternalista vigente. Eva é uma 

personagem que causa incômodo. Ao mesmo tempo em que sua história é obviamente 

comovente, é difícil não deixar que suas características negativas se sobressaiam, em alguns 

momentos, ainda que elas a humanizem. Como estamos inseridos no contexto da sociedade 

patriarcal, que prega a maternidade como algo sagrado, e, desse modo, internalizamos as 

estruturas que sustentam esse sistema desinteressado pela emancipação feminina, Precisamos 

falar sobre o Kevin é uma obra de grande importância para que possamos refletir sobre a 

maternidade, como uma significativa forma de opressão. 

 
33 This is all I know. That on the 11th of April, 1983, unto me a son was born, and I felt nothing. Once again, the 

truth is always larger than what we make of it. As that infant squirmed on my breast, from which he shrank in 

such distaste, I spurned him in return – he may have been a fifteenth my size, but it seemed fair at the time. Since 

that moment we have fought one another with na unrelenting ferocity that I can almost admire. But it must be 

possible to earn a devotion by testing an antagonism to its very limit, to bring people closer through the very act 

of pushing them away. Because after three days short of eighteen Years, I can finally announce that I am too 

exhausted and too confused and too lonely to keep fighting, and if only out of desperation or even laziness I love 

my son. He has five grim years left to serve in an adult penitentiary, and I cannot vouch for what will walk out 

the other side. But in the meantime, there is a second bedroom in my serviceable apartment. The bedspread is 

plain. A copy of Robin Hood lies on the bookshelf. And the sheets are clean (SHRIVER, 2011, p. 468). 
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Considerações finais 

 

 
A ideologia maternalista vigente, sobre a qual tentamos discorrer ao longo do presente 

trabalho, impacta fortemente a vida das mulheres. A partir dela, a maternidade se apresenta 

como uma experiência transformadora, da qual as mulheres que decidem não ter filhos estão 

se privando. Quando o assunto é maternidade, não há como acertar: as mulheres que optam 

pela não-maternidade são estigmatizadas como egoístas e estão constantemente ouvindo falar 

sobre o arrependimento que sentirão quando a idade lhes tirar a oportunidade de gerar um 

filho; já as mulheres-mães precisam atender a diversas demandas, visando a alcançar o ideal 

socialmente criado desde o momento do início da gravidez e lidando constantemente com a 

culpa. 

O fato de vivermos em uma sociedade na qual os direitos reprodutivos das mulheres 

não são verdadeiramente garantidos, uma vez que o acesso à informação e aos mais diversos 

métodos contraceptivos não é a realidade de todas as mulheres e, muitas vezes, chega até 

mesmo a ser dificultado, deveria nos fazer refletir sobre o caráter opressor que pode ser 

atribuído à maternidade. A laqueadura, por exemplo, é um procedimento que, segundo a Lei 

nº 9.263, exige a anuência do cônjuge. Além disso, é comum que as mulheres não tenham 

muitas informações sobre seus direitos ao procedimento, o que as torna vulneráveis à vontade 

do profissional, o qual pode se opor ao desejo da paciente, ainda que ela corresponda às 

exigências para a realização da esterilização voluntária: idade mínima de 25 anos ou dois 

filhos vivos. As mulheres também estão sujeitas a dificuldades para terem acesso a outros 

métodos contraceptivos, ainda que não sejam definitivos, como é o caso do DIU, para o qual 

os planos de saúde já chegaram a pedir autorização do marido, mesmo que esta não seja 

obrigatória34. As dificuldades que as mulheres enfrentam, tanto em relação ao acesso aos 

métodos de contracepção quanto à pressão que a sociedade exerce para que todas as mulheres 

optem pela maternidade, são desconsideradas, fazendo com que a maternidade continue sendo 

encarada como uma decisão, no lugar de uma forma de opressão. 

Como dito anteriormente, a maternidade é assunto tabu. Quando se fala sobre 

maternidade e sobre as mulheres-mães, é normal que as experiências positivas sejam 

mencionadas, ou, no máximo, as experiências mais realistas, que incluem os aspectos mais 

complicados; mas há limites para o que pode ser dito. Não se fala – ou ao menos não se deve 

 

34 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/08/seguros-de-saude-exigem- 

consentimento-do-marido-para-insercao-do-diu-em-mulheres-casadas.shtml. 
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falar – sobre as mães que estão, de fato, infelizes, insatisfeitas e, principalmente, não se fala 

sobre mães que se arrependem. 

É permitido dizer que a maternidade é uma experiência árdua: comentar sobre a 

exaustão resultante das noites mal dormidas, a culpa sentida por não conseguir desempenhar 

determinada função para a qual toda mãe é levada a acreditar que deveria estar preparada, 

como amamentar, mas nunca sem um contraponto que demonstre como todos os desafios se 

tornam insignificantes perto da incrível experiência de ter um filho. Para algumas mulheres, 

os desafios da maternidade serão exaustivos e não haverá contraponto, mas a pressão que a 

sociedade coloca sobre as mulheres-mães faz com que elas vivenciem o silenciamento de seus 

sentimentos. 

Como pontua Orna Donath (2017, p. 130-131), “a maternidade, e não os filhos, pode 

permitir que as mães reivindiquem não apenas seu direito de serem vistas como mulheres 

morais, mas também seu direito de serem consideradas humanas”. Por outro lado, já que se 

espera tanto da figura materna, a possibilidade de uma mulher-mãe não sentir o tão falado 

amor inato por seus filhos a condena a ser vista como falha e, até mesmo, como monstruosa. 

Quando uma mãe manifesta seu arrependimento em relação à maternidade, é normal que ela 

ressalte com clareza que sente amor pelo filho, mas se ressente por todas as renúncias e 

sacrifícios que as demandas da maternidade trouxeram para sua vida. 

Apesar de a realidade das mulheres da atualidade diferir fortemente daquela 

vivenciada pelas mulheres antes das diversas conquistas do movimento feminista, como na 

época da qual se ocupa Elisabeth Badinter, as demandas em relação aos cuidados com o filho 

não só se mantiveram, como talvez tenham se tornado ainda maiores. Outro ponto sobre o 

qual é importante pensar é que a maternidade não se dá da mesma forma para todas as 

mulheres: para algumas, há a possibilidade da dedicação exclusiva ao filho, quando assim 

desejam; já para outras, é necessário conciliar as tarefas domésticas, bem como os cuidados 

com o filho, com o trabalho, uma vez que delas provêm o sustento da casa. É necessário que a 

mulher se dedique cada vez mais aos cuidados com o filho, afinal, a cada dia se fala mais 

sobre as necessidades físicas e psicológicas de uma criança, almejando o seu crescimento 

saudável. Porém, como se fazer tão presente quanto demandam, quando há a necessidade – ou 

o desejo – de trabalhar? Como corresponder a um ideal que, ao mesmo tempo em que 

humaniza a mulher que cumpre “seu papel biológico”, a desumaniza por obrigá-la a se 

dissociar de toda a vida anterior ao filho? 
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Partindo das reflexões acerca da maternidade feitas até aqui, é possível afirmar que a 

personagem Eva Khatchadourian, apesar de vivenciar a possibilidade de priorizar seus 

interesses pessoais, acaba sucumbindo à ideologia maternalista vigente, escolhendo para si 

algo que não era realmente a sua vontade, mas a vontade da sociedade, imposta tão fortemente 

a todas as mulheres. Eva não vivenciou as experiências de que tanto ouviu falar com seu 

primeiro filho, mas teve uma experiência diferente da segunda vez. Se não existe um padrão 

comportamental para as mulheres-mães, a maternidade não deve, portanto, ser sacralizada. É 

necessário, igualmente, refletir sobre a culpa da sociedade, na decisão, muitas vezes 

equivocada, de muitas mulheres pela maternidade. Como diz Orna Donath (2017, p. 13), a 

sociedade se isenta da responsabilidade por “empurrar veementemente todas as mulheres 

consideradas física e emocionalmente saudáveis não apenas para a maternidade, mas também 

para a solidão de lidar com as consequências dessa persuasão.” 

Sobre outro aspecto da nossa pesquisa, é preciso ressaltar, ainda, que a escolha de 

Lionel Shriver pelo gênero epistolar, para a construção de seu romance, foi assaz apropriada. 

A carta é considerada uma forma de escrita tipicamente feminina e pessoal; ao compor o 

romance somente com as cartas de Eva Khatchadourian, Shriver torna o relato de uma mulher-

mãe arrependida da maternidade ainda mais impactante. O leitor entra em contato com a 

escrita em primeira pessoa da personagem, em cartas que ela logo anuncia que foram feitas 

para dizer ao marido morto tudo aquilo que ela nunca pôde dizer. A autora fez das cartas de 

sua personagem um interessante trabalho com o trauma, por meio da escrita. Em um momento 

de extrema solidão, tristeza e culpa, Eva confronta o trauma da maternidade, ao rememorar 

suas vivências, ao mesmo tempo em que consegue simular contato com Franklin. Ao criar 

uma personagem muito humana, repleta de questionamentos, medos, contradições e falhas, 

que reflete os impactos da maternidade compulsória, Shriver possibilita que o leitor lance um 

novo olhar sobre a maternidade e a figura da mulher-mãe, além de reforçar seu 

posicionamento crítico em relação à sociedade norte-americana. 

Finalizo este trabalho – e, neste momento, me darei a liberdade de escrever na 

primeira pessoa do singular novamente – pouco depois de notícias desoladoras, no que tange 

aos direitos reprodutivos das mulheres, como a suspensão da decisão que garantia às mulheres 

norte-americanas o direito ao aborto35, e casos de estupro, no Brasil, nos quais, mais uma vez, 

as vítimas foram submetidas a situações desumanas. O fato de vivermos em uma sociedade na 

qual uma criança de 11 anos, vítima de estupro, é coagida por uma juíza a manter a gravidez 

35 Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/suprema-corte-dos-eua-reverte-decisao-que- 

garantia-direito-ao-aborto/>. 

http://www.cnnbrasil.com.br/internacional/suprema-corte-dos-eua-reverte-decisao-que-
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por mais tempo, visando unicamente ao desenvolvimento do feto, e uma jovem mulher é 

cruelmente exposta e julgada depois de decidir colocar para adoção legal o bebê gerado 

durante o ato de violência sofrido por ela, me faz acreditar, ainda mais intensamente, que é 

preciso falar sobre a maternidade como forma de opressão. 

Urge a necessidade de refletir acerca do ideal da maternidade e da figura da mulher- 

mãe. Considerando o grande potencial de a literatura propiciar a reflexão do leitor e gerar 

discussões relevantes sobre os mais variados temas, Precisamos falar sobre o Kevin é uma 

leitura de grande relevância. Embora incômoda, já que estamos todos inseridos no contexto da 

sociedade patriarcal que nos faz internalizar a idealização acerca da maternidade e da figura 

da mulher-mãe, a obra pode fazer com que o leitor analise a maternidade sob uma nova ótica, 

talvez nunca antes sequer considerada, ao fazê-lo entrar em contato com o chocante relato 

fictício de uma mulher-mãe que vivenciou a maternidade de forma contrária a tudo aquilo que 

dizem e que rompe o silenciamento materno, a fim de reencontrar a própria identidade. 
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