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Resumo: O artigo tem por objetivo discutir como Diamela Eltit, em El Cuarto Mundo, 

constrói um discurso transgressor das vozes uníssonas sobre a experiência de ser latino-

americano no final dos anos 1980. A partir das caóticas narrativas de dois irmãos 

gêmeos (um menino e uma menina), o romance em fluxo de inconsciência se apropria 

da visão dominante sobre as identidades de gênero para ressignificá-la no contexto de 

uma leitura perturbadora do processo de mestiçagem e das possibilidades de resistência 

cultural na América Latina. A dificuldade de interação verbal entre os irmãos (a 

separação na linguagem) contrasta com a simbiose dos corpos presos em uma relação de 

mútua dependência no espaço doméstico (no útero da mãe, no quarto da casa, no Chile 

do período de Transição, na América Latina do final da Guerra Fria, na periferia sudaca 

do sistema internacional). Tais corpos vivem a ambivalência do cuidado, entre gozo e 

sofrimento, loucura e lucidez, grito e silêncio, opressão e emancipação. No quarto 

mundo (que abriga o desejo confinado no espaço sobreposto pelos corpos diferentes), 

desenham-se relações de poder que limitam as vozes de sujeitos que se oprimem e se 

libertam uns aos outros. Estas vozes imaginadas no espaço da literatura subversiva de 

Eltit expressam-se fora das semânticas e sintáticas conservadoras, reformistas e 

revolucionárias, desestabilizando qualquer ideia pré-concebida sobre emancipação nos 

discursos políticos, econômicos, culturais e estéticos que circulavam sobre e desde a 

periferia dos sistemas de poder vigentes.  
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Introdução 

A indisciplinada escrita de Diamela Eltit constitui um projeto de resistência 

cultural no Chile no final da década de 1980. No momento conhecido na história 

hegemônica por “Transição”, Eltit amplia o enunciado histórico da redemocratização do 

país latino-americano, em uma leitura perturbadora da dialética entre o corpo violentado 

pelo poder do pai (o Estado ditatorial) e os sentidos fragmentados na linguagem que 

funda o novo ser na relação com a mãe (as possibilidades políticas e sociais do Chile 

após a ditadura). Eltit se apropria do enunciado psicanalítico para subvertê-lo na outra 

voz, da irmã gêmea sudaca, recusada no mainstream da teoria psicanalítica. Duas 

narrativas se cruzam e se confrontam, criando novas possibilidades de entendimento 

para a experiência de viver na periferia do sistema econômico e político internacional.  
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O ser latino-americano no espaço da denegação – um movimento na direção do 

que precisa ser dito 

Em o Cuarto Mundo, a identidade latino-americana, denegada na consciência 

comum tanto da das elites políticas quanto da resistência revolucionária, é subvertida 

por duas narrativas em fluxo de inconsciência. Neste espaço de narrativa, que Eltit ousa 

imaginar, os limites e as normas da escrita literária são ultrapassados, desafiando as 

ferramentas de que dispomos para atribuir sentido à experiência real de ler uma história. 

Não há, de acordo com os fundamentos da psicanálise desenvolvidos por Freud e 

reinterpretados por Lacan, a noção de contradição no espaço do inconsciente. Ali, as 

dicotomias construídas pelos modos de operar da lógica e da moral não se sustentam. A 

linguagem é fluida e sem interditos, funcionando como afirmação e negação 

simultaneamente: “Rozándonos a oscuras y también prendado del miedo desarrollé el 

pensamento de que, para mí, no había verdaderamente un lugar, que ni siquiera era uno, 

único, sólo la mitad de otra innaturalmente complementaria y que me empujaba a la 

hibridez” (ELTIT, 2004, p.159).    

       O romance se constrói na dialética entre corpo e ideia, masculino e 

feminino, razão e alienação, dependência e autonomia. Neste processo, Eltit imagina o 

pensamento anterior à interação entre os três elementos constitutivos da subjetividade (o 

imaginário, o simbólico e o real) no “estágio do espelho”1 desenvolvido por Jacques 

Lacan. Ou seja, no momento que precede a consciência de si, atributo primordial da 

subjetividade. Na fluidez do pensamento pré-simbólico, anterior à linguagem, o corpo 

não existe enquanto totalidade, mas sobreposto em fragmentos aos corpos da mãe e da 

irmã gêmea. A inconsciência masculina, espaço da narrativa que ocupa a primeira parte 

do livro, é inaugurada na pulsão de morte da mãe estuprada pela força opressora e 

irresistível do pai. É o sofrimento feminino o espaço de origem dos gêmeos mestiços, 

que inaugura o desejo de retorno ao não lugar da existência. 

La fiebre volvía extraordinariamente ingrávida a mi madre. Su cuerpo estaba 

librado al cansancio y a una laxitud exasperante. No hubo palavras. Mi padre la 

dominaba con sus movimientos que ella se limitaba a seguir de modo instintivo 

y desmañado. Después, cuando todo terminó, mi madre se distendió entre las 

                                                           
1 Fase do desenvolvimento humano localizada entre os 6 e 18 meses, em que, segundo os psicanalistas, a 

criança percebe sua existência como ser apartado de sua mãe. No início, ao deparar-se com sua própria 

imagem refletida no espelho, o bebê vê um outro com quem não se identifica (imagina um ser real que 

não é self, pois não é a mãe). No segundo momento, torna-se capaz de simbolizar o que vê, entendendo 

que o que percebe não é a pessoa em si, mas sua representação (antecipando o que Freud chamou de “eu 

ideal”). Apenas em um terceiro momento, o bebê percebe que o objeto representado expressa a totalidade 

de si, colocando-se frente à sua realidade como sujeito fora do corpo da mãe.   
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sábanas, durmiéndose casi de inmediato. Tuvo un sueño plagado de terrores 

femeninos. Ese 7 de abril fui engendrado en medio de la fiebre de mi madre y 

debí compartir su sueño. Sufrí la terrible acometida de los terrores femininos 

(ELTIT, 2004, p.147).  

O relato em primeira pessoa do gêmeo se apropria de alguns elementos da forma 

diário, explicitamente indicando o dia da gênese do irmão, da separação entre masculino 

e feminino, do poder e da terra. Este dia é 07 de abril, data que remete ao nascimento da 

escritora chilena Gabriela Mistral. Não é, na nossa interpretação, ocasional a escolha do 

natalício de Mistral como momento inaugural do romance. A laureada escritora é uma 

engajada narradora da história hegemônica sobre a mestiçagem que caracteriza as 

sociedades latino-americanas. Tal história, segundo Laguna (2005), expressa um 

discurso civilizatório que pretende disciplinar os saberes múltiplos da América Latina, 

construindo fronteiras simbólicas entre o corpo que gera (mulher-mãe-terra) e o 

pensamento que constitui o poder patriarcal. 

Assim, Eltit toma Gabriela Mistral como metonímia da literatura chilena e seu 

projeto disciplinador de modernidade, problematizando as dimensões de raça e gênero 

que sustentam à ode ao tipo mestiço. Este discurso inaugurador da voz literária chilena é 

atravessado por Diamela Eltit na voz do menino María Chipia, que reproduz o mito da 

mestiçagem. Isto é, entende-se herdeiro de um ato de violência dominadora do poder 

masculino colonizador sobre o corpo doente e passivo do feminino colonizado pelo 

desejo do outro. O filho sudaca2 renega o nome do pai a ele outorgado pela lei, 

submetendo-se à identificação com o feminino subalterno, em um ato de insubordinação 

originária. Despreza a autoridade masculina para fundir-se e chocar-se, de forma 

circular, com as representações femininas da mãe, da gêmea e da outra irmã.   

No embate entre a força da lei e o gozo no corpo da mãe, vence o duplo María 

Chipia. Simultaneamente oprimido e libertado pela presença do feminino, o bebê busca 

refúgio na linguagem, espaço de separação do sujeito pela consciência da totalidade e 

unicidade de seu corpo.  O narrador masculino denuncia a traição da mãe a partir da 

cumplicidade com a irmã gêmea, negando-lhe a contiguidade com o corpo e a mente 

materna. O mal-estar descrito por Lacan como a primeira grande marca da formação da 

subjetividade, o desmame, decorre “de uma adaptação insuficiente à ruptura das 

                                                           
2 Termo usado por Eltit para designar uma raça subalterna condenada ao sofrimento de ser prole 

indesejada e impura. Na voz da irmã gêmea: “Me quedé atenta para cargar sus culpas, las mías, 

transportando la antigua y degradada humanidad sudaca sobre mi nuca” (ELTIT, 2005. p.218). 
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condições ambientais de alimentação que compõem o equilíbrio parasitário da vida 

intrauterina” (LACAN, 2003, p.34). O enunciado da narração masculina revisita esta 

etapa, culpando a mãe dissimulada pela separação indesejada: “de modo misterioso 

había levantado una barrera ante mí, lo que me hirió profundamente, llenándome de 

inseguridades. Pero pronto me serené, cuando comprendí que ella me tenía pánico” 

(ELTIT, 2004, p.151). A elaboração da dor do desmame inaugura uma projeção de 

superioridade do ser masculino, vitimizado pela mãe, consumida pela fragilidade de seu 

corpo, a deformação de seu caráter e o descontrole de seus desejos. Contudo, a presença 

do corpo da irmã gêmea, a cúmplice da mãe, no espaço de existência do masculino, 

anuncia a impossibilidade de separação, rompendo com a dicotomia feminino (o corpo 

que sente) e masculino (a cabeça que pensa): 

Los sueños de mi madre portaban un error torpe y femenino. Ella, que 

nos había domesticado a la dualidad, nunca abordó en sus sueños la 

diferencia genital, la ruptura desquiciadora oculta tras dos caminos, 

dos panteras, dos ancianos. Sin duda, su profundo pudor le impidió 

gestar el terrible lastre de la pareja humana que nosostros ya éramos, 

desde siempre. Atrapados por fuertes dependencias, desde mi absoluta 

inmadurez, casi en el centro mismo de la inconciencia, volví a rozar 

mi hermana, solapado en la plenitud de la noche. Mi cuerpo 

inteligente y lúcido, escindido por lo absurdo de su pequenez, la 

encontró cálida en su modorra, sabia en sus inicios, bestial en sus 

pulsiones (ELTIT, 2004, p.159-160). 

A separação definitiva pelo desmame não se realiza, mantendo o corpo 

masculino ligada ao corpo feminino pelo desejo. Incapaz de conformar-se como sujeito 

pela consciência, María Chipia mantém-se atrelado à inconsciência feminina, guardando 

em seu corpo as marcas da loucura: “la fiebre me arrastraba a una especie de tierra de 

nadie donde se me hacía indistinto el día de la noche y donde, a pesar de que la luz 

marcaba el cambio, mis sentidos la percibían al mismo nivel que la oscuridad” (ELTIT, 

2004, p.163). A falência na constituição do ser masculino se atesta na vergonha de ser 

superado pela irmã na expressão linguística. “Mi padre fue incapaz de disimular su 

decepción. A pesar de los mimos con que celebraba las palavras de mi hermana, su 

mirada me buscaba, evidentemente hostil. Estaba defraudado por mi retraso y temía que 

alguna falla hubiese detonado la ventaja femenina” (ELTIT, 2004, p.164).   Tal 

vergonha, desestabilizadora da ordem patriarcal, é compensada no discurso do narrador 

masculino pela força e pelo equilíbrio demonstrado no caminhar que antecede os 

primeiros passos da irmã. Neste momento, a ordem patriarcal parece restabelecida pela 

separação e competição entre masculino e feminino: 
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Mi hermana acusaba todas las características de uma niña golosa y 

frecuentemente malhumorada. Construía su mundo defendiendo sus 

magras posesiones de modo grosero y egoísta. Si casualmente nos 

tocábamos, de inmediato nos apartábamos como si hubiera ocorrido 

algo inconveniente. En realidad, habíamos generado una gran 

resistencia muda y antipática (ELTIT, 2004, p. 165).  

A partir da competição entre os irmãos gêmeos pelo amor da mãe e pela 

admiração do pai, Eltit atravessa outro complexo importante para a formação do sujeito 

descrito pela teoria psicanalítica. De acordo com Lacan, o complexo de intrusão 

“representa a experiência feita pelo sujeito primitivo, na maioria das vezes quando vê 

um ou vários de seus semelhantes participarem com ele da relação doméstica, ou, dito 

de outra maneira, quando se reconhece entre irmãos” (LACAN, 2003, p.42). Para 

Lacan, o ciúme significa uma identificação psíquica entre os irmãos, que reconhecem 

um no outro aquilo que lhes falta. “O eu constitui-se ao mesmo tempo que o outro no 

drama do ciúme” (LACAN, 2003, p.49). Neste processo confuso de aproximação e 

afastamento entre eu e outro, irrompe-se uma fundamental dimensão do sujeito, que 

permite ao irmão perceber a irmã como objeto, negando-lhe a condição de duplo de si: 

“tomé alegremente el nombre de mi padre y llegué a la tan ansiada armonía con el 

exterior. Me doblegué al lenguaje de modo superficial y lúdico después de descartar mis 

antiguas fantasías de transcendencia” (ELTIT, 2004, p.165). 

A separação, para María Chipia, implica em assumir a identidade masculina, 

ultrapassando o terceiro complexo, o de Édipo. De acordo com o próprio Lacan (2003), 

é este o complexo que expressa a hegemonia da cultura patriarcal na vida moderna. Tal 

cultura se expressa em uma estrutura que tem no casamento monogâmico heterossexual 

o centro da ordem social a partir do século XV, “com a revolução econômica da qual 

saíram a sociedade burguesa e a psicologia do homem moderno” (LACAN, 2003, p.65).  

Na resolução do complexo de Édipo opera, simultaneamente, o recalque do desejo de 

ser parte do corpo da mãe (a separação definitiva do masculino de seu sentido feminino) 

e a sublimação do ideal do eu patriarcal pela busca da superação criativa da autoridade 

do pai. 

Bruscamente dejé de interesarme em los avatares de mi madre. Su 

presencia se incorporó a la totalidad de los movimientos de la casa, 

transformándose casi en un objeto más como prestadora de servicios. 

Incluso pensar por más de un segundo en ella me llenaba de una 

vergüenza que no era capaz de desentrañar (ELTIT, 2004, p.175). 
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A linguagem masculina, representada pelo discurso da psicanálise, disciplina o 

corpo e os símbolos associados ao masculino e o feminino. Converte María Chipia, a 

mestiça sudaca, no filho do Pai, da lei, da ordem e da autoridade. Contudo, a chegada de 

uma nova irmã, a intrusa preferida do pai, reaproxima María Chipia de sua indissociável 

conexão com o feminino. “El ancestral pacto se estrechó definitivamente, ampliándonos 

a todos los roles posibles: esposo y esposa, amigo y amiga, padre y hija, madre y hijo, 

hermano y hermana” (ELTIT, 2004, p.167). Tal pacto entre o feminino e o masculino 

sudaca, contudo, é ameaçado uma vez mais pela experiência pública, ou seja, pela 

ruptura com o confinamento do “quarto mundo” (o privado) em que se co-constituem os 

irmãos gêmeos.  

A vivência da alteridade fora do espaço da casa perturba a identidade dos 

irmãos, que não alcançam conectar-se com o mundo da escola e das ruas. Pertencem ao 

“quarto mundo”, espaço definido por Diamela Eltit como o espaço das energias más 

oprimidas pela cultura (GREEN, 2007, p.75). Contudo, também a casa, contaminada 

pela cumplicidade entre o pai e a irmã María de Alava, parece asfixiante. Tal angústia, 

no discurso do masculino, é atribuída à mãe sexualizada, da qual não conseguem se 

separar definitivamente. A experiência do prazer andrógino desafia qualquer 

prevalência do falo no processo de criação e gozo, expressando uma sexualidade híbrida 

e fragmentada, vivida como perversão no espaço dos signos dominantes que definem 

masculino e feminino: 

Como un antiguo y eficaz curandero me arrastré hasta su cama 

surcada de pestilencia y sufrimiento, y empecé a hablarle con el amor 

de um enfermo a una enferma, diciéndole que para mí ese otro o esa 

otra que me asaltó o asalté en la angosta calleja fue siempre ella, que 

en ningún momento estuvo fuera de mis sentidos, que estaba allí, que 

era ella, que éramos (ELTIT, 2004, p.183).   

Esta sexualidade que potencializa o ato de criar é herdada da mãe. De acordo 

com Mary Green (2007), a subversão da masculinidade criadora é um dos temas 

centrais do romance. A escrita latino-americana é filha da mãe (do confinamento do 

quarto mundo oprimido pelo poder), realizando-se como uma gestação artesanal desde o 

corpo das mulheres. Neste contexto, o discurso de autoridade do masculino é 

desestabilizado pela impossibilidade de separar-se do feminino. O desespero toma conta 

do gêmeo ao perceber sua contiguidade com os traços que julga desprezíveis da 

identidade feminina, tais como a inveja do pênis, o sangramento menstrual e a histeria. 

“Invadido también por la histeria, denuncié su patetismo feminino y su irrisorio 
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contacto con el mundo” (ELTIT, 2004, p.188). Diante da falência em sustentar a 

fronteira entre o masculino superior e o feminino inferior que pretende construir ao 

longo de todo seu discurso, o gêmeo vive a conexão como a morte de sua subjetividade: 

“Quería pensar, debía pensar el modo de separar mi vida. Ella quería arrastrarme hasta 

la enajenación suicida y donar al final mi cadáver. Me sentí mordido por ejércitos de 

hormigas que desfilaban por mi epidermis; me sentí, también, profundamente 

desdichado” (ELTIT, 2004, p.200). 

 Invadido pela presença da irmã, de seu simultâneo self e outro feminino, resta-

lhe ao gêmeo a utopia da androgenia, vivida na prazerosa simbiose entre os corpos 

masculino e feminino. Tal prazer se liga à sexualidade da mãe, liberada do domínio 

repressor do pai. Na transgressão dos limites assexuados da esposa e da mãe, a estrutura 

hegemônica da família é desestabilizada, abrindo espaço para outras semânticas de 

encontro e desencontro, narradas pela irmã gêmea. “Mi madre había entrado en un 

estado absolutamente profano y misterioso al descobrir el orden exacto de su deseo” 

(ELTIT, 2004, p.206). Humilhado pela desconstrução de seu discurso de 

disciplinamento e organização emprestado das narrativas hegemônicas sobre a família, 

o gêmeo aceita o desafio de tornar-se corpo sem palavra, cedendo o espaço de criação 

sudaca ao feminino. 

 A narrativa da irmã gêmea não pretende, diferente da do seu irmão, instituir a 

ordem das coisas, narrando linearmente a gênese da família sudaca. Não há referências 

temporais claras, nem presunção de linearidade na construção da subjetividade. Os 

processos se interpenetram temporal e espacialmente, expressando vozes circulares que 

não clamam autoridade sobre a definição de si e dos outros. No espaço da narrativa da 

irmã se explicitam os fundamentos da cultura sudaca, oprimida simultaneamente pelo 

poder dentro e fora da casa. O espaço de subversão deste poder é o corpo feminino 

liberado pelo prazer e reproduzido pela maternidade. “Me quedé atenta para cargar sus 

culpas, las mías, transportando la antigua y degradada humanidad sudaca sobre mi nuca. 

Cayendo. Cayendo explosionada” (ELTIT, 2004, p.218). 

 A separação (a utopia de totalidade e a autossuficiência do corpo que constituem 

o centro do enunciado psicanalítico atravessado pela narrativa masculina) não é uma 

questão para a irmã gêmea. O espaço dado a outras vozes problematiza a ideia de uma 

linguagem consciente que arroga os limites definitivos para o “self” e o “outro”. Os 
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“outros” sudacas invadem a narrativa da irmã gêmea, desestabilizando qualquer noção 

coerente de identidade. Para a narradora, o único espaço de resistência contra a 

violência imperialista é a conexão com os irmãos. Contudo, tal conexão é ameaçada 

pelo processo de expropriação pelo qual passa a pátria sudaca.  O sofrimento se 

intensifica ao ponto em que apenas duas soluções parecem possíveis: vender-se ou 

sucumbir ao destino de desaparecimento. Quebrando a conexão, a irmã, a mãe e o pai 

abandonam a casa para aceitar seu destino subalterno frente ao poder incandescente que 

toma conta do país. Assim, os irmãos gêmeos apenas podem contar um com outro para 

levarem a cabo o projeto de reprodução da pátria sudaca. “Le hablo, otra vez, del poder 

de la fraternidad sudaca y de cómo nuestro poder podría destruir a esa nación de 

muerte” (ELTIT, 2004, p.227).  

 A luta da mãe sudaca é ambivalente, entre morte e vida, entre redenção e 

condenação. “Mi cuerpo castigado por mi necesidad de duplicarme, mi cuerpo alterado 

por la certidumbre de la muerte” (ELTIT, 2004, p.239). O corpo da gêmea sudaca 

renega o sentido comum da maternidade na cultura latino-americana. Ressalta o 

sofrimento do corpo que sustenta a nova raça, desconstruindo qualquer ideia romântica 

em torno da experiência de ser mãe. Tal dor expõe o conflito entre mãe e filho na 

disputa do território de realização da identidade sudaca. Ou seja, denuncia a violência 

do processo de formação do tipo racial latino-americano, desestabilizando qualquer 

concepção harmônica do processo de mestiçagem. O sudaca mestiço, fruto do incesto 

fraternal transgressor, vai enfrentar a opressão a que está condenado seu corpo. “El 

asma, la calentura de los pechos. El asma y la asfixia. El sonido gutural del asma. Mi 

alma en la mira microscópica de la familia. El asma llega con la tos en cualquier 

momento y el niño se recoge aterrorizado por su futuro asmático” (ELTIT, 2004, p.236-

237). 

Na experiência da maternidade sudaca, entre gozo e padecimento, realiza-se a 

identidade chilena, em algum lugar entre 7 e 8 de abril (entre o cânone da literatura 

chilena e uma literatura de ruptura). Não há hierarquia, nem primazia, entre feminino e 

masculino, entre mãe e filho. Em uma relação horizontal, todos os sudacas se cuidam 

mutuamente, vendo o “outro” como parte de si, mas não se submetendo passivamente 

ao desejo fora do seu corpo. A cooperação empática entre cada membro da família é o 

caminho que se abre na direção da sobrevivência da cultura sudaca. Neste processo, 

indispensável é a subversiva simbiose entre masculino (o sentido comum da identidade 
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nacional centrado na soberania - separação) e feminino (a originalidade cultural da 

América Latina híbrida, ambígua e visceral - conexão): 

En el limite, llegué, siempre a horcajadas, a perder la noción del 

tempo, pues se disolvió la frontera entre exterior e interior y María 

Chipia se integró a mis estructuras neuronales. Perfectos, únicos, 

estuvimos, desde el amanecer hasta la noche avanzada 

encontrándonos hasta fundirnos. El niño sufría. Su sufrimiento, 

también, fue integrado por nosostros ya sin culpas, sin angustia, 

ausentes de todo mal. Fue un homenaje a la especie sudaca. Fue un 

manifesto. Fue una celebración dinástica, celebrando la pronta llegada 

del niño, quien ese día pudo conocer la inmensa fuerza de sus padres. 

El odio de sus padres (ELTIT, 2004, p.240-241).  

Resistência e criação desde o corpo da mãe  

 O Cuarto Mundo, desde o espaço privado e íntimo, expressa uma voz crítica 

original e perturbadora sobre o período de Transição no Chile. Tal momento, que se 

seguiu à derrota eleitoral de Augusto Pinochet em 1988, foi exaltado pelas vozes 

políticas hegemônicas como o término do período mais violento da história chilena. 

Contudo, discursos críticos, dentre os quais o de Diamela Eltit, apontam para os 

perigosos rumos que o Chile e a América Latina estavam tomando em nome da abertura 

democrática. A influência norte-americana legitimada e exaltada em uma série de 

reformas de viés neoliberal aproveitava-se da desmobilização da resistência diante das 

promessas de modernização e democratização. Diante do abandono da casa, ou seja, do 

conformismo e do entreguismo frente à invasão e à mercantilização do Chile, a 

resistência cultural vive precariamente na filha (na literatura) sudaca de Diamela Eltit: 

La ciudad colapsada es ya una ficción nominal. Sólo el nombre de la 

ciudad permanece, porque todo lo demás ya se ha vendido en el 

amplio mercado. (...). El dinero que cae del cielo apetece el vacío de la 

ciudad y cada una de las retóricas del vacío para sembrar el vacío 

sobre los campos, ya vendidos y definitivamente ajenos. El dinero 

caído del cielo entra directo por los genitales y las voces ancianas se 

entregan a un adulterio desenfrenado. El adulterio ha adulterado a la 

ciudad nominal, que se vende, se vende a los postores a cualquier 

costo. La transacción está a punto de concluir, y en el dinero caído del 

cielo está impresa, nitidamente, una sonrisa de menosprecio a la raza 

sudaca. Lejos, en una casa abandonada a la fraternidad, entre un 7 y 

un 8 de abril, diamela eltit, asistida por su hermano mellizo, da a luz 

una niña. La niña sudaca irá a la venta (ELTIT, 2004, p.245). 

 Eltit sabe que sua criação literária, filha sudaca da periferia do sistema 

econômico internacional, tem um preço desprezível. Conhece também as novas faces do 

autoritarismo que pretendem disciplinar sua escrita, tornando-a mercadoria atraente de 
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consumo para o mercado literário controlado pelas economias centrais. Entretanto, 

necessita escrever. A identidade da literatura chilena disciplinada na forma nascida em 

07 de abril, masculina, analítica e racional está em El Cuarto Mundo. Contudo, fiel à 

sua natureza sudaca, periférica e caótica, a “outra” escritora narra também a experiência 

de resistência da mãe através da reprodução, entre sofrimento e prazer, gestada no dia 

08 de abril. Em um caminho difícil, constrói-se uma escrita angustiada, que desloca a 

experiência de criar para a periferia da humanidade (o corpo feminino e a escrita da 

mulher latino-americana), desestabilizando a ordem centrada no masculino bélico, 

capitalista e imperialista.   
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