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Almanac of the Dead, da escritora Laguna Pueblo Leslie Marmon Silko, leva-nos a 

uma jornada por um complexo revisionismo histórico cujo condutor marginal desafia 

narrativas dominantes e questiona a legitimidade da formação dos Estados Unidos como 

nação. Em toda obra da autora predomina a voz indígena que denuncia 500 anos de 

ultrajes e perdas impostos pela colonização euro-americana. 

Em uma entrevista a Linda Newman em 1992, Silko sintetizou a reação que 

esperava do público-leitor de Almanac: “...leia e fique horrorizado”1. Seu objetivo, nesse 

livro, era registrar os “...quinhentos anos mais feios da história do mundo.”2 Dessa forma, 

explicou Silko, seu livro funcionaria como ogros Katchina3: máscaras de imagens 

monstruosas usadas por algumas comunidades indígenas�como artifícios para assustar, e 

por conseqüência, corrigir as crianças travessas.  

O presente trabalho destaca os recursos estéticos e estilísticos que possivelmente 

correspondem ao objetivo incisivo da autora, destacando a subjetividade corpórea como 

espaço de inscrição sócio-política, destacando a “economia política do corpo” (FOUCAULT, 

1987), ou seja, a representação do corpo na narrativa de Silko como produtora de 

sentidos que levem a reflexões e posicionamentos críticos relativos à dominação cultural e 

política. Não obstante, o eixo norteador dessa discussão parte da questão da violência 

como elemento determinante do exercício do poder que a autora quer acriminar. O ultraje 

sofrido pelos ameríndios desde o estabelecimento das colônias americanas, que se 

caracterizou pela violação da mãe terra, do espaço físico e dos corpos, concentra os 

conceitos de ‘força’ e ‘violação’ que se combinam no vocábulo ‘violência’4 e remete-nos ao 

modo como Silko descreve a colonização das Américas em Almanac: invasão, pilhagem, 

                                                 
1 SILKO, Leslie Marmon in Conversations with Leslie Marmon Silko, depoimento [1992] . Entrevistador: Linda 
Newmann  Fisher. Jackson, University of Mississipi Press, 2000, p. 109, tradução da autora. 
2 SILKO, Leslie Marmon in Conversations with Leslie Marmon Silko, depoimento [1992] . Entrevistador: Linda 
Newmann  Fisher. Jackson, University of Mississipi Press, 2000, p. 109, tradução da autora.                     
3 Segundo o “Dictionary of Native American Mythology” , “ogros Katchina” podem ser entendidos como 
espíritos dos mortos que são personificados em máscaras de figuras semelhantes a monstros, usadas por 
dançarinos.  
4 cf GARVER, 1972, p. 46-47. 
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devastação, assassinatos e, portanto, violação e violência. Imbuída à idéia de violação 

encontra-se a questão moral da violência ligada a direitos inalienáveis adquiridos 

naturalmente por todos os seres humanos: a preservação do corpo, a dignidade, a 

liberdade e o respeito, entre outros.  

Nesse sentido, Almanac é um gesto discursivo e simbólico que combate o discurso 

totalizante através da conexão da “[ ...]  estética ao campo político, da ideologia à 

figuração e dos tropos de ambigüidade e ironia às instâncias de ambivalência e formas de 

resistência política.” 5 

Analisando alguns personagens de Almanac podemos intensificar a presente 

investigação. No romance há o grupo dos “[ ...]  homossexuais brancos e selvagens que 

rapinam vítimas fracas e ingênuas para saciar sua cobiça por sexo, dinheiro e poder” 6. O 

que aparentemente pode ser interpretado como homofobia por parte da autora, na 

verdade funciona como uma metáfora à centralização androcêntrica que domina a 

sociedade ocidental. A exacerbação do ego desses personagens acentua a primazia do 

individualismo e ganância capitalista. Podemos citar Beaufrey, indivíduo que comercializa 

vídeos de tortura e mutilação sexual, descrito por Silko no seguinte trecho: “os outros não 

existiam para ele – eles eram apenas idéias que cruzavam sua consciência e 

desapareciam” (1991, p. 533). Insensível e isolado em seu próprio ego, Beaufrey é um 

usurpador de homens jovens e bonitos, visando totalmente à auto-indulgência. Seus 

amantes, inebriados por seu dinheiro e poder, não conseguem enxergar-se como objetos. 

Por serem presas fáceis, Beaufrey entedia-se facilmente com esses amantes e, 

 
When the young men bored Beaufrey, they angered him; and quite unintentionally 
Beaufrey was compelled to break them down. 
....................................................................................................... 
 
Beaufrey became aroused watching the young men break down. (SILKO, 1991, p. 560) 

 
Beaufrey destrói esses homens, manipulando-os até cometerem suicídio, como se 

ele fosse o diretor e o produtor de uma peça teatral com terríveis cenas de sangue e 

morte. Seus vídeos de mutilação genital, sodomia ou autópsia não proporcionam a ele o 

prazer que encontra nesses espetáculos ‘ao vivo’. No entanto, esses mesmos espetáculos 

eram fotografados por Beaufrey, uma tentativa impetuosa de captar a realidade para 
                                                 
5 Armstrong & Tennenhouse, 1989, p. 1, tradução da autora. 
6 CLAIR, Janet St. Cannibal Queers: The Problematics of Metaphor in Almanac of the dead. In: BARNETT, 
Louise K. & THORSON, James L. Leslie Marmon Silko, Albuquerque: University of New Mexico Press, 1999, 
p. 207, tradução da autora.  
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possivelmente reviver memórias que lhe proporcionam prazer. Simultaneamente aos 

relatos sobre esse personagem e seus registros sangrentos, temos a fotografia que se 

forma no imaginário do espectador. A linguagem da autora tende, de certa forma, ao 

hiper-realismo (UMBERTO ECO, 1984) pela descrição dos detalhes, pela intensa busca de 

provocar no leitor um sentido de apreensão da realidade, de interação com o momento 

narrado. Entendemos que seu objetivo ao lançar mão de tal recurso superlativo é 

provocar no leitor um olhar crítico sobre as possíveis atrocidades dos indivíduos de um 

mundo adoecido, orientado pelo paradigma do consumo e do poder. Além disso, segundo 

Clair (1999), é óbvio o canibalismo metafórico que se expressa através de Beaufrey, 

reiterado pelo fascínio que ele desenvolve por Albert Fish, o canibal de Long Island. 

Beaufrey identifica-se com o canibal, pois ambos pertencem à mesma posição social e 

ambos são indiferentes à vida ou à morte de outros seres humanos. Beaufrey aprende 

que na história européia, canibalismo e aristocracia sempre estiveram ligados. Por 

exemplo, recorda-se de Barba azul, o nobre que assassinava mulheres e expunha seus 

corpos pendurados por ganchos. Essa ligação poder-violência é expressa no dizer de 

Hannah Arendt: “...existe um consenso entre os teóricos políticos da esquerda e da direita 

de que a violência nada mais é do que a mais flagrante manifestação de poder. Toda 

política é uma luta pelo poder; o tipo de poder mais definitivo é a violência.”7 Outrossim, 

compreendemos que a maldade e a arrogância de Beaufrey transpõe os limites humanos, 

transformando-o em um monstro voraz e encarna um emblema da sociedade ocidental 

inescrupulosa, sexista, cruel e amoral, ou seja, a perspectiva que a autora quer enfatizar. 

Nesse sentido, o corpo, investido no campo político, é alvo da “microfísica do 

poder”8 colonial que tem na alteridade subalterna seu principal inimigo e que portanto 

deve ser eliminada. 

Abrindo o escopo dessa discussão para a questão do espaço no romance podemos 

afirmar que o território norte-americano, reespacializado na cidade de Tucson, é “um tipo 

de fronteira entre [ ...]  paz e guerra, alto capitalismo e tradição norte-americana, [ ...]  

entre produção e destruição”.9 Ou seja, dessa forma, o capitalismo e a estética 

entrelaçam-se no romance, através da narrativa da violência. Yuknavitch (2001) relaciona 

                                                 
7 ARENDT, Hannah Da Violência Trad. Bras. Brasília – Distrito Federal: Editora Universidade de Brasília, 
1985, (p.19). 
8 Termo emprestado a Foucault – Foucault, Michel, Microfísica do Poder Trad. Bras. Rio de Janeiro: Graal, 
2003, 18ª ed. 
9 YUKNAVITCH, Linda Allegories of Violence – Tracing the Writing of War in Late Twentieth-Century Fiction, 
New York: Routdledge, 2001, p. 109, tradução da autora. 
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Silko a Walter Benjamin, ao perceber nesses dois escritores visões críticas semelhantes ao 

capitalismo, afirmando que: [ ...]  history is a narrative of violence that can be traced from the 

position of the exile, capitalism generates productive forces that make its abolition both possible 

and necessary (p. 104). 

E, seja descrevendo as guerras ou criticando-as, a violência está presente em 

Almanac of the dead em sua busca pelo fim do capitalismo e da marginalidade cultural. 

Entretanto, essa violência é estendida, saturando diversas esferas da vida humana, e se 

manifesta na descrição de perversão sexual (pedofilia, zoofilia, incesto, masoquismo), 

vídeos de violência sexual (mutilação, assédio) e representação de corpos dilacerados ou 

violentados (fotografia de cadáveres ensangüentados, paralíticos, doenças, deformação). 

Sendo que, segundo a cosmologia indígena, os humanos e a terra estão conectados, a 

deformação dos corpos e a devastação da terra coexistem em um mundo de guerra e 

invasão. A terra reflete a destruição através de terremotos e secas: o controle econômico 

dos Estados Unidos justapõe-se ao sofrimento da natureza. Dessa forma, temos a história 

americana reprimindo a história de seus ‘outros’: os índios, os pobres, as classes 

trabalhadoras, os latinos.... 

Lecha, a personagem designada para traduzir os almanaques que resgatam a 

história indígena, recorda-se, já adulta, de uma passagem vivida com seu tio, o médico 

Frederico: 

 
“Lie down in here for a little nap,” Uncle Frederico said. “Take off your dress”.[ ...]  His breath 
smelled like sour wine and onions. He felt her stomach through her slip. [ ...]  
........................................................................................ 
He was leaning on the bed and she could feel him tiptoe [ ...] . Lecha had started to open her 
eyes, but this time Uncle Frederico had ordered them shut in a frightening tone. Still Lecha 
knew how to cheat at hide-and-seek; through slitted lids she saw he held something in his 
hand. One of his thick, dark cigars. Strange that he would want a cigar during an 
examination. (SILKO, 1991, p. 587)  

 
I ronicamente, Silko nomeia o personagem de ‘Uncle Frederico’: seu grau de 

parentesco com Lecha, escrito com letra maiúscula, intensifica seu posicionamento 

familiar. Entretanto, esse tio que supostamente deveria proteger e cuidar de suas 

sobrinhas (Zeta e Lecha), o que corresponde à imagem desse parente em nossa 

sociedade, é ‘desconstruído’, invertido, enfatizando a crueldade no ato de pedofilia. Lecha, 

então com quatorze anos, não antecipa a ameaça de uma armadilha sexual, e permite ser 

examinada pelo médico Uncle Frederico. Pelos olhos de Lecha menina, percebemos sua 

inocência e conseqüente vulnerabilidade, ou seja, Lecha encontra-se à mercê de um 

pervertido. A descrição da cena se dá passo a passo, trabalhando paulatinamente com a 
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reação emocional do leitor. De um lado tem-se a inocência da menina (ao imaginar que 

Uncle Frederico tem um charuto nas mãos), e de outro, o asco e o horror ao imaginarmos 

a ‘espessura’ do pênis adulto, a ponto de machucar a genitália infantil com a penetração. 

O clímax da cena, no entanto, fica no deferimento, pois o ato sexual em si não é descrito, 

repercutindo a abertura no escopo das reações do leitor, uma vez que suas emoções 

dependerão de seu posicionamento. Por outro lado, a pedofilia e o incesto caracterizam 

transgressões abominadas em nossa cultura. Não obstante, a sexualidade periférica de 

Uncle Frederico reflete sua marginalidade cultural: filho de pai mexicano (Guzman) e mãe 

indígena (Yoeme). Ou seja, as fronteiras sócio-culturais que não consegue romper 

resultam no crime de incesto e pedofilia, barreira mais fácil de ser transposta. O que Silko 

procura mostrar é a ‘caixa de Pandora’ que foi aberta pelos colonizadores. Isto é, segundo 

a autora iniciou-se com a chegada dos Europeus o reino do ‘Death-Eye Dog’, uma 

entidade temporal, cujo apetite sexual invertido, inclusive por molestar crianças, afetou os 

seres humanos com “impulsos normalmente vistos em animais selvagens” (1991, p. 251). 

Não obstante, Freud caracterizou o molestador adulto como covarde ou impotente (1969, 

p. 27), o que o levaria a transformar crianças em seus objetos sexuais. Traduzindo esse 

dizer de Freud para a narrativa de Silko, encontramos a declaração de que “a época de 

Death-Eye Dog era masculina e portanto tendia a ser, de certa forma, fraca e muito cruel” 

(SILKO, 1991, p. 25).10 Uncle Frederico, fraco e covarde, é apenas um homem que ficou 

vulnerável à implacabilidade de Death-Eye Dog e passou a reproduzir a baixeza e 

crueldade desse mito. Novamente a articulação hiper-realista da autora é o fio de Ariadne 

a nos conduzir pelos caminhos da violência, nesse caso sexual, ao provocar sentidos 

capazes de trazer à tona as comoções latentes de seus leitores. 

No trecho abaixo encontramos Trigg, personagem dono de uma clínica de plasma 

sangüíneo e centro de doação de órgãos, utilizando-se de um ardil ‘peculiar’ na aquisição 

de doadores: 

 
Trigg had paid extra if the victim agreed. Trigg gave him a blow job while his blood filled 
pint bags; the victim relaxed in the chair with his eyes closed, unaware he was being 
murdered. [ ...]  Trigg blames the homeless men. Trigg blames them for being easy prey. He 
holds their jizz in his mouth until he gags. They got a favor from him. To go out taking 
head from him. He doubted any of them could hope for a better death. They were human 
debris. Human refuse. Only a few organs of sufficient quality for transplant use. (SILKO, 
1991, p. 444) 

 

                                                 
10 Todas as traduções do original em inglês são da autora. 
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O nome ‘Trigg’ é repetido diversas vezes, destacando o poder e a agência do 

dominador, assim como sua tirania.  A única construção de voz passiva no trecho (...he 

was being murdered...) refere-se à vítima, enfatizando sua impotência diante da situação 

descrita. Não obstante se estabelece um paradoxo: os poderosos entendem que a vítima, 

cujo direito à escolha foi arrancado, “opta” por sua condição - O personagem atribui-lhes 

a culpa de serem ‘easy prey’. Questões sócio-políticas são inexistentes ou irrelevantes a 

esse personagem. Sua crueldade intensifica-se ao relatar que o modo como promove o 

assassinato de suas vítimas é um privilégio a esses. Concebe os sem-teto como ‘human 

debris’ e ‘human refuse’: ao desumanizá-los, justifica sua violência. O binômio rico-pobre 

é descrito em tom pérfido, aproximando o leitor do ultraje vivido pelas minorias sociais. A 

‘serenidade’ de Trigg, durante o ato criminoso, leva-nos a perceber que “a ausência de 

afetividade age sobre nós de modo desconcertante e macabro” (KAYSER, 1986, p. 34). 

A nulidade afetiva de Trigg caracteriza sua monstruosidade e pela sua postura de 

assassino frio somos acometidos de repulsa e horror. A linguagem chula ou rebaixada 

como ‘blow job’ ou ‘jizz’ tem a capacidade de burlar criticamente o texto acadêmico, 

levando-nos a associá-la à baixeza subjacente ao ser humano, representada através de 

Trigg. É também notória a crítica ao capitalismo, pois Trigg concebe os sem-teto segundo 

um olhar comodificador sobre seu sangue e órgãos. Por conseguinte, Trigg espelha uma 

sociedade adoecida sob os efeitos do capitalismo que inflige a violência através do 

exercício transparente e transcendente de autoridade, destacando-o como um ícone de 

crueldade, disposto a vampirizar sua alteridade. Os efeitos do terror grotesco dessa cena 

descortinam a maximização dos efeitos do poder e a violência associada a ele, parte 

inerente ao cenário político do mundo ocidental hiperbolizado em Almanac. 

Além de Trigg, outros personagens evocam uma ausência da perspectiva afetiva. O 

personagem Beaufrey, por exemplo, produz vídeos de aborto, cujos maiores 

colecionadores são o grupo ‘anti-aborto’. A crueldade de Beaufrey revela-se no prazer em 

elaborar tais filmes e em observar a reação dos expectadores: 

 
Beaufrey watched the creatures grimace and twist away from the long needle probes and 
curette´ s sharp spoon. Million-dollar footage. He liked to watch it again and again to see the 
faces of the lobbyists’ assistants. Lush, doe-eyed things that hadn´ t yet had their damp, 
pink rims and swollen, purple petals violated by stainless-steel rods and warty pricks. 
(SILKO, 1991, p. 102) 

 
Pejorativamente, Beaufrey refere-se aos fetos como ‘criaturas’. Ou seja, Beaufrey 

assume-os como seres vivos, mas de certa forma desumanizados, o que reflete a 
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dualidade ser humano versus animal presente nas figuras grotescas. A conotação 

econômica ‘million-dollar footage’ demonstra o capitalismo selvagem inscrito no 

personagem: o ser-humano é apenas uma mercadoria, por exemplo, uma jóia 

“lush[ ...] things”. Os olhos da vítima intensificam sua característica como ser vivo, 

testemunha do ato no qual será vitimizado, enfatizando o assassinato em forma de 

aborto. A intensidade da violência figura-se na menção aos objetos perfurocortantes 

(agulha, instrumento de cureta, fórceps). 

Ao fazermos uma leitura figurativa da descrição dos fetos como ‘rims’ ou ‘purple 

petals’, ficamos em dúvida se há referência metafórica ou metonímica: é o corpo todo 

sendo descrito ou apenas a parte sexual feminina? Esbarramos assim no significado 

dualístico da ironia. Segundo Linda Hutcheon (2000, p. 92) “ao interpretar a ironia, 

conseguimos oscilar e oscilamos muito rapidamente entre o dito e o não dito.” O não dito, 

nesse caso, repousa na metáfora de aborto como estupro. Isto é, Silko nomeia os objetos 

cirúrgicos com sinônimos dos coloquialismos para se referir ao pênis (rod, pricks), 

instrumentos esses que corromperão o feto. Há ocorrência de sarcasmo na adjetivação 

dos bastões como ‘inoxidáveis’ (stainless), igualmente traduzidos por ‘puro’, ‘sem-

mancha’, ‘imaculado’, descrições incongruentes a armas de um crime. Quaisquer 

respostas emocionais ocorrem na interação do leitor com as imagens às quais o texto irá 

lhe remeter, pois essa cena, assim como os outros trechos descritos anteriormente nessa 

discussão, não é encerrada na narrativa. 

Podemos levantar dois pontos críticos nessa passagem. O primeiro deles, a prática 

invasiva do aborto pode ser uma metáfora da violência colonial causada à terra. O outro 

pode significar uma crítica à sociedade patriarcal, na qual a mulher delicada e indefesa é 

‘coisificada  ́(HUTCHEON, 2000) pelo homem. 

 O que está em jogo é a denúncia que Silko faz à hipocrisia masculina ocidental, 

imbuída na crueldade grotesca dessa cena. Ou seja, os mesmos homens que mantêm as 

leis sobre os corpos e que regulamentam “o brasão da sexualidade contida, muda e 

hipócrita” (FOUCAULT, 2003, p. 9), violam suas próprias leis, sob a máscara do cidadão 

respeitável. Segundo o raciocínio de Foucault, podemos ver retratada nessa passagem 

uma relação entre sexo e poder. Em outras palavras, os mesmos indivíduos que 

regulamentam as imposições repressivas sobre o sexo, sejam elas advindas do governo, 

igreja ou escolas, acabam por exercer o duplo poder da manutenção e da transgressão. 

Tais indivíduos não são punidos por suas infrações, sendo essa mais uma afirmação de 
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seu poder. Outra questão em jogo é o poder em relação ao “direito de morte e poder 

sobre a vida” (idem, p. 125). Por muito tempo os pais de família gozaram do privilégio de 

dispor da vida de seus filhos e escravos, uma vez que a tinham dado. No excerto em foco, 

tem-se o tirano que sente prazer em apoderar-se da vida para imediatamente suprimi-la. 

Beaufrey expressa essa idéia ao afirmar que os filhos são propriedades privadas dos pais 

e esses, portanto, dispõem do direito de “esmagar-lhes a cabeça ou abusar de suas 

vaginas” (SILKO, 1991, p. 536). Acima de tudo, Beaufrey despreza os sentimentalismos 

no relacionamento de pais e filhos (sua única ressalva é com relação aos pobres, que por 

não terem outros bens, é natural que tenham sentimentos com relação aos filhos, mesmo 

porque não hão de tê-los por muito tempo, uma vez que crianças pobres têm sobrevida 

curta). Beaufrey generaliza a crueldade humana, declarando que “apreciar vídeos de 

tortura é admitir a verdade” (SILKO, 1991, p. 538). A versão de Silko para tal verdade é o 

retrato de uma sociedade degenerada. 

�
&RQVLGHUDo}HV�ILQDLV� �

A violência tropológica que reflete a descrição da sociedade americana por Silko 

leva o leitor a uma imagética de força capaz de gerar o riso sarcástico, escárnio, repulsa 

e, finalmente, o horror. O modo como Silko representa o devassamento dos direitos 

indígenas discursivamente é igualmente violento: a sociedade eurocêntrica é delineada de 

maneira caricaturesca, pois as aberrações, os vícios, os crimes, os assassinatos e a 

corrupção são apresentados com um generalismo hiperbólico.  

Silko regozijou-se com o fato de que Almanac of the Dead pareceu corresponder 

aos adjetivos ‘profético’ e ‘apocalíptico’, recebidos de seus críticos. Publicado em 1991, 

Almanac parece ter antecipado o levante dos zapatistas maias em chiapas11, ocorrido em 

1994. Na época da publicação do livro, já ocorria em Chiapas uma extrema desigualdade 

na distribuição de terras, mas não havia indícios da organização de uma rebelião. A 

marcha pacífica liderada pelos irmãos gêmeos em Almanac vincula-se ao mundo 

extratextual com três marchas (também pacíficas) que ocorreram em Chiapas, logo após 

a publicação do livro. Nesse raciocínio, podemos conceber Almanac of the Dead como um 

meio plausível para entender os eventos globais do mundo contemporâneo. Ao mesmo 

tempo a violência manifestada nos corpos dos personagens de Almanac nos dá um retrato 

da sociedade adoecida que Silko pretende ressaltar. Podemos dizer que a realidade 

                                                 
11 Cf. Donnelly, 1999, p. 247-248. 
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ocidental se alimenta da violência para compensar a fragilidade de seu poderio. Não 

bastam os corpos docilizados, empregando aqui um termo de Foucault, mas é preciso 

eliminar a alteridade, fazendo do corpo o alvo principal da exacerbação do poder político. 

Nesse sentido podemos refletir sobre a fragilidade dominante que necessita da eliminação 

de seu outro para assegurar seu lugar. Além disso, há que se indagar acerca da 

desarticulação dos mecanismos do poder coercitivo e de sua ascendência sobre os corpos. 

Porventura devemos então entender que o saber, como nos ensinou Foucault, está 

diretamente ligado às relações de poder. Dessa forma, que nosso trabalho como 

educadores vise a instrumentalização dos indivíduos como sujeitos do conhecimento, 

combatentes da violação de seus corpos e de sua condenação ao ostracismo. Nesse 

raciocínio, entende-se que Almanac potencialmente cumpre seu objetivo de desempenhar 

uma função catártica na sociedade ocidental, conscientizando-a do caminho caótico pelo 

qual se envereda o mundo sob o domínio euro-americano, para que essa mesma 

sociedade evite a ocorrência do espetáculo atroz apresentado no cenário do livro.   

�5HIHUrQFLDV��
ARENDT, Hannah. Da violência. Trad. Bras. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1985. 
ARMSTRONG, Nancy; TENNENHOUSE, Leonard, eds. The violence of representation. 
Literature and the history of violence. London: Routledge, 1989. 
ARNOLD, Ellen L. Conversations with Leslie Marmon Silko. Jackson: University Press of 
Mississipi, 2000. 
BARNETT, Louise K.; THORSON, James L. Leslie Marmon Silko. Albuquerque: University of 
New Mexico Press, 1999. 
ECO, Umberto. Viagem na irrealidade cotidiana. Trad. Bras. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1984, 5ª ed.  
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I. A vontade de saber. Trad. Bras. Rio de 
Janeiro: Graal, 2003, 15ª ed. 
___. História da sexualidade 2. O Uso dos Prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 2001, 9ª ed. 
___. História da sexualidade 3. O cuidado de si. Rio de Janeiro: Graal, 1999, 6ª ed. 
___. Os anormais Trad. Bras. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
___. Vigiar e punir. História da violência nas prisões. Trad. Bras. Petrópolis: Vozes, 1987, 
31ª ed. 
FREUD, Sigmund O Ego e o Id. Uma neurose demoníaca do século XVII e outros 
trabalhos. Vol. XIX (1923-1925). Trad. Bras. Edição Standard Brasileira Das Obras 
Psicóticas Completas de Sigmund Freud, Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
___. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Trad. Bras. Rio de Janeiro: Imago, 1969. 
GARNER, Newton What Violence Is In GOULD, James A & IORIO, John J. (eds.) Violence 
in modern literature. San Francisco, California: Boyd & Fraser, 1972, p. 45-61. 
KAYSER, Wolfgang O Grotesco. Trad. Bras. São Paulo: Perspectiva, 1986.  
PAIVA, Raquel & MUNIZ, Sodré. O império do grotesco. Rio de Janeiro: Mauad, 2002. 
SILKO, Leslie Marmon Silko. Almanac of the dead. New York: Simon & Schuster, 1991. 



 10  

___. Yellow Woman and a beauty of the spirit. Essays on Native American Life Today. 
New York: Touchstone, 1997. 
YUKNAVITCH, Lidia Allegories of violence: tracing the writing of war in late twentieth-
century fiction. New York: Routledge, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


