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RESUMO 

 
 
A presente dissertação objetiva investigar a maneira em que sujeitos diaspóricos ficcionais da 
obra How the García Girls Lost their Accents (1992), de Julia Alvarez (1950 – ), negociam o 
embate entre duas culturas – a caribenha, oriunda da República Dominicana, no Caribe, e a 
estadunidense, proveniente dos Estados Unidos da América, já que aparentemente espelha “a 
dor daqueles que se encontram divididos entre terras natais e línguas maternas” (IYER, 1993, 
p. 46). As implicações desta negociação na vida do imigrante são questões relevantes na 
escrita de Alvarez. A autora leva em consideração o uso das memórias da esfera familiar 
como uma das estratégias essenciais empregadas por escritores imigrantes para rememorar 
sua(s) identidade(s). A significância da escrita das reminiscências do âmbito familiar é 
observada como um meio de apresentar a coletividade da escrita imigrante e, mais importante, 
como um meio que escritores imigrantes de diferentes lugares usam para se sentirem 
conectados uns com os outros. Do mesmo modo, leva-se também em consideração a questão 
da língua na construção da identidade imigrante para buscar entender onde as irmãs García se 
posicionam no mundo contemporâneo, visto que o bilinguismo é um fator chave na 
negociação que agencia entre suas porções caribenha e estadunidense. Dentre os autores 
estudados, citamos Homi K. Bhabha (1990, 1996, 2003, 2005), Stuart Hall (2001, 2003), Julia 
Kristeva (1994), Salman Rushdie (1990, 1994), Sonia Torres (2001, 2003) e outras 
contribuições que foram imprescindíveis para a finalização desta pesquisa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Caribenha. Literatura Estadunidense. Imigração. Escrita de 
Imigrantes. Julia Alvarez. 
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ABSTRACT 

 

This master’s thesis aims at investigating the way in which diasporic subjects in the novel 
How the García Girls Lost their Accents (1992) cope with the clash of two cultures – the 
Caribbean one, from the Dominican Republic, and the North-American one, from the U.S., as 
well as the implications of such negotiations in the lives of immigrants, once it apparently 
depicts “the plight of those who are torn between mother-lands and mother-tongues” (IYER, 
1993, 46). At the same time, the implications of such negotiations in the lives of immigrants 
are relevant issues in the writing of Julia Alvarez. For this, there is the analysis of the uses of 
family memories as one of the main strategies immigrant writers possess to recall their 
identities. Moreover, this thesis will also consider the language issue for the construction of 
the immigrant identity insofar as bilingualism is a key factor in the negotiation the García 
girls must effect between their Caribbean and their American halves in order to understand 
where they stand in the contemporary world. In order to build a theoretical framework that 
supports this master’s thesis, we list the works of Homi K. Bhabha (1990, 1996, 2003, 2005), 
Stuart Hall (2001, 2003), Julia Kristeva (1994), Salman Rushdie (1990, 1994), Sonia Torres 
(2001, 2003) among other contributions that were crucial to the completion of this academic 
research. 
 
KEYWORDS: Caribbean Literature. North American Literature. Immigration. Immigrant 
Writing. Julia Alvarez. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em minha graduação no curso de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), cursei a disciplina “Literatura de Imigrantes nos EUA” entre outras disciplinas de 

literaturas de expressão inglesa exigidas pelo curso. Nessa disciplina, três grupos de 

imigrantes foram estudados: os árabes, os latinos e os asiáticos. Meu interesse pelo grupo de 

imigrantes latinos foi maior por ter vivido no estado do Texas, nos EUA, como estudante 

bolsista em um intercâmbio acadêmico entre a Universidade do Texas em Austin e a 

Universidade Federal de Minas Gerais. Durante a minha graduação sanduíche, pude observar 

a forma com que os imigrantes mexicanos viviam em território estadunidense e as 

implicações de ser estrangeiro nos Estados Unidos da América.  

A disciplina analisou vários autores de origem latina, dentre eles Chérrie Moraga, 

Dolores Prida, Julia Alvarez, Helena María Víramontes e Richard Rodriguez. O romance How 

The García Girls Lost Their Accents (1992), de Julia Alvarez, foi uma das obras adotadas no 

curso, apesar de não ter sido estudada na íntegra. Optei por ler todo o romance com a intenção 

de posteriormente desenvolver uma pesquisa sobre suas personagens e o impacto da 

imigração sobre elas. 

Relembrar e imaginar são atos praticados por imigrantes no intuito de tentarem 

compreender seu local de pertencimento dentro dos territórios da nova localidade em que 

vivem, a partir dos traços culturais próprios do lugar em que nasceram. Relembrar, de certa 

forma, faz com que os imigrantes, ao recordarem do que eles já foram um dia, tenham a 

chance de voltar àquilo que já lhes aconteceu. De outra forma, o desejo de imaginar permite 

que os imigrantes se projetem para o que está para acontecer, para o que seu futuro pode ser. 

Com isso, é neste constante diálogo entre relembrar e o desejo de imaginar que os imigrantes 

possivelmente encontram um lugar seguro, um ambiente no qual eles se sentem mais 

confortáveis com sua condição de sujeitos. A memória se torna o elo entre o que os imigrantes 

foram um dia e o que eles ainda irão ser e, assim, reforça a condição limiar que eles parecem 

ocupar: o estado do entre-lugares. 

Julia Alvarez expõe, numa dupla perspectiva, o mundo que os imigrantes 

supostamente adquirem em razão da imigração: o que significa pertencer e estar de fora ao 

tentar construir um novo mundo junto àquele que advém de seu coração (RUSHDIE, 1991). 

Alvarez debate sobre a questão dos imigrantes serem considerados “not quite” (IYER, 1993, 

p. 46) [insignificantes] (IYER, 1993, p. 46, tradução nossa) por meio de diferentes caminhos: 
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o romance retrata diversos episódios ocorridos antes e após o exílio da família García, que 

deixara a República Dominicana devido à ditadura de Trujillo. Como resultado deste exílio, 

ela descreve a constate busca pela identidade das personagens, já que a família García mora 

nos Estados Unidos, mas viajam regularmente para a República Dominicana; o lugar de suas 

raízes.  

De acordo com Suárez, “Alvarez’s writing exposes her plight of identity, caught 

between assimilation in the U.S. mainstream culture and contestation of the very mechanisms 

of assimilation into the mainstream culture” (SUÁREZ, 2004, p. 117). [a escrita de Julia 

Alvarez expõe a dor de sua identidade, presa entre a assimilação na cultura hegemônica dos 

EUA e a contestação de tais mecanismos de assimilação da cultura hegemônica] (SUÁREZ, 

2004, p. 117, tradução nossa). Assim, nesses episódios, em parte paradigmáticos do processo 

de imigração de outros grupos, as expectativas dos imigrantes em relação aos Estados Unidos 

tanto destroem quanto reforçam os estereótipos existentes na percepção estadunidense e 

caribenha da família García. Cada personagem do livro revela atitudes diferentes em relação 

ao exílio que, durante suas vidas, mudam suas percepções do que significa ser dominicana, do 

que significa ser estadunidense e, finalmente, do que é ser dominicana-estadunidense, ou seja, 

um sujeito hifenizado (SUÁREZ, 2004). 

Na contemporaneidade, escritores imigrantes utilizam a memória como um dos 

principais recursos da sua escrita, uma vez que tais escritores usam suas reminiscências para 

tentar compreender onde se posicionam ao agenciar seus múltiplos espaços. A escrita, então, 

emerge como uma possibilidade de se delinear um lugar onde os imigrantes não se sintam 

unhomed (BHABHA, 2003), ou seja, deslocados, já que os mesmos se permitem relembrar o 

que eles quiserem e esquecer o que eles desejarem: os imigrantes esquecem porque não 

desejam relembrar (BHABHA, 2003). Este é possivelmente um dos poucos momentos em que 

os imigrantes possuem controle do que eles são, pois não se encontram subjugados por 

questões como a de terem que se adaptar a certos costumes e padrões do novo território em 

que vivem, de falar um certo idioma, de se comportar de um jeito ou de outro que concorde 

com o que é esperado pela sociedade hegemônica. Dessa forma, a revisvescência da memória 

através da escrita imigrante passa a ter uma chance de abrandar a ferida aberta pela imigração.  

A presente dissertação objetiva investigar a maneira em que sujeitos diaspóricos 

ficcionais da obra How the García Girls Lost their Accents (1992), de Julia Alvarez, 

negociam o embate entre duas culturas – a caribenha, oriunda da República Dominicana, no 

Caribe, e a estadunidense, proveniente dos Estados Unidos da América, já que aparentemente 

espelha “a dor daqueles que se encontram divididos entre terras natais e línguas maternas” 
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(IYER, 1993, p. 46). Ao mesmo tempo, as implicações desta negociação na vida do imigrante 

são questões relevantes na escrita de Alvarez. Para tal, leva-se em consideração o uso das 

memórias da esfera familiar como uma das estratégias essenciais empregadas por escritores 

imigrantes para rememorar sua(s) identidade(s). Alvarez, em sua obra, reflete 

genealogicamente sobre a condição imigrante da família García uma vez que ela não descreve 

somente as memórias das irmãs García seja nos EUA ou na República Dominicana.  

A autora se lembra de estórias que as García ouviram de suas tias, tios, avós etc. 

Além disso, a significância da escrita das reminiscências do âmbito familiar é observada 

como um meio de apresentar a coletividade da escrita imigrante e, mais importante, como um 

meio que escritores imigrantes de diferentes lugares usam para se sentirem conectados uns 

com os outros. Do mesmo modo, leva-se também em consideração a questão da língua na 

construção da identidade imigrante para buscar entender onde as irmãs García se posicionam 

no mundo contemporâneo, visto que o bilinguismo é um fator chave na negociação que 

agenciam entre suas porções caribenha e estadunidense.   

Para cumprir este objetivo, esta dissertação se organiza em três capítulos. O primeiro 

intitulado “Cruzando fronteiras culturais, linguísticas e geográficas: a escrita imigrante e seus 

sujeitos diaspóricos” no qual trata-se do escritor imigrante como testemunha de fatos 

importantes de seu grupo étnico, o modo como o escritor imigrante organiza sua escrita e sua 

condição de sujeito diaspórico, inserido em um entre-lugar e depois, especificamente, do 

modo como a escritora Júlia Alvarez faz isso em sua obra How the García Girls Lost their 

Accents. Além disso, há também uma análise cuidadosa dos fatores proeminentes da 

imigração, especialmente o fator bilinguismo, dentro da Escrita Imigrante, a fim de abordar as 

consequências do bilinguismo e seus reflexos na construção da identidade dos sujeitos 

hifenizados por meio da escrita diaspórica de autores como a própria Julia Alvarez, já que 

Alvarez nomeia-se uma escritora caribenha-estadunidense vivendo nos EUA. 

O segundo capítulo intitulado “Sempre há algo no meio: mediações da fronteira na 

narrativa de How the García Girls Lost their Accents” tem como objetivo avaliar a maneira 

que escritores imigrantes como Julia Alvarez abordam a questão das mediações entre 

fronteiras para construir seus romances na contemporaneidade. Para tanto, faremos um estudo 

comparativo entre o romance estudado nesta dissertação e o conto “The Courter” (1994) 

escrito por Salman Rushdie a fim de demonstrar que a imigração e suas possíveis 

consequências são temáticas recorrentes e, de certa forma, similares entre escritores 

diaspóricos.     
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No terceiro e último capítulo da dissertação intitulado “Personagens fronteiriças: a 

construção das personagens de How the García Girls Lost their Accents face à imigração”, 

investigamos o impacto da imigração nas personagens do romance de Julia Alvarez. Há 

primeiramente apontamentos sobre o capítulo do livro alvareziano que relata a saída repentina 

da família García da República Dominicana e sua imigração para os Estados Unidos. Em 

seguida, embasamos a escolha de estudarmos as personagens Carla, Sandra, Yolanda e Sofía 

por meio do trabalho de Candido (2009). Finalizamos o capítulo com as pontuações sobre o 

impacto da imigração na construção das identidades das irmãs García ao fazermos 

considerações sobre a forma que as meninas agenciam suas porções dominicana e 

estadunidense a partir da seleção de capítulos em que as filhas de Carlos e Laura García 

aparecem como foco principal da narrativa. 

Para finalizar, a conclusão da dissertação é redigida com o intuito de demonstrar as 

considerações finais a respeito da importância da obra How the García Girls Lost their 

Accents no cenário literário em geral e, principalmente, sua relevância à Escrita de Imigrantes. 
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CAPÍTULO I 

 

 

CRUZANDO FRONTEIRAS CULTURAIS, LINGUÍSTICAS E 

GEOGRÁFICAS: A ESCRITA IMIGRANTE E SEUS SUJEITOS DIASPÓRICOS 

 

 
To live in the Borderlands means you 
are neither hispana india negra española 
ni gabacha, eres mestiza, mulata, half-breed 
caught in the crossfire between camps 
while carrying all five races on your back 
not knowing which side to turn to, to run from; 
 
(…) 
 
Living in the Borderlands means you fight hard to 
resist the gold elixir beckoning from the bottle, 
the pull of the gun barrel, 
the rope crushing the hollow of your throat;     
 
(…)   
 
Gloria Anzaldúa, “To Live in the  Bordelands means 
you”  

 

       

Quem é capaz de prever como será o futuro de uma família? Especialmente se tal 

família migra para um país com costumes nunca antes vivenciados? Diferente das narrativas 

tradicionais que trazem uma estrutura e uma sociedade bem organizadas, o romance ficcional 

How the García Girls Lost their Accents (1992), da escritora Julia Alvarez, retrata histórias 

mais próximas à realidade, uma vez que expõe a negociação de uma família caribenha com a 

sua nova vida nos Estados Unidos. Neste capítulo, há o interesse em investigar a maneira em 

que sujeitos diaspóricos ficcionais negociam o embate entre duas culturas – a caribenha, 

oriunda da República Dominicana, no Caribe, e a estadunidense, proveniente dos Estados 

Unidos da América; assim como as implicações de tal negociação na vida do imigrante, uma 

vez que são questões relevantes na escrita de Julia Alvarez. 

A obra How the García Girls Lost their Accents espelha “the plight of those who are 

torn between mother-lands and mother-tongues” (IYER, 1993, p. 46) [a dor daqueles que se 
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encontram divididos entre terras natais e línguas maternas] (IYER, 1993, p. 46, tradução 

nossa), um dos aspectos mais proeminentes da condição do imigrante. Com isso, o principal 

objetivo deste primeiro capítulo é discutir a representação ficcional de imigrantes caribenhos 

no romance How the García Girls Lost their Accents, de Julia Alvarez. Através da análise 

desse romance, a discussão acontece principalmente baseada no impacto da imigração nas 

personagens femininas e na maneira como estas lidam com suas identidades hifenizadas nos 

EUA. Para tanto, leva-se também em consideração a questão da língua na construção da 

identidade imigrante para buscar entender onde as irmãs García se posicionam no mundo 

contemporâneo, visto que o bilinguismo é um fator chave na negociação que agenciam sua 

hibridez discursiva.  

 

1.1 – O Testemunho dos Escritores Imigrantes  

 

É recorrente, na história da literatura, que encontremos escritores que fazem de sua 

condição de imigrante matéria de sua escrita literária. Essa escrita se apresenta como 

testemunho que mescla realidade e ficção, memória coletiva e individual. Este modo de 

escrita possibilita que grupos imigrantes se identifiquem com a obra desses escritores, tais 

como Salman Rushdie, Jumpha Lahiri, Michael Ondaatje, Bharati Mukerjee, entre muitos 

outros. Esse fenômeno é particularmente importante no decorrer do século XX. 

Um dos principais fatores que permitem que grupos de imigrantes se identifiquem 

com os escritores que discutem sobre sua condição diaspórica é o distanciamento de seu país 

de origem. Esta distância geográfica é o que possibilita que os escritores imigrantes façam uso 

de suas reminiscências para se deslocarem da nova terra que habitam para a sua terra natal, 

muitas vezes de um continente para o outro. Segundo Molloy (2003), “este distanciar-se do 

lugar de origem [...] deve ser visto conjuntamente com um sentido muito particular de 

história, aquele que leva, [...], a privilegiar os “últimos olhares” a um passado pessoal no qual 

se busca incorporar o leitor” (MOLLOY, 2003, p. 271). E para ser capaz de ver o que se foi 

experienciado em seu país de origem, escritores imigrantes têm que constantemente se 

deslocar para a esfera de suas memórias.   

Com efeito, são os movimentos originados na distância ocasionada pelo afastamento 

do país de origem vivenciada por imigrantes que, como proposto por Salman Rushdie (1990), 

proporcionam aos imigrantes a aquisição de uma nova percepção em relação à sua terra natal: 
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por meio da metáfora da tela de cinema, os imigrantes ganham uma nova perspectiva de seu 

lugar de origem, uma percepção primordialmente resgatada por meio de suas reminiscências:  

 

“Suppose yourself in a large cinema, sitting at first in the back row, and 
gradually moving up, … until your nose is almost pressed against the screen. 
Gradually the stars’ faces dissolve into dancing grain; tiny details assume 
grotesque proportions; … it becomes clear that the illusion itself is the 
reality.” The movement towards the cinema screen is a metaphor for the 
narrative’s movement through times towards the present, and the book itself, 
as it nears contemporary events, quite deliberately loses deep perspective, 
becomes more ‘partial’ (RUSHDIE, 1990, p. 13). 
 

[“Imagine-se em um grande cinema, sentado primeiramente na última fileira, 
e, gradualmente se movendo para frente ... até que seu nariz seja quase 
imprensado na tela. Os rostos das estrelas se dissolvem progressivamente em 
grãos dançantes, pequenos detalhes assumem proporções grotescas; ... torna-
se claro que a ilusão em si é a realidade.” O movimento em direção à tela do 
cinema é a metáfora dos movimento das narrativas através dos tempos em 
direção ao presente, e o livro por si só, uma vez que aproxima eventos 
contemporâneos, muitas vezes deliberadamente perde-se uma perspectiva 
profunda, tornando-se mais ‘parcial’] (RUSHDIE, 1990, p. 13, tradução 
nossa). 

 

O ato de se pensar ou repensar o passado é algo que possivelmente aproxima os seres 

humanos, já que o passado pode ser um território perdido na mente de um indivíduo, que pode 

ser restaurado por meio de suas memórias. Contudo, “the writer who is out-of country and 

even out-of language may experience this loss in an intensified form” (RUSHDIE, 1990, p. 

12) [o escritor que se encontra fora de seu país e até mesmo fora de sua língua pode vivenciar 

tal perda de forma mais intensificada]. (RUSHDIE, 1990, p. 12, tradução nossa). Com isso, de 

acordo com a metáfora da tela de cinema, indivíduos deslocados de seu país de origem por 

quaisquer motivos, tendem a observar sua pátria com olhares diferentes, ao tentar procurar um 

ponto de partida em seu passado, um ponto que lhes proporcionará o impulso para entender 

quem eles são ao reviver as memórias que possuem de seu passado. 

Tal fragmento inicial de memória necessita ser um lugar comum não somente para o 

escritor imigrante em si, mas também para os sujeitos a quem ele provavelmente se refere. Na 

esfera familiar, a casa que os escritores imigrantes habitaram se torna uma área recorrente de 

suas reminiscências, uma vez que “abrigar o passado sob um teto significa que já se tem um 

teto para começar” (MOLLOY, 2003, p. 272). Esse telhado, entretanto, pode não estar 

inteiramente relacionado ao espaço físico uma vez habitado pelo escritor – a casa em si – mas 

também à vizinhança, às ruas; o país de origem se torna o primeiro ponto para o ato reviver. 

Interessante perceber que, ao se distanciarem do lugar de onde vieram, imigrantes e, por 
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consequência, escritores imigrantes, tendem a olhar seu país de origem e também seu passado 

como uma necessidade, algo necessário a fim de renovar o passado; refigurando-o como um 

entre-lugar contingente que inova e interrompe a situação do presente. Reis (2011) assegura 

que: 

 

[...] há a intervenção do presente do [escritor imigrante] no relato do 
passado: a rememoração se faz com os olhos do presente, com a consciência 
do desaparecimento gradual das tradições nativas; da invasão da economia 
transnacional [...]. Aí quem assume a narrativa é o narrador moderno, 
pertencente a uma comunidade que já vivenciou intensamente a perda da 
aura: trata-se agora do narrador que, embora comprometido com a sua 
narração, já não atua como um narrador tradicional, pois busca o espaço-
tempo perdido ainda iluminado pela experiência da aura. Esse é o narrador 
discutido por Benjamim em “Sobre alguns temas de Baudelaire”, artigo em 
que analisa Proust, em cuja obra veria a dramaticidade da busca do tempo 
perdido, ou seja, do tempo aurático. Essa busca se caracteriza pela distância, 
pela separação dos momentos rememorados, enfim, pelo movimento 
incessante entre a reconquista e a perda do espaço-tempo cercado pela aura 
(REIS, 2011, p. 37-38).  

 

Mesmo assim, alguns escritores imigrantes acreditam que o passado se torna um 

lugar seguro para regressarem, mas se esquecem que o local que deixaram, ainda que 

seguramente preservado em suas memórias, foi acometido de mudanças da mesma forma que 

os escritores imigrantes em si passaram por transformações ao se deslocarem para um país 

estrangeiro. Segundo Said (1996): 

 

The  exile  therefore  exists  in  a  median  state,  neither  completely  at one  
with  the  new  setting  nor  fully disencumbered of the old, beset with half-
involvements and half-detachments, nostalgic and sentimental on one level, 
an adept mimic or a secret outcast on another (SAID, 1996, p. 49).  
 

[[o] exílio, portanto, existe em um estado mediano, nem completamente 
sintonizado com o novo ambiente nem plenamente desvencilhado do antigo, 
cercado de meios-envolvimentos e meios-desligamentos, nostálgico e 
sentimental por um lado, um assimilado experiente ou um excluído secreto 
por outro] (SAID, 1996, p. 49, tradução nossa). 

 

Com isso, apesar da capacidade de ver suas casas a partir de diversos lugares 

semânticos, imigrantes parecem fazê-lo de maneira nostálgica. Essa aparente nostalgia sobre 

suas casas é que proporciona o choque que muitos imigrantes experimentam ao regressar para 

seus lares de origem. A ideia de que tudo se manteve da mesma maneira desde o dia em que 

partiram realça o sentimento de deslocamento dos imigrantes mesmo em seu local de origem, 

haja vista que eles preservam suas casas em suas memórias “contra a mudança, retirando-a da 
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circulação histórica, ao mesmo tempo que celebra o fato de que, por esta mudança, ele[s] e as 

novas gerações que representa[m] agora habitam a casa e hão de forjar a nova história (...)” 

(MOLLOY, 2003, p. 276). É por meio deste sentimento contraditório que os escritores 

imigrantes constroem a sua verdade, verdade possibilitada pelo uso de suas reminiscências. 

Pelo fato de usarem suas memórias para restabelecer o que já foram e o que são, os escritores 

imigrantes se utilizam de sua verdade imaginativa (RUSHDIE, 1990, p. 10). 

Embora os imigrantes não sejam capazes de recuperar o que perderam ao deixar seu 

país de origem, esta verdade imaginativa proporciona a sensação de pertencimento ao 

imigrante, uma vez que eles criam um lugar novo em sua memória onde se sentem 

pertencentes. Não é necessário dizer que, a verdade imaginativa dos escritores imigrantes, 

despertada por sua memória, se apresenta repleta de equívocos: como uma característica 

natural dos seres humanos, não percebemos as coisas como um todo, já que possuímos 

percepções fragmentadas do mundo e, por essa razão, não há um escritor imigrante que possa 

retratar a verdade universal, pois sua verdade é a descrição da maneira como percebem o 

mundo que habitam. 

Nesse sentido, o escritor imigrante tem a consciência de que ele nunca obterá uma 

verdade precisa de seu passado. Na realidade, os escritores imigrantes nunca atingirão a 

verdade universal uma vez que sua visão fragmentada e memória falível permitirão que eles 

somente se lembrem de fragmentos do que eles já foram. Nesse movimento de se voltar ao 

passado para entender o presente e, aparentemente, se compreenderem, quaisquer resquícios 

de memória adquirem um grande valor: 

 

The shards of memory acquired greater status, greater resonance, because 
they were remains, fragmentation made trivial things seem like symbols, and 
the mundane acquired minimum qualities. There is an obvious parallel here 
with archeology. The broken pots of antiquity, from which the past can 
sometimes, but always provisionally, be reconstructed, are exciting to 
discover, even if they are pieces of the most quotidian objects (RUSHDIE, 
1990, p. 12).   
 

[Os fragmentos de memórias adquiriram grande status, enorme ressonância, 
uma vez que são resquícios, a fragmentação fez com que coisas triviais se 
tornassem símbolos, e que o mundano adquirisse qualidades mínimas. Há 
uma comparação óbvia aqui com a arqueologia. Os vasos quebrados de 
antiguidade, de onde o passado pode às vezes, mas sempre provisoriamente, 
ser reconstruído, são descobertas emocionantes, mesmo que sejam peças de 
objetos mais cotidianos] (RUSHDIE, 1990, p. 12, tradução nossa).  
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Sendo assim, quaisquer lembranças que os imigrantes consigam obter são 

valorizadas. A natureza parcial da memória permite que os imigrantes recordem somente 

partes de fragmentos das suas reminiscências como pedaços de um espelho quebrado. Ao usar 

os fragmentos de seu espelho quebrado, o espelho como uma metáfora de sua memória, os 

imigrantes, no entanto, têm a habilidade de reconstruir seu passado no momento em que 

passam a escrever o que viveram e o que têm vivido. 

 

1.2 – Escrita Imigrante: “Fofoca Familiar” 

 

Ao usar a memória como um dos mecanismos para escrever as suas estórias, os 

escritores imigrantes fazem o uso de suas reminiscências e de seus conhecimentos. Suas 

reminiscências estão relacionadas às experiências que viveram e, por esta razão, através da 

escrita, poderão refletir sobre elas. Já o conhecimento do escritor imigrante tem relação com 

algo que ele teve a chance de ter conhecimento por meio do que lhe foi dito por alguém de sua 

família. Geralmente é um fato que o escritor “ouviu dizer” de seu pai, sua mãe ou seu parente, 

mas não teve participação alguma. Molloy (2003) chama essas informações e conhecimentos 

recebidas pelos escritores de “fofoca familiar” (MOLLOY, 2003, p. 258).  

E é através desta “fofoca familiar”, que a identidade do escritor imigrante começa a 

ser construída. Em suas narrativas, esses escritores se aproveitam do conhecimento que 

possuem sobre o que aconteceu com suas famílias e com eles mesmos, ainda que não sejam 

capazes de se lembrar de tudo por completo. É por meio deste aproveitamento, entretanto, que 

os escritores imigrantes sentem que vêm de algum lugar, um lugar ao qual eles pertenceram 

algum dia, e que, ao ouvir as “fofocas familiares”, sentem-se conectados a ele novamente.  

Do mesmo modo, Molloy (2003) define o termo “fofoca familiar” como uma 

reflexão genealógica, uma vez que serve para evocar o passado da família do escritor 

imigrante não somente para descrever a estória de sua família, mas sim para retratar as 

questões do lugar de onde eles vieram por meio das situações de seu dia a dia. Assim, “(...) 

nestes trechos de fofoca familiar, o ilustre torna-se cotidiano, fala-se do pai da pátria no 

mesmo plano em que se fala do aguadeiro com seus barris carregados por cavalos” 

(MOLLOY, 2003, p. 258). 

A escritora Julia Alvarez pode ser um exemplo do que diz Molloy em seus estudos. 

Alvarez reflete genealogicamente sobre a condição imigrante da família García uma vez que 

ela não descreve somente as memórias das irmãs García seja nos EUA ou na República 
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Dominicana. Alvarez se lembra de estórias que as García ouviram de suas tias, tios, avós etc. 

As personagens de sua obra How the García Girls Lost their Accents, [Como as irmãs García 

perderam seu sotaque, tradução nossa], são sempre lembradas de sua origem caribenha por 

terem saído da Republica Dominicana, não se esquecem que pertencem a família García e, 

mesmo morando nos EUA, as meninas têm que honrar seu sobrenome. As primeiras páginas 

do romance de Julia Alvarez apresentam aos leitores a árvore genealógica das irmãs García, 

da qual a origem é desenhada a partir do galho principal auto intitulado “The Conquistadores” 

e, então, dividido em dois outros galhos: o da família “de la Torre”, pertencente à família de 

Laura García, mãe das irmãs García, e o da família “García”, de seu pai, Carlos García 

(ALVAREZ, 1992).  

Sendo descendente de uma família abastada na ilha caribenha da República 

Dominicana, como relembra a autora, “[i]n those days we had a fine yard that lots of other 

children would have given their right arms to play in [...]” (ALVAREZ, 1992, p. 279) 

[naquele tempo nós tínhamos um ótimo quintal do qual muitas crianças dariam seus braços 

direitos para brincar [...] (ALVAREZ, 1992, p. 279 (grifo da autora), tradução nossa), Carla, 

Sandra, Yolanda e Sofia García desenvolvem uma grande conexão com sua família e seus 

ancestrais, um sentimento que elas levam para os EUA e do qual são constantemente 

relembradas a fim de não permitir que elas “desonrassem” ou “manchassem” o sobrenome de 

sua família nem nos EUA nem na República Dominicana. 

Ao ter que carregar o peso de pertencer à família García na República Dominicana, 

Carla, Sandra, Yolanda e Sofia García começam a sofrer com a sua condição de fazer parte da 

família García nos EUA. Por ter que manter as tradições de sua terra natal, espera-se que as 

irmãs García se comportem da mesma forma como foi criada e educada sua mãe, Laura 

García: com fortes hábitos caribenhos. Contudo, tais hábitos são considerados exagerados e 

ultrapassados pela sociedade hegemônica estadunidense. De acordo com a tradição hispano-

caribenha, o respeito à família vem acima de tudo, já que é ele que faz com que um indivíduo 

entenda, em qualquer lugar ou em qualquer momento de sua vida, quem ele é. 

Estadunidenses, por outro lado, tendem a não compreender tal dependência na família, uma 

vez que, aparentemente, costumam ser mais individualistas. Em sua obra não ficcional 

Something to Declare [Algo a Declarar, tradução nossa], Julia Alvarez menciona tal embate: 

 

“Why put up with it?” our American friends counseled. “Be your own 
person!” But how could we survive outside our family? We had been raised 
as members of a family, not just individuals. It’s as if our faces, our hands, 
feet would disappear if we cut ourselves off from their originals. In fact, the 
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ultimate threat my parents could hurl at us was that they would “disown” us 
(ALVAREZ, 1998, p. 121). 
 

[“Por que aturar isto?” nossos amigos estadunidenses nos aconselhavam. 
“Seja você mesma” Mas como nós conseguiríamos sobreviver fora de nossa 
família? Tínhamos sido criadas como membros de uma família, não como 
indivíduos. Era como se nossos rostos, nossas mãos, pés desaparecessem se 
fossemos cortados de nossas origens. Na verdade, a ameaça derradeira que 
meus pais poderiam lançar sobre nós era que eles nos “renegariam”] 
(ALVAREZ, 1998, p. 121, tradução nossa). 

 

Da mesma forma demonstrada por Alvarez acima, as irmãs García não conseguiam 

se imaginar como um indivíduo único nos EUA, já que seus pais sempre reforçam o respeito à 

la família3. Em um país onde aparentemente a relação entre pessoas, suas conexões no 

trabalho, não são estabelecidas por questões familiares, os estadunidenses enxergam a relação 

que as irmãs García possuem com sua família como algo prejudicial às suas personalidades. 

De acordo com Alvarez (1998): 

 

“How would you disown a child” a therapist once asked me, and she didn’t 
mean the question rhetorically, in a plaintive way; she was truly curious. In 
English, in the United States of America, such a threat sounded implausible; 
in fact, it sounded operatic and old-world and un-American. There was also 
the tinkle of money in the phrase, disowning as disinheriting, as if we were 
still connected to old money whose flow would stop coming to us now that 
we had done the unthinkable. But my sisters and I knew exactly what was 
meant. It meant if we went off with male friends for a weekend, we didn’t 
have a mother and father, or by extension, la familia, to come back to. It 
meant if we moved in with boyfriends, we were no longer “part of the 
family”; we were “dead to the clan”; we couldn’t come and ask our father’s 
blessing on this deathbed … (ALVAREZ, 1998, p. 121). 
 

[“Como se renegaria uma criança” uma terapeuta me perguntou uma vez, e 
ela não me questionou retoricamente, de forma lamentosa; ela estava 
realmente curiosa. Em inglês, nos Estados Unidos da América, tal ameaça 
soava inverossímil, na verdade, soava operística e anciã e anti-Americana. 
Também  havia o tinido de dinheiro na frase, renegar como deserdar, como 
se ainda estivéssemos ligadas à herança que pararia de vir a nós agora que 
tínhamos feito o inimaginável. Mas minhas irmãs e eu sabíamos exatamente 
o que significava. Significava que se nós saíssemos com amigos homens no 
final de semana, não teríamos uma mãe e um pai, ou por extensão, la 
familia, para regressar. Se nós fossemos morar com nossos namorados, não 
faríamos mais parte da família, estaríamos mortas para o clã; não nos 
permitiriam pedir a benção de nosso pai em seu leito de morte ...] 
(ALVAREZ, 1998, p. 121, tradução nossa). 
 

                                                 
3 Meu itálico. Utilizo o itálico pois Julia Alvarez faz o uso do mesmo por todo o seu romance ao destacar o termo 
la família para se referir a família das personagens no Caribe. 



 Matias 27 

Com isso, o sentido de ainda fazer parte da República Dominicana, mesmo exiladas 

nos EUA sem um maior laço referencial com a sua família estendida, além de seus próprios 

pais, se mantêm durante o crescimento das irmãs García em solo estrangeiro, por meio de sua 

forte criação cultural caribenha: 

 

They had been raised in a culture where this was what parents did to a child 
who broke their hearts. They clipped off that branch from the family tree in 
order to protect the honor of the larger family. Or at least they threatened to 
do so – the branch would soon discover that it could not survive detached 
from its progenitors. (ALVAREZ, 1998, p. 122). 
 

[Tinham sido criados em uma cultura em que isto era o que os pais faziam 
com um filho que lhes partisse o coração. Eles cortariam aquele galho da 
árvore genealógica para proteger a honra da grande família. Ou pelo menos 
eles ameaçavam fazê-lo – o galho logo descobriria que não conseguiria 
sobreviver separado de seus progenitores.] (ALVAREZ, 1998, p. 122, 
tradução nossa). 

 

Assim, a necessidade de contar o que acontecia com a família García e, de certa forma, 

descrever o que ela mesma vivenciou é o que está profundamente representado na escrita de 

Julia Alvarez: sua condição imigrante. 

 

1.3 – Escrita Imigrante: Memória familiar e Memória Coletiva 

 

Não foi sempre que a reflexão sobre o passado da América Latina se deu por meio da 

escrita da genealogia e de questões familiares. No século XIX, os escritores estavam mais 

preocupados em transmitir o que, de fato, havia realmente acontecido com seu povo, seu país 

em geral e não o que pessoas em particular haviam vivenciado, ou seja, experiências de uma 

família em particular.  Pouco espaço era reservado às memórias pessoais e à história, ou fatos 

históricos, se tornavam mais importantes do que estórias individuais.  

Porém, as histórias deixadas de lado no século XIX são aquelas que dão início à 

história do século XX. Os parâmetros no século XX começam a mudar e a noção de história 

passa a se misturar com a noção de nossa própria existência: as memórias de nosso passado, 

independente de nossas nacionalidades, se combinam com as nossas identificações (TORRES, 

2003). Portanto, ao contar histórias de irmãs que imigraram para os EUA e, de alguma forma, 

descrever a sua própria história familiar, o passado de Julia Alvarez adquire a significância do 

passado de um grupo, que possivelmente possa ter encarado questões que outros imigrantes 

tenham vivenciado. 
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Julia Alvarez já foi questionada sobre o fato do passado de alguns escritores 

imigrantes apresentarem questões semelhantes ao vivido por outros imigrantes. Ela foi 

inquirida sobre as similaridades entre o discurso dos imigrantes, mesmo que venham de um 

lócus diferente de enunciação. Mais uma vez em seu livro não ficcional, Something to 

Declare [Algo a declarar, tradução nossa], Alvarez apresenta ensaios escritos por ela como 

resposta para as muitas questões feitas por seus leitores para tentar entendê-la, como escritora 

imigrante. Em “Doña Aída, with Permission”, Alvarez retrata o momento em que ela foi 

convidada pela Associação de Estudos Caribenhos para palestrar sobre a sua condição de 

escritora “Dominicana-Estadunidense”.  

Para fazer o contraponto com sua experiência, também foi convidada para o evento 

Aída Cartagena Portalatín, famosa escritora da República Dominicana, considerada uma 

escritora dominicana “pura” por escrever somente em Espanhol. Pelo fato de ser rotulada 

como uma escritora “Dominicana-Estadunidense”, Julia Alvarez escreve em Inglês e, por esta 

razão, é questionada por Aída: “Eso parece mentira que una dominicana se ponga a escribir en 

inglés. Vuelve a tu país, vuelve a tu idioma. Tú eres dominicana” (ALVAREZ, 1998, p. 171) 

[“Parece mentira que uma dominicana se disponha a escrever em inglês. Volte a seu país, 

volte para seu idioma. Você é dominicana”] (ALVAREZ, 1998, p. 171, tradução nossa). Ao 

tentar justificar os motivos que a levam a escrever em inglês e, de vez em quando, inserir 

palavras em espanhol em sua escrita, Julia Alvarez responde à pergunta feita por Aída na 

conferência ao escrever o ensaio “Doña Aída, with Permission”: 

 

Donã Aída, con su permiso. Doña Aída, with your permission. I am not a 
Dominican writer. I have no business writing in a language that I can speak 
but have not studied deeply enough to craft. […] And though I have read 
Pablo Neruda and César Vallejo and Julia Burgos and Ana Lydia Vega and 
Aída Cartagena Portalatín, I can only admire what they do in Spanish. I 
cannot emulate their wonderful mastery of that language. No, I am not a 
Dominican writer or really a Dominican in the traditional sense. I don’t live 
on the island, breathing its daily smells, enduring its particular burdens, 
speaking its special dominicano. In fact, I would tell a different story and 
write poems in a different rhythm if I lived and worked there, ate there, 
made love there, voted there, dried my tears there, laughed my laughter 
there. If daily what I heard was Ay instead of Oh, if instead […] what I saw 
were colors so bright I’d have to look twice at things to believe they were 
real (ALVAREZ, 1998, p. 172). 
 

[Dona Aída, com sua permissão. Dona Aída, com sua permissão. Eu não sou 
uma escritora dominicana. Não me interessa escrever em uma língua que eu 
consigo falar, mas não estudei o suficiente para manusear. [...] E embora eu 
tenha lido Pablo Neruda e César Vallejo e Julia Burgos e Ana Lydia Vega e 
Aída Cartagena Portalatín, eu só posso admirar o que eles fazem em 
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Espanhol. Não posso competir com a sua maravilhosa habilidade linguística. 
Não, eu não sou uma escritora dominicana ou dominicana em seu sentido 
tradicional. Eu não moro na ilha, a respirar seus cheiros cotidianos, a 
carregar seus fardos particulares, a falar seu dominicano. Na realidade, eu 
escreveria uma estória diferente e escreveria poemas em um ritmo diferente 
se eu vivesse e morasse lá, comesse lá, fizesse amor lá, votasse lá, enxugasse 
as minhas lágrimas lá, gargalhasse lá. Se eu ouvisse diariamente Ay ao invés 
de Oh, se em vez disso [...] eu visse cores tão luminosas que me fariam olhar 
duas vezes para coisas para acreditar que elas fossem reais] (ALVAREZ, 
1998, p. 172 (grifo da autora), tradução nossa). 

 

Na resposta citada acima, observa-se as diversas razões pelas quais Alvarez não 

acredita que lhe seja permitido o rótulo de escritora dominicana. Contudo, o comentário de 

Aída sobre o fato de a autora escrever em inglês permite a Alvarez refletir que mesmo tendo 

sido escolarizada em língua inglesa, lido Emily Dickson, Toni Morrison, William 

Shakespeare, não se percebe também como uma escritora estadunidense. Não uma escritora 

estadunidense que nasceu nos EUA com raízes e tradições de uma cidade pequena como 

Kentucky ou Illinois (ALVAREZ, 1998). Assim, a escritora se utiliza das vantagens de se 

manter em ambos os lados do hífen quando rotulada de escritora “dominicana-estadunidense”: 

 

It’s a world formed of contradictions, clashes, cominglings – the gringa and 
the Dominican, and it is precisely that tension and richness that interests me. 
Being in and out of both worlds, looking at one side from the other side […] 
These unusual perspectives are often what I write about. A duality that I 
hope in the writing transcends itself and becomes a new consciousness, a 
new place on the map, a synthesizing way of looking at the world 
(ALVAREZ, 1998, p. 173). 
 

[É um mundo formado por contradições, confrontos, misturas, a gringa e a 
dominicana, e é precisamente essa tensão e riqueza que me interessa. 
Estando dentro e fora de ambos os mundos, olhado para um lado do outro 
lado [...] Estas perspectivas extraordinárias são sobre o que eu 
frequentemente escrevo. Uma dualidade que eu espero transcender da escrita 
e se tornar uma nova consciência, um novo lugar no mapa, uma forma 
sintetizante de se olhar o mundo] (ALVAREZ, 1998, p. 173, tradução 
nossa). 

 

E é esta nova consciência que proporciona a chance de que escritores imigrantes de 

lócus de enunciação diferenciados compartilhem de um discurso parecido. Como a própria 

argumenta: 

 

I would propose that this multicultural perspective […] is the perspective of 
some of the most interesting writers of the late twentieth century: Salman 
Rushdie in London, Michael Ondaatje in Toronto, Maxine Hong Kingston in 
San Francisco, Seamus Heaney in Boston, Bharati Mukherjee in Berkeley, 
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Marjorie Agosin in Wellesley, Edwidge Danticat in Brooklyn. We’re a 
mobile world; borders are melting; nationalities are on the move, often for 
devastating reasons. A multicultural perspective is more and more the way to 
understand the world (ALVAREZ, 1998, p. 173). 
 

[Eu diria que esta perspectiva multicultural [...] é a perspectiva de alguns dos 
escritores mais interessantes do final do século XX: Salman Rushdie em 
Londres, Michael Ondaatje em Toronto, Maxine Hong Kingston em São 
Francisco, Seamus Heaney em Boston, Bharati Mukherjee em Berkeley, 
Marjorie Agosin em Wellesly, Edwidge Danticat em Brooklyn. Nós somos 
um mundo em movimento: as bordas estão se desintegrando, nacionalidades 
estão se movendo, e muitas vezes por razões devastadoras. Uma perspectiva 
multicultural é cada vez mais a melhor forma de se compreender o mundo] 
(ALVAREZ, 1998, p. 173, tradução nossa). 

 

Por esse motivo, em contraste com o que era promovido pelos escritores do século 

XIX, os escritores imigrantes do século XX revivenciam suas memórias particulares para 

atingir a coletividade, uma vez que  

 

de um lado, [há] a memória individual, auto-abastecedora e por vezes 
solipsista, que guarda detalhes da vida pessoal, como relíquias, (...) de outro 
lado, a memória coletiva que deseja preservar o passado de uma comunidade 
da qual, como testemunha auto-designada, o autobiográfico é sempre 
privilegiado” (MOLLOY, 2003, p. 265).  

 

Nesse sentido, o passado do escritor se torna, de alguma forma, o passado de sua 

comunidade. Com isso, os escritores imigrantes sabiamente revivenciam suas memórias, já 

que as mesmas possibilitam que sujeitos em situação semelhante possam se referir ao passado 

do escritor e, dessa forma, se identificar com tais escritores. 

 

1.4 – A condição dos sujeitos diaspóricos 

 

O romance de Julia Alvarez descreve a vida de quatro meninas: Carla, Sandra, 

Yolanda e Sofía García, que foram forçadas a migrar para os EUA por causa do exílio de seu 

pai, Carlos García. O Sr. García participou de uma conspiração para derrubar a ditadura de 

Rafael Trujillo, um dos períodos mais corruptos e opressores da República Dominicana.  

Devido ao exílio, as irmãs García adquirem uma nova percepção sobre sua condição 

diaspórica. Avtar Brah (1996, p.181) afirma que ““the word [diaspora] embodies a notion of a 

centre, a locus, a ‘home, from where the dispersion occurs. It evokes images of multiple 

journeys” (BRAH, 1996, p. 181) [a palavra [diáspora] incorpora uma noção de um centro, um 
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lócus, uma ‘casa’ de onde a dispersão ocorre. Evoca imagens de jornadas múltiplas] (BRAH, 

1996, p. 181, tradução nossa).  

As personagens de How the García Girls Lost their Accents também experimentam 

jornadas múltiplas, uma vez que começam a vivenciar uma nova existência nos EUA, 

algumas na infância e outras na adolescência. Com isso, elas passam a negociar entre sua 

porção caribenha e sua porção estadunidense, buscando por suas identidades. Por toda a obra 

elas passam por situações que um imigrante possivelmente pode experimentar nessa nova 

localidade: a aquisição da língua local – o inglês –; o contato com os estadunidenses e sua 

sociedade; a manutenção de suas tradições de origem, apesar da tendência à assimilação da 

cultura estadunidense e o consequente processo de se tornarem bilíngues; assim como o 

enfrentamento com o passado que parece assombrar a família García. Carlos García, o pai das 

García, era acometido de inúmeros pesadelos com o seu passado e sua terra natal: 

 

“¿Qué pasa? ¿Qué pasa? There was terror in his [Carlos García’s] voice, the 
same fear she [Laura]’d heard in the Dominican Republic before they left. 
They had been watched there; he was followed. They could not talk, of 
course, though they had whispered to each other in fear at night in the dark 
bed. Now in America, he was safe, a success even; his Centro de Medicina 
in the Bronx was thronged with the sick and the homesick yearning to go 
home again. But in his dreams, he went back to those awful days and long 
nights, and his wife’s screams confirmed his secret fear: they had not gotten 
away after all; the SIM had come for them at last (ALVAREZ, 1992, p. 
139).   

 

[Qual é o problema? Qual é o problema? Havia terror em sua voz [na de 
Carlos García], o mesmo medo que ela [Laura] já havia ouvido na República 
Dominicana antes de partirem. Eles tinham sido vigiados lá; ele foi seguido. 
Eles não podiam falar sobre isso, é claro, apesar de sussurrarem um para o 
outro com medo à noite na cama escura. Agora, nos Estados Unidos, ele 
estava a salvo, além de bem-sucedido; seu Centro de Medicina no Bronx 
estava repleto de doentes com seus anseios de voltar para casa. Mas em seus 
sonhos, ele regressava para aqueles dias terríveis e noites longas, e os gritos 
de sua esposa confirmaram seu medo secreto: eles não haviam conseguido 
escapar depois de tudo; os militares do SIM tinham vindo capturá-los, 
finalmente] (ALVAREZ, 1992, p. 139, tradução nossa). 

 

Nesse sentido, a experiência da família García é indubitavelmente paradigmática 

para o processo de imigração de outros grupos. A condição do imigrante, retratada em How 

the García Girls Lost their Accents, tem sido bastante discutida por escritores 

contemporâneos, tais como Salman Rushdie, Michael Ondaatje, Bharati Mukherjee, Marjorie 

Agosin, entre outros, dado que uma preocupação relevante da escrita de imigrantes é o 

indivíduo considerado como “outro” no contexto hegemônico social. Para Sonia Torres 
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(2001), o mundo tem vivido um momento de reorganização de fronteiras nacionais devido ao 

impacto da globalização (TORRES, 2001). Por consequência, a noção de identidade também 

tem mudado: no século XIX, os latino-americanos queriam se livrar dos parâmetros europeus; 

já no século XX, a identidade latino-americana tem sido marcada pelo impacto do 

neocolonialismo estadunidense em seus países: 

 

O neocolonialismo, a nova máscara que aterroriza os países do Terceiro 
Mundo em pleno século XX, é o estabelecimento gradual num país de 
valores rejeitados pela metrópole, é a exportação de objetos fora de moda na 
sociedade neocolonialista, transformada hoje no centro da sociedade de 
consumo, Hoje, quando a palavra de ordem é dada pelos tecnocratas, o 
desequilíbrio científico, pré-fabricado; a inferioridade é controlada pelas 
mãos que manipulam a generosidade e o poder, o poder e o preconceito 
(SANTIAGO, 2000, p. 15). 

 

As identidades e, por consequência, a cultura dos países latino-americanos do século 

XX passam a ser construídas a partir de seu relacionamento com a nova ordem hegemônica de 

poder transferida para os Estados Unidos devido à impactante influência econômica, social e 

cultural sob outros países. Nesse sentido, Torres (2001) ressalta que: 

 

Edward Said postula a impossibilidade de se estudar “cultura” sem associá-
la ao imperialismo, porque uma das características do mundo contemporâneo 
é o fato dele ter produzido mais refugiados, migrantes e exilados do que 
qualquer outra época da história, a maioria em consequência dos grandes 
conflitos pós-coloniais (e neocoloniais, no caso dos EUA) e imperialistas, 
resultando em uma superposição de territórios, em um entrelaçamento das 
diferentes histórias, tanto da cultura dominante quanto das subculturas que 
compartilham o mesmo espaço geográfico. [...] [É], em grande medida, 
devido aos impérios que as culturas se envolvem umas com as outras, 
gerando as culturas híbridas, heterogêneas, das nações modernas. [...] [O] 
entrecruzamento de histórias nacionais, a partir da conquista, da migração e 
das diásporas dos povos sobre o planeta, gera formas outras de contar 
(TORRES, 2001, p. 10-11). 

 

Em sua obra, Julia Alvarez possibilita a análise das consequências do discurso 

neocolonialista estadunidense, que na maioria das vezes silencia a voz dos imigrantes. 

Segundo Torres (2001), 

 

[...] o rótulo étnico [...] serve como índice da ansiedade de homogeneização 
[estadunidense], que costuma colocar os seus “outros” sob um mesmo 
guarda-chuva étnico, sem levar em conta as diferenças nacionais, culturais e 
raciais desses povos – que, na maior parte das vezes, vivem dentro do 
território hegemônico porque foram conquistados em sua própria terra (como 
é o caso dos mexicanos-americanos, ou chicanos nos EUA), ou porque são 
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exilados políticos ou imigrantes que lá vivem, em consequência da 
colonização ou da política externa desses países (TORRES, 2001, p. 10). 

  

Ademais, Alvarez é uma escritora que problematiza a situação do imigrante nos 

EUA, visto que ela escreve sobre imigrantes que foram forçados a abandonar seu país de 

origem para morar nos Estados Unidos, devido à intervenção da sociedade estadunidense na 

sua terra natal (FLORES; YÚDICE, 1992): 

 

Yoyo stood before both of them [Carlos and Laura], blocking their views of 
the soldiers in helicopters landing amid silenced gun reports and explosions 
[on TV]. A few weeks ago it had been the shores of the Dominican 
Republic. Now it was the jungles of Southeast Asia they [the United States] 
were saving (ALVAREZ, 1992, p. 144). 
 

[Yoyo parou na frente de ambos [Carlos e Laura], bloqueando os seus 
olhares dos soldados em helicópteros pousando em meio a relatos de armas 
silenciosas e explosões [na TV]. Algumas semanas atrás havia sido o litoral 
da República Dominicana. Agora eram selvas do Sudeste da Ásia que eles 
[os Estados Unidos] foram salvar] (ALVAREZ, 1992, p. 144, tradução 
nossa). 
 

Assim, Alvarez fornece uma análise crítica sobre os movimentos diaspóricos no 

mundo atual e as consequências de tais deslocamentos no lócus de enunciação do sujeito 

diaspórico (ALVAREZ, 1998). Assim como os membros da família García, em 1960, então 

com 10 anos de idade, a família Alvarez chegou aos Estados Unidos depois que sua família 

deixou a República Dominicana devido à ditadura militar que assolava seu país.  

Dessa forma, como a família de Julia Alvarez, as personagens fictícias de sua obra 

vivenciam a mesma experiência de imigração. Com isso, a partir do momento que Alvarez 

descreve as relações de tal família ficcional, ela enfatiza a maneira que tais relações sofrem 

mudanças devido à imigração. As relações entre as personagens são exercitadas pelo 

intermédio de fronteiras culturais, que permitem movimentos e momentos de transição das 

irmãs García. Com efeito, a escrita de Alvarez propicia a exposição de tais movimentos ao 

fazer com que sejam exibidos, já que por diversas razões, a voz imigrante tem sido silenciada.  

Cada personagem do livro revela atitudes diferentes em relação ao exílio que, 

durante suas vidas, muda suas percepções do que significa ser dominicana, do que significa 

ser estadunidense e, finalmente, do que é ser dominicana-estadunidense, ou seja, um sujeito 

hifenizado. Ao se deparar com a provável possibilidade de um retorno definitivo à República 

Dominicana, Laura García tenta convencer seu marido Carlos a continuar morando nos 
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Estados Unidos, pois o seu processo de identificação já havia sofrido algumas mudanças 

devido à imigração: 

 

There was still some question in his mind whether or not he might move his 
family back. But Laura had gotten used to the life here. She did not want to 
go back to the old country where, de la Torre or not, she was only a wife and 
a mother (and a failed one at that, since she had never provided the required 
son). Better an independent nobody than a high-class houseslave 
(ALVAREZ, 1992, p. 143-144).  
 

[Ele ainda tinha algumas dúvidas se ele e a esposa se mudariam com sua 
família de volta para sua terra natal. Mas Laura havia se acostumado com a 
vida aqui. Ela não queria voltar para o velho país onde, de la Torre ou não, 
ela era apenas uma esposa e uma mãe (e uma mãe fracassada, uma vez que 
ela nunca gerou o filho desejado). Melhor ser um ninguém independente do 
que uma escrava-de-casa da alta classe] (ALVAREZ, 1992, p. 143-144, 
tradução nossa). 

 

Em relação às percepções identitárias, Bhabha (2003) sugere que os sujeitos 

adquirem uma percepção completa de sua condição quando dicotomias como 

hegemônico/marginalizado, preto/branco, bom/mal são singularizadas. Com isso, uma nova 

ideia de sociedade é produzida: as fronteiras de singularidades culturais são transgredidas a 

fim de procurar um presente, um presente que procura o outro; outro espaço, outra língua, 

outra sociedade. Assim, esta nova sociedade acontece por meio da mediação de diferenças 

culturais, uma vez que “[e]sses “entre-lugares” fornecem o terreno para elaboração de 

estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de 

identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria ideia 

de sociedade” (BHABHA, 2003, p. 20). Dessa forma, o deslocamento das fronteiras culturais 

propicia o surgimento de novas identidades e, consequentemente, a não manutenção de uma 

identidade fixa sobreposta à outra (o negro em oposição ao branco, por exemplo).  

Portanto, a noção de uma essência da identidade é posta de lado e a ideia de 

identificação emerge. E, a descrição de uma família ficcional em seu romance possibilita a 

Julia Alvarez se tornar uma escritora consciente, uma vez que ela decide não se silenciar e se 

encapsular em dicotomias identitárias pré-estabelecidas por meio do retrato ficcional da 

condição de imigrantes caribenhos nos EUA e de suas diferenças culturais nas estórias 

narradas em How the García Girls Lost their Accents. De acordo com Reis (2011), 

 

Segundo Aijaz Ahmad, “é no país metropolitano, de qualquer forma, que um 
texto literário é primeiro designado um texto do terceiro mundo, nivelado 
dentro de um arquivo de outros textos semelhantes, e então distribuído em 
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escala global com essa aura colada a ele”. A chamada literatura pós-colonial 
não consegue, assim, escapar ao neocolonialismo. Como críticas mais 
recentes têm demonstrado, o prefixo pós, de pós-colonialismo não significa 
o fim do colonialismo, mas a inserção num contexto de internacionalização 
do mercado – inclusive do mercado de bens culturais. Afinal, depois do 
processo de globalização, iniciado pelo imperialismo, não há como separar a 
história das antigas metrópoles das histórias dos povos colonizados e nem 
como manter o antigo conceito de Estado-Nação. O “Sistema-Mundo” atual 
caracteriza-se por fluxos internacionais e transnacionais; a consequência, 
segundo Octavio Ianni, é que “as nações transformam-se em espaços, 
territórios ou elos da sociedade global. (...) Na medida em que se 
desenvolve, a globalização confere novos significados à sociedade nacional, 
como um todo em suas partes. Ainda que se leve em conta que não existe 
propriamente um espaço global – “Quem globaliza, mesmo, são as pessoas e 
os lugares”, como observa Milton Santos –, torna-se impossível continuar 
pensando a literatura como um instrumento de construção da identidade 
nacional. Na verdade, o que temos atualmente não é mais o Estado-Nação, 
mas a “DissemiNação”, nos termos de Homi K. Bhabha (REIS, 2011, p. 12).    

 

Isso possibilita também a identificação de escritores de outros grupos de imigrantes 

que possam se encontrar na mesma situação vivenciada pelos personagens do romance de 

Alvarez, já que imigrantes árabes, asiáticos, latino-americanos e outros, tanto nos EUA 

quanto em outras localidades, possivelmente podem vir a vivenciar o que ocorre com a 

família García. Assim, parece um pouco demasiado manter a noção de identidades fixas 

dentro de um território com um grande número de grupos migratórios, pois o imigrante, ou 

seja, o sujeito diaspórico, passa a ter diversas identidades e/ou uma identidade fragmentada. 

A fragmentação da identidade do imigrante aparece também na técnica narrativa do 

romance How the García Girls Lost their Accents. Para retratar a forma que a memória do 

imigrante pode ser afetada por força da imigração, a narrativa se desenvolve em uma ordem 

cronológica invertida: a parte 1 começa em 1989, quando as irmãs García já estão adultas e 

integradas na vida estadunidense; a parte 2 mostra a transição da infância das meninas para a 

adolescência nos EUA. Finalmente, a parte 3 descreve a vida da família García na República 

Dominicana antes do exílio, quando as García estão no início de sua infância. Esta técnica 

exige uma atenção redobrada do leitor: as irmãs García precisam se lembrar de seu passado, 

da mesma forma que os imigrantes fazem para tentar compreender em que lado do hífen eles 

se encontram (SUÁREZ, 2004, p. 121); o leitor, por outro lado, precisa se lembrar do tempo 

presente das irmãs, já que o romance se move em direção ao passado a cada capítulo. A 

narrativa enfatiza a memória e apresenta episódios relembrados por cada uma das meninas, 

episódios esses vividos nos Estados Unidos e/ou na República Dominicana.  

Por consequência, o ato de relembrar se torna uma ferramenta importante na escrita 

de Julia Alvarez, uma vez que rememorar permite que as irmãs García reflitam sobre sua 
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realidade em solo estrangeiro. O passado parece assombrar a família e revivê-lo provoca uma 

sensação desconfortável, pois eles parecem ser assombrados pelo o que fizeram no passado e 

pelo que conseguem se lembrar. Quando estão nos EUA, as irmãs são constantemente 

lembradas de seu lugar de origem, o Caribe, e sempre se recordam que sua babá, Chuca, 

parecia prever o que aconteceria com elas: 

 

“You are going to a strange land.” Something like that, I mean, I don’t 
remember the exact words. But I do remember the piercing look she gave me 
as if she were actually going inside my head. “When I was a girl, I left my 
country too and never went back. Never saw my father or mother or sisters 
or brothers [...]” (Alvarez, 1992, p. 221). 
 

[“Vocês vão para uma terra estranha”. Algo assim, quero dizer, eu não me 
lembro das palavras exatas. Mas eu me lembro do olhar cortante que ela me 
deu como se estivesse realmente dentro de minha cabeça. “Quando eu era 
uma garota, eu deixei meu país também e nunca mais voltei. Nunca vi meu 
pai ou mãe ou irmãs ou irmãos novamente [...]”] (Alvarez, 1992, p. 221, 
tradução nossa). 

 

Dessa forma, relembrar e refletir sobre o seu passado e sobre sua condição presente 

evidencia o medo das irmãs García ao se instalarem em terras forasteiras devido à imigração, 

já que ao deixar sua terra natal com seus pais para migrar para os EUA, as García viajaram 

sem saber se seriam capazes de rever seus parentes caribenhos outra vez. Assim como as suas 

filhas, Carlos García seria marcado por toda a vida pelo fato de ter migrado para os Estados 

Unidos devido às condições políticas ditatoriais da República Dominicana no fim dos anos 

50: 

 

For the rest of his life, he [Carlos] would be haunted by blood in the streets 
and late night disappearances. Even after all these years, he cringed if a 
black Volkswagen passed him on the street. He feared anyone in uniform: 
the meter maid giving out parking tickets, a museum guard approaching to 
tell him not to get too close to his favorite Goya (ALVAREZ, 1992, p. 146-
147). 
 

[Pelo resto de sua vida, ele [Carlos] seria assombrado por sangue nas ruas e 
desaparecimentos noturnos. Mesmo depois de todos esses anos, ele se 
encolhia ao ver um Volkswagen preto passar por ele na rua. Ele temia 
qualquer pessoa que usasse uniforme: a atendente que entrega os bilhetes de 
estacionamento, um guarda de museu que se aproxima a fim de avisar-lhe 
para não ficar muito perto de seu Goya favorito] (ALVAREZ, 1992, p 146-
147, tradução nossa). 

 



 Matias 37 

Deixar a sua terra natal e se instalar em terras forasteiras como consequência do 

movimento de imigração não acarreta somente a ansiedade de não se ter a chance de ver os 

parentes novamente, mas também provoca transformações na vida de um indivíduo, pois tal 

sujeito pode começar a perceber o mundo com outros olhos e, na situação das irmãs García, 

percebê-lo com uma perspectiva estadunidense. Isso acontece devido ao fato de as García se 

identificarem com o discurso do local que habitam: os Estados Unidos da América. Para Reis 

(2011), 

 

[...] o sujeito [diaspórico] contemporâneo resulta da articulação e negociação 
das tradições culturais nativas, [...] e, [...], da tradição cosmopolita que 
caracteriza a atual sociedade transnacional. Afinal, como afirma Edward 
Said em Cultura e Imperialismo, o projeto expansionista europeu iniciou um 
processo irreversível de globalização, que põe em destaque a 
interdependência da história das metrópoles e das colônias, do europeu e do 
não europeu, dos centros e das periferias: “Em parte por causa do império, 
todas as culturas estão interligadas; nenhuma está isolada e pura, todas são 
híbridas, heterogêneas, extraordinariamente diferenciadas senão monolíticas 
(REIS, 2011, p. 24-25). 

 

Ademais, segundo Hall (2003, p. 248), a cultura popular, aquela pertencente a uma 

minoria, está fortemente ligada à “tradição”. Contraditoriamente, mudanças que concernem à 

tradição dessa minoria acontecem para dar prioridade ao discurso da cultura hegemônica, o 

centro, já que algumas práticas culturais são aparentemente excluídas do centro e absorvidas 

pela cultura popular e, com isso, passam a ser ativamente marginalizadas. Da mesma maneira, 

“[d]e um jeito ou de outro, o “povo” é frequentemente o objeto da “reforma”: geralmente para 

o seu próprio bem, é lógico – “e na melhor das intenções” (HALL, 2003, p. 248). Com o 

passar do tempo, Carla, Sandra, Yolanda e Sofia passam a adquirir alguns costumes, 

comportamentos e o modo de pensar da sociedade estadunidense. Dessa forma, a 

identificação das irmãs García com a forma de pensar estadunidense faz com que elas 

comecem a vivenciar problemas de relacionamentos afetivos, uma vez que as García têm que 

lidar com a dominação masculina e com atitudes sexistas em relação às mulheres na 

República Dominicana.  

Em um dos capítulos do romance intitulado “A Regular Revolution” [“Uma 

Revolução Lenta”, tradução nossa], Sofia García, a irmã mais nova de Carla, Sandra e 

Yolanda, vivencia o machismo e a dominação masculina ao ter de passar uma temporada na 

República Dominicana porque seus pais acreditavam que ela, assim como as suas outras 

irmãs, precisava redescobrir suas raízes caribenhas. Carlos e Laura García estavam com medo 
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de perder suas filhas para os Estados Unidos porque pensavam que as filhas já haviam se 

ajustado demais à cultura estadunidense: 

 

And of course, as soon as we had, Mami and Papi got all worried they would 
lose their girls to America. Things had come down on the island and Papi 
started making real money in his office up in the Bronx. The next decision 
was obvious: the four girls would be sent summers to the Island so we 
wouldn’t lose touch with la família. The hidden agenda was marriage with 
homeland boys, since everyone knew that once a girl married an American, 
those grandbabies came out jabbering in English and thinking of the Island 
as a place to get a suntan (ALVAREZ, 1992, p. 109). 
 

[E, claro, assim que havíamos mais do que nos adaptado aos EUA, Mamãe e 
Papai ficaram muito preocupados em perder suas filhas para os Estados 
Unidos. Os ânimos haviam se acalmado na ilha e Papai começou a ganhar 
bastante dinheiro em seu consultório no Bronx. O próximo passo era óbvio: 
as quatro meninas passariam os verões na ilha para não perder o contato com 
la família. O plano oculto era casá-las com rapazes de sua terra natal, já que 
todo mundo sabia que uma vez que uma garota se casasse com um 
estadunidense, seus netos sairiam tagarelando em Inglês e pensando na ilha 
como um lugar para fazer um ótimo bronzeado] (ALVAREZ, 1992, p. 109, 
tradução nossa). 

  

Assim, por alguns anos, as irmãs García passavam todo o verão na República 

Dominicana. Carla, Sandra, Yolanda e Sofía não apreciavam o fato de não poderem escolher 

por si mesmas como planejar não só seus verões mas, também os passos de suas vidas. Seus 

pais gostavam de controlar cada passo das garotas, com medo que elas desonrassem o 

sobrenome da família tanto na ilha como nos EUA. Aos poucos, as irmãs García tentavam 

tomar o controle de suas atitudes: [it was a regular revolution: constant skirmishes. Until the 

time we took open aim and won, and our summers – if no our lives – became our own 

(ALVAREZ 1992, p. 111) [foi uma lenta revolução: repleta de conflitos. Até o momento em 

que miramos certeiramente e ganhamos, e nossos verões – se não as suas vidas – tornaram-se 

nossa própria posse] (ALVAREZ, 1992, p. 11, tradução nossa].  

O último verão em que passaram todas juntas na ilha ainda havia sido marcado pela 

imposição de Carlos e Laura para que elas viajassem para a República Dominicana. 

Entediadas por terem que ficar durante todas as férias sob a vigilância de seus familiares 

dominicanos, Carla, Sandra, Yolanda e Sofía decidem levar um pouco de maconha que Sofía 

havia adquirido para poder se animar quando o tédio começasse a tomar conta das férias das 

meninas. Enquanto planejam em seus quartos a melhor maneira de esconder o pacote com a 

droga de forma satisfatória, para que não fossem barradas na alfândega, as irmãs fazem muito 

barulho e acabam chamando a atenção de sua mãe. Ao ouvir os passos de Laura García se 
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aproximar do quarto, em um reflexo, Sofía joga o saco com a maconha atrás de uma estante 

de livros e acaba esquecendo-o lá, sem levá-lo para a República Dominicana. 

Depois de chegarem em sua terra natal, tudo corre de maneira tranquila e sem muitas 

novidades no verão das García. Até que algumas semanas depois de terem saído de Nova 

Iorque, a mãe delas telefona para a tia das meninas e avisa que chegará em quarenta e oito 

horas na ilha para resolver um assunto de família: 

 

Tía Carmen came padding out to the pool to tell us our mother was on her 
way from New York and that she intended to have a long talk with us. Tía 
admitted that yes, something was amiss, but she had promised our mother 
not to say what. Tía was superreligious, and we knew we wouldn’t get it out 
of her if she’d given her word. By way of consolation, she counseled us to 
“examine your consciousness” (ALVAREZ, 1992, p. 113). 
 

[Tia Carmen foi até a piscina para nos dizer que a nossa mãe estava vindo de 
Nova Iorque e que tinha a intenção de ter uma longa conversa com a gente. 
Tía admitiu que sim, algo estava errado, mas ela tinha prometido a nossa 
mãe não nos dizer o quê. Tia era super religiosa, e sabíamos que não a 
convenceríamos de nos contar algo se ela tivesse dado sua palavra. A título 
de consolo, ela nos aconselhou a “examinar nossas consciências”] 
(ALVAREZ, 1992, p. 113, tradução nossa). 

 

As irmãs García começam então a pensar o que causaria a ida de sua mãe de forma 

tão repentina à República Dominicana. Elas enumeram várias atitudes que haviam cometido e 

que, certamente, preocupariam Laura, mas em nenhum momento se lembram do pacote de 

maconha. A esposa de Carlos havia sido avisada pela empregada doméstica da casa que algo 

estranho se encontrava no quarto de suas filhas. Laura examinou o embrulho e concluiu que 

suas filhas usavam maconha. A mãe das García é acometida de grandes temores e não para de 

pensar no que aquilo significaria na vida das meninas: 

 

By the time she [Laura] touched down on the Island forty-eight hours after 
finding the Baggy, we were all addicts, fallen women with married lovers 
and illegitimate babies on the way. One teensy hope she held on to was that 
a workman or a house guest had left the pot there. She had to find out the 
truth, shielding Papi from the news and the heart attack he would surely die 
of if he knew (ALVAREZ 1992, p. 114-115). 
 

[Assim que ela [Laura] aterrizasse na ilha 48 horas depois de encontrar o 
pacote, nós já estaríamos todas viciadas, mulheres perdidas, amantes de 
homem casados e com bebês ilegítimos a caminho. Uma pequena esperança 
que ela mantinha era a de que um trabalhador ou um convidado tivesse 
deixado a maconha lá. Ela tinha que descobrir a verdade, protegendo Papai 
da notícia e do ataque cardíaco que ele certamente sofreria e depois morreria 
se soubesse] (ALVAREZ, 1992, p. 114-115, tradução nossa). 
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Ao chegar à casa de sua cunhada Carmen, Laura García confronta suas filhas e exige 

saber a procedência da maconha. As meninas dizem desconhecer o pacote e sem convencer 

sua mãe, dizem que aquilo é mato. Depois de perceberem que Laura já havia comprovado que 

o material dentro do pacote era de fato maconha, cada uma de suas filhas afirma que a droga 

era delas, se valendo do pacto que haviam feito umas com as outras de que permaneceriam 

unidas em qualquer circunstância problemática como aquela. Como a mãe acredita que uma 

das filhas deva ter adquirido a maconha de alguma forma para também repassá-la para as 

outras irmãs, Sofía decide assumir a culpa e pede para que Laura não penalize Carla, Sandra e 

Yolanda. Laura atende ao pedido da filha caçula e faz com que ela escolha o seu castigo: 

 

Anyhow, she [Laura] agreed that the three oldest of us could go back to our 
school at the end of the summer. Fifi was given the choice of either staying 
on the island for a year at Tía Carmen’s or going back to the States, but not 
to her boarding school. She would have to live at home with Mami and Papi 
and attend the local Catholic school. Fifi opted to stay. Better one of a dozen 
chaperoned cousins, she figured, than home alone with Mami and Papi 
breathing down her neck […]. “Besides, I wanna try it out here. Maybe I’ll 
like it,” Fifi said, defending her choice to us. As the youngest of the four, she 
had the least chance to bond to the Island before our abrupt exile almost a 
decade before. “And besides, the States aren’t making me happy.” 
(ALVAREZ, 1992, p. 116).   
 

[De qualquer forma, ela [Laura] concordou que as três filhas mais velhas 
poderiam voltar para a faculdade onde estudavam no final do verão. À Fifi 
foi dada a escolha de ficar na ilha por um ano com Tia Carmen ou voltar 
para os Estados Unidos, mas não para o seu colégio interno. Ela teria que 
viver em casa com a Mamãe e o Papai e frequentar a escola católica próxima 
a casa dos pais. Fifi optou por ficar. Melhor um de uma dúzia de primos 
como dama de companhia, ela pensava, do que ficar em casa sozinha com a 
Mamãe e o Papai respirando em seu pescoço [...]. “Além disso, eu quero 
experimentar a vida daqui. Talvez eu goste”, disse Fifi, defendendo a sua 
escolha para nós. Como a mais jovem das quatro, ela teve poucas chances de 
conhecer a ilha antes do nosso abrupto exílio quase uma década antes. “E, 
além disso, os Estados Unidos não estão me fazendo feliz.”] (ALVAREZ, 
1992, p. 116, tradução nossa). 

 

Insatisfeitas com a decisão de Sofía, as outras García tentam convencê-la de que ela 

não havia feito a melhor escolha. Além disso, elas temem que Sofía comece a se interessar 

pela vida na ilha e, por perceberem que a experiência da irmã caçula na República 

Dominicana pudesse dar certo, Carlos e Laura obrigariam as outras filhas a fazer o mesmo 

que Sofía: “This, of course, is dangerous for the rest of us. With one successfully repatriated 

daughter, Papi might yank us out of college and send us back [to the Island] (ALVAREZ, 

1992, p 117) [Isto, naturalmente, é perigoso para o resto de nós. Com uma filha repatriada 
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com sucesso, Papai poderia nos arrancar da faculdade e nos enviar de volta [para a ilha]] 

(ALVAREZ, 1992, p 117, tradução nossa). 

No convívio inicial com os familiares que vivem na ilha, Sofia tem que se acostumar 

com comportamentos caribenhos aos quais ela nunca vivenciara, mesmo tendo crescido em 

uma família dominicana tradicional e controladora nos Estados Unidos. Isso não parece ter 

sido algo complicado para Sofía, pois seis meses após ter ido morar na República 

Dominicana, segundo Laura García, sua filha caçula aparentemente mostra ter se ajustado à 

vida na ilha:  

 

By Christmas, we were wild for news of Fifi’s exile. From Mami we hear 
that our sister is beautifully acclimated to life in the Island and taking classes 
in shorthand and typing at the Ford Foundation trade school. She’s also 
seeing someone. […] Not to mention that it’s out and out creepy that Fifi, 
the maverick is so changed. Carla, in fact, says it’s a borderline schizoid 
response to traumatic cultural displacement (ALVAREZ, 1992, p. 117).  
 

[No Natal, estávamos ávidas por notícias do exílio de Fifi. De Mamãe 
ouvíamos que nossa irmã estava muito bem adaptada à vida na ilha e tendo 
aulas de taquigrafia e datilografia na escola de comércio da Fundação Ford. 
Ela também está saindo com alguém. [...] Sem contar que era muito e 
bastante assustador que Fifi, a dissidente, estivesse tão mudada. Carla, de 
fato, dizia que a mudança de Sofia era uma esquizóide limítrofe adquirida 
como uma resposta ao seu deslocamento cultural traumático] (ALVAREZ, 
1992, p. 117 (grifo da autora), tradução nossa). 

 

O que Carla considerava um deslocamento cultural traumático era para sua irmã uma 

consequência natural de seu processo de adaptação aos costumes da República Dominicana. A 

filha caçula de Carlos e Laura passa a se comportar, se vestir e até pensar como suas primas e 

tias caribenhas. Essas características chocam as outras irmãs desde o primeiro momento em 

que elas se reencontram no aeroporto da ilha, após seis meses vivendo em países diferentes: 

 

The minute we step off the plane, we see Mami has not exaggerated. Fifi, 
there to meet us at the airport, is a jangle of bangles and a cascade of beauty 
parlor curls held back on one side very smartly by a big gold barrette. She 
has darkened her lashes with black mascara so that her eyes stand out as if 
she were slightly startled at her good luck. Fifi – who used to wear her hair 
in trademark, two Indian braids that she pinned up in the heat like an 
Austrian milkmaid. Fifi – who always made a point of not wearing makeup 
or fixing herself up. Now she looks like the after person in one of those 
before-after makeovers in magazines. “Elegante,” Mami has said of Fifi’s 
new style, but on our lips are other epithets. “She’s turned into a S.A.P.,” 
Yoyo mutters. A Spanish-American princess (ALVAREZ, 1992, p. 117-
118). 
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[No minuto em que saímos do avião, vimos que Mamãe não havia 
exagerado. Fifi, a nossa espera para nos receber no aeroporto, usava um 
tilintar de pulseiras e uma cascata de cachos feitos no salão de beleza, presos 
por um lado bem alinhadamente por uma grande fivela de ouro. Ela havia 
escurecido os cílios com rímel preto de modo que seus olhos se destacavam, 
como se ela estivesse um pouco assustada com a sua mudança. Fifi – que 
costumava usar o cabelo como uma marca registrada, duas tranças indianas 
que ela prendia no calor como uma leiteira austríaca. Fifi – que sempre fez 
questão de não usar maquiagem ou de se arrumar para sair. Agora, ela se 
parecia com a versão depois transformada de uma participante de um desses 
concursos de transformações com o antes e depois de revistas. “Elegante”, 
Mamãe disse ao se deparar com o novo estilo de Fifi, mas de nossos lábios 
saíam outros epítetos. “Ela se transformou em uma P.H.A..” Yoyo 
murmurava. Uma princesa hispano-americana] (ALVAREZ, 1992, p. 117-
118 (grifo da autora), tradução nossa). 

 

Além da grande transformação física de Sofía, seu comportamento também havia 

sido alterado depois de viver seis meses na ilha. Ela começa a namorar um primo, Manuel 

Gustavo, que parece ser a versão mais nova de seu pai. Inicialmente Carla, Sandra e Yolanda 

parecem gostar de Manuel e veem em sua figura o irmão que nunca tiveram. Entretanto, ao se 

relacionarem mais intimamente com Sofía e Manuel, as irmãs mais velhas do que Sofia notam 

que a caçula passa a se comportar como a maioria das mulheres dominicanas, portando-se de 

forma submissa em seu relacionamento com o namorado; deixando-as, de certa forma, 

preocupadas: 

 

He [Manuel] looks like a handsome young double of Papi and a lot like us, 
the family eyebrows, the same high cheekbones, the full, generous mouth. In 
short, he could be the brother we never had. […] We keep fussing over him, 
waiting on him as if we’ve never been to the States or read Simone de 
Beauvoir or planned lives of our own. […] [But,] lovable Manuel is quite a 
tyrant, a mini Papi and Mami rolled into one. Fifi can’t wear pants in public. 
Fifi can’t talk to another man. Fifi can’t leave the house without his 
permission. And what’s most disturbing is that Fifi, feisty, lively Fifi, is 
letting this man tell her what she can or cannot do (ALVAREZ, 1992, p. 
120-121). 
 

[Ele [Manuel] parece uma versão mais jovem e mais atraente do Papai e 
também é muito parecido com a gente, tem as sobrancelhas da família, as 
mesmas maçãs do rosto salientes, uma boca grande, generosa. Em suma, ele 
poderia ser o irmão que nunca tivemos. [...] Nós ficamos bem próximas dele, 
esperávamos por ele, como se nós nunca tivéssemos ido para os Estados 
Unidos ou lido Simone de Beauvoir ou planejado nossas próprias vidas. [...] 
[Mas] o amável Manuel era na verdade um grande tirano, um mini Papai e 
Mamãe em um só. Fifi não podia usar calças jeans em público. Fifi não 
podia falar com outro homem. Fifi não podia sair de casa sem a sua 
permissão. E o que era mais preocupante é que Fifi, a mal-humorada, a 
animada Fifi, deixava aquele homem dizer a ela o que ela podia ou não 
fazer] (ALVAREZ, 1992, p. 120-121, tradução nossa). 
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Com isso, as outras García tentavam mostrar a Sofia que na realidade ela era uma 

estadunidense e não precisa fazer tudo que seu namorado e os outros homens da família 

impunham a ela. Entretanto, Sofia parecia não se importar com o fato de acatar as ordens de 

Manuel. Algumas semanas depois de terem chegado à ilha, Carla, Sandra e Yolanda 

presenciam um episódio que faz com que elas tenham que tomar medidas mais efetivas para 

tentar acabar com o namoro de Manuel e Sofía. Ao notar que a namorada não foi recepcioná-

lo na porta de casa logo após a sua chegada por estar lendo um livro, Manuel tem um ataque 

de fúria e arranca o livro das mãos da prima: 

 

“This,” Manuel Gustavo says, holding the book up like dirty diaper, “is junk 
in your head. You have better things to do.” He tosses the book on the coffee 
table, Fifi pales, though her two bushed-on cheeks blush on. She stands 
quickly, hands on her hips, eyes narrowing, the Fifi we know and love. “You 
have no right to tell me what I can and can’t do” “¿Que no?” Manuel 
challenges. “No!”Fifi asserts. One by one we three sisters exit, cheering Fifi 
on under our breaths. A few minutes later we hear the pickup roar down the 
driveway, and Fifi comes sobbing into the bedroom. “Fifi, he asked for it,” 
we say. “Don’t let him push you around. You’re a free spirit,” we remind 
her. But within the hour, Fifi is on the phone with Manuelito, pleading for 
forgiveness (ALVAREZ, 1992, p. 120-121). 
 

[“Isto”, disse Manuel Gustavo, segurando o livro no alto se como se fosse 
uma fralda suja, “é lixo em sua cabeça. Você tem coisas melhores para 
fazer.” Ele arremessa o livro na mesa de café, Fifi empalidece, embora sua 
maquiagem nas bochechas ruborize. Ela se levanta rapidamente, as mãos nos 
quadris, estreitando os olhos, a Fifi que conhecemos e amamos. “Você não 
tem direito de me dizer o que posso ou não posso fazer” “¿Que não?” 
Manuel a provoca. “Não!” Fifi afirma. Uma por uma, nós três irmãs nos 
retiramos, torcendo baixinho por Fifi em nossas respirações. Alguns minutos 
depois, ouvimos o barulho do jipe na estrada, e Fifi vem chorando para o 
quarto. “Fifi, ele pediu por isso”, nós dissemos. “Não deixe qu ele force você 
a nada. Você é um espírito livre”, lembramos a ela. Mas dentro de uma hora, 
Fifi já estava ao telefone com Manuelito, pedindo perdão] (ALVAREZ, 
1992, p. 120-121).  

 

Após o incidente com o livro, as irmãs mais velhas de Sofia percebem que 

necessitam fazer algo para abrir os olhos da irmã caçula. Elas não concordam com as atitudes 

do primo Manuel, e a distância da ilha e de seus comportamentos sexistas permitia que elas 

pudessem compreender melhor o que se passava, pois suas perspectivas eram de mulheres 

estadunidenses escolarizadas da década de setenta. Elas não queriam que Sofia se tornasse 

uma Tia Carmen ou tantas outras tias que moravam na República Dominicana: eram casadas 

com maridos infiéis. Muitas vezes estas tias não desconheciam a infidelidade dos maridos, 

mas aceitavam a situação por acreditar que isso fazia parte da natureza do homem. Antes de 
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planejar o que fariam para tentar abrir os olhos de Fifi a fim de resgatar a irmã assertiva e 

emancipada que saíra dos Estados Unidos, Carla, Sandra e Yolanda decidem ter uma conversa 

com o primo Manuel:  

 

Yoyo begins by asking him if he’s ever heard of Mary Wollstonecraft. How 
about Susan B. Anthony? Or Virginia Woolf? “Friends of yours?” he asks. 
[...] Yoyo turns Manuel’s interview to Carla, who’s good at befriending with 
small talk. […] “Manuel, why do you feel so upset when Fifi is own her 
own?” […] “Women don’t do that here.” Manuel Gustavo’s foot, posed on 
his knees, shakes up and down. “Maybe you do things different in the United 
States.” His tone is somewhere between a tease and a taunt. “But where does 
it get those gringas? Most of them divorce or stay jamona, with nothing 
better to do than take drugs and sleep around.” […] “Manuel,” Carla pleads. 
“Women do have rights here too, you know. Even Dominican Law grants 
that.” “Yes, women have rights,” Manuel Gustavo agrees. A wry smile 
spreads on his face: he is about to say something clever. “But men wear the 
pants.” The revolution is on. We have one week left to win the fight for our 
Fifi’s heart and mind (ALVAREZ, 1992, p. 122-123). 
 

[Yoyo começa perguntando-lhe se ele já tinha ouvido falar de Mary 
Wollstonecraft. Ou quem sabe Susan B. Anthony? Virginia Woolf? “Suas 
amigas,” ele perguntou. [...] Yoyo transfere a entrevista de Manuel para 
Carla, que é boa em fazer amizade usando sua conversa fiada. [...] “Manuel , 
por que você se sente tão chateado quando Fifi toma as suas próprias 
decisões?” [...] “As mulheres não fazem isso aqui.” O pé de Manuel 
Gustavo, em cima de seus joelhos, balança para cima e para baixo. “Talvez 
vocês façam as coisas de modo diferentes nos Estados Unidos.” O tom dele 
era algo entre uma provocação e um insulto. “Mas para onde isso tudo leva 
essas gringas? A maioria delas se divorcia ou fica solteirona, sem nada 
melhor para fazer do que consumir drogas e transar com vários homens.” 
[...] “Manuel”, Carla implora. “As mulheres têm direitos aqui também, sabia. 
Mesmo a lei da República Dominicana lhes concede isso.” “Sim, as 
mulheres têm direitos,” Manuel Gustavo concorda. Um sorriso irônico se 
abre em seu rosto: ele está prestes a dizer algo inteligente. “Mas os homens 
usam as calças.” A revolução está decretada. Temos uma semana para 
ganhar a luta e resgatar o coração e a mente de Fifi] (ALVAREZ, 1992, p. 
122-123, tradução nossa). 

 

Os dois mundos onde agenciavam suas identidades hifenizadas possuíam opiniões 

diferentes em relação à emancipação e ao direito das mulheres perante a sociedade. 

Aparentemente a sociedade estadunidense era mais aberta a questões sobre a autonomia e a 

importância da mulher em seu funcionamento enquanto a da República Dominicana ainda se 

valia de conceitos retrógrados nos quais as mulheres deveriam ser submissas aos comandos e 

vontades dos homens. Carla, Sandra e Yolanda sabiam que a luta não seria fácil, pois muitos 

homens e mulheres da ilha concordavam com a segregação da relevância e dos valores entre 

homens e mulheres: 
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We don’t even try anymore to raise consciousness here. […] Once, we did 
take on Tía Flor, who indicated her large house, the well-kept grounds, the 
stone Cupid who had been re-routed so it was his mouth that spouted water. 
“Look at me, I’m a queen”, she argued. “My husband has to go to work 
every day. I can sleep until noon, if I want. I’m going to protest for my 
rights?” (ALVAREZ, 1992, p. 121). 
 

[Nós nem sequer tentávamos mais aguçar a consciência aqui. [...] Uma vez, 
tentamos abrir os olhos de Tia Flor, que nos mostrou a sua grande casa, os 
seus jardins bem cuidados, o seu Cupido de pedra que havia sido 
reposicionado de forma que a sua boca jorrasse água. “Olhem para mim, eu 
sou uma rainha”, ela argumentava. “Meu marido tem que ir para o trabalho 
todos os dias. Eu posso dormir até meio-dia, se eu quiser. Vocês acham que 
eu vou protestar pelos meus direitos?”] (ALVAREZ, 1992, p. 121 (grifo da 
autora), tradução nossa). 

 

Se grande parte das mulheres dominicanas apoiava a segregação dos gêneros e 

considerava a dominação e a aparente superioridade masculina algo comum dentro da 

sociedade da República Dominicana, por razões óbvias, os homens não se portariam de modo 

diferente: 

 

The patio is sex segregated – the men sit to one side, smoking their cigars 
and tinkling their rum drinks. The women lounge on wicker armchairs by the 
wall lamps, exclaiming over whatever there is to be exclaimed about. […] 
Mundín [the girls’ cousin] laughs. We narrow our eyes at him. When he’s in 
the States, where he went to prep school and is now in college, he’s one of 
us, our buddy. But back on the Island, he struts and turns macho, needling us 
with the unfair advantage being male here gives him (ALVAREZ, 1992, p. 
128-129). 
 

[O pátio era uma segregação de gêneros – os homens sentam-se para um 
lado, fumando seus charutos e tilintando suas bebidas de rum. As mulheres 
se sentam do outro, em um salão com poltronas de vime próximas aos 
candeeiros da parede, conversando sobre o que quer que haja para ser falado. 
[...] Mundín [primo das meninas] ri. Nós fechamos nossos olhos para ele. 
Quando ele está nos Estados Unidos, onde ele foi para estudar o ensino 
médio e agora está na faculdade, ele é um de nós, o nosso amigo. Mas de 
volta à ilha, ele apóia o sistema e se transforma em um macho, esfregando 
em nossas caras a vantagem injusta que a ilha lhe concede por ser homem] 
(ALVAREZ, 1992, p. 128-129, tradução nossa). 

 

Apesar das muitas conversas e apelos para que a irmã caçula acabasse seu 

relacionamento com o primo, Sofía não concordava com a opinião das irmãs e parecia cada 

vez mais ligada a Manuel. O impulso derradeiro para que Carla, Sandra e Yolanda acabassem 

de vez com o namoro de Sofía foi saber que a relação deles estava ficando mais séria e 
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Manuel Gustavo insistia para que eles tivessem a sua primeira relação sexual. Desde que 

chegou à ilha, Sofia não tomava contraceptivos e não podia comprá-los em nenhum lugar na 

ilha, já que por ser uma “García de la Torre”, ela seria rapidamente delatada para uma de suas 

tias e, por consequência, por sua mãe, que a questionaria sobre a necessidade de tomar tais 

remédios, já que uma moça dominicana de respeito deve se casar virgem. Além disso, seu 

namorado Manuel, se recusava a usar preservativos: 

 

She [Sofia] admitted that the stuff is getting more and more to the point, and 
the problem is that she has no contraception. […] And Manuel won’t wear a 
rubber. “He thinks it might cause impotence,” Fifi says, smiling sweetly, 
cherishing his cute male ignorance. “Jesus, Fifi!” Sandi sighs. “Tell him that 
not using one most surely can cause pregnancy.” A pregnant Fifi would have 
to do what is always done in such cases on the Island – marry immediately 
and brace herself for the gossip when her “premature baby” comes out fat 
and fully grown (ALVAREZ, 1992, p. 123).  
 

[Ela [Sofia] admitiu que o clima entre eles estava esquentando cada vez mais 
e o problema é que ela não tinha contraceptivo. [...] E Manuel disse que não 
usaria camisinha. “Ele acha que pode causar impotência”, Fifi contava, 
sorrindo docemente, apoiando a atraente ignorância masculina de Manuel. 
“Jesus, Fifi!” Sandi suspirava. “Diga a ele que não usar camisinha 
certamente pode causar gravidez. “Uma Fifi grávida teria que fazer o que é 
sempre feito nestes casos na ilha – se casar imediatamente e preparar-se para 
as fofocas quando o seu “bebê prematuro” nascesse gordo e completamente 
crescido] (ALVAREZ, 1992, p. 123, tradução nossa). 

 

O pensamento de ver Sofía grávida, casada e presa eternamente aos costumes 

machistas da República Dominicana fez com que suas irmãs mais velhas confabulassem um 

plano para que o namoro entre Manuel e Sofia acabasse de vez e obrigasse a irmã caçula a 

regressar para os Estados Unidos o quanto antes. Todas as noites, os jovens da família García 

saíam para se divertir na ilha. Carla, por ser a irmã mais velha, tinha que vigiar Sofía e 

Manuel e nunca podia deixá-los sozinhos, sempre os acompanhando dentro e fora do carro do 

primo. Entretanto, sempre que chegava ao destino desejado, Carla se separava do casal.  

Todos os primos tinham que esperar o tempo estipulado por Manuel e Sofía para que eles 

pudessem namorar à vontade, pois voltar para a casa sem a presença dos dois era algo 

inadmissível.  

As irmãs então planejam com a prima Lucinda, irmã de Mundín e dono do outro 

carro que levava os primos para passear, uma repentina cólica menstrual que fizessem com 

que eles tivessem que voltar para casa para que ela tomasse um remédio e usasse um 
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absorvente. Relutante, Mundín diz que não deve deixar Manuel e Sofía a sós, mas o 

sofrimento de Lucinda faz com que ele volte para casa com a irmã e as outras três primas: 

 

The patio is packed with relatives. Mundín hurries over to the men’s side, 
knowing the bomb will explode among the women. We sisters go on our 
rounds, kissing all the aunts. Tía Fidelina’s milk dark eyes are almost totally 
sightless. “And which one is the novia?” she asks, squinting at her nieces. 
“Yes,” Mami agrees. “Where is Fifi?” “With Manuel,” Sandi offers 
smoothly. Her tone implies we have no problem with that. “Where are 
they?” Mami asks more emphatically. Carla shrugs. “How should we 
know?” There is an embarrassed silence in which the words her reputation 
are as palpable as if someone had hung a wedding dress in the air. Tía 
Carmen sighs. Tía Fidelina unfolds her fan of overly-gorgeous roses. Tia 
Flor smiles wildly at the rest of  us and asks us if we had a nice time. Mami 
look past the crowd at Papi, over there happily exchanging dictatorship 
stories with the other men (ALVAREZ, 1992, p. 129-130) 
 

[O pátio está cheio de parentes. Mundin corre para o lado dos homens, 
sabendo que a bomba vai explodir entre as mulheres. Nós, irmãs, nos 
revezamos, beijando todas as tias. Os olhos escuros de Tia Fidelina estão 
quase totalmente cegos. “E qual delas está namorando”, ela pergunta, 
apertando seus olhos em direção as suas sobrinhas. “Sim”, Mamãe concorda. 
“Onde está a Fifi?” “Com Manuel,” Sandi responde de forma inocente. Seu 
tom implica que não há nenhum problema com isso. “Onde eles estão?” 
Mamãe pergunta mais enfaticamente. Carla levanta os ombros. “Por que 
deveríamos saber?” Há um silêncio constrangedor no qual as palavras a 
reputação de Sofía são tão palpáveis como se alguém tivesse pendurado um 
vestido de noiva no ar. Tia Carmen suspira. Tia Fidelina desdobra seu leque 
de rosas excessivamente lindas. Tia Flor sorri descontroladamente para o 
resto de nós e nos pergunta se tínhamos nos divertido. Mamãe olha através 
da multidão em direção ao Papai, que muito feliz conta histórias da ditadura 
para os outros homens] (ALVAREZ, 1992, p. 129-130 (grifo da autora), 
tradução nossa). 

 

Laura García exige que Carla, Sandra e Yolanda a sigam para o quarto de Tia 

Carmen. A cunhada de Laura vai atrás para tentar acalmar os ânimos de todas. No quarto, a 

mãe das García demonstra toda a sua decepção e descontentamento com as filhas, e repreende 

Carla por não ter esperado por Sofia. Depois faz questão de enumerar as várias razões que as 

tornam filhas terríveis. Porém, o que mais preocupa Laura é a reação do pai das meninas: 

 

 Finally, she swears, in front of our aunt, that Fifi is going back with us. “If 
your father should find out!” Our mother shakes her head, reviewing the 
consequences. Rather anticlimactically, she adds, “A disgrace to the family.” 
“Ya, ya.” Tía Carmen lifts her hands for her sister-in-law to stop. “These 
girls have lived so long away, they have gotten American ways.” “American 
ways!” Mami cries. “Fifi’s been living here for six months. That’s no 
excuse.” […] Mami shakes her head conclusively. “If she can’t behave 
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herself here, she goes back with us, period! I’m not going to send them 
anymore to cause trouble!” (ALVAREZ, 1992, p. 130). 
 

[Finalmente, ela jura, na frente da nossa tia, que Fifi vai voltar com a gente. 
“Se o pai dela descobre!” Nossa mãe balança a cabeça, revendo as 
consequências. E quase que de forma anticlimática, ela acrescenta: “Uma 
desgraça para a família.” “Ya, ya.” Tia Carmen levanta suas mãos na direção 
de sua cunhada para que ela pare. “Essas meninas moram tanto tempo longe, 
já estão americanizadas.” “Americanizadas”, Mamãe grita. “Fifi já vive aqui 
há seis meses. Isso não é desculpa.” [...] Mamãe balança a cabeça de forma 
conclusiva. “Se ela não sabe se comportar aqui, ela volta com a gente, ponto 
final! Eu não vou mandá-las mais aqui para causar problemas!”] 
(ALVAREZ, 1992, p. 130, tradução nossa). 

 

Mesmo tendo conseguido convencer a mãe a levar Sofía de volta para os Estados 

Unidos, pensando que haviam feito o melhor para a irmã caçula; Carla, Sandra e Yolanda se 

sentem um pouco culpadas e tentam criar desculpas pelo o que acabara de acontecer. As três 

irmãs mais velhas de Sofía acreditavam que ela logo se recuperaria da decepção, por ter 

somente dezesseis anos, rapidamente se esqueceria de Manuel. Perto da meia noite, quase 

todos os parentes já haviam deixado a casa e só se encontravam no recinto aqueles que lá 

residiam. Sofia é deixada em casa por Manuel e vai ao encontro da mãe e a tia. Pouco tempo 

depois, após um interrogatório esgotante, a irmã mais nova retorna para o quarto onde as 

quatro dormiam e começa a fazer a malas. Ao tentar descobrir o que havia acontecido no 

quarto de Tia Carmen, Sofia chama as irmãs de traidoras e sai para dormir no quarto da prima 

Carmecita. 

Após a vitória de poder levar Sofía de volta para os Estados Unidos, as outras García 

tinham uma preocupação em mente: a proibição de não retornar mais à ilha. Carmen, a tia das 

meninas, insiste para que a cunhada não siga em frente com a o castigo de retê-las nos EUA: 

 

“Don’t forget, these girls are my girls, too. And they’re good girls, no 
trouble at all. What would I do” […] “if I didn’t get to have them with me 
every year?” We look at each other, and then, drop our gaze to hide our 
confusion. We are free at last, but here, just at the moment gates swings 
open, and we can fly the coop, Tía Carmen’s love revives our old 
homesickness. It’s like this monkey experiment Carla read about in her 
clinical psych class. These baby monkeys were kept in a cage so long, they 
wouldn’t come out when the doors were finally left open. Instead, they 
stayed inside and poked their arms through the bars for their food, just out of 
reach (ALVAREZ, 1992, p. 130-131). 

 

[“Não se esqueça, essas meninas são minhas filhas também. E elas são boas 
meninas, não causam nenhum problema. O que eu farei” [...] “se eu não as 
tiver comigo todos os anos? “Nós nos olhamos e, em seguida, desviamos o 
nosso olhar para esconder a nossa confusão. Nós éramos livres afinal, mas 
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aqui, no momento em que os portões se abrem, e nós podemos voar para fora 
da gaiola, o amor de Tia Carmen revive o nosso nostálgico sentimento de 
saudade de casa. É como aquela experiência com macacos que Carla leu em 
uma de suas aulas de psicologia clínica. Filhotes de macacos tinham sido 
mantidos em uma jaula por tanto tempo que não saíam quando as portas 
eram finalmente abertas. Em vez disso, eles ficavam dentro da jaula com a 
porta aberta e enfiavam seus braços através das barras para pegar a comida 
que se encontrava fora de seu alcance] (ALVAREZ, 1992, p. 130-131, 
tradução nossa). 

 

Assim como os filhotes de macacos, as irmãs García experimentam um conflito ao 

terem que conciliar os espaços de sua hibridez. Ao terem a chance de poder escolher como 

agir, ou até mesmo decidir em qual mundo ficar, o dominicano ou estadunidense, as García se 

sentem um pouco desorientadas. Parece que encarar a necessidade de ter de optar entre uma 

ou outra esfera está fora de seu alcance. Elas parecem se sentir mais à vontade permanecendo 

entre ambos. Deste modo, elas levam Sofia de volta aos Estados Unidos por acreditarem que 

uma mulher deveria combater o favorecimento masculino de uma sociedade, mas ainda 

permanecem inseguras quando tem que enfrentar o questionamento de que mundos realmente 

pertencem.  

Com isso, as irmãs García são aquelas que parecem ter que constantemente modificar 

a forma de agir e pensar perante uma sociedade, já que o processo de adaptação pode ser o 

passo necessário em sua procura de identificação tanto com a cultura caribenha quanto com a 

cultura hegemônica estadunidense:  

 

Her daughters would seek her [Laura García] out at night when she seemed 
to have a moment to talk to them: […] they wanted her to persuade their 
father to give them permission to go into the city or to go to a shopping mall 
or a movie – in broad daylight, Mami! Laura would wave them out her 
room. “The problem with you girls …” The problem boiled down to the fact 
that they wanted to become Americans and their father – and their mother, 
too, at first – would have none of it (ALVAREZ, 1992, p. 134-135). 
 

[Suas filhas iam procurá-la [Laura García] à noite, quando ela parecia ter um 
tempinho para falar com elas: [...] as meninas queriam que a mãe 
convencesse seu pai a dar-lhes permissão para ir para o centro da cidade ou a 
um shopping center ou para ver um filme – em plena luz do dia, Mamãe! 
Laura acenava para que elas saíssem do quarto. “O problema com vocês, 
meninas ... “O problema se resumia ao fato de que elas queriam se tornar 
estadunidenses e seu pai – e sua mãe, também, a princípio – não queriam 
nada disso] (ALVAREZ, 1992, p 134-135, tradução nossa).  

 

Ademais, Bhabha parece concordar com Stuart Hall ao reforçar que a tradição se 

torna uma forma parcial de identificação equivocada quando diz que “a representação da 
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diferença não deve ser lida como o reflexo de traços culturais ou étnicos preestabelecidos 

inscritos na lápide fixa da tradição” (BHABHA, 2003, p. 20 (grifo do autor)). Assim, o 

diálogo entre a cultura hegemônica e a cultura marginalizada sob a olhar do escritor imigrante 

promove a negociação do “outro”, mas desta vez sob a perspectiva do marginalizado, ao levar 

em consideração a maneira que sujeitos diaspóricos vivem, ou melhor, sobrevivem dentro de 

uma sociedade hegemônica.   

Para sobreviver na sociedade hegemônica estadunidense, nota-se que os imigrantes 

têm que agenciar a aquisição da língua inglesa para fins de inserção na sociedade 

estadunidense, mas sem a perda de suas tradições. Dessa maneira, a língua e o lugar em que 

as irmãs García vivem nos EUA são também importantes no romance. Suas personagens 

principais vivem em Nova Iorque, uma área dos EUA onde moram imigrantes de todas as 

partes do mundo. Curiosamente, alguns imigrantes latinos são capazes de manter suas 

tradições, já que eles transformam essa nova localidade em seus barrios, um local que é bem 

parecido com o que eles costumavam viver e onde eles têm a possibilidade de praticar seus 

costumes.  

E, diferentemente do que é promovido pela cultura hegemônica, alguns grupos 

étnico-minoritários preferem manter as suas línguas e culturas étnicas para terem a chance de 

se identificar com um grupo social, cultural e étnico específico, no caso da obra de Alvarez, o 

de Latinos ou indivíduos provenientes do caribe hispânico (WEI, 2000). Deste modo, Laura 

García, a mãe das meninas, matriculou as filhas em uma escola católica para facilitar a 

adaptação delas nos EUA, pois acreditava que não haveria muitas mudanças se as filhas 

continuassem a ser educadas nos padrões dominicanos, aos quais já estavam acostumadas. 

Entretanto, o objetivo de Laura aparentemente não estava funcionado, já que suas filhas 

pareciam não se adaptar à escola católica estadunidense em que estudavam: 

 

Yoyo, the Big Mouth, had become the spokeman for her sisters, and she 
stood her ground in that bedroom [her mother’s]. “We’re not going to that 
school anymore, Mami!” “You have to.” Her eyes would widen with worry. 
“In this country, it is against the law not to go to school. You want us to get 
thrown out?” “You want us to get killed? Those kids were throwing stones 
today!” “Sticks and stones don’t break bones,” she canted. Yoyo could tell, 
though, by the look on her face, it was as if one of those stones the kids had 
aimed at her daughters had hit her. But she always pretended they were at 
fault. “What did you do to provoke them? It takes two to tangle, you know.” 
“Thanks, thanks a lot Mom!” Yoyo stormed out of that room and into her 
own. Her daughters never called her Mom except when they wanted her to 
feel how much she had failed them in this country [the U.S.]. She was a 
good enough Mami, fussing and scolding and giving advice, but a terrible 
girlfriend parent, a real failure of a Mom (ALVAREZ, 1992, p. 135-136). 
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[Yoyo, a boca grande, tornou-se a porta voz de suas irmãs, e ela manteve-se 
firme naquele quarto [o de sua Mãe]. “Nós não iremos mais para escola, 
Mami”, “Você tem de ir”. “Os olhos dela cresceram de preocupação. “Neste 
país, é contra a lei não ir à escola. Você quer que sejamos presos?” “E você 
quer que sejamos mortas?” “As crianças estavam jogando pedras em nós 
hoje” “Paus e pedras não quebram os ossos, ela entoava. “Yoyo percebia, no 
entanto, pelo olhar no rosto de sua mãe, como se uma dessas pedras que as 
crianças miravam em suas filhas havia acertado ela. Mas ela sempre fingia 
que a culpa era delas. “O que vocês fizeram para provocá-los? São precisos 
dois para começar uma briga, sabia.” “Obrigada, muito obrigada Mom!” 
Yoyo saiu do quarto da mãe e se encaminhou para o seu. Suas filhas nunca a 
chamavam de Mom, em inglês, exceto quando queriam que ela sentisse o 
quanto ela havia fracassado neste país [os EUA]. Ela era uma boa Mamãe, 
boa o suficiente para inquientá-las, xingá-las e aconselhá-las, mas uma mãe 
amiga terrível, no sentido estadunidense, um verdadeiro fracasso como uma 
Mom] (ALVAREZ , 1992, p. 135-136, tradução nossa).  

     

Além disso, a inserção de costumes étnico-minoritários junto à cultura hegemônica 

aparentemente se torna possível por meio de um diálogo entre o grupo de poder hegemônico e 

das minorias. A cultura popular estaria fortemente relacionada a tudo que corresponde ao que 

é feito por diferentes grupos minoritários dentro de uma sociedade, sua forma de se relacionar 

com a hegemonia e as especificidades de seus costumes, nada realmente relacionado à elite 

(HALL, 2003). Apesar de se encontrar em maior número dentro do território estadunidense 

em relação aos outros grupos minoritários e, por consequência, possuir maior número de 

vozes marginalizadas, os sujeitos de origem hispânica parecem não possuir um forte poder de 

articulação e negociação junto à sociedade hegemônica. Com isso, mesmo com um número 

considerável de indivíduos dentro dos EUA, continuam sendo tratados como minoria e sua 

cultura popular permanece sendo subjugada pelos estadunidenses. 

 Aliás, o poder na mão da elite institui relações que sustentam a distinção e a 

diferença entre o que, em qualquer momento, possa ser considerado uma prática cultural de 

elite ou não, já que as “tradições não se fixam para sempre: certamente não em termos de uma 

posição universal em relação à uma única classe” (HALL, 2003, p. 260). Então, o papel do 

escritor imigrante ou de qualquer escritor subjugado pela sociedade hegemônica seria o de se 

apropriar do discurso hegemônico para poder estabelecer uma ponte entre a suposta 

negociação corrente entre o centro e a margem. A produção intelectual do marginalizado 

passa a ter um cunho provocativo, pois discute a posição dos sujeitos silenciados pela cultura 

hegemônica; utilizando a própria linguagem da hegemonia. Do mesmo modo, Reis (2011) 

discorre que: 
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[c]omo afirmou Walter Mignolo, atualmente o [espaço do outro] deixa de ser 
um lugar a ser pesquisado, para ser visto de um lugar de onde se fala, “um 
locus de enunciação alternativo” (colonial, pós-colonial e periférico) que não 
está situado fora do chamado centro, mas num outro centro. Assim, o “outro 
intelectual”, não é alguém isolado do [espaço hegemônico], mas um igual no 
sentido de que o conhecimento está disseminado entre os vários mundos. A 
questão básica seria, então, dar uma resposta à pergunta: a partir de qual 
lugar de enunciação o sujeito cultural [e/ou diaspóricos] percebe[m] as 
situações coloniais [e/ou pós-coloniais, neocoloniais]? E ainda: em quais das 
tradições culturais a que teve acesso o intelectual se coloca? Uma resposta 
possível, segundo Mignolo, seria procurar entender o discurso do escritor 
[diaspórico] não em si mesmo, mas em relação à outros loci de enunciação 
com os quais dialoga, contestando-os, corrigindo-os ou ampliando-os (REIS, 
2011 (grifo da autora), p. 28). 

 

 Isto posto, Alvarez em seu papel de escritora imigrante e intelectual diaspórica, 

também faz uso da língua do lugar geográfico que habita, ou seja, o inglês, para falar sobre a 

sua condição enquanto “outro” no contexto cultural hegemônico estadunidense e, assim, dar 

voz ao seu grupo étnico em particular ao escolher a língua inglesa para escrever sobre a 

vivência das irmãs García em How the García Girls Lost their Accents. Sua escrita se torna 

capaz de apreender assim como assumir todas as responsabilidades de seu passado silenciado, 

que constantemente parece assombrar o seu presente e, desta maneira, Julia Alvarez propicia 

um diálogo com seu presente ao estabelecer novos conceitos e, mais importante, falar sobre 

sua diferença. 

 

1.5 – A fala dos sujeitos diaspóricos 

 

A possibilidade de falar sobre a sua diferença em relação à sociedade hegemônica 

estadunidense parece ocorrer a partir do momento em que a identidade hifenizada das irmãs 

García é desenvolvida pelo lugar que elas habitam, dado que o cenário geográfico colabora 

com a assimilação de elementos da cultura estadunidense. Da mesma maneira, a habilidade de 

falar a língua inglesa por morar nos EUA também corrobora o desenvolvimento da identidade 

hifenizada das García, já que elas necessitavam falar inglês para poder se relacionar com os 

estadunidenses. Mesmo sendo capazes de manter o uso de sua língua nativa – a língua 

espanhola –, que contribuiu para que elas preservassem alguns costumes que trouxeram da 

República Dominicana, as irmãs García fizeram um grande esforço para conciliar a 

manutenção de sua primeira língua e, ao mesmo tempo, adquirir a língua inglesa.  

O espanhol fica cada vez mais difícil de ser compreendido, e o pai delas torna o 

processo ainda mais complicado já que, depois de algum tempo vivendo nos EUA, as filhas 
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de Carlos García não conseguem compreender seu espanhol: “Yoyo and her sisters were 

forgetting a lot of their Spanish, and their father’s formal, florid diction was hard to 

understand” (ALVAREZ, 1992, p. 142) [Yoyo e suas irmãs estavam esquecendo muito de seu 

espanhol, e a dicção formal, florida de seu pai era difícil de ser entendida] (ALVAREZ, 1992, 

p. 142, tradução nossa).  

Como as irmãs García não estão mais na ilha dominicana, precisam aprender a língua 

local – o inglês – para que assim possam ser aceitas por seus colegas estadunidenses. A partir 

do momento em que a língua inglesa se torna mais familiar a elas, as meninas também 

começam a adquirir costumes estadunidenses e, por este motivo, a visão de mundo delas se 

bifurca: elas têm que lidar com a manutenção de suas tradições caribenhas e a aquisição 

destes costumes: 

 

Here they were trying to fit in America among Americans; they needed help 
figuring out who they were, why these Irish kids whose grandparents had 
been micks were calling them spics. Why had they come to this country in 
the first place? Important, crucial, final things, and here was their own 
mother, who didn’t have a second to help them puzzle any of this out […] 
(ALVAREZ, 1992, p. 138). 
 

[Aqui estavam elas tentando se encaixar nos Estados Unidos entre os 
estadunidenses; elas precisavam de ajuda para compreender quem eram, por 
que essas crianças irlandesas cujos avós tinham sido micks4 chamavam-nas 
de spics5. Por que elas vieram para este país em primeiro lugar? Questões 
importantes, cruciais, finais, e aqui estava a sua própria mãe, que não tinha 
um segundo para ajudá-las a entender nada disso] [...] (ALVAREZ, 1992, p. 
138, tradução nossa). 

 

A duplicidade cultural das personagens de Julia Alvarez demonstra o caminho 

supostamente seguido por um imigrante para se encaixar na sociedade estadunidense que, 

dentre outras questões, tem que escolher entre se tornar bilíngue ou não. A língua permite que 

as pessoas definam seus lugares no mundo, uma vez que pode servir como um sinal de 

pertencimento a uma certa comunidade ou a razão de exclusão da associação àquela 

comunidade (KING, 2005). Outros escritores contemporâneos têm discutido sobre a 

possibilidade de pertencimento ou não à cultura estadunidense a partir do momento em que 

tem que escolher entre falar inglês ou não.  

                                                 
4 Gíria pejorativa usadas por estadunidenses para ofender descendentes de Irlandeses. 
 
5 Gíria pejorativa usadas por estadunidenses para ofender falantes da língua espanhola ao tentarem falar Inglês. 
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Richard Rodriguez (1996) descreve sua infância nos EUA e o problema de crescer 

como um imigrante em território estadunidense, assim como ter que lidar com o uso de duas 

línguas: sua língua pública (inglês), que era regularmente usada na escola, e sua língua 

privada (espanhol), que era falada por seus pais em sua casa. Rodriguez sente que estas duas 

esferas começam a colidir quando as freiras da escola em que ele estudava (o lado público) 

vão à sua casa e ‘invadem’ sua privacidade para solicitar que o Sr. e a Sra. Rodriguez 

conversem somente em inglês com seus filhos para que assim eles tivessem a chance de se 

adaptar às escolas e à sociedade estadunidense. A partir do momento em que se torna um 

adulto, Rodriguez deixa de entender a língua espanhola, que se transforma numa série de 

sussurros que ele escuta quando se lembra de sua infância. Dessa forma, esta foi a opção dada 

a Richard Rodriguez: esquecer sua língua nativa e aprender a língua estadunidense para fazer 

parte da sociedade dos EUA. 

Por outro lado, Chérrie Moraga (1994) prega um território estadunidense que possa 

lidar com diferenças culturais e que não imponha sua língua e costumes a seus imigrantes; um 

país onde qualquer pessoa possa ter a liberdade de escolher que língua falar, o que vestir e 

como se apresentar. Moraga entende que isso é algo difícil para os latinos, os povos indígenas 

dos EUA, os afro-americanos e asiáticos alcançarem, já que eles não possuem o padrão físico 

anglo-americano porque ‘vestem’ sua etnia em seus rostos (MORAGA, 1994, p. 303). Assim, 

Moraga clama por uma América onde os padrões possam ser minimizados e possa-se ser o 

que quiser, utilizando a língua que desejar e fazendo escolhas próprias. Nesse sentido, Gloria 

Anzaldúa (1987) ressalta que: 

 

A identidade étnica está colada à identidade linguística – eu sou a minha 
língua. Enquanto eu não puder me orgulhar de minha língua, não posso me 
orgulhar de mim mesma. Enquanto não puder aceitar como legítimos o 
espanhol chicano do Texas, o tex-mex e todas as outras línguas que eu falo, 
não posso aceitar minha própria legitimidade. Enquanto não for livre para 
escrever como bilíngue ..., enquanto ainda tiver de falar inglês ou espanhol, 
quando preferiria falar spanglish, e enquanto tiver de adaptar-me aos falantes 
do inglês, em vez de fazer com que eles se adaptem a mim, minha língua 
será ilegítima (ANZAULDÚA, 1987, p. 59 apud TORRES, 2001, p. 32).  

 

Com efeito, a língua é o principal componente da etnicidade, muitas vezes o 

principal e o mais tangível, uma vez que “(...) a etnicidade é uma questão de identidade: você 

é o que você fala ser e o que outras pessoas pensam o que você é” (KING, 2005, p. 299). 

Segundo Richard Rodriguez, o bilinguismo aumenta a segregação entre os povos dentro do 

território estadunidense (RODRIGUEZ, 1996). Por outro lado, para Juan Flores e George 
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Yúdice, falar não somente o inglês, mas também sua língua nativa corretamente permite que 

os imigrantes possam lutar contra o preconceito, assim como a pressão da sociedade 

estadunidense pela legitimação oficial (FLORES & YÚDICE, 1992). Ao mesmo tempo, 

Chérrie Moraga acredita que tanto a língua inglesa quanto a espanhola podem ser usadas para 

expressar a condição do imigrante nos EUA em seus textos críticos, pois se os imigrantes 

puderem usar ambas as línguas e usá-las bem – não somente a língua, mas também sua cultura 

imigrante – eles poderão se unir e ‘imaginar’ uma nova cultura: uma cultura no âmbito da 

qual não haja certo ou errado, padronizados ou marginalizados (MORAGA, 1994). Já Glória 

Anzaldúa (1987) acredita que sua identidade só estará legítima a partir do momento que tiver 

a liberdade de decidir que língua ela pode falar nos Estados Unidos. Ademais, King (2005) 

adiciona que 

 

We should never make the mistake of confusing a language with a dictionary 
and grammar. Both the effect and the affect of language go well beyond 
words and rules of grammar. Language touches us in the deep places of our 
being-- in our identity, in our sense of where we belong. One of the most 
sensitive of these places is our ethnicity. In ethnicity begins the true study of 
language as a badge of identity (KING, 2005, p. 301).  
 

[Nunca deveríamos cometer o erro de confundir uma língua com um 
dicionário ou uma gramática. Os efeitos e influências de uma língua vão 
além de palavras e regras gramaticais. A língua nos toca dentro dos lugares 
mais profundos de nosso ser – em nossa identidade, em nosso senso de onde 
pertencemos. Um dos lugares mais perceptíveis de tais lugares é a nossa 
etnicidade. [É] na etnicidade que começa o verdadeiro estudo da língua 
como símbolo da identidade] (KING, 2005, p. 301, tradução nossa). 

 

Dessa maneira, a língua não existe separadamente da etnicidade, já que é de fato uma das 

partes mais notáveis de uma etnia (KING, 2005). A língua, então, se torna o ponto de 

mediação mais evidente da consciência imigrante sobre seu pertencimento a um espaço 

geográfico.  

Julia Alvarez lida com tal questão logo no primeiro capítulo de How the García Girls 

Lost their Accents, intitulado “Antojos” [“Desejos”, tradução nossa], no qual apresenta a 

personagem Yolanda García. Embora a obra apresente a visão das irmãs García em relação ao 

seu exílio nos Estados Unidos, a percepção da condição imigrante de Yolanda parece ter uma 

relevância particular na escrita da autora, apesar da personagem narrar somente alguns 

capítulos de How the García Girls Lost their Accents. Além disso, Alvarez publicou uma 

outra obra intitulada ¡Yo!, título que pode ser entendido tanto como o apelido de Yolanda, 

quanto a tradução do pronome ‘I’ do inglês para o espanhol. ¡Yo! é considerado uma extensão 
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da estória da família García apresentada primeiramente em How the García Girls Lost Their 

Accents. A autora supostamente busca desenvolver a personagem de Yolanda por ela ter 

sofrido intensamente os efeitos da imigração.  

Yolanda García narra “Antojos”, um dos episódios mais significantes de How the 

García Girls Lost their Accents por funcionar ambiguamente como o início e o fim da obra. 

Yolanda tem trinta e nove anos de idade e está de volta à República Dominicana depois de 

cinco anos sem regressar à ilha. Ela procura uma resposta para questões centrais como: ‘Em 

que lugar me encaixo neste mundo?’, ‘Quem sou eu?’; indagações das quais, aparentemente, 

nenhum imigrante consegue escapar (SUÁREZ, 2004). A família de Yolanda prepara uma 

festa de boas-vindas para a parenta com intuito não só de demonstrar alegria por sua chegada, 

mas também para fazer com que Yolanda não demore tanto tempo para visitá-los: “This is 

what she has been missing all these years without really knowing that she has been missing it. 

Standing here […], she believes she has never felt at home in the United States, never” 

(ALVAREZ, 1992, p. 12) [Isto era o que lhe fazia falta todos esses anos sem saber realmente 

o que ela sentia falta. De pé aqui [...], ela acredita que nunca se sentiu em casa nos Estados 

Unidos, nunca] (ALVAREZ, 1992, tradução nossa).  

A personagem percebe que, apesar de se encontrar no mesmo espaço físico em que 

viveu antes dos vinte e nove anos de sua imigração para os Estados Unidos, as pessoas de sua 

família caribenha que habitavam aquele lugar já estavam completamente mudadas. Grande 

parte de seus tios já havia falecido e a casa possuía um grupo de tias viúvas. Há também a 

presença de suas primas e primos, todos respectivamente acompanhados de seus filhos, cujas 

feições parecem representações fantasmagóricas dela e de seus primos quando crianças. Sua 

família quer saber como ela e suas irmãs têm passado e, ao dar início ao relato, Yolanda 

começa a se confundir entre o inglês e o espanhol: 

 

In halting Spanish, Yolanda reports on her sisters. When she reverts to 
English, she is scolded, “¡En Español!” The more she practices, the sooner 
she’ll be back into her native tongue, the aunts insist. Yes, and when she 
returns to the States, she’ll find herself suddenly going blank over some 
word in English or, like her mother, mixing up some common phrases 
(ALVAREZ, 1992, p. 07). 
 

[Falando um espanhol hesitante, Yolanda relata sobre suas irmãs. Quando 
ela reverte para o Inglês, ela é repreendida, “¡En Español!” Quanto mais ela 
praticar, mais rapidamente ela vai retornar para a sua língua nativa, as tias 
insistiam. Sim, e quando ela voltar para os Estados Unidos, ela vai de 
repente ter um branco em relação à algumas palavras em Inglês ou, como 
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sua mãe, irá misturar expressões idiomáticas] (ALVAREZ, 1992, p. 07, 
tradução nossa). 

 

  A hesitação de Yolanda ao falar espanhol com sua família na República 

Dominicana parece representar a própria hesitação da personagem em relação às suas 

identidades. Yolanda García se encontra hesitante perante a língua que fala e ao lugar que 

pertence. A imigração anos atrás havia criado um novo espaço, um entre-lugar onde a língua e 

o lar não eram o inglês/Estados Unidos ou o espanhol/Caribe, mas sim um local permeado por 

ambos. Por isso Yolanda estava incerta sobre sua verdadeira língua nativa, assim como, não 

se encontrava segura em assumir com exatidão qual lugar poderia chamar de casa. 

Depois de atualizar seus parentes sobre a sua família nos Estados Unidos, Yolanda é 

convidada a assoprar as velas do bolo que suas primas haviam preparado para celebrar o 

regresso da moça à ilha. Para reforçar suas origens e tentar relembrar o quão a personagem era 

tão caribenha quanto elas, suas primas mandam confeccionar um bolo com o formato da 

República Dominicana. O bolo é decorado com velas que representam as principais cidades 

da ilha. Antes de assoprar as velas, uma de suas tias pergunta se a sobrinha tem algum antojo 

que desejaria realizar, já que passaria uma temporada maior na ilha. Yolanda não compreende 

o significado da palavra: 

 

“What’s an antojo? Yolanda asks. See! Her aunts are right. After so many 
years away, she is losing her Spanish. “Actually is not an easy word to 
explain.” [...] “An antojo is like a craving for something you have to eat.” 
[…] An antojo, one of the old aunties continues, is a very old Spanish word 
“from before your United States was even thought of,” she adds tartly. “In 
fact, in the countryside, you’ll still find some campesinos using in the old 
sense. Altagracia! she calls one of her maids sitting at the other end of the 
patio. […] She is asked to tell Yolanda what an antojo is. […] “In my campo 
we say a person has an antojo when they are taken over by un santo who 
wants something.” […] “I’ll tell you want my santo wants after five years,” 
Yolanda says. “I can’t wait to eat some guavas. […]” (ALVAREZ, 1992, p. 
08-09). 
 

[“O que é um antojo? Yolanda pergunta. Vejam! Suas tias estavam certas. 
Depois de tantos anos de distância, ela está perdendo seu espanhol. “Na 
verdade, não é uma palavra fácil de explicar.” [...] “Um antojo é como um 
desejo por algo que você queira comer.” [...] Um antojo, uma de suas velhas 
tias continua, é uma antiga palavra espanhola “bem antes dos seus Estados 
Unidos serem sequer imaginados”, acrescenta ela com sarcasmo. “Na 
verdade, no campo, você ainda vai encontrar alguns camponeses usando-a 
no sentido original. Altagracia! ela chama uma de suas empregadas 
domésticas sentadas na outra extremidade do pátio. [...] Ela é solicitada a 
dizer para Yolanda o que é um antojo. [...] “No meu campo dizemos que 
uma pessoa tem um antojo quando ela é tomada por um santo que deseja 
alguma coisa.” [...] “Eu vou dizer a vocês o que o meu santo quer depois de 
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cinco anos”, diz Yolanda. “Eu mal posso esperar para comer algumas 
goiabas. [...]]” (ALVAREZ, 1992, p. 08-09 (grifo da autora), tradução 
nossa). 

 

 Yolanda comenta a vontade de comer goiabas na parte norte da ilha. Curiosamente, 

as goiabas não são comuns nos Estados Unidos e o seu desejo de comê-las mostra sua 

distância em relação a sua porção caribenha.  

Além disso, como forma de antecipação ao problema que Yolanda possui ao tentar 

lidar com sua noção de identidade, os estadunidenses nunca conseguiram pronunciar o seu 

nome corretamente e a chamavam de ‘Joe’; os pais dela também a chamavam tanto de ‘Yo’ 

quanto ‘Yoyo’: “Yolanda, nicknamed Yo in Spanish, misunderstood Joe in English, doubled 

and pronounced like the toy, Yoyo – or when forced to select from a rack of personalized key 

chains, Joey [...]” (ALVAREZ, 1992, p. 68)” [Yolanda, apelidada de Yo em espanhol, 

confundida com Joe em inglês, duplicada e pronunciada como o brinquedo, Yoyo – ou, 

quando forçada a escolher um chaveiro dentre tantos exemplares, Joey [...]] (ALVAREZ, 

1992, p. 68, tradução nossa). Estas características ecoam a identidade ambígua de Yolanda: 

quando ela está nos EUA, ela procura por sua porção latina e, quando está na ilha dominicana, 

Yolanda procura pelos Estados Unidos: 

 

There is so much she wants, it is hard to single out one wish. There have 
been too many stops on the road of the late twenty-nine years since her 
family left this island behind. She and her sisters have led such turbulent 
lives – so many husbands, homes, jobs, wrong turns among them. But look 
at her cousins, women with households and authority in their voices. Let this 
turn out to be my home, Yolanda wishes (ALVAREZ, 1992, p. 11). 
 

[Há tanta coisa que ela quer, é difícil destacar um único desejo. Houve 
também muitas paradas na estrada nestes últimos 29 anos desde que sua 
família deixou a ilha para trás. Ela e suas irmãs levaram vidas tão turbulentas 
– tantos maridos, casas, empregos, caminhos errados entre eles. Mas veja as 
suas primas, mulheres com as famílias e autoridade em suas vozes. Que esta 
seja a minha casa, Yolanda deseja] (ALVAREZ, 1992, p. 11, tradução 
nossa). 

  

Yolanda García vivencia aquilo com que a maioria dos imigrantes possivelmente tem 

que lidar enquanto sujeitos diaspóricos: a negociação de lugares para poder se encontrar, pois 

“this is the plight of being a hyphenated person: she [Yolanda] is both, none, and sometimes 

one in the United States and another in the Dominican Republic. It seems that her identity is 

double and relative […]” (SUÁREZ, 2004, p. 126) [esta é a dor de ser uma pessoa hifenizada: 

ela [Yolanda] é ambas, nenhuma, e às vezes uma nos Estados Unidos e outra na República 
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Dominicana. Parece que sua identidade é dupla e relativa [...]] (SUÁREZ, 2004, p. 126, 

tradução nossa). 

A identidade hifenizada da personagem fica evidenciada no final de “Antojos”. 

Yolanda está perdida na parte norte da ilha dominicana porque seu carro quebrou no meio de 

uma plantação de goiabas. Anoitecerá logo e ela se assusta ao ver alguns camponeses 

voltando do trabalho no campo. Dois homens se aproximam e se oferecem para consertar o 

carro. Eles conversam com ela em espanhol e ela não consegue respondê-los na mesma 

língua, apesar de ser capaz de entender claramente tudo que eles dizem: 

 

“Can we help you?” the shorter man repeats. The handsome one smiles 
knowingly. […] “Americana,” he says to the darker man, pointing to the car. 
“No comprende.” The darker man narrows his eyes and studies Yolanda a 
moment. “¿Americana?” he asks her, as if not quite sure what to make of 
her. […] She claps her hands on her chest – she can feel her pounding heart 
– and nods. Then, as if the admission itself looses her tongue, she begins to 
speak English, a few words, of apology at first, then a great flood of 
explanation […]. The two man stare at her, uncomprehending, rendered 
docile by her gibberish. Only when she mentions the name Miranda do their 
eyes light up with respect. She is saved! (ALVAREZ, 1992, p. 20-21).  
 

[“Podemos ajudá-la?” O homem mais baixo repete. O outro bonitão sorri 
propositalmente. [...] “Americana”, diz ele ao homem mais escuro, 
apontando para o carro. “Não comprende.” O homem mais escuro aperta os 
olhos e estuda Yolanda por um tempo. “¿Americana?”, Ele pergunta a ela, 
como se não tivesse certeza de onde ela era. [...] Ela coloca as mãos em seu 
peito – ela consegue sentir seu coração batendo – e acena positivamente com 
a cabeça. Então, como se aquela própria admissão soltasse a sua língua, ela 
começa a falar Inglês, algumas palavras, de desculpas em primeiro lugar, em 
seguida, uma grande inundação de explicações [...]. Os dois homens olham 
para ela, sem entender, escutando docilmente suas palavras 
incompreensíveis. Só quando ela menciona o nome Miranda, seus olhos se 
iluminam com respeito. Ela está salva!] (ALVAREZ, 1992, p. 20-21, 
tradução nossa). 

 

Yolanda não consegue falar em espanhol com os camponeses e, por causa de seu 

medo, balbucia somente palavras em inglês. Além disso, falar inglês com eles alude a uma 

possível dominação dos Estados Unidos sob outros países economicamente desfavorecidos, 

como a República Dominicana. Mencionar o nome dos Miranda também a posiciona como 

alguém que deva ser respeitado. No meio disso tudo, Yolanda García então se lembra do que 

sua amiga lhe disse uma vez: “That poet she [Yolanda] met at Lucinda’s party the night 

before argued that no matter how much of it one lost, in the midst of some profound emotion, 

one would revert to one’s mother’s tongue” (ALVAREZ, 1992, p. 13) [aquele poeta que ela 

[Yolanda] conheceu na festa da Lucinda na noite anterior argumentou que, independente do 
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quanto se tenha perdido, no meio de uma profunda emoção, nos revertemos a nossa língua 

nativa] (ALVAREZ, 1992, p. 13, tradução nossa). Ao contrário do que parece propor o poeta 

da recordação, por medo dos camponeses, ela não consegue falar espanhol e passa a se 

amedrontar com a sua própria realidade: Yolanda não é capaz de se comunicar por meio de 

sua suposta língua materna – o espanhol – e, mais importante, se sente como uma estrangeira 

dentro de sua própria terra (SUÁREZ, 2004, p. 131). 

Da mesma maneira, Salman Rushdie afirma que o esforço linguístico sofrido pelos 

imigrantes reflete outros esforços deles na vida real: o esforço em conciliar duas culturas entre 

eles (RUSHDIE, 1990). E isto é o que acontece com Yolanda quando ela se encontra na 

plantação de goiabas: ela tem que conciliar sua existência entre os dois mundos a que pertence 

e, quando se vê em uma situação de perigo, prefere falar inglês devido à associação de poder 

que a língua inglesa tem na República Dominicana.  

No fim de “Antojos”, a tentativa da personagem de definir sua identidade fracassa. O 

sentimento de pertencer tanto aos Estados Unidos quanto à República Dominicana ou de não 

pertencer a nenhum dos dois países enfatiza sua condição como de outros imigrantes de 

“international beings” (IYER, 1993, p. 46) [sujeitos internacionais] (IYER, 1996, p. 46, 

tradução nossa) pois, devido à imigração, parece se encontrar entre duas culturas. Rushdie 

pondera sobre a condição de viver na fronteira ao escrever sobre o dilema do sujeito 

diaspórico que acomete tanto Yolanda García quanto as outras personagens de How the 

García Girls Lost their Accents:  

 
[…] Or was it that her heart, roped by two different loves, was being pulled 
both East and West, whinnying and rearing, like those movie horses being 
yanked this way by Clark Gable and that way Montgomery Clift, and she 
knew that to live she would have to choose? (RUSHDIE, 1990, p. 209). 
 

[[...] Ou era como se seu coração, amarrado por dois amores diferentes, 
estava sendo puxado por ambos Leste e Oeste, gritando e relinchando como 
aqueles cavalos de filmes sendo laçados de um lado por Clark Gable e do 
outro lado por Montgomery Clift, e ela sabia que para viver ela teria que 
escolher?] (RUSHDIE, 1990, p. 209, tradução nossa). 

 

Como Rushdie mostra em sua metáfora acima da personagem ser puxada para o 

Leste e o Oeste por duas cordas diferentes amarradas em seu pescoço e a fim de escolher em 

que lado ficar, um dos dilemas do sujeito diaspórico contemporâneo parece ser ter que decidir 

entre seus lares múltiplos, uma vez que “[…] this [these] tradition[s] of multiple home[s] are 

invariably concerned with identity (…)” (IYER, 1993, p. 49) [[…] esta[s] tradiç[ões] de 

lar[es] múltiplo[s] está[ão] invariavelmente ligadas à identidade […]] (IYER, 1993, p. 49, 
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tradução nossa). Com isso, as irmãs García, além de possuírem uma identidade hifenizada por 

meio de sua condição diaspórica, adquirem também o status de mulheres traduzidas.  

Outra vez, de acordo Rushdie, um indivíduo traduzido é aquele nascido entre dois 

mundos. Os imigrantes também experimentam uma translação, um movimento que os faz 

perder algo de seu país de origem, mas também adquirir algo de novo desta nova localidade 

(RUSHDIE, 1990). Igualmente, a faceta mais visível deste processo é a aquisição de uma 

nova língua, já que “language choice is not only an effective means of communication but 

also an act of identity” (WEI, 2000, p. 17) [a escolha linguística não é somente um meio 

efetivo de comunicação, mas também um ato de identidade] (WEI, 2000, p. 17, tradução 

nossa). E esta é, dentre outras características, o que faz com que as García sejam consideradas 

mulheres hifenizadas, já que sua nova existência nos Estados Unidos as torna Dominicana-

Estadunidenses, ao evidenciar o seu estado de viver entre-lugares.  

Apesar da característica mais evidente de um sujeito diaspórico ser a sua habilidade 

de mediar dois mundos por meio da habilidade de falar mais de uma língua, Zentella (2003) 

assegura que o uso da língua inglesa pelos latinos é monitorado e corrigido pelos 

estadunidenses que vivem ao seu redor e que o uso da língua espanhola é censurado e 

somente ‘aceitável’ em lugares considerados ‘étnicos’. De tal modo, segundo Santiago 

(2000): 

 

Evitar o bilinguismo significa evitar o pluralismo religioso e significa 
também impor o poder colonialista. Na álgebra do conquistador, a unidade é 
a única medida que conta. Um só Deus, um só Rei, uma só Língua: o 
verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei, a verdadeira língua. Como dizia 
recentemente Jacques Derrida: “O signo e o nome da divindade têm o 
mesmo tempo e o mesmo lugar de nascimento.” Uma pequena correção se 
impõe na última parte da frase, o suplemento de um prefixo que visa a 
atualizar a afirmativa “ ... o mesmo tempo e o mesmo lugar do 
renascimento” (SANTIAGO, 2000, p. 14).  

 

Assim, misturar inglês e espanhol nos Estados Unidos é, em geral, repreendido. Tal 

vigilância em torno dos latinos, assim como em torno dos imigrantes, não proporciona 

nenhuma melhora na comunicação entre estadunidenses e imigrantes, nem fortalece uma 

unidade nacional; cria-se, na verdade, uma tensão entre povos (ZENTELLA, 2003).  

As irmãs García, também, vivenciam a mesma tensão por todo o romance de Julia 

Alvarez, ao tentar balancear suas porções caribenha e estadunidense. Neste processo, as 

García negociam entre a pressão de seus colegas de escola nos EUA de ter que entender e 

falar inglês, assim como a pressão imposta por seus pais de manter suas tradições caribenhas. 
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Assim, a habilidade das irmãs García de falar tanto inglês quanto espanhol fortaleceu seus 

sentimentos de viver entre dois mundos, que as fez adquirir uma identidade traduzida 

(RUSHDIE, 1990) e realçou sua ‘mirada estrábica’. 

Dessa forma, em um país linguisticamente diverso como os Estados Unidos,  

 

social identification is accomplished through language choice. […] a speaker 
reveals and defines his or her social relationships with other people by 
choosing one or other of the two languages or more languages in his/her 
repertoire. […] Language, together with culture, religion and history, 
becomes a major component of identity (WEI, 2000, p. 12). 
 

[a identificação social só é alcançada por meio da escolha linguística. [...] 
um falante revela e define as suas relações sociais com outras pessoas ao 
escolher uma ou outra das duas ou mais línguas de seu repertório. [...] A 
língua, junto com a cultura, a religião e a história, se torna o principal 
componente da identidade] (WEI, 2000, p. 12, tradução nossa). 

 

Portanto, o romance How the García Girls Lost their Accents assume que o 

“sotaque” das irmãs García, ou melhor, os idiomas que falam são o aspecto fundamental “[of] 

the negotiation between assimilation and contestation, memory and self-invention, exposing 

the need to embrace the two languages [English and Spanish] as part of a constructive whole 

for Latino/a communities” (SUÁREZ, 2004, p. 128) [[da] negociação entre a assimilação e a 

contestação, a memória e a auto invenção, ao expor a necessidade de se abraçar as duas 

línguas [Inglês e Espanhol] como parte de um todo construtivo da comunidade 

Latina](SUÁREZ, 2004, p. 128, tradução nossa). Além disso, como Wei (2000) propõe,  

 

every time we say something in one language when we might just easily 
have said it in another, we are reconnecting with people, situation and power 
configurations from our history of past interactions and imprinting on that 
history our attitudes towards the people and the languages concerned. 
Through language choice, we maintain and change ethnic boundaries and 
personal relationships, and construct and define ‘self’ and ‘other’ within a 
broader political economy and historical context (WEI, 2000, p. 15).  
 

[toda vez que nós dizemos algo em uma língua quando poderíamos 
facilmente tê-lo dito em outra, nós nos reconectamos com pessoas, 
configurações de situações e poder de nossa história de interações passadas e 
imprimimos naquela história nossas atitudes a respeito das pessoas e línguas 
envolvidas. Através da escolha linguística, nós mantemos e mudamos nossas 
fronteiras étnicas e relações pessoais, e construímos e definimos o ‘eu’ e o 
‘outro’ dentro de um contexto histórico, econômico e político mais amplo] 
(WEI, 2000, p. 15, tradução nossa). 
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Na mesma proporção, as irmãs García têm que lidar com duas culturas, que fazem 

com que elas desenvolvam sua identidade hifenizada “with dual codes of behavior and two 

languages that define and defy them” (SUÁREZ, 2004, p. 127) [com dois códigos de 

comportamento e duas línguas que as definem e as confrontam] (SUÁREZ, 2004, p. 127, 

tradução nossa). Por isso, os episódios das vidas das irmãs García retratados por Julia Alvarez 

parecem apresentar o que os imigrantes aparentemente poderão vivenciar em seu novo espaço 

geográfico ao ter que escolher entre se tornar bilíngue ou não, pois mostra que a habilidade 

das García de falar tanto o inglês quanto o espanhol salientou sua condição de viver entre dois 

mundos e, assim, evidenciou o desenvolvimento de suas identidades traduzidas ao apontar sua 

duplicidade cultural enquanto sujeitos diaspóricos. 

 

1.6 – A escrita diaspórica 

 

A escrita de acontecimentos triviais assume uma perspectiva significativa a partir do 

instante em que se torna um mecanismo de busca da(s) identidade(s) do escritor imigrante. 

Dessa forma, a escrita imigrante adquire o valor aparente de um testemunho. Por meio da 

revivência dos fragmentos de sua memória, o escritor imigrante tem a chance de testemunhar 

o que já foi vivido. A memória enquanto testemunho, então, permite que o escritor permeie 

entre o local de sua memória privada e o lugar da memória coletiva para se conectar com os 

outros sujeitos que comungam de sua mesma condição (RICOEUR, 2004). E a mediação 

entre sua memória íntima e a memória coletiva se dá por meio da Literatura. 

Com efeito, a diáspora que permeia o romance How the García Girls Lost their 

Accents, de Julia Alvarez, apresenta 

 

points of confluence of economic, political, cultural, and psychic processes. 
It is where multiple subject positions are juxtaposed, contested, proclaimed 
or disavowed; and where the accepted and the trangressive imperceptibly 
mingle even while these syncretic forms may be disclaimed in the name of 
purity and tradition (BRAH, 1996, p. 208). 
 

[pontos de confluência de processos econômicos, políticos, culturais e 
psíquicos. É onde sujeitos múltiplos são justapostos, contestados, 
proclamadas e desconsideradas; e onde a imperceptbilidade aceitável e 
transgressiva se misturam mesmo quando estas formas sincréticas podem ser 
descartadas em nome de uma pureza ou tradição] (BRAH, 1996, p. 208, 
tradução nossa).    
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Dessa forma, a condição do sujeito diaspórico retratado na obra mostra que as 

personagens estão em constante processo de mediação para tentar compreender em que lado 

do hífen se posicionam, uma vez que sua condição hifenizada se dá a partir da percepção do 

que elas possam ser dentro e fora de sua terra natal / terras natais, ou entre-lugares.  Nota-se, 

também, que a condição fronteiriça da identidade das irmãs García e da própria escritora, não 

acontece somente no espaço diaspórico. O sentimento de viver na fronteira passa a ser 

aguçado ao mesmo tempo em que elas utilizam o espaço da memória para buscar 

compreender quem são. O ato de rememorar se torna, então, outro mecanismo que Alvarez e 

as personagens de How the García Girls Lost their Accents agenciam a fim de procurar um 

lugar de pertencimento. 

Ademais, a obra How the García Girls Lost their Accents se constrói através da 

revivência das memórias de uma família da República Dominicana ao migrarem para os 

Estados Unidos da América. A autora narra as reminiscências de suas personagens com o 

intuito de testemunhar o efeito causado pela imigração nas irmãs García a fim de tentar 

compreender sua condição diaspórica nos EUA. A Literatura fornece à escritora a 

possibilidade de fazer com que as estórias de imigrantes tão freqüentes na história dos EUA se 

tornem visíveis. A própria descobre que, por meio da Literatura, outros imigrantes também 

compartilham experiências por meio de sua escrita: 

  

[…] Alma Gómez, Cherríe Moraga, and Mariana Romo-Carmona came out 
with Cuentos: Stories by Latinas. It was an uneven collection, but the 
introduction, titled “Testimonio”, was like a clarion call: “We need a 
literature that testifies to our lives, provides acknowledgement, of who we 
are: an exiled people, a migrant people, mujeres en la lucha …” The very 
next year Sandra Cisneros published her collection of linked stories, The 
House on Mango Street; Ana Castillo published her book of poems, Women 
Are Not Roses; […] Lorna Dee Cervantes, Helena Maria Viramontes, Denise 
Chavez. Suddenly there was a whole group of us, a tradition forming, a 
dialogue going on. And why not? […], why couldn’t we Latinos and Latinas 
have our own made-in-the-U.S.A. boom? (ALVAREZ, 1998, p. 168-169). 
 

[[...] Alma Gómez, Chérrie Moraga, e Mariana Romo-Carmona publicaram 
Cuentos: Stories by Latinas. Foi uma coletânea assimétrica, mas sua 
introdução, intitulada ‘Testemunho’, trouxe um apelo gritante: ‘Nós 
precisamos de uma literatura que testemunhe nossas vidas, nos proporcione 
o reconhecimento, de quem somos: pessoas exiladas, pessoas migratórias, 
mulheres na luta ...” No ano seguinte Sandra Cisneros publicou sua 
coletânea de estórias correlatas, The House of Mango Street; Ana Castillo 
publicou seu livro de poemas, Women Are Not Roses; [...]  Lorna Dee 
Cervantes, Helena Maria Viramontes, Denise Chávez. De repente havia um 
grande grupo nosso, uma tradição se formando, um diálogo acontecendo. E 
por que não? [...], por que nós Latinos e Latinas não podíamos ter nossa 
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própria emergência dentro dos EUA?] (ALVAREZ, 1998, p. 168-169, 
tradução nossa). 

 

Por consequência, o diálogo de suas memórias, ao ser retratado por meio de sua 

escrita, propicia uma consciência de pertencimento ao grupo intitulado escritores imigrantes, 

não importa de onde eles venham: Leste, Oeste, Norte ou Sul. Seus testemunhos são a 

memória declarada de seu passado, que pode ser revivido por meio de sua escrita. Reviver sua 

memória fragmentada fornece aos escritores imigrantes a possibilidade de provavelmente se 

aventurar a compreender sua condição de sujeitos diaspóricos no mundo contemporâneo. 

Dentro deste contexto, faz-se necessário explorar importantes elementos no romance 

como o bilinguismo, a quebra da cronologia narrativa, a perda da memória em relação à 

infância no país de origem, o sentimento de estranhamento das meninas Garcia em meio a 

duas culturas e, sobretudo, a busca de uma identidade construída e esgarçada entre dois 

mundos. Este romance traz temas contemporâneos pertinentes em sua própria estrutura, 

revelando numa riqueza literária não só temática, mas principalmente na forma romanesca 

como a história é narrada. Ao partir da fragmentação da voz narrativa que se bifurca em 

outras vozes (as vozes das irmãs), e passar pela problemática espacial e temporal da narrativa 

até chegar à situação de embaraço das personagens por não se adequarem aos dois mundos e 

de constantemente buscarem sua identidade, evidencia-se, nesta ficção de Julia Alvarez, um 

viés narrativo que começa a ser cada vez mais explorado nos enredos atuais: o sujeito que se 

encontra em um mundo globalizado e cada vez mais despersonalizado, em busca do seu Eu, 

em busca de sua origem.  
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CAPÍTULO II 

 

 

“SEMPRE EXISTE ALGO NO MEIO6”: MEDIAÇÕES DA FRONTEIRA NA 

NARRATIVA DE HOW THE GARCÍA GILRS LOST THEIR ACCENTS 

 

 

I wonder about the future of the book, but I have faith in 
the future of narrative. It seems to be something that we 
need to do to understand who we are. The random things 
in our lives, memory puts together as a narrative of 
what's happened to us, which might not really have 
happened, but it's what we remember. And it's also what 
we've constructed out of what happened, out of which 
we tell ourselves the story of who we are. I think that the 
need to make meaning through telling stories will 
continue. 
 

     Julia Alvarez 
 

 

Os estudos da obra How the García Girls Lost their Accents (1992), de Julia Alvarez, 

são de extrema relevância para o cenário literário contemporâneo, uma vez que seu enredo 

aborda um dos fenômenos de maior ocorrência no mundo atual: a imigração. A leitura do 

romance instiga o leitor, desde o seu título, ao possibilitar o fomento inicial do impacto da 

imigração na construção das identidades das irmãs García que, por consequência de suas 

novas vidas nos EUA, parecem perder, entre outras coisas, o seu sotaque. Entretanto, a partir 

do título, não se torna claro se o sotaque que as García aparentemente perdem é aquele de 

influência carregada da língua espanhola, adquirido em sua terra nativa, a República 

Dominicana, ao falarem inglês nos Estados Unidos, ou se é o sotaque de sua língua materna, 

pois ao passarem o início da adolescência e parte da juventude somente vivendo na América 

do Norte, as meninas também começam a perder a sua fluência em espanhol devido ao grande 

                                                 
6 Utilizo a noção de que “sempre existe algo no meio”, criada por Chambers e usada também por Stuart Hall, 
para nomear este capítulo uma vez que este conceito nos remete ao agenciamento do discurso colonial, 
ressignificado na contemporaneidade, que se faz presente nas relações de convivência e poder no Caribe. Para 
Hall (2003), “[o]s momentos de independência e pós-colonial, nos quais [as] ideias imperiais continuam a ser 
vivamente retrabalhadas, são necessariamente, portanto, momentos de luta cultural, de revisão e reapropriação. 
Contudo, essa reconfiguração não pode ser representada como uma “volta ao lugar onde estávamos antes”, já 
que, como nos lembra Chambers, “sempre existe algo no meio”. Esse “algo no meio” é o que torna o próprio 
caribe, por excelência, o exemplo da diáspora moderna” (HALL, 2003, p. 37-38). 
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contato com a língua inglesa. Outro ponto a ser ressaltado ainda no título é notar que o acento 

da fala das meninas García pode até ter sido perdido, seja ele no sotaque em inglês ou em 

espanhol, mas o acento no sobrenome das garotas ainda continua lá, relembrando-lhes de suas 

origens, a República Dominicana. Assim, mesmo sendo capazes de falar inglês fluentemente, 

as irmãs García terão sempre a inscrição de sua terra natal na grafia de seu próprio nome, 

acentuando e representando o Caribe de onde vieram (SUÁREZ, 2004).  

Com isso, o romance de Alvarez já nos instiga, a partir de seu título, a querer 

compreender de forma efetiva como as irmãs García aparentemente perdem o sotaque de sua 

primeira língua na língua inglesa, uma das prováveis facetas do processo de assimilação 

cultural vivenciada por muitos imigrantes ao se confrontarem com a sua nova vida em solo 

estrangeiro. O interesse desta pesquisa é entender as transformações vivenciadas pelas 

personagens do romance depois que elas, juntamente com sua família, são forçadas a migrar 

para os Estados Unidos e aprender a conciliar sua identidade fronteiriça com os dois 

territórios, o da República Dominicana, terra natal da família García, e o dos EUA, terra 

escolhida por eles para escapar da ditadura militar que assolava a ilha na década de 60. 

 

2.1 A Narrativa Diaspórica da Contemporaneidade 

 

Ao retratar as histórias dos García nas narrativas de How the García Girls Lost their 

Accents, Julia Alvarez escolhe, através da representação ficcional de uma família dominicana, 

contar os episódios de inserção dos García à sociedade estadunidense pela imigração dos 

integrantes da família caribenha retratada no romance. Dessa forma, ao contar tais passagens, 

focalizando nas experiências das personagens face à imigração, a autora aborda territórios 

limiares, repletos de espaços que possibilitam movimentos e deslocamentos, propiciando o 

desenraizamento de suas personagens (ALMEIDA, 2008, p. 11). Assim, as García parecem 

adquirir identidades maleáveis, que podem se alterar ou não dependendo do contexto em que 

se encontram.  

Aliás, o processo de mobilidade identitária supostamente passa a ganhar forma 

devido ao impacto da imigração nas personagens de Alvarez. Na fase inicial de adaptação à 

cultura hegemônica estadunidense, Carlos e Laura, os pais das irmãs García, têm a 

preocupação de manter traços étnicos provenientes da República Dominicana, como o da 

manutenção da religião católica, assim como o uso do espanhol, por exemplo, no território da 

esfera familiar, ou seja, o lar dos García. Apesar do esforço de seus pais, as García não se 
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mostravam contentes com o modo que viviam nos Estados Unidos em seus primeiros anos em 

solo estrangeiro: 

 

We didn’t feel we had the Best the United States had to offer. We had only 
second-hand stuff, rental houses in one red-neck Catholic neighborhood after 
another, clothes at Round Robin, a black and white TV afflicted with wavy 
lines. Cooped up in those little suburban houses, the rules were as strict as 
for Island girls, but there was no island to make up the different. Then a few 
weird things happened. Carla met a pervert. At school, epithets [...] were 
hurled our way (ALVAREZ, 1992, p. 107). 
 

[Nós sentíamos como se não tivéssemos o melhor que os Estados Unidos 
tinham a nos oferecer. Tudo que possuíamos era de material de segunda 
mão, morávamos em casas de aluguel em um bairro católico caipira após o 
outro, comprávamos roupas em Round Robin, tínhamos uma TV preto e 
branco acoplada a antenas de linhas onduladas. Enfiadas naquelas casinhas 
suburbanas, as regras eram tão rigorosas quanto para as meninas da ilha, mas 
não havia nenhuma ilha para compensar tudo aquilo. Além disso, algumas 
coisas estranhas aconteciam. Carla se deparou com um pervertido. Na 
escola, epítetos [...] eram direcionados a nós] (ALVAREZ, 1992, p. 107, 
tradução nossa). 

 

Contudo, ao adquirirem a percepção de que seus costumes aparentemente não são 

vistos com muita receptividade pelas personagens estadunidenses da obra, as irmãs Gárcia 

passam a assumir traços da cultura estadunidense em seu cotidiano: 

 

We learned to forge Mami’s signature and went about anywhere, to dance 
weekends and football weekends and snow sculpture weekends. We could 
kiss and not get pregnant. We could smoke and no great aunt would smell us 
and croak. We began to develop a taste for the America teenage good life, 
and soon, Island was old hat, man. Island was the hair-and-nails crowd, and 
icky boys with all their macho strutting and unbuttoned shirts and hairy chest 
with gold chains and teensy gold crucifixes. By the end of a couple of years 
away from home, we had more than adjusted (ALVAREZ, 1992, p. 108-
109). 
 

[Aprendemos a forjar a assinatura da Mamãe e saíamos para qualquer lugar, 
dançando, assistindo futebol e também fazendo esculturas de neve nos fins 
de semana. Nós beijávamos e não engravidávamos. Fumávamos e nenhuma 
tia-avó nos cheiraria nem nos repreenderia. Começamos a desenvolver o 
gosto pela boa vida de ser adolescente nos Estados Unidos e, num instante, a 
ilha tinha se tornado passado, cara. A ilha era só uma multidão de mulheres 
cheias de cabelos e unhas e caras nojentos com toda a sua pompa machista e 
camisas desabotoadas exibindo seus peitos cabeludos carregando correntes e 
pequenos crucifixos de ouro. Ao fim de alguns anos longe de casa, nós 
havíamos mais do que nos ajustado] (ALVAREZ, 1992, p. 108-109 (grifo da 
autora, tradução nossa). 
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Percebe-se, assim, que o processo de formação identitária das irmãs García e também 

de adaptação em ambos os mundos que habitam é algo conflituoso. No capítulo intitulado 

“Floor Show” [“Apresentação de Sapateado”, tradução nossa], Julia Alvarez descreve a 

adaptação da família García em seus primeiros três meses de exílio nos Estados Unidos. A 

condição dos García muda drasticamente em solo estrangeiro, já que a família não mantém o 

padrão de vida que possuía por pertencer a um clã abastado na República Dominicana, o da 

família de la Torre, de quem a mãe das García descende: 

 

[...] [m]ostly, they [the girls’ grandparents] were far away in New York City, 
where [their] grandfather had some position in the United Nations. A kindly, 
educated old man with a big Panama hat who worried mostly about his 
digestion, [their] grandfather entertained no political ambitions. But the 
tyrant [Rafael Leónidas Trujillo] who had seized power was jealous of 
anyone with education and money, and so Papito was often sent out of the 
country [the Dominican Republic] on a bogus diplomatic post (ALVAREZ, 
1992, p. 226). 

 

[[...] [n]a maioria das vezes, eles [os avós das meninas] estavam bem longe, 
na cidade de Nova Iorque, onde o avô tinha algum cargo nas Nações Unidas. 
Um senhor velho, gentil e educado, que usava um chapéu grande do Panamá, 
e se preocupava bastante com a sua digestão, ele não almejava nenhuma 
ambição política. Mas o tirano [Rafael Leônidas Trujillo] que havia tomado 
o poder se invejava de qualquer pessoa com estudos e fortuna, e assim o 
Vovô era frequentemente enviado para fora do país [da República 
Dominicana] em um posto diplomático de fachada] (ALVAREZ, 1992, p. 
226, tradução nossa). 

 

Além disso, o pai das meninas, Carlos García, ainda encontra-se impedido de exercer a 

medicina por possuir um diploma estrangeiro e também necessita ser aprovado no exame para 

se tornar um médico licenciado em solo estadunidense (ALVAREZ, 1992, p. 172).  

Com isso, a família García passa pelo primeiro deslocamento de sua identidade ao ter 

a sua condição financeira restringida após instalar-se nos Estados Unidos. O leitor fica ciente 

da nova situação dos García em solo estrangeiro quando Sandra, a segunda filha, se lembra de 

uma confidência de sua mãe, Laura García: 

 

Thank God their grandfather was helping them out. “Without Papito,” Mami 
confided in her girls, swearing them never to repeat this to their father, 
“without Papito, we would have to go on welfare.” Welfare, they knew, was 
what people in this country [the U.S.] got so they wouldn’t turn into beggars 
like those outside La Catedral back home [the Dominican Republic]. It was 
Papito who paid the rent and bought them winter clothes and spoiled them 
once with an outing to Lincon Center to see the doll-like ballerinas dancing 
on their toes (ALVAREZ, 1992, p. 174). 
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[Graças a Deus o avô delas estava ajudando-os. “Sem o Vovô, Mamãe 
confidenciava a suas filhas, fazendo-as prometer nunca repetir aquilo para o 
pai delas, sem o Vovô, nós teríamos que receber uma ajuda do governo.” 
Auxílio do governo, elas sabiam, era o que as pessoas naquele país [os EUA] 
recebiam para não se tornarem mendigos como aqueles do lado de fora da 
Catedral lá de casa [a República Dominicana]. Era o Vovô quem pagava o 
aluguel e comprava para elas suas roupas de inverno e uma vez lhes fez um 
agrado com uma saída para visitar o Lincon Center e ver as bailarinas com 
os rostos parecidos com os de bonecas dançarem nas pontas de seus pés] 
(ALVAREZ, 1992, p. 174, tradução nossa). 

 

Apesar de terem a ajuda do avô materno para amenizar a saída repentina da 

República Dominicana, as irmãs García ainda experimentam outras mudanças que acabam 

por modificar sua percepção do que é ser imigrante nos Estados Unidos. No prédio em que 

residiram pela primeira vez após migrarem para o estrangeiro, a família García não foi bem 

recebida inicialmente. Os moradores não gostavam do jeito expansivo e falador dos García 

dentro de casa, falando espanhol entre si, escutando suas músicas para manterem contanto 

com suas raízes. Uma moradora em especial, apelidada de ‘A Bruxa’ pelas meninas, fazia 

questão de lembrar aos García de que eles não pertenciam àquele lugar: 

 

“La Bruja” [...] The old woman in the apartment below, who had a helmet of 
beauty parlor blue hair, had been complaining to the super since the family 
moved in a few months ago. The Garcías should be evicted. Their food 
smelled. They spoke too loudly and not in English. The kids sounded like a 
herd of wild burros. The Puerto Rico super, Alfredo, came to their door 
almost daily. Could Mrs. García turn the radio down? Could Mrs, García 
maybe keep the girls more in line? The neighbor downstairs had been 
awakened by the clatter of their shoes on the floor (ALVAREZ, 1992, p. 
170).   

 

[“A Bruxa” […] A idosa do apartamento debaixo, que tinha um cabelo de 
capacete azul feito no salão de beleza, sempre fazia reclamações ao síndico 
desde a chegada da família alguns meses atrás. Os García devem ser 
evitados. A comida deles cheira forte. Eles falam muito alto e não em Inglês.  
As crianças pareciam um rebanho de burros selvagens. O síndico porto-
riquenho, Alfredo, batia na porta deles quase que diariamente. A Senhora 
García poderia abaixar o volume do rádio? A Senhora García poderia fazer 
as meninas se comportarem mais? A vizinha debaixo foi acordada pelo 
barulho dos sapatos delas no chão] (ALVAREZ, 1992, p. 170). 

 

Tanto a adaptação quanto a educação das García em um novo país não eram um 

processo fácil para a família, e Laura, a mãe das meninas, muitas vezes não conseguia lidar 

com as exigências feitas pela idosa que residia no apartamento debaixo do dela. Sem tomar 

partido de nenhum dos lados, o síndico se atinha a abrandar o embate das duas culturas: ““It’s 
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a difficult place, this country, before you get used to it. You have not to take things 

personal.”” (ALVAREZ, 1992, p. 170). [“É um lugar difícil, este país, até que você se 

acostume. Você não deve levar as coisas para o lado pessoal”] (ALVAREZ, 1992, p. 170, 

tradução nossa).  

Entretanto, nem a intervenção de Alfredo parecia acalmar a convivência entre a 

senhora estadunidense e a família García no primeiro edifício em que residiram em Nova 

Iorque. Em um dos confrontos entre ambas, a estadunidense deixa claro para Laura e suas 

filhas que elas não eram bem recebidas ali: “One day [...] after they had moved in, La Bruja 

had stopped her mother and the girls in the lobby and spat out that ugly word the kids at 

school sometimes used: “Spics” Go back to where you came from!”” (ALVAREZ, 1992, p. 

171) [Um dia […] após eles terem se mudado, A Bruxa parou a Mãe e as garotas no saguão e 

cuspiu nelas aquela palavra que as crianças na escola às vezes usavam: ““Spics7” Voltem para 

o lugar que vieram!”] (ALVAREZ, 1992, p. 171, tradução nossa).  

A reação da vizinha estadunidense da família García reflete a ideia de que a presença 

da família da República Dominicana lhe causa um grande estranhamento. A “Bruxa”, como 

os García apelidaram a mulher que morava no andar de baixo, parece não conseguir lidar com 

as diferenças culturais exercidas por eles e escolhe demonstrar a sua insatisfação em ter que 

conviver com Carlos, Laura e suas filhas de maneira tão próxima. Segundo Kristeva (1994), a 

relação de convivência com o estrangeiro pode acarretar tanto uma simpatia quanto uma 

empatia no momento em que o sujeito hegemônico encara o sujeito diaspórico: 

 

[...] a sua singularidade impressiona: esses olhos, esses lábios, essas faces, 
essa pele diferente das outras o destacam e lembram que ali existe alguém. 
[...] Porém esse discernimento dos traços dos estrangeiros, que nos cativa, ao 
mesmo tempo nos atrai e repele: “Pelo menos, sou também – singular e 
portanto devo amá-lo”, diz para si o observador; “não, prefiro a minha 
própria singularidade e portanto devo matá-lo”, pode ele concluir. Do amor 
ao ódio, o rosto dos estrangeiros nos força a manifestar a maneira secreta 
que temos de encarar o mundo, de nos desfigurarmos todos, até as 
comunidades mais familiares, mais fechadas (KRISTEVA, 1994, p. 11). 

   

Além de Julia Alvarez, outros autores contemporâneos abordam a temática da 

imigração em suas narrativas ao retratarem o estranhamento causado pela presença de 
                                                 
7 A palavra ‘Spic’ é um termo pejorativo em inglês usado para caçoar dos imigrantes nativos de língua espanhola 
ao tentarem falar inglês com os estadunidenses. Devido ao forte sotaque, muitos destes imigrantes, ao se 
comunicarem em língua inglesa, demonstram a sua incapacidade de diferenciar vogais longas e vogais curtas, 
fato fonético de grande recorrência em inglês. Então, ao pronunciarem a palavra ‘speak’ de forma equivocada, 
tais imigrantes acabam por pronunciar ‘spic’. Com isso, ao se dirigir às García por meio deste adjetivo 
pejorativo, a vizinha do andar debaixo demonstra toda a sua insatisfação diante da presença da família ficcional 
do romance de Alvarez em seu território. 
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personagens em terras estrangeiras. Salman Rushdie8 em seu conto intitulado “The Courter” 

(1994), [“O Corteiro”, tradução nossa], relata episódios vividos por uma família de indianos 

após migrarem para o solo londrino e, assim, aborda a negociação e o embate entre duas 

culturas: o Leste (a Índia) e o Oeste (a Inglaterra). O narrador do conto de Rushdie retrata a 

história de uma família de Bombaim que imigra para Londres “where we [the narrator and his 

family] all lived for a time in the early Sixties in a block called Waverly House [...]” 

(RUSHDIE, 1994, p. 177) [onde nós [o narrador e sua família] todos vivemos por um tempo 

no início dos anos 60 em um bloco de apartamentos chamado Waverly House [...]” 

(RUSHDIE, 1994, p. 177, tradução nossa). O narrador se lembra do tempo em que viveu em 

Londres no final de sua adolescência após receber uma carta de ‘Aya’, a senhora que tomava 

conta dele e de sua família durante o período em que moraram na capital da Inglaterra: “[t]his 

message from an intimate stranger reached out to me in my enforced exile from the beloved 

country of my birth and moved me, stirring things that had been burried very deep” 

(RUSHDIE, 1994, p. 178) [[a]quela mensagem de uma pessoa agora estranha, mas ao mesmo 

tempo tão íntima, foi me entregue no meu exílio forçado do meu amado país de nascimento e 

mexeu comigo, remexendo coisas que estavam profundamente enterradas] (RUSHDIE, 1994, 

p. 178, tradução nossa).  

Na sua adolescência, o narrador já morava há mais de um ano em Londres quando 

seu pai decidiu trazer o resto da família para a Inglaterra. Como mencionado antes, a família 

morava em Waverly House, onde outros imigrantes indianos também residiam: “[t]his was 

Waverly House in Kensington Court, W8. Among its other residents were not only one but 

two Indian Maharajas, the sporting Prince P – as well as the old B – […]” (RUSHDIE, 1994, 

p. 182) [[e]sta era a Waverly House na quadra de Kensington, W8. Entre outros residentes, 

havia não somente um mas dois Marajás Indianos, o esportista Príncipe P – assim como o 

Velho B – [...] (RUSHDIE, 1994, p. 182, tradução nossa). 

Neste contexto, Aya e Mecir, outras duas personagens importantes do conto de 

Rushdie são apresentadas. Mecir chamava Aya de ‘Certainly-Mary’ [‘Claro-Mary’, tradução 

nossa] “because she never said plain yes or no, always O-yes-certainly or no-certainly-not” 

(RUSHDIE, 1994, p. 176) [porque ela nunca dizia mero sim ou não, sempre O-sim-claro ou 

não-claroque-não] (RUSHDIE, 1994, p. 176, tradução nossa).  

As habilidades linguísticas de Aya em língua inglesa eram muito limitadas; ela não 

conseguia pronunciar algumas letras em inglês e, às vezes, as misturava. Já Mecir é o porteiro 

                                                 
8 Salman Rushdie é um ensaísta e autor de ficção britânico de origem indiana. Nascido e criado em Mumbai, 
antiga Bombaim, estudou na Inglaterra, onde se formou no King’s College da Universidade de Cambridge.  
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que trabalha no prédio onde o narrador e a sua família moram. Ele é chamado de duas formas: 

o narrador e seus irmãos o apelidaram de ‘Mixed-Up’ [‘Misturado’, tradução nossa] porque 

eles não sabiam como pronunciar o verdadeiro nome do porteiro – Mishirsh. Aya, devido à 

sua dificuldade na pronúncia do inglês, o chamava de ‘courter’ [‘corteiro’, tradução nossa]: 

“[s]o: thanks to her unexpected, somehow stomach-churning magic, he [Mishirsh] was no 

longer porter, but courter” (RUSHDIE, 1994, p. 177) [[e]ntão: graças à sua inesperada e, de 

certa forma, mágica do ronco de seu estômago, ele [Mishirsh] não era mais o porteiro, e sim o 

corteiro] (RUSHDIE, 1994, p. 177, tradução nossa). É neste novo ambiente em solo 

estrangeiro que a família ficcional indiana de Rushdie leva a sua vida na Inglaterra. 

Em relação às personagens retratadas no conto de Rushdie, assim como o que ocorre 

com a família ficcional de Julia Alvarez, a barreira linguística é um fator que também assola 

os imigrantes do prédio Waverly House de “The Courter”: Mecir, o porteiro, havia sofrido um 

derrame e não conseguia se comunicar de forma satisfatória com os outros moradores; Aya 

não pronunciava as palavras em inglês corretamente; o pai e a mãe do narrador também não 

compreendiam algumas palavras e expressões em língua inglesa e, para seu próprio 

descontentamento, o narrador também não era um falante totalmente fluente do inglês 

britânico:  

 

[i]t wasn’t just Certainly-Mary and my parents who had trouble with the 
English language. My schoolfellows tittered me when in my Bombay way I 
said ‘brought-up’ for upbringing (as in ‘where was your brought-up?’) and 
‘thrice’ for three times and ‘quarter-plate’ for side plate and ‘macaroni’ for 
pasta in general (RUSHDIE, 1994, p. 185). 
 

[[n]ão eram somente a Claro-Mary e os meus pais que tinham problemas 
com a língua inglesa. Meus colegas de escola riam de mim quando à maneira 
Bombaim eu dizia ‘educado’ para criado (para ‘onde você foi educado?’ e 
‘thrice’ para três vezes e ‘meio-prato’ para acompanhamento e ‘macarrão’ 
para massas em geral] (RUSHDIE, 1994, p. 185, tradução nossa). 

 

O esforço linguístico experimentado pelos imigrantes em solo estrangeiro reflete 

outras mediações que os mesmos possivelmente vivenciam em seu cotidiano: o embate de 

duas ou mais culturas em seu interior. Tanto a família García na obra de Alvarez quanto a 

família de Bombaim no conto de Rushdie devem lidar com as especificidades de duas 

culturas: a do lugar de onde vieram e a do lugar onde moram. São constantemente lembrados 

que “they can be ‘in’ Britain [or ‘in’ the United States, for Alvarez’s characters] but not ‘of’ 

Britain [or not ‘of’ the United States, in the case of the García family]” (BRAH, 1996, p. 191) 

[eles podem estar ‘na’ Grã-Bretanha [ou ‘nos’ Estados Unidos, para as personagens de 
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Alvarez], mas não [serão] ‘da’ Grã-Bretanha [ou não [serão] ‘dos’ Estados Unidos, no caso da 

família García (BRAH, 1996, p. 191, tradução nossa). 

Além da dificuldade com o uso da língua inglesa e a compreensão de suas 

colocações linguísticas, a família imigrante de Bombaim vivenciou um período complicado 

para os imigrantes que residiam em Londres. Eles pareciam não ser bem recebidos na 

Inglaterra e eram constantemente lembrados da insatisfação dos britânicos em relação a suas 

presenças em território inglês: “a vulpine English man with a thin moustache and mad eyes 

declaimed [on TV news] a warning about immigrants [...]” (RUSHDIE, 1994, p. 189) [um 

homem inglês de caráter duvidoso usando um bigode fino e de olhos exasperados anunciou 

[no noticiário da TV] uma advertência contra os imigrantes [...]] (RUSHDIE, 1994, p. 189, 

tradução nossa).  

Algum tempo após a notícia desfavorecendo os imigrantes que se encontram na Grã-

Bretanha, a mãe do narrador e Claro-Mary são abordadas por “two well-turned-out young 

men with Beatle haircuts and the button-up, collarless jackets made popular by the band” 

(RUSHDIE, 1994, p. 203) [dois jovens bem vestidos, com o corte de cabelo ao estilo dos 

Beatles e usando as jaquetas fechadas e sem colarinho que se tornaram popular por causa da 

banda] (RUSHDIE, 1994, p. 203, tradução nossa). Os jovens as confundem com parentes de 

Marajá B, outro morador do prédio que a família habitava. A mãe do narrador diz que não 

possui nenhum parentesco com o Marajá e tenta deixar claro que eles vêm de famílias 

indianas distintas. Tal episódio retrata os equívocos cometidos por muitos ingleses por 

desconhecerem os diferentes grupos étnicos pertencentes a um grupo específico de 

estrangeiros. Com o decorrer da conversa, os dois jovens ingleses não se convencem de que 

Aya e a mãe do narrador não são da família de Marajá B e as ameaçam: “‘Fucking wogs’, he 

said. ‘You fucking come over here, you don’t fucking know how to fucking behave. Why 

don’t you fuck off to fucking Wogistan? Fuck your fucking wog arses [...]” (RUSHDIE, 

1994, p. 204) [‘Malditos asiáticos’, ele disse. Vocês vêm para a porra desse lugar, vocês 

malditos mal sabem como se comportar. Por que vocês não voltam para a merda da Ásia? Vão 

se ferrar seus asiáticos de merda [...]] (RUSHDIE, 1994, p. 204, tradução nossa). 

A ameaça sofrida pelas mulheres indianas do conto de Rushdie exemplifica “how the 

same geographical space comes to articulate different stories and meanings, such that ‘home’ 

can simuntaneously be a place for safety and terror” (BRAH, 1996, p. 207) [como o mesmo 

espaço geográfico articula histórias e significâncias distintas, ao implicar que o ‘lar’ pode ser 

simultaneamente um lugar que exprime segurança ou terror] (BRAH, 1996, p. 207, tradução 

nossa). Ademais, para Kristeva (1994): 
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[...] [o] outro traz a marca de um limite transposto que se imprime, de modo 
irremediável, numa calma ou numa inquietação. Seja ela perturbada ou 
alegre, a expressão do estrangeiro assinala que ele está “a mais”. A presença 
de tal fronteira interna e visível desperta os nossos sentidos mais arcaicos 
[...] (KRISTEVA, 1994, p. 11). 

 

Com efeito, a subjetividade da família indiana e dos jovens britânicos, assim como a 

da família García e da sua vizinha do andar debaixo, ‘A Bruxa’, citadas anteriormente, 

ocupam posições diferentes dentro da sociedade em que vivem. Segundo Brah (1996), “they 

articulate different positions on the question of ‘home’ […]” (BRAH, 1996, p. 193) [eles 

articulam posições distintas referentes à noção de ‘lar’ […] (BRAH, 1996, p. 193, tradução 

nossa). Tanto a família retratada por Rushie quanto a família descrita por Alvarez são 

forçadas a ver mesmo que, aparentemente, possuam obrigações como dos cidadãos nativos, 

tais como pagar pelos seus impostos, estes imigrantes se dão conta de que não pertencem por 

completo ao território de sua nova morada, ao ter que trabalhar em empregos muitas vezes 

desprezados pelos próprios nativos. Além disso, alguns nativos não deixam tais imigrantes se 

esquecer de que não pertencem àquele lugar.  

Por consequência da não receptividade e, muitas vezes, da intransigência dos países 

hegemônicos ao fato dos imigrantes se comunicarem por meio de sua língua étnica, há em sua 

fase inicial o possível abrandamento do sotaque dos imigrantes ao falar a língua hegemônica, 

antes carregada por sua língua materna (a suavização do espanhol, no caso dos García). 

Alguns imigrantes passam a usar a língua inglesa como língua de comunicação oficial até 

mesmo quando interagem com outros falantes de sua língua materna. Ainda no episódio 

intitulado “Floor Show”, o fato do síndico se dirigir a família García em Inglês, mesmo 

sabendo que eles também são falantes nativos de espanhol, causa estranhamento à Sandra, a 

segunda filha do casal Carlos e Laura García: “[s]he [Sandi] did not like Alfredo; something 

about the man’s overfriendliness and his speaking to them in English even though they all 

knew Spanish made her feel uneasy” (ALVAREZ, 1991, p. 171) [[e]la [Sandi] não gostava de 

Alfredo; algo em relação ao modo excessivamente amigável do homem e o fato dele falar 

com eles em Inglês apesar de todos saberem Espanhol a deixava desconfortável (ALVAREZ, 

1991, p. 171, tradução nossa).  

O desconforto linguístico das personagens de Alvarez também vem à tona quando 

elas se veem incapazes de se comunicar fluentemente em espanhol quando passam a visitar 

seu país de origem com mais frequência, depois de algum tempo vivendo nos EUA. E a partir 

do momento que as meninas têm a chance de regressar à ilha onde se localiza a República 
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Dominicana, a fluidez de suas identidades fica mais evidenciada, uma vez que há uma 

constante negociação entre as porções caribenha e estadunidense. De acordo com Almeida 

(2008), 

 

As identidades móveis afetam e são afetadas pelos movimentos 
transnacionais e, por sua vez, modificam os sujeitos que se movem além das 
fronteiras, bem como aqueles que se encontram enraizados. Torna-se 
possível, então, falar [...] de identidades híbridas e afiliações múltiplas que 
definam os sujeitos, [...], em um movimento constante, em um processo 
contínuo de estar no mundo. Esses sujeitos são detentores de uma cidadania 
transitória, refletindo um posicionamento que os situa em relação a um 
contexto espacial específico, local, mas ao mesmo tempo movente e 
transnacional (ALMEIDA, 2008, p. 12). 

 

Assim, o posicionamento das personagens de Alvarez perante as situações 

vivenciadas tanto na República Dominicana como nos Estados Unidos estão diretamente 

conectadas e influenciadas pelo fato de elas terem migrado para a América do Norte e, dessa 

forma, terem que agenciar não somente os espaços territoriais que habitam, mas também suas 

identidades hifenizadas.  

No caso das irmãs García, não é só o fato de terem que adaptar a sua língua que 

promove consequentes mudanças na vida das personagens. Por terem deixado a República 

Dominicana às presas para evitar que o Sr. García fosse preso por se opor a ditadura de Rafael 

Trujillo, há também uma mudança no padrão social de vida da família ficcional de Alvarez. 

Em “American Surprise”, [“A Surpresa Americana”, tradução nossa], capítulo da obra com o 

foco na filha mais velha Carla, Alvarez nos mostra como os García levavam uma vida 

financeiramente mais tranquila um pouco antes de migrarem para os Estados Unidos: 

 

[...] From down the hall came the sound of tinkling silverware and the scrape 
of a chair being settled in its place. Then Gladys, the new pantry maid, began 
to sing: Yo tiro la cuchara,/ Yo tiro el tenedor / Yo tiro to’ lo’ plato’ / Y me 
voy pa’ Neuva Yor’. […] She stood back from the table and cocked her head 
critically, then tucked a chair in, gave a knife a little nudge like someone 
straightening a straight picture on the wall. She nodded towards the back of 
the house. I [Carla] followed her through the pantry, where everything was 
in readiness for dinner: the empty platters were out, waiting to be filled, the 
serving spoons were lined up like a family, tall ones first, then littler and 
littler ones (ALVAREZ, 1992, p. 257-258). 

 

[[…] Do fundo do corredor veio o som do tilintar de talheres e o arrastar de 
uma cadeira sendo colocada em seu lugar. Em seguida Gladys, a nova 
empregada, começou a cantar: Eu tiro a colher, / Eu tiro o garfo / Eu tiro 
todos os pratos / E vou para Nova Iorque [...] Ela ficou atrás da mesa e 
inclinou a sua cabeça de forma crítica, e depois arrumou uma cadeira, deu 
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um empurrãozinho na faca como alguém que endireita uma imagem na 
parede. Encaminhou-se para o fundo da casa. Eu [Carla] a segui pela 
despensa, onde tudo estava pronto para o jantar: os pratos vazios estavam do 
lado de fora, esperando para serem preenchidos, as colheres de servir foram 
alinhadas como uma família, primeiro as maiores, e então, as menores e as 
menores ainda] (ALVAREZ, 1992, p. 257-258, tradução nossa). 

 

Nota-se, assim, que a família García possuía empregadas como Gladys, responsáveis 

pelo andamento da rotina da casa, sob supervisão de Laura García. Carlos García era um 

médico de prestígio na República Dominicana e por ser bem sucedido na medicina, conseguia 

manter padrões relativamente mais vantajosos do que os de muitos moradores daquela ilha do 

Caribe naquela época. Além de Gladys, havia Chuca, empregada que trabalhava com a 

família por mais de trinta anos, Mário, o chofer e Nívea, a lavadeira dos García: 

 

Nívea, the lastest of our maids, was “black-black”: my mother always said it 
twice to darken the color to full, matching strength. She’d been nicknamed 
Nivea after an American face cream her mother used to rub on her, hoping 
the milky white applications would lighten her baby’s black skin. The whites 
of her eyes […] were the only place where the cream magic seemed to have 
worked. […] (ALVAREZ, 1992, p. 261). 

 

[Nívea, uma das últimas de nossas empregadas domésticas, era “preta-
preta”: minha mãe sempre dizia preta duas vezes para escurecer a cor de 
Nívea plenamente, a fim de enfatizar a força de sua coloração. Ela recebeu o 
apelido de Nívea depois da mãe dela tanto esfregar um creme facial 
estadunidense nela, com a esperança de que o branco leitoso clareasse a pele 
negra de seu bebê. O branco de seus olhos [...] era o único lugar onde o 
creme mágico parecia ter funcionado. [...]] (ALVAREZ, 1992, p. 261, 
tradução nossa). 

 

A cultura estadunidense parecia exercer forte influência na ilha caribenha onde as 

irmãs García nasceram. Além do desejo dos menos abastados de irem para os Estados Unidos 

com o intuito de conseguir uma vida melhor do que aquela que dispunham na ilha, havia 

também o anseio de se assemelharem um pouco com o biotipo estadunidense, como a 

tentativa exagerada da mãe da empregada Gladys em tentar clarear a sua pele para que ela 

parecesse menos negra. Como a República Dominicana compartilha seu espaço geográfico 

com o Haiti, formando assim a Ilha de Hispaniola9, Rafael Trujillo, presidente da República 

Dominicana na época, promove um discurso nacionalista de que os negros do Haiti eram 

inferiores e indesejáveis em seu país. Curiosamente, o ditador parecia negligenciar o fato de 

que havia também dominicanos negros ao ordenar o extermínio da população negra haitiana 

                                                 
9 A Ilha de Hispaniola é a segunda maior ilha do Caribe depois de Cuba. Politicamente, divide-se entre dois 
países: a República Dominicana a leste, e o Haiti, que ocupa o terço ocidental da ilha. 
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na sua parte da ilha: “Trujillo had decreed that all black Haitians on our side of the island 

would be executed by dawn. There’s a river the bodies were finally thrown into that 

supposedly still runs red to this day, fifty years later” (ALVAREZ, 1991, p. 218) [Trujillo 

tinha decretado que todos os haitianos negros do nosso lado da ilha seriam executados até o 

amanhecer. Há um rio onde os corpos foram efetivamente lançados e onde supostamente 

ainda correm águas vermelhas até os dias de hoje, cinquenta anos depois] (ALVAREZ, 1991, 

p. 218, tradução nossa). 

Com isso, do mesmo modo que havia certa exacerbação dos padrões estadunidenses 

na República Dominicana, ao fazer com que as pessoas consumissem e se portassem de 

alguma forma como o povo dos EUA, existia também o medo de uma parte dos habitantes da 

ilha de serem afrodescendentes. Consequentemente, a vontade de ter a pele um pouco mais 

clara supostamente proporcionava a mentalidade de que haveria mais possibilidades de 

progressão e mobilidade na vida ao buscar o sonho de vida estadunidense. Aliás, não eram 

somente as pessoas das classes menos favorecidas que sofriam influência dos EUA, as 

pessoas abastadas, como as da família ficcional do romance, viajavam continuamente para o 

exterior como forma de expor suas posições financeiras diferenciadas. 

A diferenciação de classes também era exibida no lar que Carlos García, Laura e suas 

filhas possuíam na ilha. Dentro da casa dos García, o leitor percebe que existe uma divisão 

hierárquica que separa o lar deles em dois mundos: o mundo dos afortunados como o da 

família, e o dos que os servem para tentar algum dia obter melhores condições de vida. Em 

uma conversa com Carla, no capítulo “A Surpresa Americana”, Gladys fantasia sobre seu 

futuro: 

 

[...] “I wonder where I’ll be in thirty two years,” Gladys mused. A glazed 
look came across her face; she smiled. “New York”, she said dreamily and 
began to sing the refrain from the popular New York merengue that was on 
the radio night and day. […] “Every night I pray”, she said, nodding towards 
[her] makeshift altar. […] Now she picked up a postcard my mother had 
thrown out a few days before. It was a photo of a robed woman with a sharp 
start for a halo and a torch in her upraised hand. Behind her was a fairytale 
city twinkling with Christmas light. “This one is a powerful American 
Virgin.” Gladys handed me the card. “She’ll get me to New York, you’ll 
see” (ALVAREZ, 1992, p. 260). 

 

[[...] “Fico imaginando onde estarei daqui há trinta e dois anos,” Gladys 
pensou. Um olhar vidrado tomou conta de seu rosto; ela sorriu, “Nova 
Iorque”, ela disse com um ar sonhador e começou a cantar o refrão do 
famoso merengue nova-iorquino que tocava no rádio dia e noite. [...] “Toda 
a noite eu rezo”, inclinando a cabeça para o [seu] altar improvisado [...] 
Depois ela pegou um cartão postal que a minha mãe havia jogado fora 
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alguns dias atrás. Era uma foto de uma mulher vestida com um manto e com 
uma estrela pontuda no lugar da auréola e segurando uma tocha erguida em 
sua mão. Atrás dela estava a cidade de contos-de-fadas com o piscar das 
luzes de natal. “Esta é uma Nossa Senhora Americana poderosa.” Gladys me 
entregou o cartão postal. “Ela me levará à Nova Iorque um dia, você vai 
ver”] (ALVAREZ, 1992, p. 260, tradução nossa). 

 

A empregada Gladys falava sobre os Estados Unidos com Carla García por estar 

entusiasmada em saber que o patrão havia acabado de chegar de uma viagem a Nova Iorque. 

Toda vez que retornava de uma viagem ao exterior, Carlos García trazia um presente para as 

filhas. Às vezes era instruído pela esposa a levar presentes que fossem úteis para o dia a dia 

das meninas, mas quando não havia algo de muita urgência a ser comprado para elas, Sr. 

Carlos adquiria o que quisesse para presentear suas crianças:  

 

“Lucky, lucky”, Nívea continued [...]. “These girls are so lucky. What a 
father! He doesn’t go on a trip that he doesn’t bring back a treasure for 
them.” She enumerated for Gladys, who had been working for us only a 
month, all the treasures el doctor had brought his girls. “You know those 
dancing dolls from the last time?” (ALVAREZ, 1992, p. 261). 

 

[“Sortudas, sortudas”, Nívea continuou [...].” Essas meninas são tão 
sortudas. Que grande pai! Ele não regressava de nenhuma viagem em que ele 
não trouxesse de volta um tesouro para elas.” Ela falava para Gladys, que 
estava trabalhando para nós há apenas um mês, todos os tesouros que o 
médico tinha trazido para suas meninas. “Se lembra daquelas bonecas 
dançarinas da última vez?”] (ALVAREZ, 1992, p. 261 (grifo da autora), 
tradução nossa). 

 

Há então uma comoção na casa da família García, tanto em relação aos empregados 

quanto às meninas para que a hora do jantar chegue rapidamente a fim de que elas recebam 

suas “surpresas americanas” depois de deixarem seus pratos limpos após a refeição noturna. 

Obviamente, as crianças têm a expectativa de serem presenteadas com bonecas, patins ou 

quaisquer outros brinquedos em voga daquele momento mas, para o desapontamento delas, 

acabam ganhando um cofrinho para guardar moedas. Entusiasmado, Carlos García distribui os 

cofrinhos para suas filhas e ao entregar o presente de Carla, o pai soa muito mais animado:  

 

“Wait till you see this one.” He laughed lifting my bank out of its box. 
“Actually, these Jonah and Mary banks are supposed to encourage the 
children to save for their offering at church. Surely the sisters can’t object to 
that?” He stood a penny in a slot on the canopy of cloud and pulled the lever 
at the base. The coin disappeared; the young woman, her halo painted on her 
hair, rose up towards the clouds, her arms lifted at the joints of the shoulders. 
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As the lever popped back in, she descended to the ground (ALVAREZ, 
1992, p. 265). 

 

[“Espere até vocês verem este.” Ele riu ao tirar meu cofrinho de sua caixa. 
“Na verdade, esses cofrinhos de João e Maria servem para incentivar as 
crianças a poupar e contribuir com o dízimo na igreja. Certamente, as freiras 
não irão se opor a isso?” Ele colocou uma moeda na fenda que se encontrava 
na copa de nuvem e puxou a alavanca na base. A moeda desapareceu, a 
moça jovem, com sua auréola pintada em seu cabelo, ergueu-se em direção 
às nuvens, com os braços levantados à altura de seus ombros. Quando a 
alavanca se abaixou, ela desceu até o chão] (ALVAREZ, 1992, p. 265, 
tradução nossa). 

 

Depois da apresentação do pai, Carla García e suas outras irmãs não parecem muito 

entusiasmadas com “a surpresa americana” trazida por Carlos e não dão muita atenção a 

demonstração de como usufruir da lembrança.  No entanto, quem parece ficar impressionada 

com o presente de Carla é Gladys, a nova empregada que ainda se encontrava na sala de 

jantar, recolhendo os pratos e assistindo a cena do patrão com o cofrinho. Todos à mesa se 

divertem quando Gladys se deixa notar ao expressar sua emoção no momento em que vê a 

jovem moça sair do cofrinho de Carla: ““Blessed Mother!” Gladys whispered” (ALVAREZ, 

1992, p. 265) [“a Nossa Senhora!”, Gladys sussurou] (ALVAREZ, 1992, p. 265, tradução 

nossa). Ao se deparar com o deslumbre de sua empregada com o dispositivo, Carlos insiste 

que a serviçal faça um teste com o cofrinho: 

 

Papi held up a coin to her. “Here, Gladys, give her a spin.” But Gladys 
backed off and looked shyly at her slippers. “Go on,” my mother 
encouraged her, and this time she came forward, wiping her hands on 
her apron, and took the coin from my father, who directed her to stand 
it on the cloud. Again the coin rattled down, and Mary ascended for a 
moment, then fell back to earth until the next penny saved. Gladys’s 
face was radiant. She made a slow, dazed sign of the cross 
(ALVAREZ, 1992, p. 265).  

 

[Papai entregou uma moeda para ela. “Aqui, Gladys, venha abaixar a 
alavanca.” Mas Gladys recuou e olhou timidamente para seus chinelos. 
“Venha logo”, minha mãe a incentivou, e desta vez ela se aproximou, 
limpando as mãos no avental, e pegou a moeda do meu pai, que a indicou a 
depositá-la na nuvem. Mais uma vez a moeda desceu, e Maria ascendeu por 
um momento, depois regressou à Terra até que a próxima moeda fosse 
depositada. O rosto de Gladys estava radiante. Ela lenta e espantosamente 
fez o sinal da cruz] (ALVAREZ, 1992, p. 265, tradução nossa). 

 

Eventualmente, o interesse pelos cofrinhos desaparece e os dispositivos acabam 

sendo deixados de lado pelas filhas de Carlos e são colocados em uma prateleira de 
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brinquedos esquecidos pelas garotas. Ainda admirada pelo episódio do dia da entrega da 

“surpresa americana” durante o jantar, Gladys não se esquece do cofrinho de Carla com a 

Nossa Senhora a ascender cada vez que lhe depositam uma moeda. Para a empregada, a 

Virgem Maria do cofrinho parece a concretização da “Virgem Maria” do cartão postal que ela 

recolheu do lixo e mostrou a Carla anteriormente. Ao ver que Carla já havia perdido o 

entusiasmo pelo cofrinho e disposta a ficar com o dispositivo, Gladys decide comprá-lo da 

menina. Quando recebe a proposta de compra, Carla se recusa a vendê-lo e decide dá-lo de 

presente para Gladys, mas pede para que a empregada não relate o episódio à sua mãe, pois 

Laura se enfurecia ao saber que as filhas repassavam os presentes que não mais lhe 

interessavam.  

Tempos depois desta ocorrência, a mãe de Carla pede para que a menina busque seu 

cofrinho, na tentativa de descobrir o que Carla e Gladys haviam feito já que “Mami was one 

to always notice the stain on one’s placemat at the table or the bruise accidentally punched on 

a little cousin’s arm or the empty space on the bedroom toy shelf” (ALVAREZ, 1992, p. 271) 

[Mamãe era sempre aquela pessoa que notava a mancha no jogo americano de alguém na 

mesa, ou o hematoma de um soco desferido acidentalmente no braço de um priminho e até o 

espaço vazio de um brinquedo na prateleira do quarto] (ALVAREZ, 1992, p. 271, tradução 

nossa). 

Com a insistência da mãe, Carla finge procurar o cofrinho e diz a Laura não tê-lo 

encontrado, sem coragem de confessar que o deu de presente à Gladys. A mãe de Carla 

aparenta se esquecer do incidente, mas no domingo seguinte depois que os empregados saem 

para ir à missa, Laura e Carlos começam a busca pelo dispositivo e acabam por encontrá-lo 

nos pertences de Gladys. Depois de uma reunião com todos os empregados da casa, Gladys é 

demitida. Ao ver o cofrinho enrolado no avental da empregada, Carla decide contar a verdade 

para a família: 

 

I took a step into the room, But no one noticed me. “It was a present,” I 
blurted out. My mother stopped in her tracks and looked at me absently. “I 
gave it to her,” I confessed. My father looked at me then exchanged a glance 
with my mother. “Next time your father brings you a gift –” my mother 
began to scold, but Papi cut her off (ALVAREZ, 1992, p. 272-273).  

 

[Eu dei um passo para dentro do quarto, mas ninguém reparou em mim. “Foi 
um presente”, eu disparei. Minha mãe parou seu caminhar e olhou para mim 
com um ar ausente. “Eu dei a ela”, confessei. Meu pai olhou para mim, em 
seguida, trocou um olhar com a minha mãe. “Da próxima vez que seu pai lhe 
trouxer um presente –” a minha mãe começou a brigar, mas Papai a 
interrompeu] (ALVAREZ, 1992, p 272-273, tradução nossa). 
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Mesmo com a confissão de Carla, a decisão de Laura e Carlos não foi revogada já 

que, depois deste incidente, os pais de Carla não se sentiam capazes de confiar em Gladys. 

Ainda assim a menina insistiu com o pai para que não demitisse a empregada. Carlos senta a 

filha no colo e parece querer amenizar a inquietação de Carla em relação à empregada ao 

dizer para filha que ““ [...] [s]he’ll get a job in no time. Maybe even end up in New York”” 

(ALVAREZ, 1992, p. 273-274) [“[e]la vai arrumar outro emprego em breve. Quem sabe até 

ela não acabe indo para Nova Iorque”] (ALVAREZ, 1992, p. 273-274, tradução nossa).  

Ironicamente, como dito anteriormente neste capítulo da dissertação, pouco tempo do 

episódio envolvendo Carla e Gladys, a família García tem a sua sorte totalmente revirada ao 

se encontrar em uma posição drasticamente inversa à que costumava ostentar na República 

Dominicana ao migrar para os Estados Unidos, passando a pertencer inicialmente à mesma 

situação desvantajosa de Gladys: 

 

[...] [a]round [Laura’s] neck sparkled her good necklace that had real 
diamonds. “If things get really bad [in the United States],” Mami sometimes 
joked grimly, “I’ll sell the necklace and earrings Papito gave me.” Papi 
always scowled and told her not to speak such nonsense (ALVAREZ, 1992, 
p. 173). 

 

[[…] [a]o redor do pescoço [de Laura] brilhava seu lindo colar que possuía 
diamantes de verdade. “Se as coisas ficassem realmente pior [nos Estados 
Unidos],” Mamãe às vezes brincava sombriamente, “Eu vendo o colar e os 
brincos que o Vovô me deu.” Papai sempre franzia as sobrancelhas e pedia 
que não falasse tanta bobagem] (ALVAREZ, 1992, p.173, tradução nossa).  

 

Com efeito, as experiências vividas pelas personagens da obra de Alvarez destacam 

fatores que, no mundo contemporâneo, podem ser também a experiência de muitos sujeitos 

que deixam o seu país de origem seja para obter uma vida financeira supostamente mais 

vantajosa, ou para escapar de qualquer tipo de perseguições em seu país de origem. Autores 

como Julia Alvarez, ao utilizarem a Literatura como ferramenta para a conscientização sobre 

as modificações de tais sujeitos abrigados em um território estrangeiro, propiciam formas de 

compreensão à situação de muitos sujeitos diaspóricos: 

 

Suas narrativas privilegiam filiações múltiplas, móveis e deslizantes. São 
vários os lares a serem habitados na contemporaneidade. [...] ... uma das 
formas mais produtivas de se propiciar essa leitura crítica dos discursos da 
atualidade é por meio de textos literários e falas dos intelectuais que 
contestam e problematizam o atual cenário global (ALMEIDA, 2006, p. 13-
15). 
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Dessa forma, a obra How the García Girls Lost their Accents, além de retratar os 

acontecimentos das personagens ficcionais que migram para os Estados Unidos, situação 

semelhante à vivida pela própria autora do romance e por muitos autores contemporâneos, 

funciona também como instrumento de informação dos possíveis acarretamentos da 

mobilidade de sujeitos no mundo contemporâneo e, também, as aparentes mudanças 

identitárias do ser ao ter em sua composição uma identidade fronteiriça em função de sua 

imigração. Assim, para Santiago (2000): 

 

Guardando seu lugar na segunda fola, é no entanto preciso que [o escritor 
diaspórico] assinale a sua diferença, marque sua presença, uma presença 
muitas vezes de vanguarda. O silêncio seria a resposta desejada pelo 
imperialismo cultural, ou ainda o eco sonoro que apenas serve para apertar 
mais os laços do poder conquistador. Falar, escrever significa: falar contra, 
escrever contra (SANTIAGO, 2000, p. 16-17). 

 

Com isso, é conferida a escrita imigrante de Alvarez o papel de discutir as 

modificações das identidades de suas personagens por meio do embate entre as culturas 

caribenhas e estadunidenses e o posicionamento das mesmas em relação ao espaço em que se 

encontram. Tal fato parece evidenciar a necessidade da existência de escritas de cunho 

reflexivo como a da escritora e de autores que se assemelham a ela em suas narrativas: 

 

[...] ao problematizar, por meio de uma narrativa desestabilizadora, as 
políticas identitárias que permeiam as visões do mundo contemporâneo, 
[Julia Alvarez] privilegia uma escritura da atualidade em termos dos 
movimentos transnacionais, [...], contribuindo assim para interrogar, de 
forma incisiva, várias políticas discursivas da contemporaneidade. [...] Essa 
[a narrativa de Alvarez] e outras narrativas da diáspora [...] revelam a 
possibilidade de refletir sobre e problematizar, por meio da literatura, o papel 
das mulheres no atual cenário social e geopolítico e a consequente 
feminização da globalização e da diáspora contemporânea. (ALMEIDA, 
2008, p. 18-19). 

 

Consequentemente, a literatura alvareziana realiza a abertura de um novo espaço na 

esfera global, a de que as vozes marginalizadas pelos centros hegemônicos, como a de 

mulheres imigrantes assim como a própria autora, possam ser ouvidas e disseminadas, como 

também possibilitem a discussão dos efeitos da imigração no território estadunidense. Assim, 

de acordo com Spivak (2007), escritores imigrantes como Alvarez são “persons and groups 

[that] were cut off from the cultural lines [of] the [post]colonial subject” (SPIVAK, 2007, p. 

230) [pessoas ou grupos [que] foram cortados das linhas culturais [do] sujeito [pós-]colonial] 

(SPIVAK, 2007, p. 230, tradução nossa). Nas suas tentativas de diálogo com o sujeito 
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hegemônico, “(culture) is transformed into militancy, and thus produces tangents for subaltern 

sphere […]” (SPIVAK, 2007, p.231) [(a cultura) é transformada em militância, e, portanto, 

produz tangentes para esfera subalterna [...]](SPIVAK, 2007, p.231, tradução nossa). 

 Nesse sentido, o retrato das histórias ficcionais das personagens do romance no 

período inicial de sua vida na fase de adolescência e pré-juventude a fim de descrever tanto as 

mudanças culturais como as identitárias parece englobar um momento decisivo na construção 

da identidade migratória das mesmas. Para Harris (2011),: 

 

Tantos as escritoras migrantes quanto as personagens por elas criadas são 
influenciadas por duas ou mais culturas e desenvolvem identidades híbridas 
a partir das rupturas desencadeadas pelos deslocamentos múltiplos – 
geográficos, culturais, linguísticos e psíquicos – que vivenciam (HARRIS, 
2011, pág. 219). 

 

Assim, a descrição dos momentos vividos por sujeitos diaspóricos ficcionais em 

obras como How the García Girls Lost their Accents trazem a tona o desejo de construir uma 

ideia que não promulgue a forte tendência de homogeneização dos diferentes grupos de 

imigrantes e seus descendentes nos Estados Unidos. 

 A condição do imigrante no romance, então, expõe a constituição de identidades 

fronteiriças ressaltadas por meio das relações linguísticas e culturais que a família García 

experimenta após a imigração para Nova Iorque. O fato de as personagens lidarem com uma 

nova perspectiva linguístico-cultural faz com que a família adquira novos olhares sobre si 

mesma e sobre sua situação de imigrante. Harris (2011) constata que:  

 

Edward Said argumenta que a dualidade / pluralidade de visão do sujeito 
diaspórico propicia a consciência de dimensões simultâneas, uma 
consciência que lhe permite “contrapontear”, ou seja, desenvolver uma visão 
de mundo a partir de perspectivas, senão opostas, certamente diferentes 
(HARRIS, 2011, p. 223). 

 

Tais dimensões simultâneas não necessariamente carregam traços estritamente 

negativos sobre o estado do sujeito migratório, uma vez que a imigração pode também 

propiciar a autonomia do ser. O abrandamento das marcas da imigração dependerá da maneira 

que estes sujeitos rememoram e/ou se conectam, de alguma forma, com a sua terra natal 

(HARRIS, 2011, p. 223). 

Percebe-se, então, que os imigrantes que se encontram em uma cultura oposta a de 

sua terra natal tendem a usar as suas memórias através de negociações individuais para 

escapar do sentimento constante e, por vezes, negativo, de perda que assombram suas vidas. 
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Ao descrever passagens do processo migratório das personagens do livro How the García 

Girls Lost their Accents, escritores como Alvarez, 

 

[...] [a]dota[m] uma postura crítica e privilegia[m] as narrativas que seus 
personagens produzem na vida cotidiana como cidadãos, e cidadãs comuns, 
[...] [tais] escritoras [...] frequentemente destroem narrativas pedagógicas e 
enfatizam o performativo, reescrevendo a história a partir de narrativas 
individuais e coletivas (HARRIS, 2011, p. 223). 

 

Sendo assim,  

 

[Alvarez] se posiciona como uma romancista que encara a realidade como 
multifacetada e escreve a partir de perspectivas múltiplas e contraditórias, 
sem tentar definir “a realidade” e sem fazer o uso de uma voz narrativa única 
que interprete a vida de seus personagens (HARRIS, 2011, p. 225). 

 

A obra é construída através das vozes fragmentadas das irmãs García e em cada 

fragmento as meninas relatam as suas experiências na ilha antes da imigração, a convivência 

inicial com a cultura e sociedade estadunidense, a mediação entre as culturas caribenhas e 

estadunidenses na medida em que se tornam adultas nos EUA e também sua relação com a 

ilha e os Estados Unidos depois de fazerem constantes viagens de ida e volta para a República 

Dominicana. Estas vozes representam pontos de vistas diferentes sobre o impacto da 

imigração nas personagens de Alvarez e para que isso fique enfatizado em seu enredo, a 

autora escolhe escrever a sua obra com vozes narrativas multifacetadas. 

Conforme o que vem sendo exposto neste capítulo, aparentemente a imigração pode se 

tornar um dos eventos mais estressantes que um indivíduo é capaz de tolerar. Aqueles que 

migram para uma terra estrangeira parecem romper fortemente os laços que possuíam com 

seu local de origem devido à distância física que os separa: 

 

[…] Immigrants  are  stripped  of  many  of  their sustaining  social  
relationships,  as  well  as  their  roles  which provide  them  with  culturally  
scripted  notions  of  how  they  fit into  the  world. Without a sense of 
competence, control, and belonging, they [immigrants themselves] may feel 
marginalized. These changes are highly disorienting […]. (SUAREZ-
ORZOCO, 2000, p. 195). 
 
[[...] Os imigrantes são arrancados de muitas de suas relações sociais de 
sustentação, assim como de suas funções que lhe são fornecidas por meio de 
noções culturalmente inscritas de como eles se posicionam no mundo. Sem 
um senso de competência, controle, e pertencimento, eles [os imigrantes] 
podem se sentir marginalizados. Estas mudanças são altamente 
desorientadoras [...]] (SUAREZ-ORZOCO, 2000, p. 195, tradução nossa). 
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O deslocamento, então, provoca a ruptura de um sentimento estável de pertencimento 

fixo a um lugar, fazendo com que o imigrante tenha que se reinventar para se posicionar na 

nova sociedade que passa a vivenciar. Esta negociação não acontece de forma linear e 

pacífica. Tende a desorientar e tornar instável a vida do sujeito diaspórico a princípio. Além 

disso, sem generalizações, cada imigrante parece lidar com as experiências da imigração de 

forma particular e distinta de outros membros de seu grupo étnico ou não, já que “all 

diasporas are differentiated, heterogeneous, contested spaces, even as they are implicated in a 

common “we”” (BRAH, 1996, p. 184) [todas as diásporas são espaços contestados, 

heterogêneos e diferenciados, mesmo que impliquem um “nós” comum (BRAH, 1996, p. 184, 

tradução nossa). As irmãs García também vivenciam os efeitos da imigração de forma 

diferente entre elas, e tais acontecimentos são relatados através de pequenos contos intitulados 

com os seus nomes durante toda a estrutura do romance. 

Com efeito, a fragmentação da identidade das personagens de Alvarez é representada 

também pela forma fragmentada da escrita de seu romance. Parece, dessa forma, ilustrar por 

meio de minienredos, a não linearidade identitária da família García. Esta instabilidade da não 

continuidade fixa entre as histórias relatadas no livro foco de nosso estudo tende a refletir o 

que de fato acontece com o imigrante ao tentar uma compreensão de seu ser inserido em uma 

nova cultura. Esta possível característica nos leva a pensar, através da escrita de outros 

intelectuais diaspóricos, ser um atributo recorrente daquele que já conviveu ou ainda lida com 

questões da imigração. Nesse sentido, Cruz (2010) constata que: 

 

[...] os escritores do Caribe decidiram não utilizar as formas utilizadas pel[o] 
[discurso hegemônico]. Tal escolha não ocorre por mera incapacidade de 
lidar com estes modelos e sim porque eles são insuficientes para transcrever 
as linguagens e identidades não européias. O que a princípio pode parecer 
um simples descaso com a língua padrão é na verdade, uma estratégia que 
propicia ao leitor não a análise gramatical das frases apenas, em busca de um 
purismo linguístico e estético falacioso. Estes artistas, ao reformularem a 
linguagem para a coloquialidade pertencente ao cotidiano da diáspora, 
propiciam a oportunidade de conhecimento daquelas etnias que normalmente 
não poderiam se pronunciar no interior da literatura [tradicional] [...] 
(CRUZ, 2010, p. 48). 

 

Vê-se, assim, que a criação de uma narrativa fragmentada e descrita de uma maneira 

que vai de encontro ao discurso hegemônico tanto da literatura estadunidense quanto da 

literatura dominicana, uma vez que em seu texto Alvarez faz uso de palavras em espanhol que 

se assemelham aos discursos produzidos por sujeitos diaspóricos oriundos de países de língua 

espanhola. Claro que sabemos que a literatura clássica e canônica já utilizava recursos como a 
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digressão, o fluxo da consciência, enfim, aparatos que resultavam na fragmentação do texto 

literário. Contudo, a relevância da autora diaspórica estudada aqui encontra-se no fato de, 

além da utilização desses recursos, a configuração de seu romance revela o ser híbrido, 

hifenizado e deslocado da contemporaneidade. 

Muitas vezes, tais sujeitos não abandonam a sua primeira língua por completo. 

Passam a misturar tanto o inglês quanto o espanhol em sua fala. Suas narrativas híbridas dão a 

oportunidade de inserção e reconhecimento de seus grupos étnicos dentro do contexto 

hegemônico de poder da sociedade estadunidense sob as minorias que habitam seu território, 

fornecendo espaço de visualização de grupos ainda subjugados e por muitas vezes silenciados 

tanto nos Estados Unidos quanto em outros países que exercem seu poder hegemônico sob 

outros grupos étnicos. Dessa forma, 

 

A narrativa [de How the García Girls Lost their Accents] possui uma 
característica marcante relativa à trajetória de [...] [Julia Alvarez] como 
contista. Podemos perceber em cada capítulo ou fragmento a 
autossustentação desses minienredos e que funcionam independentemente 
dos demais que compõem o livro. Arriscamos ainda sugerir que tais histórias 
são assim narradas devido à peculiaridade de sua autoria: por serem oriundas 
da diáspora [...] tais “minicontos” carregam em seu cerne a condição 
fragmentária. O cotidiano sempre marcado pela incerteza da continuidade 
das histórias pessoais ou comunitárias [...] (CRUZ, 2010, p. 49). 

 

Novamente, a condição desestabilizadora do imigrante é refletida diretamente na 

disposição narrativa do livro. A dificuldade do reconhecimento identitário do imigrante 

ficcional devido à sua mobilidade entre fronteiras fica representada na transcrição fictícia dos 

episódios da família García. Assim como as personagens coletam seus fragmentos de 

memória para montar um quebra cabeça constituído pelas peças fragmentadas de suas 

identidades, o leitor de Alvarez também faz uso das estratégias de montagem de um quebra-

cabeça para entender a narrativa do livro. Ainda sobre a escrita fragmentada da autora,  

 

O que dizermos das relações de poder tratadas durante toda a narrativa [de 
Alvarez]? Esse desafiar tanto as micro quanto a macro-estruturas é 
representado pelos pequenos “romances de formação” em que se transforma 
cada uma das jornadas individuais das personagens. A medida que 
caminham destino adentro na narrativa, elas revelam a nós leitores os 
diversos aspectos de nossa história no tocante à questão [...] [imigratória] 
(CRUZ, 2010, p. 50). 

 

Sendo assim, por meio de sua narrativa fragmentada, destoante daquilo apresentado e 

disseminado pela literatura tradicional, Julia Alvarez abarca a condição diaspórica do 
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imigrante ao desmantelar a noção de homogeneidade desejada e também reforçada por países 

de grande compreensão hegemônica como os Estados Unidos. Segundo Hall (2003), 

“[e]stamos sempre em processo de formação cultural. A cultura não é uma questão de 

ontologia, de ser, mas de se tornar” (HALL, 2003, p. 44). Esperar uma servil e passiva 

integração do imigrante aos costumes da sociedade estrangeira em que reside pode parecer 

algo conflitante, pois as negociações culturais experimentadas pelos mesmos promulgam 

transformações em seu ser, nas suas identidades, ao começar a ver sua situação com outro 

olhar. 

Por causa disso, o sujeito diaspórico não possui uma identidade fixa e estável, mas sim 

uma fragmentação e multiplicidade de identidades desconcertantes, com as quais se pode 

relacionar em diferentes momentos. Nota-se, assim, que as constantes mediações culturais que 

fazem parte da vida do imigrante tendem a suavizar uma provável rigidez identitária, já que 

por meio dos agenciamentos de duas ou mais culturas, o processo de homogeneização cultural 

perde lugar e promulga a transitoriedade de sua identidade: “[...] em vez de falar da identidade 

como coisa acabada, deveríamos falar da identificação, e vê-la como um processo em 

andamento” (HALL, 2001, p. 39). 

 

2.2 Mediações da diáspora nas narrativas da contemporaneidade 

 

As mediações entre a condição do imigrante, sua relação com a fronteira, com o seu 

exílio e, principalmente com o sujeito da cultura hegemônica do país que vive, apreendem 

diretamente o processo de posicionamento do sujeito diaspórico contemporâneo. Na descrição 

da imigração das irmãs García para os Estados Unidos, elas constantemente agenciam suas 

porções caribenha e estadunidense tanto em solo norte-americano quanto em solo caribenho. 

Segundo Hall (2003),  

 

[n]a situação da diáspora, as identidades se tornam múltiplas. Junto com os 
elos que as ligam a uma ilha de origem específica, há outras forças 
centrípetas: há a qualidade de ser “caribenho” [West-Indianess] que eles 
compartilham com outros migrantes do caribe (HALL, 2003, p. 29). 

 

Essas relações procuram dar conta da questão da identidade do imigrante e sua 

inserção tanto na sociedade dominante de seu novo território quanto nos grupos minoritários 

que tendem a pertencer, pois tais relações realçam a noção de que os imigrantes tendem a ser 

“amphibians who do not have an old home and a new home to so much as two half-homes 
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simultaneously (IYER, 1993, p. 49) [anfíbios que não possuem um velho lar e outro novo lar, 

mas sim dois meio-lares simultaneamente (IYER, 1993, p. 49, tradução nossa). A tentativa do 

imigrante de se posicionar perante a sua situação diaspórica é propícia para produzir diálogos 

entre os povos do mundo contemporâneo resultando na ideia de que o sujeito, quando imerso 

na condição diaspórica, não está ligado somente a uma localidade, já que tem a capacidade de 

reconhecer sua identidade em qualquer lugar que ocupe: 

 

[a] cultura caribenha é essencialmente impelida por uma estética diaspórica 
[e, para Rushdie (1990),] [...] [“o hibridismo, a impureza, a mistura, a 
transformação que vem de novas e inusitadas combinações de seres 
humanos, culturas, ideias, políticas, filmes e canções” é “como a novidade 
entra no mundo” (RUSHDIE, 1990, p. 394, apud HALL, 2003, p. 37-38). 
Não se quer sugerir aqui que numa formação sincrética, os elementos 
diferentes estabeleçam uma relação de igualdade uns com os outros. Estes 
são sempre inscritos diferentemente pelas relações de poder – sobretudo as 
relações de dependência e subordinação sustentadas pelo próprio 
colonialismo (HALL, 2003, p. 37-38). 

 

Novamente, nos remetemos à noção de identificação descrita acima por Hall (2003) 

com o intuito de desmantelar o caráter de rigidez do discurso de pertencimento ainda por 

muitas vezes adotado pelas culturas hegemônicas. 

Entretanto, para se compreender os embates culturais entre a sociedade hegemônica e 

o outro no mundo contemporâneo, faz-se necessário resgatar o discurso produzido pelos 

países hegemônicos anteriormente para lidar e se relacionar com a alteridade e entender como 

tal discurso tem sido ressignificado e utilizado na contemporaneidade. De acordo com Bhabha 

(2003), o discurso colonial possui uma dependência no conceito da fixação identitária ao 

construir ideologicamente o outro (o colonizado). Esse conceito traz à tona a ideia de ordem 

estabilizada da(s) identidade(s) e dá ênfase à repetição de estereótipos.  

Dessa forma, a estratégia de se repetir conceitos ou ideias fixas culmina na 

proliferação de estereótipos, que são formas de conhecimento e identifição oscilantes entre o 

que está sempre no seu devido lugar, o que já é conhecido e também algo que precisa ser 

ansiosamente repetido. Com efeito, o uso de estereótipos produz e reforça uma verdade 

probabilística e uma predicabilidade propagada no discurso colonial sobre o outro. Bhabha 

(2003) então propõe um olhar alternativo em relação às imagens positivas e negativas do 

outro produzidas pelo discurso colonial, já que esse acredita que a representação e a 

subjetivação do colonizado vai além das fronteiras de fixação do outro. 

Por consequência, para compreender a subjetivação do outro dentro do discurso 

colonizador, indo além da representação cristalizada do colonizado, Bhabha (2003) sugere ser 
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imperativo analisar a forma em que o discurso colonial constrói o seu regime de verdade 

absoluta. Assim, o discurso colonial em si se torna crucial para a propagação da diferença e 

discriminação inerentes às práticas políticas e discursivas de hierarquização cultural e racial. 

Esse modo de representação do outro produzido pelo discurso colonial enfatiza a construção 

sistemática e arbitrária de signos culturais e sociais que são, muitas vezes, intencionais e 

nacionalistas. Isso permite que não se leve em consideração o entendimento do objeto de seu 

próprio discurso, ou seja, o outro. 

A simplificação efetuada no processo de representação dos estereótipos ignora o 

processo de identificação física e ambivalente do outro. Assim, o discurso do colonizador 

constrói o colonizado como uma população de tipos degenerados com base em sua origem 

racial para justificar a colonização propriamente dita e estabelecer um sistema de 

administração e instrução denominado “governmentality” [governar a mentalidade do outro, 

tradução nossa] (BHABHA, 2003). A disseminação do discurso colonizador acontece por 

meio da propagação de narrativas dos sujeitos e signos baseados na totalização de uma 

verdade reconhecível e reformada, uma vez que essa teoria de encapsulamento fixa o que não 

é familiar a algo estabelecido, ou seja, o estereótipo em si, e descarta a ambivalência do outro. 

Com isso, segundo Bhabha (2005), a psicanálise, conectada à questão da identidade, 

sugere que todas as formas de identificação são parciais e ambivalentes. Todos os sujeitos são 

constituídos em um espaço limiar. A ambivalência, então, é muito importante para a 

compreensão dos processos e das relações sociais. Da mesma forma a semiótica sugere que 

um signo em particular possui um conjunto de significados baseados numa localização 

sistemática e no uso discursivo desse signo. Cada signo ganha seu significado através de um 

sistema linguístico particular. As palavras devem ser lidas a partir de um certo contexto 

social.  

Por isso, a semiótica sugere que valores universais não podem ser atribuídos a textos. 

Deve-se compreender o teor da interpretação e da representação de tais textos (BHABHA, 

2005). Ao se levar em consideração o conceito da palavra ambivalência proposto por Bhabha, 

faz-se com que os estereótipos se tornem uma simplificação não somente porque são uma 

falsa representação de uma realidade específica, mas porque a simplificação do sujeito ocorre 

também através de formas fixas de representação. Com efeito, o discurso colonial nega 

oportunidades de negociação que possibilitam o acesso ao reconhecimento do outro. 

Dessa forma, resistir à visão estereotipada do colonizador dentro de um hibridismo 

cultural propicia a sobrevivência física e a luta pela autodeterminação política do “Outro”. A 

necessidade de uma unificação, a fim de marcar possíveis identidades nacionais dos países 
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pós-coloniais tem sido usada de forma contraditória, uma vez que reforça a teoria de 

estereótipos do discurso do colonizador. Isso, então, parece descartar a representação 

ambivalente do outro a fim de promover o apagamento da diferença em seus territórios. Para 

Santiago (2000): 

 

[...] a eficácia de uma crítica não pode ser medida pela preguiça que ela 
inspira; pelo contrário, ela deve descondicionar o leitor, tornar impossível 
sua vida no interior da sociedade burguesa e de consumo. A leitura fácil dá 
razão às forças neocolonialistas que insistem no fato de que o país se 
encontra na situação de colônia pela preguiça de seus habitantes. O escritor 
latino-americano nos ensina que é preciso liberar a imagem de uma América 
Latina sorridente e feliz, o carnaval e a fiesta, colônia de férias para um 
turismo cultural (SANTIAGO, 2000, p, 26 (grifo do autor)).  

 

Há, então, a necessidade de se repensar as imagens fixas que têm sido narradas 

através dos tempos. Portanto, necessita-se usar da resistência para lutar contra o discurso 

colonial cristalizado que ainda parece causar grande assombro; evitando, dessa maneira, 

consentir com a fixidez da identidade do sujeito diaspórico. Com isso, evitar a mumificação 

cultural do outro ao ir contra a noção superficial de estereótipos permite o divergir do 

conceito de uma nação como tendo uma identidade homogênea. Escritores provenientes de tal 

contexto deveriam se engajar numa escrita da qual: 

 

[...] a leitura em lugar de tranquilizar o leitor, de garantir seu lugar de cliente 
pagante na sociedade burguesa, o desperta, transforma-o, radicaliza-o e serve 
finalmente para acelerar o processo de expressão da própria experiência. Em 
outros termos, ela o convida à práxis. Citemos [...] Barthes: que textos eu 
aceitaria escrever (reescrever), desejar, afirmar como uma força neste mundo 
que é meu? Esta interrogação, reflexo de uma assimilação inquieta e 
insubordinada, antropófaga, é semelhante à que fazem há muito tempo os 
escritores de uma cultura dominada por outra: suas leituras explicam pela 
busca um texto escrevível, texto que pode incitá-los ao trabalho, servi-lhes 
de modelo na organização de sua própria escritura (SANTIAGO, 2000, p. 
20).  

 

Partindo dessa perspectiva, Julia Alvarez exerce sua voz ambivalente a partir do 

momento em que usa sua escrita para questionar e refletir sobre a representação do imigrante 

nas literaturas caribenha e estadunidense ao fazer o seguinte questionamento: “Estaria a 

literatura, assim como a história, produzindo um apagamento ou destacando determinados 

aspectos em detrimento de outros [...]?” (EVARISTO, 2005, p. 202). A autora busca 

testemunhar na ficção os mecanismos de limpeza étnica “fortemente presentes na literatura 
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[de sujeitos diaspóricos contemporâneo], já que sua escrita subverte imagens e procedimentos 

cristalizados no discurso hegemônico […]” (DUARTE, 2009, p. 75-76). 

Gonçalves (2009) parece concordar tanto com Duarte quanto com Evaristo ao 

constatar que as narrativas da contemporaneidade sobre sujeitos migrantes “[…] provocam 

intensos ruídos na transmissão oficial dos fatos ou na forma como o social é construído, […], 

já que, ao se permitir que os silenciados ocupem lugares delineados pela escrita, dá-se vazão 

ao reprimido que emerge rasurando a cena dos grandes feitos para compor outras histórias” 

(GONÇALVES, 2009, p. 52). Ademais, Evaristo (2005) pondera que, “[…] a escre(vivência) 

das mulheres [...] explicita as aventuras e desaventuras de quem conhece uma dupla condição 

que a sociedade [...] teima em querer inferiorizada [...]” (EVARISTO, 2005, p. 205).  

Nesse sentido, Gonçalves (2009) corrobora com a visão de Evaristo ao afirmar que 

“a escrita é, por isso mesmo, um ato de resistência: a literatura, uma parte importante no 

debate sociopolítico, uma “arma” para ser utilizada contra a marginalização.” 

(GONÇALVES, 2009, p. 59). Assim, a autora de How the García Girls Lost their Accents, 

“[...] usa sua [narrativa] como uma maneira de rejeição das ordens pré-estabelecidas” 

(GONÇALVES, 2009, p. 60). Evaristo (2009) complementa que “afirmando um contra-

discurso à literatura produzida pela cultura hegemônica, os textos [...] surgem pautados pela 

vivência de sujeitos [diaspóricos] na sociedade [...] e trazendo experiências diversificadas, 

desde o conteúdo até os modos de utilização da língua” (EVARISTO, 2009, p. 27). 

A forma que Julia Alvarez utiliza a língua para escrever a obra analisada nesta 

dissertação já foi contestada por outros autores contemporâneos e relatada no primeiro 

capítulo deste trabalho. Alvarez foi questionada pelo fato de, apesar de ser oriunda da 

República Dominicana, país de ascendência hispânica pertencente a uma parte de uma ilha 

caribenha, produziu o romance How the García Girls Lost their Accents, em língua inglesa. 

Como Santiago (2000) observa: 

 

Nesse sentido, as críticas que muitas vezes são dirigidas à alienação do 
escritor latino-americano, por exemplo, são inúteis e mesmo ridículas. Se ele 
só fala de sua própria experiência de vida, seu texto passa despercebido entre 
seus contemporâneos. É preciso que aprenda primeiro a falar a língua da 
metrópole para melhor combatê-la em seguida (SANTIAGO, 2000, p. 20). 

 

Pelo fato de ter saído da República Dominicana muito nova, a autora sente-se mais 

confortável em escrever em inglês, ao mesmo tempo em que insere algumas expressões do 

espanhol em sua escrita com objetivo de representar a forma que um sujeito diaspórico de 

origem hispano-caribenha negocia suas especificidades identitárias em solo estrangeiro: 



 Matias 93 

 

Embora a autenticidade cultural possa ser um dos caminhos para 
recuperação da identidade junto com a busca incessante dos pressupostos 
subjetificantes, paradoxalmente a língua e a literatura do colonizador são 
usadas para denunciar e expor as estratégias de colonização e retrucar ao 
Outro com os mesmos métodos pelos quais os colonizados foram reduzidos 
à alteridade, à objetificação e à degradação cultural (BONNICI, 2000, p. 01). 

 

Além disso, escrever em língua inglesa faz com que a escrita de Julia Alvarez tenha a 

chance de atingir um grupo maior de leitores, uma vez que, no cenário internacional 

contemporâneo, o inglês é considerado uma língua franca, utilizada como forma de 

comunicação entre sujeitos falantes não nativos de tal língua e provenientes de diferentes 

localidades. Talvez, se tivesse a autora escrito somente em espanhol, sua obra certamente não 

teria conseguido abarcar àqueles pertencentes do próprio discurso hegemônico estadunidense, 

já que muitos deles são monolíngues por serem proficientes somente no inglês. Dessa forma, 

 

[a] ruptura operada pela literatura pós-colonial e a apropriação do idioma 
europeu para desenvolver a expressão imaginativa na ficção aconteceram 
após investigações sobre o mecanismo do universo imperial, o maniqueísmo 
por ele adotado, a manipulação constante do poder e a aplicação do fator 
desacreditador na cultura do outro (BONICCI, 2000, p. 08). 

 

Ademais, a escrita imigrante de Julia Alvarez, feita em língua inglesa, permite a 

possibilidade do reconhecimento do estrangeiro, do Outro, no caso do romance alvareziano, 

da escuta da voz do imigrante caribenho em terras estadunidenses, a fim de criar uma 

conscientização da existência assim como a promulgação do respeito pelas diversidades 

étnicas advindas dos EUA, uma vez que “[...] a condição diaspórica estimula a ficcionalização 

de memórias e aspirações do futuro [...]” (HARRIS, 2011, p. 224). Há então um novo 

paradigma do sujeito diaspórico, pois ele é constituído pela confluência de duas ou mais 

culturas para alcançar a natureza do seu “Eu” já que, provavelmente, o imigrante parece não 

ceder para nenhuma de suas diferentes culturas. Deste modo, 

 

é importante ver essa perspectiva diaspórica da cultura como uma subversão 
dos modelos culturais tradicionais [...]. Como outros processos globalizantes, 
a globalização cultural é desterritorializante em seus efeitos. Suas 
compreensões espaço-temporais, impulsionadas pelas novas tecnologias, 
afrouxam os laços entre a cultura e o “lugar”. Disjunturas patentes de tempo 
e espaço são abruptamente convocadas, sem obliterar seus ritmos e tempos 
diferenciais. As culturas, é claro, têm seus “locais”. Porém, não é mais tão 
fácil dizer de onde elas se originam (HALL, 2003, p. 40). 
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Pelo fato de alguns escritores imigrantes, como Alvarez, aparentemente decidirem 

não fazer parte completamente de uma das culturas que perfazem a sua vida, estes sujeitos 

diaspóricos assumem a posição de observadores com o intuito de compreender e disseminar o 

que acontece entre seus mundos, pois “são os dois impulsos funcionando em conjunto, sua 

posição de tradução entre dois mundos, várias estéticas, muitas linguagens, que o estabelecem 

como um artista excepcional, original e formidavelmente moderno” (HALL, 2013, p. 43).  

Nesse sentido: 

 

O [escritor imigrante] é obrigado a construir o significado na língua original 
e depois imaginá-lo e modelá-lo uma segunda vez nos materiais da língua 
com a qual ele ou ela está transmitindo. As lealdades [de tal escritor] são 
assim divididas e partidas. Ele ou ela tem quer ser leal à sintaxe, sensação e 
estrutura da língua-fonte e fiel àquelas da língua da tradução. [...] Estamos 
diante de uma dupla escrita, aquilo que poderia ser descrito como uma 
“pérfida fidelidade” (HALL, 2003, p. 43). 

 

 A duplicidade ou até mesmo a pluralidade identitária de Julia Alvarez, tal qual como 

de outros escritores migrantes, é refletida em sua escrita, já que ela não se atém somente a 

fazer de seu texto uma cópia dos padrões literários hegemônicos do local da cultura que 

habita. Pelo contrário, a escrita de How the García Girls Lost their Accents torna-se também 

um espelho da identidade fragmentada de Alvarez, assim como de tantos outros imigrantes 

que têm passado ou venham passar por um processo imigratório. A consciência de 

pertencerem a pelo menos dois mundos ressalta o sentimento de transição perpétua inerente à 

condição do imigrante. De acordo com Hall (2003), 

 

[a] “diferença cultural” de um tipo rígido, etnicizado e inegociável substituiu 
a miscigenação sexual enquanto fantasia pós-colonial primordial. Um 
“fundamentalismo” de impulso racial veio à tona em todas essas cidades da 
Europa ocidental e América do Norte, um novo tipo de nacionalismo 
defensivo e racializado. O preconceito, a injustiça, a discriminação e a 
violência em relação ao “Outro”, baseados nessa “diferença cultural” 
hipostasiada, passou a ocupar seu lugar – o que Sarat Maharaj chamou de 
um tipo de “sósia-assombração do apartheid” – junto com racismos mais 
antigos, fundados na cor da pele ou na diferença fisiológica – originando 
como resposta uma “política de reconhecimento”, ao lado das lutas contra o 
racismo e pela justiça social (HALL, 2003, p. 52). 

 

Faz-se, outra vez, o uso da literatura como um instrumento do processo de 

significância do outro dentro das estruturas de socialização e negociação de indivíduos em 

contextos hegemônicos. O reconhecimento da existência e da relevância do outro 

possivelmente abranda a sensação inquietante de habitar dois mundos em um.  Outra vez 
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Sandra, a segunda filha dos García, no conto já mencionado neste capítulo, “Floor Show”, 

encontra-se em seus primeiros três meses em terras estadunidenses e em processo de 

adaptação e aceitação de sua nova condição diaspórica parece vivenciar um pequeno 

reconhecimento ao notar a presença de muitos estadunidenses no restaurante hispânico onde 

ela, juntamente com toda sua família e um casal de amigos também dos EUA vão jantar: 

 

All the other guests were white and spoke in low, unexcited voices. 
Americans, for sure. They could have eaten anywhere, Sandi thought, and 
yet they had come to a Spanish place for dinner. La Bruja was wrong. 
Spanish was something other people paid to be around (ALVAREZ, 1992, p. 
179).  

 

[Todos os outros clientes eram brancos e conversavam em vozes baixas e 
sem muita animação. Americanos, certamente. Eles poderiam ter ido comer 
em qualquer outro lugar, Sandi pensou, mas mesmo assim vieram a um local 
Espanhol para jantar. A Bruxa estava errada. O Espanhol era algo que outras 
pessoas pagavam para estar por perto] (ALVAREZ, 1992, p. 179 (grifo da 
autora), tradução nossa).  

 

O reconhecimento do Outro dentro de um contexto hegemônico, já que “[a] posição 

indubitavelmente hegemônica dos Estados Unidos [está] relacionada [...] a seu papel e 

ambições globais e neoimperiais” (HALL, 2003, p. 40), assim como a aceitação da 

pluralidade de identidades fragmentadas da alteridade, possibilita mediações mais eficazes, 

além do desmantelamento, da cultura como possuidora de uma fixidez imutável e 

intransigente. Nesse sentido, Kristeva (1994) discorre que: 

 

[a] animosidade suscitada pelo estrangeiro, ou no mínimo a irritação (“O que 
você está fazendo aqui? “Aqui não é o seu lugar!”) [...] não deixa de julgá-
los [os sujeitos hegemônicos] um pouco limitados, cegos. Pois os seus 
anfitriões desdenhosos não possuem a distância que ele possui, para se ver e 
para vê-los. O estrangeiro fortifica-se com esse intervalo que os separa dos 
outros e de si mesmo, dando lhe um sentimento altivo, não por estar de posse 
da verdade, mas por relativizar a si próprio e aos demais, quando estes 
encontram-se nas garras da rotina da monovalência (KRISTEVA, 1994, p. 
14 (grifo da autora)).  

 

Com isso, as narrativas diaspóricas “volta[m] às profundezas da história para que o 

sujeito pós-colonial representado na literatura recupere a voz e assim possa narrar e anunciar 

as suas experiências com o outro” (BONICCI, 2000, p. 26). Por consequência,  

 

[a] literatura pós-colonial, respaldada nas teorias sobre cultura, oferece ao 
ex-império um conjunto de narrativas para provar que jamais houve o vazio 
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cultural e que jamais os países colonizados estiveram numa “longa noite de 
selvageria”. O subalterno foi substituído pelo sujeito porque “a 
descolonização traz um novo ritmo à existência, introduzido por homens 
novos; com ela também chegam uma nova humanidade” (FANON, 1990, p. 
36, apud HALL, 2003, p. 32). 

 

A escrita de Julia Alvarez eleva a voz do subalterno, representada pelo imigrante 

caribenho nos EUA, a conscientização da necessidade de uma nova maneira de se lidar com a 

presença de sujeitos diaspóricos “in the proliferation of new border crossings” (BRAH, 1996, 

p. 179) [na proliferação de novos cruzamentos nas fronteiras] (BRAH, 1996, p.179, tradução 

nossa). As negociações efetuadas pelos sujeitos transitórios e aqueles considerados “nativos” 

da terra precisam de um diálogo menos intransigente e que considere as especificidades 

dialógicas de cada indivíduo. Para Hall (2003),  

 

[a] alternativa não é apegar-se a modelos fechados, unitários e homogêneos 
de “pertencimento cultural”, mas abarcar os processos mais amplos – o jogo 
da semelhança e da diferença – que estão transformando a cultura no mundo 
inteiro. Esse é o caminho da “diáspora”, que é a trajetória de um povo 
moderno e de uma cultura moderna. (HALL, 2003, p. 52). 

 

Sendo assim, através de sua escrita, Julia Alvarez, assim como autores 

contemporâneos que tratam a questão do sujeito diaspórico em suas narrativas, reportam a 

condição do imigrante de maneira isômica, ao lidar com, discutir sobre e tentar romper com 

estereótipos que há muito tempo e por inúmeras razões, permeiam os espaços existentes entre 

os fragmentos dos diálogos entre o sujeito diaspórico, com as especificidades de sua 

alteridade, e o sujeito hegemônico, marcado por noções pouco tolerantes da fixação identitária 

tanto de si mesmo quanto do outro.   
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CAPÍTULO III 

 

 

PERSONAGENS FRONTEIRIÇAS: A CONSTRUÇÃO DAS PERSONAGENS DE 

HOW THE GARCÍA GIRLS LOST THEIR ACCENTS FACE À IMIGRAÇÃO 

 

 

[...] Há fronteiras mais significativas que nós 
atravessamos ao imaginarmos nossas terras natais do que 
as fronteiras que estão inscritas nos passaportes. Para as 
figuras híbridas que todos somos, a fala só se torna 
possível ao ocuparmos as margens. Mas este é, com 
certeza, o lugar para se estar, agora que os centros há 
muito desmoronaram. 
 
Kenneth Parker, “Home is where the heart ... lies” 

 

 

A narrativa de How the García Girls Lost their Accents (1992) é construída a partir 

de capítulos que retratam episódios dos García, família ficcional criada por Julia Alvarez, 

desde a infância das irmãs García na República Dominicana, quando o momento em que 

migram para os Estados Unidos, assim como a adaptação dos García em solo estadunidense. 

Como visto nos capítulos I e II desta dissertação, tais capítulos são dispostos em ordem 

cronológica inversa, começando em 1989 e terminando em 1956. Sua estrutura narrativa 

possivelmente revela ao leitor o caminho pelo qual o sujeito diaspórico perpassa para 

rememorar seu passado. Outro fato relevante na estrutura do romance, também já 

mencionado, é a sua característica de possuir minicontos em sua constituição, o que 

possibilita a leitura tanto do romance como um todo quanto de seus minienredos 

separadamente. 

Isso parece representar a maneira como a memória do imigrante funciona em suas 

tentativas de se aproximar de seu passado em sua terra natal: não há a possibilidade de se 

obter histórias passadas com total segurança de que, de fato, elas acontecem de forma 

cronológica e uniforme. Os fragmentos de memórias se dão de maneiras distintas e não 

lineares e, muitas vezes, podem se tornar até o desejo de uma lembrança, algo que talvez nem 

tenha realmente acontecido, mas o ato de rememorar faz com que as memórias do imigrante 

entrem em um jogo de certa maneira artificial de reviver aquilo que já aconteceu. Entretanto, 
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mesmo havendo a possibilidade de tais memórias não terem de fato acontecido, elas são a 

ferramenta que o sujeito diaspórico tem em mãos para ter a chance de construir a possível 

narrativa de seu ser. Por consequência, ao se deparar somente com um ou outro capítulo do 

romance alvareziano analisado neste estudo, o leitor provavelmente irá adquirir a noção de 

que o texto se trata de pedaços de memórias vivenciados por algum membro pertencente à 

família García, pois estes minienredos possuem completa significação tanto dentro do 

romance como um todo, quanto de forma isolada.   

A partir dos minienredos constituintes da obra de Alvarez estudada nesta pesquisa, 

este capítulo terá como objetivo principal analisar a construção das personagens de How the 

García Girls Lost their Accents a partir do momento em que elas, juntamente com seus pais, 

migram para os Estados Unidos para fugir da política ditatorial que assola a República 

Dominicana. Assim, o foco deste capítulo será a maneira com que cada filha do casal Laura e 

Carlos García lida com o fato de terem migrado para os EUA e, por isso, terem se tornado 

dominicanas-estadunidenses, ou seja, sujeitos hifenizados. Para tal, a análise ocorrerá através 

da coletânea de passagens extraídas do romance a partir de seus minicontos. O recorte 

priorizará as filha dos García: Carla, Sandra, Yolanda e Sofia, pois elas são o foco narrativo 

de quase todo o romance.  

O fato de as irmãs García serem o foco narrativo de quase todos os minienredos do 

romance alvareziano estudado aqui pode ser constatado pela maneira que a autora divide o 

seu romance e o apresenta ao leitor. A parte I do livro engloba o período de 1989 a 1972 e é 

constituída de cinco minicontos e/ou capítulos, a saber: “Antojos” [“Desejos”, tradução 

nossa]; “The Kiss” [“O Beijo”, tradução nossa]; “The Four Girls” [“As quatro meninas”, 

tradução nossa]; “Joe” (apelido adquirido por Yolanda García nos Estados Unidos e sempre 

utilizado pelos estadunidenses ao se endereçarem a ela, sem tradução) e “The Rudy 

Elmenhurst Story” [A história de Rudy Elmenhurst”, tradução nossa]. Logo após 

disponibilizar o título de cada capítulo do romance, Alvarez informa ao leitor o nome da 

personagem em foco de seu mini-conto. Dessa forma, “Antojos” tem Yolanda como foco 

narrativo; “The Kiss” possui Sofia como enfoque da narração; “The Four Girls” todas as 

irmãs García e tanto “Joe” quanto “The Rudy Elmenhurst Story” focalizam em Yolanda 

García. 

Já a parte II do romance ocorre entre as décadas de 1970 e 1960 e também possui 

cinco minicontos: “A Regular Revolution” [“Uma Lenta Revolução”, tradução nossa] 

enfocando as quatro irmãs García; “Daughter of Invention” [“A Filha da Invenção”, tradução 

nossa] focalizando Carlos García, Laura García e sua filha Yolanda; “Trespass” [“A 
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Transgressão”, tradução nossa], com o foco em Carla; “Snow” [“ A Neve”, tradução nossa] 

focalizando somente Yolanda e “Flow Show” [“Apresentação de Sapateado”, tradução nossa] 

tendo Sandra como enfoque narrativo. Estes cinco minicontos têm o intuito de retratar o 

período inicial da vida da família García logo após sua imigração para os Estados Unidos e 

relatam as vivências dos García em solo estadunidense na primeira década do exílio da 

família. 

Por último, a parte III de How the García Girls Lost their Accents está dividida em 

cinco minienredos, assim como as outras duas partes do livro, abarca os anos de 1960 a 1956. 

O primeiro capítulo da parte III é intitulado “The Blood of the Conquistadores” [“O Sangue 

dos Conquistadores”, tradução nossa] e tem como foco Laura, Carlos García e suas quatro 

filhas. O segundo capítulo tem o nome de “The Human Body” [“O Corpo Humano”, tradução 

nossa] e aborda Yolanda como enfoque narrativo. Já o terceiro capítulo é nomeado “Still 

Lives” [“Naturezas Mortas”, tradução nossa] e se focaliza em Sandra. O penúltimo capítulo, 

“An American Surprise” [“Uma Surpresa Americana”, tradução nossa] coloca Carla como 

enfoque da narração. Finalmente, “The Drum” [“A Bateria, tradução nossa], último capítulo 

do romance, finaliza a história das irmãs García tendo Yolanda como foco narrativo. Os cinco 

capítulos enumerados neste parágrafo retratam a vida da família García na República 

Dominicana. Neste período, as irmãs García ainda eram crianças e não sabiam falar inglês. 

Além disso, só ouviam falar dos Estados Unidos por meio das histórias que seus avós 

paternos lhes contavam sobre as suas viagens aos EUA, especialmente para Nova Iorque.  

 

3.1. Atravessando fronteiras: o momento da imigração da família García  

 

Antes de adentrar a relevância das personagens das irmãs García na construção do 

romance de Alvarez para então analisar os episódios vivenciados por elas nos Estados Unidos 

a fim de observar o impacto da imigração nas quatro meninas ao agenciarem suas porções 

caribenhas e estadunidenses, faremos um relato de como se deu a repentina ida da família 

García para solo estrangeiro, do qual desconheciam tanto o idioma, quanto grande parte de 

seus costumes; além de não saber como lidariam tanto com as pessoas quanto com o novo 

território de sua nova morada. O intuito é tentar elucidar como a imigração dos García 

aconteceu, pois o dia que deixam a República Dominicana parece rondar a memória de cada 

personagem alvareziano e marcá-las para sempre de uma forma ou de outra.  
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Cabe ressaltar que a descrição do episódio da imigração das irmãs García junto com 

seus pais se trata de uma exposição meramente ficcional feita por Julia Alvarez para contar ao 

leitor do romance os momentos finais da família García na República Dominicana. Não se 

trata, assim, da descrição de algo que de fato tenha ocorrido com a própria autora ou com 

pessoas com quem ela convive e também experimentaram as facetas da imigração. Dessa 

maneira, independente da saída dos García parecer causar um processo de identificação de 

outros grupos de imigrantes com a sua história, as passagens contadas por Alvarez são 

simples relatos de ficção que, ao criar uma semelhança com a realidade, cumprem com o 

objetivo do texto ficcional. Como Candido pontua (2009): 

 

[...] os textos ficcionais, apesar de seus enunciados costumarem ostentar o 
hábito exterior de juízos, revelam nitidamente a intenção ficcional, mesmo 
quando esta intenção não é objetivada na capa do livro, através da indicação 
“romance”, “novela” etc. Ainda que a obra não se distinga pela energia 
expressiva da linguagem ou por qualquer valor específico, notar-se-á o 
esforço de particularizar, concretizar e individualizar os contextos 
objectuais, mediante a preparação de aspectos esquematizados e uma 
multiplicidade de pormenores circunstanciais, que visam a dar aparência real 
à situação imaginária. É paradoxalmente esta intensa “aparência” de 
realidade que revela a intenção ficcional ou mimética. Graças ao vigor dos 
detalhes, à “veracidade” de dados insignificantes, à coerência interna, à 
lógica das motivações, à causalidade dos eventos [...], tende a constituir-se a 
verossimilhança do mundo imaginário. [...] Todavia, a aparência da 
realidade não renega o seu caráter de aparência. Não se produzirá, na 
“verdadeira ficção”, a decepção da mentira ou da fraude. Trata-se de um 
“verdadeiro ser aparencial” (Julian Matias), baseado na conivência entre 
autor e leitor. O leitor, parceiro da empresa lúdica, entra no jogo e participa 
da “não-seriedade dos quase-juízos e do “fazer de conta”. (CANDIDO, 
2009, p. 12-13). 

  

Tendo em mente, então, o caráter ficcional da obra How the García Girls Lost their 

Accents, o capítulo que narra a imigração da família de Carla, Sandra, Yolanda e Sofia 

demonstra que a ida dos García para os Estados Unidos não contempla somente as meninas e 

seus pais, mas também as pessoas que faziam parte de seu grupo sociofamiliar na ilha 

caribenha. A empregada de Laura García, Chuca, que está com a patroa e sua família desde 

antes do nascimento de Laura, parece se preocupar com o fato da família García migrar para 

os EUA:  

 

They are gone, left in cars that came for them, driven by pale Americans in 
white uniforms with gold braids on their shoulders and on their caps. Too 
pale to be living. The color of zombies. I worry about them, the girls, Doña 
Laura, moving among men the color of living dead. (ALVAREZ, 1992, p. 
221). 
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[Eles se foram, foram embora em carros que vieram buscá-los, e foram 
conduzidos por americanos pálidos em uniformes brancos com tranças de 
ouro em seus ombros e sob os seus chapéus. Muito pálidos para estarem 
vivos. A cor de zumbis. Eu me preocupo com eles, as meninas, Dona Laura, 
vivendo entre homens da cor de mortos-vivos] (ALVAREZ, 1992, p. 221, 
tradução nossa). 

 

O Sr. García e seus companheiros já haviam sido vigiados e investigados pelo 

governo com o objetivo de se descobrir o nome daqueles que se opunham ao comando de 

Trujillo. Um dos companheiros de Carlos já havia sido capturado pelos militares e não 

conseguiu deixar a República Dominicana como fizeram os García: 

 

[...] but Fernando, of course. Pobrecito ending up the way he did, hanging 
himself by his belt in his cell to keep from giving out others’ names under 
the tortures Trujillo’s henchman were administering. Fernando, a month in 
his grave, San Judas protect us all (ALVAREZ, 1992, p. 202).  
 

[[...] menos o Fernando, é claro. Pobrezinho acabar daquele jeito, 
enforcando-se com o seu cinto em sua cela para não delatar os outros sob as 
torturas que os capangas de Trujillo lhe aplicavam. Fernando, há um mês em 
seu túmulo, São Judas proteja a todos nós] (ALVAREZ, 1992, p. 202, 
tradução nossa). 
 

“The Blood of the Conquistadores” [“O Sangue dos Conquistadores”, tradução 

nossa] é o capítulo do romance que retrata o episódio em que Carlos, Laura e as quatro 

meninas têm que abandonar a República Dominicana para escapar da perseguição da ditadura 

trujillista. É dividido em duas partes: a primeira se refere às perspectivas de várias 

personagens do romance, tais como Laura García, seu marido Carlos, o amigo estadunidense 

deles, Victor Hubbard, entre outros, acerca do dia que a família García migrará para os 

Estados Unidos. A segunda parte discorre sobre as memórias de duas das irmãs García anos 

depois do incidente e da empregada mais antiga da casa, Chuca, após se despedir dos García 

no dia de sua imigração para os EUA. Julia Alvarez, ao utilizar de várias personagens para 

compor seu foco narrativo, exalta mais uma vez o aspecto ficcional de sua obra: 

 

Na ficção narrativa desaparece o enunciador real. Constitui-se um narrador 
fictício que passa a fazer parte do mundo narrado, identificando-se por vezes 
(ou sempre) com uma ou outra das personagens, ou tornando-se onisciente 
[...]. Nota-se também que o pretérito perde a sua função real (histórica) de 
pretérito, já que o leitor, junto com o narrador fictício, “presencia” os 
eventos. O pretérito é mantido com a função do “era uma vez”, mero 
substrato fictício da narração, o qual, contudo, preserva a sua função de 
“posição existencial”, de grande vigor individualizador, e continua 
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“fingindo” a distância épica de quem narra coisas há muito acontecidas. 
(CANDIDO, 2009, p. 18). 

 

O capítulo se inicia na casa dos García num momento em que Carla, Sandra, 

Yolanda, Sofía e seus primos brincam no quintal de sua casa e Carlos, o pai delas, se encontra 

na cozinha e consegue perceber a chegada de dois militares armados. Rapidamente ele 

sinaliza a presença dos soldados à Chuca, uma das empregadas dos García, e corre para o seu 

quarto a fim de se esconder em um esconderijo criado por ele e por seus companheiros no 

caso da chegada da polícia militar.  

No momento em que corre para seu quarto, Carlos vê suas filhas e sobrinhos 

brincando de estátuas e percebe que sua filha Yolanda é a única que o nota correndo dentro da 

casa. O pai de Yolanda coloca o dedo na boca numa moção de pedi-la para manter segredo 

sobre o seu paradeiro. Yolanda discretamente concorda, um pouco intrigada, e acaba 

perdendo a brincadeira, sendo alvo do riso de seus primos e irmãs. Apesar de toda a 

brincadeira, Yolanda García não compreende o motivo de seu pai correr pela casa para se 

esconder e, logo depois da entrada de dois policiais no recinto da família, há a lembrança de 

um outro episódio entre Yolanda, seu pai e os militares: 

 

This must be serious like the time [I] told [our] neighbor, the old general, a 
made-up story about Papi having a gun, a story which turned out to be true 
because Papi did have a hidden gun for some reason. The nursemaid 
Milagros told on [me] telling the general that story, and [my] parents hit 
[me] very hard with a belt in the bathroom, with the shower on so no one 
could hear [my] screams. Then Mami had to meet Tío Vic in the middle of 
the night with the gun hidden under her raincoat so it wouldn’t be on the 
premises in case the police came. That was very serious. That was the time 
Mami still talks about when “you almost got your father killed, Yoyo” 
(ALVAREZ, 1992, p. 198). 
 

[Isso deve ser sério como aquela vez que [eu] disse ao [nosso] vizinho, o 
velho general, uma história que inventei sobre o Papai ter uma arma, uma 
história que acabou por ser verdade porque o Papai tinha uma arma 
escondida por algum motivo. A babá Milagros [me] entregou ao relatar que 
eu contei ao general essa história. [Meus] pais [me] bateram muito com um 
cinto no banheiro, de chuveiro ligado para que ninguém pudesse ouvir 
[meus] gritos. Então Mamãe teve que encontrar o Tio Vic no meio da noite 
com a arma escondida na sua capa de chuva para que a arma não estivesse 
nas premissas de casa, no caso da polícia chegar. Isso foi muito grave. Esse é 
o episódio que a Mamãe ainda fala sobre quando “você quase matou o seu 
pai, Yoyo”] (ALVAREZ, 1992, p. 198, tradução nossa). 

 

Percebe-se então que os hábitos, as falas e as atitudes dos García, em especial os dos 

pais das garotas, Carlos García, começam a ser moldados pelas possíveis situações que 
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possam levá-los a um confronto com a polícia. Em “The Blood of the Conquistadores”, 

Alvarez relata o primeiro episódio no livro em que todas as personagens, de certa maneira, se 

confrontam com os policiais. 

Enquanto Carlos García se esconde no armário de seu quarto, os empregados do 

recinto lidam com a presença dos dois policiais militares na casa dos García. As crianças que 

antes brincavam de estátua se reúnem em frente aos dois policiais para distraí-los até a 

chegada de outro adulto. Pouco tempo depois, Laura García retorna do supermercado com 

uma de suas empregadas no carro, Imaculada, e é avisada por outro ajudante da casa, Chino, 

sobre a visita de dois policiais dentro do recinto e também de outros dois a espera do lado de 

fora da casa: 

 

“I’ll talk to them,” Laura says to Chino, whose slightly slanted eyes have 
earned him his nickname. “And you go over to Doña Carmen’s and tell her 
to call Don Victor and tell him to come right over and pick up his tennis 
shoes. Tennis shoes, you hear?” Chino nods (ALVAREZ, 1992, p. 201). 
 

[“Eu vou falar com eles”, Laura comunica a Chino, cujos olhos ligeiramente 
inclinados lhe renderam o apelido. “E você vá para Doña Carmen e lhe diga 
para chamar Don Victor e avisá-lo para vir aqui e pegar seus tênis. Os tênis, 
entendeu?” Chino acena que sim] (ALVAREZ, 1992, p. 201, tradução 
nossa). 

 

Quando entra em casa, Laura García vê dois policiais, Pupo e Checo, a sua espera. 

Os guardas perguntam a esposa de Carlos onde seu marido se encontra e o porquê de sua 

demora para chegar, visto que já eram quase meio dia e o médico certamente retornaria da 

clínica para almoçar em casa. Eles querem fazer algumas perguntas a Carlos. Apreensiva, a 

Sra. García ainda aguarda a entrada de Victor em sua casa: 

 

[...] She wonders if Carmen has been able to get hold of Victor. At the first 
sign of trouble, Victor said, get in touch, code phrase is tennis shoes. He is 
good for his word. It wasn’t his fault that the State Department chickened 
out of the plot [against Trujillo] they had him organize. And he has promised 
to get the men out safely (ALVAREZ, 1992, p. 202). 
 

[[…] Ela se pergunta se Carmen havia conseguido contactar o Victor. Ao 
primeiro sinal de problemas, Victor disse, entrem em contato, a frase código 
é tênis. Ele sempre cumpre a sua palavra. Não foi culpa dele o fato do 
Departamento de Estado se acovardar e desistir do golpe [contra Trujillo] 
que eles fizeram-no organizar. E ele prometeu fazer com que seus comparsas 
escapassem com segurança] (ALVAREZ, 1992, p. 202, tradução nossa). 
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A mãe das irmãs García possui a confiança de que seu amigo Victor chegará em 

breve para ajudar a ela e Sr. Carlos a saírem deste incidente.  Victor Hubbard é estadunidense 

e mora na República Dominicana onde trabalha como cônsul da Embaixada dos Estados 

Unidos. Ex-colega de classe de Mundo, irmão de Laura García e marido de Carmen, Victor 

também ajudou Carlos, Mundo e seus comparsas a participar do golpe fracassado que visava 

acabar com a ditadura de Trujillo na ilha caribenha. Sabendo que o nome de Victor os 

ajudaria a manter os policias mais calmos, Laura justifica a demora de seu marido ao informar 

aos guardas que Carlos García encontra-se com Victor: 

 

“My husband had a tennis game today with Victor Hubbard.” She says the 
name slowly so that it will register. “The game ran a little late. Make 
yourselves at home, please. My house, your house,” she says, reciting the 
traditional Dominican welcome (ALVAREZ, 1992, p. 203). 
 

[“Meu marido jogou uma partida de tênis, hoje, com Victor Hubbard.” Ela 
fala o nome lentamente, de modo que eles o registrassem. “A partida 
começou um pouco tarde. Sintam-se em casa, por favor. Minha casa, sua 
casa”, disse ela, recitando a tradicional boas-vindas dos dominicanos] 
(ALVAREZ, 1992, p. 203, tradução nossa). 

 

Ao aguardar a chegada de Victor, Laura decide entreter e distrair os guardas 

oferecendo-lhes petiscos e cervejas. Durante a preparação dos alimentos, Laura acaba 

descobrindo o real paradeiro de seu marido: 

 

She [Laura] excuses herself a moment to prepare a tray of little snacks they 
[the policemen] urge her not to trouble herself to prepare. In the pantry, 
Chuca is alone since Imaculada has gone off to serve the guard his beer. The 
old black woman and the young mistress exchange looks. “Don Carlos,” 
Chuca mouths, “in the bedroom.” Laura nods. She knows now where he is, 
and although it spooks her that he is within a few feet of these men, sealed in 
the secret compartment, she is also grateful that he is so close by she could 
almost reach out and touch him (ALVAREZ, 1992, p. 203). 
 

[Ela [Laura] pede licença por um momento para preparar uma bandeja com 
petiscos mesmo com eles [os policiais] insistindo para que ela não se 
incomode com isso. Na despensa, Chuca está sozinha pois Imaculada saiu 
para entregar uma cerveja para o outro guarda do lado de fora da casa. A 
velha negra e a jovem patroa trocam olhares. “Don Carlos,” Chuca sussura, 
“no quarto.” Laura compreende com um aceno. Ela agora sabe onde ele está, 
e, embora a assuste o fato dele estar a poucos metros desses homens, 
trancado no compartimento secreto, ela também se sente aliviada por saber 
que ele está tão perto que ela quase poderia estender a mão e tocá-lo] 
(ALVAREZ, , 1992, p. 203, traduçao nossa). 
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No regresso à sala onde os dois policiais estão a sua espera, Laura distribui a cerveja 

e os petiscos e nota que nenhum deles vai em direção à bandeja, mas somente observam a 

comida que se encontra à disposição. Então, a mãe de Carla, Sandra, Yolanda e Sofia se 

lembra de que, com a suspeita da comida estar envenenada, o presidente da República 

Dominicana, Rafael Trujillo, força seus cozinheiros a provar a comida que preparam para ele. 

Como suas filhas Yolanda e Sofia se encontram a seu lado, Laura distribui um pouco da 

comida para as filhas e ela mesma também se serve de alguns petiscos que trouxe para os 

policiais: 

 

[...] she remembers the story that Trujillo forces his cooks to taste his food 
before he eats. Laura breaks off a piece of casabe for Fifi on one side of her, 
and another for Yoyo. Then she herself takes a handful of peanuts and puts 
them, like a schoolgirl, one by one in her mouth. The men reach out their 
hands and eat (ALVAREZ, 1992, p. 204). 
 

[[...] Ela se lembra da história que Trujillo obriga seus cozinheiros a provar 
sua comida antes de comer. Laura parte um pedaço de casabe para Fifi ao 
seu lado, e outro para Yoyo. Em seguida, ela mesma pega um punhado de 
amendoim e coloca-os, como uma colegial, um por um na boca. Os homens 
esticam as suas mãos e comem] (ALVAREZ, 1992, p. 204). 

 

As outras filhas de Laura, Carla e Sandra, almoçam na casa ao lado, pertencente a 

seus tios Mundo e Carmen. Assim como as pessoas na casa de Laura, as irmãs e primos estão 

intrigados com a presença dos policiais. Carla se lembra de que aquele não é o primeiro 

momento que policiais militares vão à casa dos Garcia: 

 

Every once in a while guardias roar in on their jeeps, jump out, and surround 
Papito’s house, and then Chino always comes running and tells Mami, who 
calls Tío Vic to tell him to come pick up his tennis shoes. Carla has never 
seen Tío Vic bring any kind of shoes to the house but the pockmarked ones 
he wears. He always comes in one of those limousines Carla’s only seen at 
weddings and when Trujillo goes by in a motorcade. Tío Vic talks to the 
head guardia and gives him some money and they all climb back in their 
jeeps and roar away. It’s really kind of neat, like a movie. But Mami says 
they’re not to tell their friends about it (ALVAREZ, 1992, p. 209). 
 

[De vez em quando guardas cantavam os pneus de seus seus jipes, saíam do 
carro, e cercavam a casa de Papai. Chino sempre vinha correndo e contava 
para a Mamãe, que ligava para o Tio Vic vir pegar seus tênis. Carla nunca 
viu o Tio Vic trazer qualquer tipo de sapatos para a casa, a não ser os 
esburacados que ele usava. Ele sempre vinha em uma dessas limosines que 
Carla só havia visto em casamentos ou quando Trujillo passeava em uma 
carreata. Então, o Tio Vic falava com o guarda responsável e dava-lhe 
dinheiro e todos eles subiam em seus jipes e cantavam pneus à distância. Era 
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algo muito ensaiado, como um filme. Mas a Mamãe sempre diz que não 
devemos contar nada sobre isso aos nossos amigos] (ALVAREZ, 1992, p. 
209, tradução nossa). 

 

Depois de ser interrogada por mais de meia hora pelos policiais militares, Laura está 

com receio de comprometer seu marido e os homens de sua família caso fale algo suspeito. 

Ela aproveita que Yolanda e Sofía estão com ela para ajudá-la a distrair os guardas, recitando 

poemas e conversando com eles. Instantes depois, Laura sente um grande alívio ao ver Victor 

adentrar o seu pátio com Carla e Sandra: 

 

Finally – what a relief! There’s Vic crossing the lawn with Carla and Sandi 
on each hand. The two men turn and, almost reflexively, their hands travel to 
their holsters. Their gesture reminds her of a man fondling his genitals. It 
might be this vague sexuality behind the violence around her that has turned 
Laura off lovemaking all these months (ALVAREZ, 1992, p. 210-211). 
 

[Finalmente – que alívio! Vic atravessa o gramado com Carla e Sandi em 
cada mão. Os dois homens se viram e, quase como um reflexo, colocam suas 
mãos em seus coldres. O seu gesto faz Laura se lembrar de um homem 
acariciando seu órgão genital. Talvez seja esta sutil sexualidade por trás da 
violência em torno dela que fez Laura perder o interesse em fazer amor todos 
esses meses] (ALVAREZ, 1992, p. 210-211, tradução nossa). 

 

Com a entrada de Victor na casa dos García, Laura o anuncia aos policiais e enfatiza 

que ele é o cônsul da Embaixada dos Estados Unidos na República Dominicana. Ao 

cumprimentá-lo com um beijo na bochecha, a esposa de Carlos conta para Victor aos sussuros 

que havia dito aos guardas que seu marido estava jogando tênis com ele. Victor faz um 

pequeno sinal positivo com a cabeça, demonstrando que entendera o recado. Então, Laura vai 

ao encontro as filhas que estavam na casa dos tios para abraçá-las e, ao perguntar se elas já 

haviam almoçado, a esposa de Carlos García percebe que as filhas já demonstram intimidade 

com a presença da polícia em casa, o que causa nela uma grande comoção: 

 

Effusively, Laura greets Carla and Sandi. “My darlings, my sweet 
Chuquitas, have you eaten?” They nod, watching her closely, and she sees 
with a twinge of pain that they are quickly picking up the national language 
of a police state: every word, every gesture, a possible mine field, watch 
what you say, look where you go (ALVAREZ, 1992, p. 211). 
 

[Bastante entusiasmanda, Laura cumprimenta Carla e Sandi. “Minhas 
queridas, minhas doces Chuquitas, você já comeram?” Elas acenam 
positivamente com a cabeça, observando Laura de perto, e Laura nota com 
uma pontada de dor que elas estão rapidamente aprendendo a linguagem 
nacional de um país assolado por uma ditadura: cada palavra, cada gesto, um 
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possível campo minado, tenha cuidado com o que você diz, olhe para onde 
você vai] (ALVAREZ, 1992, p. 211, tradução nossa).  

 

Victor então vai ao encontro dos guardas a espera de Carlos García na sala de estar 

de Laura. Os policiais solicitam novamente a presença de Carlos e, de forma irônica, dizem 

que o médico parece ter desaparecido. Victor confirma que o Sr. García a pouco jogava com 

ele uma partida de tênis e que deveria estar em casa em breve. Entretanto, se houvesse algo 

que Victor pudesse resolver diretamente com os guardas, ele poderia fazê-lo por ser um amigo 

próximo. Nesse instante, Laura García toma conhecimento da notícia que mudaria 

drasticamente seu destino e o de sua família:  

 

Vic goes on to say that if there is some problem, perhaps he can straighten 
things out. After all, the doctor is a personal friend. Laura watches his 
reactions as Vic tells the news that is news to her. The doctor has been 
granted a fellowship at a hospital in the United States, and he, Victor, has 
just heard the family’s papers have received clearance from the head of 
Immigration. So, why would the good doctor get into any trouble 
(ALVAREZ, 1992, p. 211-212).    
 

[Vic continua a dizer que, se houver algum problema, talvez ele pudesse 
endireitar as coisas. Afinal de contas, o médico é um amigo pessoal. Laura 
observa suas reações enquanto Vic revela a notícia que é novidade para ela 
também. Foi concedida uma bolsa de estudo ao médico em um hospital nos 
Estados Unidos, e ele, Victor, acabava de saber que os vistos da família 
receberam a aprovação do chefe da Imigração. Então, por que o bom médico 
se arriscaria em qualquer tipo de confusão] (ALVAREZ, 1992, p. 211-212, 
tradução nossa). 

 

Surpresa com a notícia que acabara de receber, Laura García começa a se dar conta 

daquilo que ela e sua família de uma forma ou outra sentirão falta por migrarem para os 

Estados Unidos. A esposa de Carlos, irremediavelmente, se atém primeiramente ao 

pensamento de perda que a imigração para os EUA acarretará: 

 

So, Laura thinks. So the papers have been cleared and we are leaving. Now 
everything she sees sharpens as if through the lens of loss […]. She will miss 
the glorious light warming inside of her skin and jewelling the trees, the 
grass, the lily pond beyond the hedge. She thinks of her ancestors, those fair-
skinned Conquistadores arriving in this new world, not knowing that the 
gold they sought was this blazing light. And look at what they started, Laura 
thinks, looking up and seeing gold flash in the mouth of one of the guardias 
as it spreads open in a scared smile [as he hears Victor’s news] (ALVAREZ, 
1992, p. 212).   
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[Então, Laura pensa. Sim, os vistos foram aceitos e nós vamos embora. 
Agora tudo o que vê se torna mais aguçado através da lente da perda [...]. Ela 
vai sentir falta da luz gloriosa que aquece a sua pele e as das árvores 
ruborosas, da grama, da lagoa com lírios dentro de sua cerca. Ela pensa em 
seus antepassados, aqueles Conquistadores de pele clara que chegam neste 
novo mundo, sem saber que o ouro que buscavam era na verdade esta luz 
resplandescente da ilha. E olha o que eles começaram, Laura pensa, olhando 
para um dos policiais e vendo um pedaço de ouro em sua boca enquanto ele 
sorri um sorriso aberto e assustado assim que escuta a novidade de Victor] 
(ALVAREZ, 1992, p. 212, tradução nossa). 

 

Com isso, Laura lista o que de mais simples e significativo lhe fará falta nos Estados 

Unidos, pois certamente ela não terá nada do que lhe pertence na República Dominicana à sua 

disposição. A conversa entre Victor e os policiais prossegue e o cônsul estadunidense decide 

saber o nome do supervisor dos guardas para fazê-los saírem de uma vez da casa dos García. 

Um dos policiais então se lembra de que ele e seu companheiro de trabalho foram à procura 

do médico sem a aprovação prévia de seu superior, com o intuito de descobrir algo 

substancial. Sabendo que será penalizado por sua audácia, o guarda repassa o nome de seu 

comandante a Victor:  

 

“Who is your supervisor?” The gringo’s voice has an edge. When Checo 
informs him, the American throws back his head, “Oh, Fabio, of course!” 
Pupo sees Checo’s mouth stretch in a rubberband smile that seems as if it 
may snap. They have barked up the wrong tree. All Pupo knows is Don 
Fabio is going to have a heyday on their already scarred backs. “I’ll tell you 
what,” the American consul offers them. “Why don’t I just give old Fabio a 
call right now.” Pupo lifts his shoulders and ducks his head as if just the 
mention of his superior’s name could cause his head to roll. Checo nods, “A 
sus órdenes.” The American calls from the phone in the hall where Pupo can 
hear him talking his marbles-in-his-mouth Spanish. There is a silence in 
which he must be waiting to be connected, but then his voice warms up. 
“Fabio, about this little misunderstanding. Tell you what. I’ll talk to 
Immigration myself, and I’ll have the doctor out of the country in forty-eight 
hours.” (ALVAREZ, 1992, p. 214-215). 
 

[“Quem é o seu supervisor?” A voz do gringo é cortante. Quando Checo o 
informa, o estadunidense joga a cabeça para trás: “Ah, Fabio, é claro!” Pupo 
vê a boca de Checo se abrir num sorriso elástico que parece que se pode 
segurar. Eles mexeram com as pessoas erradas. Tudo o que Pupo sabe é que 
Don Fabio vai fazer a festa em suas costas já marcadas. “Façamos o 
seguinte”, o cônsul estadunidense lhes propõe. “Por que eu não faço uma 
rápida ligação para o velho Fábio agora.” Pupo levanta os ombros e abaixa a 
cabeça, como se apenas a menção do nome de seu superior pudesse fazer 
com que a sua cabeça fosse cortada. Checo balança a cabeça, “Às suas 
ordens.” O estadunidense liga do telefone na sala onde Pupo pode ouvi-lo 
falar seu espanhol carregado. Há um silêncio parencendo que ele espera ser 
tranferido, mas, em seguida, sua voz se abranda. “Fabio, sobre este pequeno 
mal-entendido. Vamos fazer o seguinte. Eu mesmo vou falar com a 
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Imigração e irei assegurar-me de que o médico estará fora do país em 
quarenta e oito horas.”] (ALVAREZ, 1992, p. 214-215, tradução nossa). 

 

 Após a notícia de que deveriam deixar a República Dominicana em torno de 

quarenta e oito horas, Julia Alvarez apresenta a segunda parte do capítulo “The Blood of the 

Conquistadores”, da qual a narração acontecerá a partir das memórias de Sandra e Sofía, 

filhas de Laura e Carlos García, assim como de Chuca, a empregada mais velha do casal. 

Antes, na primeira parte do capítulo do romance, o narrador era onisciente. Há, então, na 

segunda parte, uma mudança do foco narrativo. Este é, outra vez, um fator característico do 

texto de ficção pois, segundo Candido (2009),:  

 

[a] modificação do discurso indica que na ficção [...] não há um narrador real 
em face de um campo de seres autônomos. Este campo existe somente 
graças ao ato narrativo [...]. O narrador fictício não é sujeito real de orações, 
como o historiador ou o químico; desdobra-se imaginariamente e torna-se 
manipulador da função narrativa [...], como o pintor manipula o pincel e a 
cor; não narra de pessoas, eventos ou estados; narra pessoas (personagens), 
eventos e estados. [...] A narração — mesmo a não-fictícia —, para não se 
tornar em mera descrição ou em relato, exige, portanto, que não haja 
ausências demasiado prolongadas do elemento humano (este, naturalmente, 
pode ser substituído por outros seres, quando antropomorfizados) porque o 
homem é o único ente que não se situa somente “no” tempo, mas que “é” 
essencialmente tempo. (CANDIDO, 2009, p. 18-20). 

 

Depois da conversa de Victor com Fábio, no fim da primeira parte do capítulo aqui 

analisado, Laura e suas filhas descobrem que terão que deixar a República Dominicana em 

quarenta e oito horas. Com o mal-entendido desfeito, a família se despede dos policiais e 

imediatamente dão início aos preparativos da viagem para os Estados Unidos, já que todos 

têm pouco tempo para deixar tudo ajeitado. Nesse momento, Laura García faz um pedido que 

marcará as irmãs García para sempre: 

 

Then, everyone came back to the living room, and Mami rolled her eyes at 
Tío Vic the way she did when she was on the phone with someone she didn’t 
want to talk to. Soon, she had everyone in motion: the girls were to go to 
their bedrooms and make a stack of their best clothes and pick up one toy 
they wanted to take on this trip to the United States. Nivea and Milagros and 
Mami would later pack it for them. Then Mami disappeared with Tío Vic 
into her bedroom (ALVAREZ, 1992, p. 214-215). 
 

[Então, todo mundo voltou para a sala de estar, e Mamãe revirou os olhos 
para Tio Vic do jeito que ela faz quando está ao telefone com alguém que ela 
não queria conversar. Rapidamente, ela faz todos se agitarem: as meninas 
deveríam ir para seus quartos para fazer uma pilha com as suas melhores 
roupas e também pegar um brinquedo que gostaríam de levar nesta viagem 
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para os Estados Unidos. Nivea, Milagros e Mamãe viriam embalá-los para 
elas. Então Mamãe desapareceu com Tio Vic em seu quarto] (ALVAREZ, 
1992, p. 214-215, tradução nossa). 

 

Pouco tempo depois da requisição de Laura, as meninas se dirigiram para seus 

quartos, que ficavam um do lado do outro. A partir daí, o capítulo será narrado por meio da 

rememoração do episódio da saída da terra natal das García por Sandra, Sofía e Chuca. Ao se 

aproximarem do local onde dormiam, elas pararam uma junto da outra, quase amontoadas de 

tão próximas, e com muito medo. Com a notícia da repentina viagem aos Estados Unidos, as 

irmãs García começam a se sentir estranhamente mais próximas. Yolanda pergunta as irmãs o 

que elas decidiram levar e Sofía diz que levará a seu bebezinho de brinquedo; Carla pegou a 

sua pequena caixa de jóias e Yolanda agarrou o seu revolver. Já para Sandra, a escolha de um 

único brinquedo não parecia ser tão fácil assim:     

 

It was strange how when we held up to the absolute phrase – the one toy I 
really want – nothing quite filled the hole that was opening wide inside 
Sandi. Not the doll whose long hair you could roll and comb into hairdos, 
not the loom for making pot holders that Mami was so thankful for, not the 
glass dome that you turned over and pretty flakes fell on a little red house in 
the woods. Nothing would quite fill that need, even years after, not the pretty 
woman she would surprise herself by becoming, not the prizes for her 
schoolwork and scholarships to study now this and now that she couldn’t 
decide to stay with, not the men that held her close and almost convinced her 
when their mouths came down hard on her lips that this, this was what Sandi 
had been missing (ALVAREZ, 1992, p. 215).  
 

[Era estranho encarar a totalidade da frase – o brinquedo que eu quero de 
verdade – que nada completaria o buraco que estava se abrindo dentro Sandi. 
Não era a boneca cujo cabelo longo poderia ser enrolado e penteado em 
vários estilos, não era o tear para se fazer pegadores de panela que Mamãe 
gostava tanto, não era a redoma de vidro que você pode virar e fazer  bonitos 
flocos cairem em uma pequena casa vermelha na floresta. Nada quase nunca 
preencheria isso, mesmo anos depois, nem a mulher bonita que ela se 
surpreenderia por ter tornado-se, nem os prêmios pelos seus trabalhos 
escolares e  nem suas bolsas de estudo para estudar uma hora isso e outra 
hora aquilo e que ela sempre tinha dificuldade em escolher com qual ficar, e 
nem os homens que a abraçavam e quase a convenciam de o que ela sentia 
realmente falta era de suas bocas beijando fortemente os lábios de Sandi] 
(ALVAREZ, 1992, p. 215 (grifo da autora), tradução nossa). 

 

O momento da imigração para os Estados Unidos parece permear não somente as 

memórias de Sandra. Suas irmãs também são constantemente confrontadas pelos dias que 

antecederam suas saídas da República Dominicana. Cada uma a sua maneira tenta lidar com o 

fato de, sem terem realmente tido escolha, terem que abandonar a sua terra natal. Ao 
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rememorar tal momento, Sofía sente que, de certa forma, as irmãs García parecem competir 

pelas memórias mais assombrosas sobre o dia de suas partidas:    

 

I’m the one who doesn’t remember anything from the last day on the island 
because I’m the youngest and so the other three are always telling me what 
happened that last day. They say I almost got Papi killed on account of I was 
so mean to one of the secret police who came looking for him. Some weirdo 
who was going to sit me on his hard-on and pretend we were playing Ride 
the Cock Horse to Banbury Cross. But then whenever we start talking last-
day-on-the-island memories, and someone says, “Fifi, you almost got your 
father killed for being so rude to that gestapo guy,” Yoyo starts in on how it 
was she who almost got Papi killed when she told that story about the gun 
years before our last day on the Island. Like we’re all competing, right? for 
the most haunted past (ALVAREZ, 1992, p. 217).     
 

[Eu sou a única que não se lembra de nada do nosso último dia na ilha 
porque eu sou a mais nova e por isso as outras três estão sempre me dizendo 
o que aconteceu naquele último dia. Elas dizem que eu quase matei o Papai 
por tratar mal um daqueles agentes policiais secretos que vieram procurá-lo. 
Um policial esquisito queria me fazer sentar em seu pênis ereto e fingir que 
brincávamos de monte o cavalo do caralho para Banbury Cross. Mas, então, 
sempre que começamos a falar das memórias de nossos últimos dias na ilha, 
quando alguém dizia: “Fifi, você quase matou o seu pai por ter sido tão rude 
com aquele cara da gestapo,” a Yoyo começava a contar que foi ela quem 
quase matou o Papai quando ela contou aquela história da arma antes de 
nosso último dia na ilha anos antes. Como se estivéssemos competindo, né? 
pelo passado mais assombrado] (ALVAREZ, 1992, p. 217, tradução nossa). 

 

 Mesmo sem poder se lembrar de muito sobre o seu último dia na República 

Dominicana, Sofía se esforça para recuperar alguma lembrança sobre aquele fatídico dia, já 

que suas irmãs e seus pais faziam questão de relembrar o momento de suas partidas de vez em 

quando. Primeiramente, a fisionomia de Chuca, a empregada negra haitiana, a serviçal mais 

velha a trabalhar na casa dos García, lhe vem à memória. Na tentativa de reconstruir um 

momento tão significativo de sua vida, a filha mais nova de Carlos e Laura tem a sensação de 

que na verdade teria participado de um episódio da famosa série policial estadunidense 

“Miami Vice”:  

 

Anyhow, that last day on the island, we were in our side-by-side bedrooms, 
the four girls, setting our clothes for going to the United States. The two 
creepy spies had left, and Mami and Tío Vic were in the bedroom. They 
were telling Papi, who was hidden in the secret closet, about how we would 
all be leaving in Tío Vic’s limo for the airport for a flight he was going to get 
us. I know, I know, it sounds like something that you saw on “Miami Vice,” 
but all I’m doing is repeating what I’ve heard from the family (ALVAREZ, 
1992, p. 219). 
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[De qualquer forma, no nosso último dia na ilha, estávamos em nossos 
quartos que ficavam um ao lado do outro, nós quatro meninas, escolhendo as  
nossas roupas para levar para os Estados Unidos. Os dois espiões 
assustadores havia deixado a casa, e Mamãe e Tio Vic estavam no quarto. 
Eles contavam ao Papi, que estava escondido no armário secreto, sobre como 
todos nós sairíamos na limosine do Tío Vic para o aeroporto em um voo que 
nos levaria direto para lá. Eu sei, eu sei, soa como algo que você já viu em 
“Miami Vice”, mas tudo o que eu estou fazendo é repetir o que eu ouvi falar 
pela família] (ALVAREZ, 1992, p. 219, tradução nossa).  

 

Outra vez, como demonstrado no primeiro capítulo dessa dissertação, a personagem 

alvareziana faz uso da “fofoca familiar” para tentar reconstituir suas memórias e ressignificar 

seu passado a fim de entender seu presente. Mesmo não se lembrando completamente do que 

se passou com ela no dia que migrou para os Estados Unidos, uma vez que suas memórias se 

fundem com os relatos de seus pais e de suas irmãs, Sofía García parece estar segura do fato 

da empregada haitiana Chuca tê-las benzido pouco antes de elas partirem: 

 

Chuca stood this brown figure up on Carla’s vanity. He had a grimacing 
expression on his face, deep grooves by his eyes and his nose and lips, as if 
he were trying to go but was real constipated. On the top of his head was a 
little platform, and on it, Chuca placed a small cup of water. Soon, on 
account of the heat, I guess, the water started evaporating and drops ran 
down the grooves carved in that wooden face so that the statue looked as if it 
were crying. Chuca held each of our heads in her hands and wailed a prayer 
over us. We were used to some of this strange stuff from daily contact with 
her, but maybe it was because today we could feel and ending in the air, 
anyhow, we all started to cry […] (ALVAREZ, 1992, p. 221).  
 

[Chuca colocou uma imagem marrom em cima da cômoda de Carla. Ele 
tinha uma expressão de como se estivesse fazendo uma careta, as ranhuras 
profundas de seus olhos, seu nariz e seus lábios, pareciam fazê-lo tentar 
parar, mas ele estava realmente constipado. No topo de sua cabeça havia 
uma pequena plataforma, e sobre ela, Chuca colocou um pequeno copo de 
água. Logo após, por conta do calor, eu acho, a água começou a evaporar e 
as gotas correram pelas ranhuras esculpidas em seu  rosto de madeira, de 
modo que a estátua parecia estar chorando. Chuca segurou cada uma de 
nossas cabeças pelas mãos e entoou uma oração sobre nós. Estávamos 
acostumadas a ver algumas dessas coisas estranhas pelo nosso contato diário 
com ela, mas talvez por sentirmos que hoje havia uma sensação de algo 
terminando no ar, bom, de qualquer forma, todas nós começamos a chorar 
[...]] (ALVAREZ, 1992, p. 221, tradução nossa). 

 

A partida das irmãs García e de seus pais para solo estadunidense não foi marcante 

somente para o clã caribenho. Chuca, a empregada mais velha da família, sabe que a ida de 

seus patrões para os Estados Unidos fechará uma etapa de suas vidas e nada será como antes. 

Ao conversar com seus santos, Chuca sabe que os García ainda derramarão muitas lágrimas 
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em sua nova morada e que sua imigração os acometerá com uma nova vida dividida, 

incompleta e repleta de problemas no futuro: 

 

In the girls’ room I remember each one as a certain heaviness, now in my 
heart, now in my shoulders, now in my head or feet; I feel their losses pile 
up like dirt thrown on a box after it has been lowered into the earth. I see 
their future, the troublesome life ahead. They will be haunted by what they 
do and don’t remember. But they have spirit in them. They will invent what 
they need to survive (ALVAREZ, 1992, p. 223). 
 
[No quarto das meninas me lembro de cada uma com um certo peso, um 
peso no meu coração, agora em meus ombros, agora na minha cabeça ou 
pés; eu sinto que suas perdas se acumulam como lixo jogado em uma caixa 
depois de ter sido retirados da terra. Eu vejo o futuro delas, a vida 
problemática pela frente. Elas serão assombradas pelo que conseguem e não 
conseguem se lembrar. Mas elas são espirituosas. Elas irão inventar o que 
precisam para sobreviver] (ALVAREZ, 1992, p. 223, tradução nossa). 

 

Assim, Chuca parece pressentir que a memória possuirá um papel fundamental na 

vida das irmãs García. A maneira que elas agenciam o impacto da imigração em suas vidas 

será crucial para que sejam capazes de se posicionar no mundo contemporâneo e diaspórico 

que habitam. A construção da identidade das personagens acontecerá por meio da negociação 

das fronteiras culturais, linguísticas e geográficas que permeiam seus mundos fragmentados, 

ou seja, a sua porção caribenha e a outra porção estadunidense. Para entendermos como tal 

negociação ocorre no romance de Julia Alvarez, iremos analisar a forma que a autora de How 

the García Girls Lost their Accents constrói a(s) identidade(s) fronteiriça(s) das filhas de 

Carlos e Laura García a fim de compreender o quão intensamente a imigração reinventa novas 

identificações das García para sobreviverem sob o hífen que as define como dominicanas-

estadunidenses.  

 

3.2 – As personagens fronteiriças de How the García Girls Lost their Accents 

 

Dentro das várias possibilidades de análise literária que o romance possibilita, como 

a investigação de sua escrita a fim de se observar até que ponto ela reflete a sua própria 

condição de imigrante, por exemplo, o recorte analítico deste terceiro capítulo será o estudo 

da construção das personagens alvarezianas face à sua imigração. Todas as personagens do 

romance, de certa forma, são acometidas de mudanças identitárias, linguísticas e culturais que 

ocorrem principalmente pelo fato de terem ido morar em solo estrangeiro, nesse caso, nos 

Estados Unidos. Com isso, a família ficcional pesquisada neste estudo se torna um dos 
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principais elementos de análise literária, pois é através de personagens fictícios que as 

narrativas propagam o exercício da construção imaginária do leitor. Para Candido (2009):  

 

É […] a personagem que com mais nitidez torna patente a ficção, e através 
dela a camada imaginária se adensa e se cristaliza. […] Como indicadora 
mais manifesta da ficção é por isso bem mais marcante a função da 
personagem na literatura narrativa. […] É geralmente com o surgir de um ser 
humano que se declara o caráter fictício (ou não-fictício) do texto, por 
resultar daí a totalidade de uma situação concreta em que o acréscimo de 
qualquer detalhe pode revelar a elaboração imaginária. (CANDIDO, 2009, p. 
14-15). 

 

Assim, o interesse na narrativa de sujeitos diaspóricos ficcionais como os descritos 

por Julia Alvarez promulga não somente uma possível identificação de outros imigrantes com 

a condição fronteiriça das personagens do romance, mas também permite que, por meio da 

elaboração imaginária, o leitor possa tanto se aproximar quanto entender os fatores que 

constituem um sujeito hifenizado.  

Para compreendermos como a verdade das personagens de Alvarez exerce uma 

identificação com o nosso mundo, assim como entender a forma que a imigração atua na 

construção das personagens de How the García Girls Lost their Accents, priorizaremos a 

nossa análise nas situações vivenciadas pelas irmãs García no período pós-imigração descrito 

no livro. Dessa forma, como mostrado anteriormente neste capítulo, o estudo das personagens 

irá focalizar os episódios vivenciados pelas meninas entre 1960 e 1989 (partes I e II do 

romance), uma vez que é a partir da década de 60 que a narrativa fictícia da família García em 

solo estadunidense é construída. Apesar de não ter sido escolhida como foco de análise neste 

capítulo, a parte III da obra de Alvarez, em que há o relato da vida da família García na 

República Dominicana, antes de partirem para o exílio nos Estados Unidos, já foi analisada 

nos capítulos anteriores desta dissertação. Assim, o estudo das transformações das 

personagens ficcionais perante a sua imigração para os Estados Unidos, propicia a 

contemplação das vivências das irmãs García e uma possível reflexão do leitor sobre os 

acontecimentos descritos no livro, uma vez que: 

 

A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem pode 
viver e contemplar, através de personagens variadas a plenitude da sua 
condição, e em que se torna transparente a si mesmo; lugar em que, 
transformando-se imaginariamente no outro, vivendo outros papéis e 
destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição 
fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciar-
se de si mesmo e de objetivar a sua própria situação. (CANDIDO, 2009, p. 
38). 
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Ao notarmos a disposição dos minienredos apresentados no sumário do livro How 

the García Girls Lost their Accents, percebemos que Alvarez atribui um narrador específico 

para cada uma das histórias retratadas no romance. No quadro ilustrativo a seguir, fica claro 

que o foco narrativo de quase todas as subnarrativas descritas no romance é a experiência 

vivenciada por pelo menos uma das irmãs García: 

 

Capítulos Personagem(ns) 

Parte I (1989 – 1972) 

“Antojos” Yolanda García 

“The Kiss” Sofía García 

“The Four Girls” Carla, Yolanda Sandra, Sofía 

“Joe” Yolanda García 

“The Rudy Elmenhurst Story” Yolanda García 

Parte II (1970 – 1960) 

“A Regular Revolution” Carla, Sandi, Yoyo, Fifi 

“Daughter of Invention” Mami, Papi, Yoyo 

“Trespass” Carla García 

“Snow” Yolanda García 

“Floor Show” Sandra García 

Parte III (1960 – 1956) 

“The Blood of the Conquistadores” Mami, Papi, the Four Girls 

“The Human Body” Yolanda García 

“Still Lives” Sandra García 

“An American Surprise” Carla García 

“The Drum” Yolanda García 

 

Já que a própria estrutura do romance enfatiza a fragmentação de acontecimentos 

específicos com pelo menos uma García sendo o foco narrativo, o estudo acerca do impacto 

da imigração na construção das personagens alvarezianas deste capítulo irá utilizar os 

capítulos que são intitulados somente por uma das irmãs García e que descrevam suas 

experiências tanto nos Estados Unidos quanto na República Dominicana após terem migrado 

para solo estadunidense. Em relação à fragmentação das personagens na constituição de obras 

ficcionais como a de Julia Alvarez, Candido (2009) aponta que: 
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[…] o romance, ao abordar as personagens de modo fragmentário, nada mais 
faz do que retomar, no plano da técnica de caracterização, a maneira 
fragmentária, insatisfatória, incompleta, com que elaboramos o 
conhecimento dos nossos semelhantes. […] A personagem é complexa e 
múltipla porque o romancista pode combinar com perícia os elementos de 
caracterização, cujo número é sempre limitado se os compararmos com o 
máximo de traços humanos que pululam, a cada instante, no modo-de-ser 
das pessoas. (CANDIDO, 2009, p. 42-44). 

 

Não significa, entretanto, que personagens como Carlos e Laura García, os pais das 

meninas, seus avós, assim como outras personagens eventuais não serão levadas em 

consideração durante este estudo. Tais personagens, por terem configurações secundárias na 

obra, serão analisados por meio de seus relacionamentos com as personagens que encabeçam 

os subtítulos dos capítulos do livro. Assim, justifica-se a escolha de se fazer apontamentos 

sobre as personagens de Alvarez neste capítulo, uma vez que: 

 

a ficção é único lugar — em termos epistemológicos — em que os seres 
humanos se tornam transparentes à nossa visão, por se tratar de seres 
puramente intencionais a seres autônomos; de seres totalmente projetados 
por orações. E isso a tal ponto que os grandes autores, levando a ficção 
ficticiamente às suas últimas consequências, refazem o mistério do ser 
humano, através da apresentação de aspectos que produzem certa opalização 
e iridescência, e reconstituem, em certa medida, a opacidade da pessoa real. 
(CANDIDO, 2009, p. 26-27) 
 

Com efeito, o ser humano retratado no romance que aborda a condição imigrante das 

irmãs García é basicamente construído por meio de fatos criados por Alvarez para ilustrar 

suas experiências antes, durante e após sua imigração para os Estados Unidos. Depois de 

algum tempo residindo em Nova Iorque, a família García tem a chance de regressar à 

República Dominicana após alguns anos no exílio. O retorno à ilha, entretanto, não se trata de 

um regresso, pois não acontece de forma que os García instituam outra vez seu lar na ilha 

caribenha. Por estar aparentemente adaptados a sua nova condição em terras estadunidenses, 

eles decidem voltar a seu lugar de origem para visitar e rever amigos e familiares. Dessa 

forma, ao representar as escolhas da família García em seu romance, escolhas estas que 

possivelmente se espelham em alternativas que outros imigrantes possam ter que encarar, 

Alvarez permite que: 

 

[…] o leitor contempl[e] e ao mesmo tempo viv[a] as possibilidades 
humanas que a sua vida pessoal dificilmente lhe permite viver e contemplar, 
pela crescente redução de possibilidades. De resto, quem realmente vivesse 
esses momentos extremos, não poderia contemplá-los por estar demasiado 
envolvido neles. […] É precisamente a ficção que possibilita viver e 
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contemplar tais possibilidades, graças ao modo irreal de suas camadas 
profundas, graças aos quase-juízos que fingem referir-se a realidades sem 
realmente se referirem a seres reais; e graças ao modo de aparecer concreto e 
quase-sensível deste mundo imaginário nas camadas exteriores. (CANDIDO, 
2009, p. 36). 

 

 Ademais, segundo Candido (2009), 

 

Geralmente, da leitura de um romance fica a impressão duma série de fatos, 
organizados em enredo, e de personagens que vivem estes fatos. É uma 
impressão praticamente indissolúvel: quando pensamos no enredo, pensamos 
simultaneamente nas personagens; quando pensamos nestas, pensamos 
simultaneamente na vida que vivem, nos problemas em que se enredam, na 
linha do seu destino — traçada conforme uma certa duração temporal, 
referida a determinadas condições de ambiente. O enredo existe através das 
personagens; as personagens vivem no enredo. Enredo e personagem 
exprimem, ligados, os intuitos do romance, a visão da vida que decorre dele, 
os significados e valores que o animam. (CANDIDO, 2009, p. 39). 

 

 Por consequência, o interesse em investigar os acontecimentos vivenciados por 

Carla, Sandra, Yolanda e Sofía García é o um dos objetivos deste capítulo de dissertação. 

Através destas personagens, Julia Alvarez conta histórias de imigração, diáspora, possível 

assimilação, deslocamento, exílio, hibridismo, entre outras, tão significativas da condição 

imigrante de sujeitos diaspóricos. São as personagens que criam a ponte dialógica da 

representatividade do impacto da imigração das García com a realidade externa ao romance. 

Neste ponto, Candido (2009) discorre que: 

 

A personagem é um ser fictício, — expressão que soa como paradoxo. De 
fato, como pode uma ficção ser? Como pode existir o que não existe? No 
entanto, a criação literária repousa sobre este paradoxo, e o problema da 
verossimilhança no romance depende desta possibilidade de um ser fictício, 
isto é, algo que, sendo uma criação da fantasia, comunica a impressão da 
mais lídima verdade existencial. Podemos dizer, portanto, que o romance se 
baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser 
fictício, manifestada através da personagem, que é a concretização deste. 
(CANDIDO, 2009, p. 40). 

 

Portanto, dado a importância da personagem como aparato analítico de obras 

literárias ficcionais, como demonstrado no decorrer deste tópico, as páginas seguintes exibirão 

pontuações de como as personagens Carla, Sandra, Yolanda e Sofía vivenciam a imigração e 

lidam com o fato de terem que conciliar suas existências entre pelo menos dois mundos: o 

caribenho, oriundo de sua terra natal e o estadunidense, proveniente de seu exílio para os 

Estados Unidos.  
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Isso acontecerá por meio da leitura e apontamentos dos capítulos que levam o nome 

individual de uma das irmãs García no período em que Julia Alvarez retrata a vida das García 

após o dia que são obrigadas a se mudar para os EUA, episódio citado anteriormente neste 

capítulo. A ordem da apresentação e as pontuações sobre tais capítulos se darão através da 

maneira em que Julia Alvarez alude às irmãs García quando tem que apresentá-las enquanto 

filhas de Carlos e Laura García, da mais velha até a mais nova, a saber: Carla García, Sandra 

García, Yolanda García e Sofía García. Por último, faremos apontamentos sobre a 

subnarrativa “The Four Girls” [“As quatro meninas”, tradução nossa] do romance, que parece 

revelar o efeito da imigração na vida das irmãs García ao relatar a vida das meninas em suas 

vivências mais recentes nos Estados Unidos. 

 

3.2.1 – Carla García 

 

O único capítulo em que Carla García aparece como foco narrativo após o exílio da 

família García para os Estados Unidos é intitulado “Trespass” [“A Transgressão”, tradução 

nossa]. A filha mais velha de Carlos e Laura García faz parte dos outros capítulos que 

compõem o romance, tanto antes quanto após a imigração dos García, porém, a subnarrativa 

aqui a ser observada é aquele que se focaliza em acontecimentos em que Carla é a 

personagem principal.  

O título do capítulo traz à tona a incapacidade das irmãs García e, principalmente 

neste caso, a de Carla García de compreender o idioma falado pelos estadunidenses. Por estar 

a pouco tempo em Nova Iorque, Carla ainda se encontra no início do processo de adaptação 

nos Estados Unidos e sua proficiência em inglês não está em um estágio em que ela possa 

entender como a língua inglesa funciona, com suas colocações, seus sentidos duplos e 

também sua pronúncia significativamente distinta do espanhol, a língua materna da menina. 

Ao andar pelas ruas da vizinhança para a qual haviam acabado de se mudar, Carla 

fica intrigada com um sinal pregado na frente de um sítio abandonado que seria vendido em 

breve, de acordo com as notícias do jornal local. Devido ao seu estado de abandono, o lote 

possuía muita grama, árvores e arbustos. Mesmo assim, para mostrar que apesar da aparência 

de descuidado, seus proprietários mantinham um grande aviso pendurado na cerca que o 

circundava, aviso este que causou tremenda surpresa a Carla: 

 

Down the block the neighborhood dead-ended in abandoned farmland that 
Mami read in the local paper the developers were negotiating to buy. Grasses 
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and real trees and real bushes still grew beyond the barbed-wire fence posted 
with a big sign: PRIVATE, NO TRESPASSING. The sign had surprised 
Carla since “forgive us our trespasses” was the only other context in which 
she had heard the word. […] “Isn’t it funny, Mami? A sign that you have to 
be good.” Her mother did not understand at first until Carla explained about 
the Lord’s Prayer. Mami laughed. Words sometimes meant two things in 
English. This trespass meant that no one must go inside the property because 
it was not public like a park, but private. Carla nodded, disappointed. She 
would never get the hang of this new country (ALVAREZ, 1992, p. 151).   
 

[Descendo a rua do bairro havia um sítio abandonado sobre o qual Mamãe 
havia lido no jornal local que os investidores estavam negociando a compra. 
Grama, árvores grandes e arbustos maiores ainda cresciam para além da 
cerca de arame farpado onde estava pendurado um grande aviso: PRIVADO, 
NÃO ULTRAPASSAR. O aviso surpreendeu Carla, já que “perdoai as 
nossas ofensas”, havia sido o único outro contexto em que ela tinha ouvido a 
palavra. [...] “Não é engraçado, Mamãe? Um aviso que diz que você tem que 
ser bom.” Sua mãe não entendeu a princípio até Carla relembrá-la sobre a 
oração do Pai Nosso. Mamãe riu. As palavras às vezes tinham dois 
significados em inglês também. A palavra transgressão escrita no aviso 
significava que ninguém deveria entrar na propriedade porque ela não era 
pública, como um parque, e sim privada. Carla balançou a cabeça, 
desapontada. Ela nunca pegaria o jeito deste novo país] (ALVAREZ, 1992, 
p. 151, tradução nossa). 

 

A dificuldade linguística de Carla, além do fato de ter de se adaptar a costumes 

diferentes daqueles que estava acostumada, fazia com que a irmã mais velha de Sandra, 

Yolanda e Sofía se sentisse cada vez mais falta de casa, a República Dominicana. A menina e 

sua família já moravam nos Estados Unidos há um ano. Para comemorar a data, seus pais 

decidem fazer um jantar especial para não deixar a data passar despercebida: 

 

The day the Garcías were one American year old, they had a celebration at 
dinner. Mami had baked a nice flan and stuck a candle in the center. “Guess 
what day it is today?” She looked around the table at her daughters’ baffled 
faces. “One year ago today,” Papi began orating, “we came to the shores of 
this great country.” When he was done misquoting the poem on the Statue of 
Liberty, the youngest, Fifi, asked if she could blow out the candle, and Mami 
said only after everyone had made a wish. What do you wish for on the first 
celebration of the day you lost everything? Carla wondered. […] Carla 
closed her eyes […]. […] “Dear God,” she began. She could not get used to 
this American wish-making without bringing God into it. “Let us please go 
back home, please,” she half prayed and half wished. It seemed a less and 
less likely prospect. In fact, her parents were sinking roots here (ALVAREZ, 
1992, p. 150-151).  
 

[O dia em que os García completaram um ano de vida nos Estados Unidos 
houve uma comemoração no jantar. Mamãe cozinhou um bolo de carne e 
colocou uma vela em seu centro. “Adivinha que dia é hoje?” Ela olhou ao 
redor da mesa e notou os rostos perplexos de suas filhas. “Um ano atrás, no 
dia de hoje,” Papai começou discursar, “nós viemos para as terras deste 
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grande país.” Depois que ele acabou de recitar o poema sobre a Estátua da 
Liberdade de forma equivocada, a filha mais nova, Fifi, perguntou se podia 
apagar a vela. A Mamãe disse que só depois que todos fizéssemos um 
pedido. O que você deseja no momento da primeira celebração do dia que 
você perdeu tudo? Carla se perguntou. [...] Carla fechou os olhos [...]. [...] 
“Meu Deus”, ela começou. Ela não se acostumara com a ideia dos 
estadunidenses de se fazer um pedido sem evocar Deus. “Deixe-nos, por 
favor, volte para casa, por favor,” ela meio orou e meio fez um pedido. 
Parecia uma perspectiva cada vez menos provável. Na verdade, os pais dela 
estavam fincando raízes aqui] (ALVAREZ, 1992, p. 150-151, tradução 
nossa). 

 

Para a frustração de Carla, o pedido que havia feito a Deus no dia em que celebraram 

um ano de vida nos Estados Unidos não se tornou realidade. Por mais que comunicassem aos 

pais seu descontentamento com a vida que levavam em solo estadunidense, as agressões 

sofridas na escola, o fato de não se parecerem fisicamente com o cidadão nativo dos Estados 

Unidos e, por consequência, serem sempre alvo de desconfiança ou chacota, a mãe de Carla já 

havia decidido que educaria as filhas no modo estadunidense de vida. Por algum tempo, o pai 

das García ainda fazia planos de regressar para a República Dominicana com todas elas mas, 

depois de sondar a situação da ilha alguns anos depois de seu exílio, Carlos percebeu que 

poucas mudanças haviam acontecido em sua terra natal e, por isso, ele toma a decisão de ficar 

com a sua família de vez nos EUA: 

 

For three-going-on four years Mami and Papi were on green cards, and the 
four of us shifted from foot to foot, waiting to go home. Then Papi went 
down for a trial visit, and a revolution broke out, a minor one, but still. He 
came back to New York reciting the Pledge of Alliance, and saying, “I am 
given up, Mami! It is no hope for the Island. I will become un dominican-
york.” So Papi raised his right hand and swore to defend the Constitution of 
the United States, and we were here to stay. You can believe we sisters 
wailed and paled, whining to go home (ALVAREZ, 1992, p. 107). 
 

[Durante três ou quatro anos Mamãe e Papai usavam seus green cards, e nós 
quatro  andávamos para lá e para cá, esperando pelo dia de voltar para casa. 
Então Papai viajou para a República Dominicana para uma visita de 
reconciliação, porém outra revolução começou, uma bem menor, mas ainda 
assim uma revolução. Ele voltou para Nova Iorque recitando a Promessa da 
Aliança dizendo: “Eu desisto, Mamãe! Não há a menor esperança para a 
ilha. Eu me tornarei um dominicanorquino.” Então Papai levantou a mão 
direita e jurou defender a Constituição dos Estados Unidos, e aquilo 
significava que ficaríamos ali para sempre. Você deve imaginar o quanto nós 
irmãs chorávamos e soluçávamos; implorando para voltar para casa 
(ALVAREZ, 1992, p. 107 (segundo grifo da autora), tradução nossa). 
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A imigração para os Estados Unidos não só tinha feito com que as irmãs García se 

separassem de seus familiares e de sua terra natal, mas também fez com que as meninas 

tivessem que regredir por um ano o tempo escolar nos EUA já que, por não saberem falar 

inglês, elas precisavam de um acompanhamento linguístico extra-classe para tentar 

acompanhar e posteriormente alcançar o nível dos alunos de suas respectivas idades. Como 

haviam se mudado para um bairro novo, Laura García optou por matriculá-las em uma escola 

católica que se localizava a um quarteirão de sua residência. Não havia, entretanto, vaga para 

a série escolar que Carla se encontrava e para estudar lá, a filha mais velha de Carlos e Laura 

deveria regredir outro ano escolar.  

Carla García não concebia a ideia de ter que voltar mais um ano na escola pois, além 

de ser mais velha e ter a aparência mais madura do que um aluno de sexta série, ela teria que 

pertencer a mesma classe de sua outra irmã, Sandra. A garota então implora para estudar na 

escola pública tão perto de casa quanto a escola católica em que suas outras irmãs iriam 

estudar. Contudo, Laura não concordava com tal possibilidade: 

 

The public school was mere two blocks beyond the Catholic school, but 
Laura García would not hear of it. Public schools, she had learned from other 
Catholic parents, were where juvenile delinquents and went and where 
teachers taught those new crazy ideas about how we all came from monkeys. 
No child of hers was going to forget the family name and think she was 
nothing but a kissing cousin to an orangutan (ALVAREZ, 1992, p. 152).  
 

[A escola pública ficava a meros dois quarteirões da escola católica, mas 
Laura García não levava isso em consideração. As escolas públicas, como 
aprendera com outros pais católicos, era o lugar onde estudavam os 
delinquentes juvenis e também onde os professores ensinavam essas novas 
ideias malucas sobre como todos nós descendíamos dos macacos. Nenhuma 
de suas filhas iria se esquecer do nome de família para acreditar que não 
passavam de um primo de segundo grau de um orangotango] (ALVAREZ, 
1992, p. 152). 

 

Depois disso, Carla começou a estudar em uma escola de outra vizinhança. Para 

chegar lá, a personagem teve de memorizar o caminho e, durante sua primeira semana na 

nova instituição escolar, Laura conduzia a filha, ensinando-a a utilizar os ônibus corretos e a 

se direcionar nas novas ruas próximas a escola. Pouco tempo depois, a mesma já havia 

aprendido o caminho e se conduzia para a escola sozinha. Estudar em um local diferente de 

suas irmãs, entretanto, não fez com que as atitudes dos outros alunos estadunidenses fossem 

diferentes de seus antigos colegas de classe. Carla era por muitas vezes atacada na escola, 

principalmente na hora do intervalo, quando as freiras não estavam por perto. Independente 
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disso, a menina não relatava estes problemas por temer que a mãe a fizesse regredir mais um 

ano escolar: 

 

And as the months went by, she neglected to complain about an even scarier 
development. Every day on the playground and in the halls of her new 
school, a gang of boys chased after her, calling her names, some of which 
she had heard before from the old lady neighbor in the apartment they had 
rented in the city. Out of sight of the nuns, the boys pelted Carla with stones, 
aiming them at her feet so there would be no bruises. “Go back to where you 
came from, you dirty spic!” One of them, standing behind her in line, pulled 
her blouse out of her skirt where it was tucked in and lifted it high. “No 
titties,” he snickered. Another yanked down her socks, displaying her legs, 
which had begun growing soft, dark hairs. “Monkey legs!” he yelled to his 
pals. “Stop!” Carla cried. “Please stop.” “Eh-stop!” they mimicked her. 
“Plees eh-stop.” They were disclosing her secret shame: her body was 
changing. The girl she had been back home in Spanish was being shed. In 
her place – almost as if the boys’ ugly words and taunts had the power of 
spells – was a hairy, breast-budding grownup no one would ever love 
(ALVAREZ, 1992, p. 152).  
 

[E com o passar dos meses ela optou em não reclamar de um acontecimento 
ainda mais assustador. Todos os dias no pátio e nos corredores de sua nova 
escola, uma gangue de meninos corria atrás dela, xingando-a de nomes, 
alguns dos quais ela tinha ouvido antes de uma velha senhora, antiga vizinha 
do apartamento que eles tinham alugado na cidade. Fora da vista das freiras, 
os meninos atiravam pedras em Carla, mirando em seus pés para que não 
surgissem lesões. “Volte para o lugar de onde você veio, sua spic imunda!” 
Um deles, de pé atrás dela na fila, arrancou a blusa para fora da saia e a 
levantou. “Sem peitos”, ele riu. Outro garoto abaixou as suas meias, 
mostrando que em suas pernas haviam começado a crescer cabelos macios e 
escuros. “Pernas de macaco!” Ele gritou para seus amigos. “Pare!” Carla 
implorou. “Por favor, pare.” “Eh -stop!”, eles a imitavam, caçoando de seu 
sotaque espanhol. “Plees eh –stop.” Eles estavam expondo a sua vergonha 
mais secreta: seu corpo estava mudando. A menina que ela havia sido no seu 
lar espanhol estava desaparecendo. Em seu lugar – quase como se as 
palavras feias e provocações dos meninos tivessem o poder de tê-la 
enfeitiçado – havia uma adulta cabeluda e com seios em crescimento que 
alguém jamais amaria] (ALVAREZ, 1992, p. 153, tradução nossa).  

 

Por um bom tempo, Carla sofreu as ameaças e brutalidades de seus colegas de 

escola. A menina não conseguia entender o motivo de tanto preconceito em relação a ela e as 

pessoas que não possuíam traços físicos similares aos dos estadunidenses hegemônicos, ou 

seja, aqueles indivíduos nascidos nos Estados Unidos e detentores de cabelos loiros, olhos 

azuis e com suas peles claras, os “W.A.S.Ps.” (White Anglo-Saxan Protestants) [Anglo-

saxões brancos e protestantes, tradução nossa]. Tais características muitas vezes a confundiam 

e incomodavam, pois para Carla sua incapacidade de decifrá-los tornava os estadunidenses 

seres quase zumbis por raramente demonstrarem um gesto caloroso a ela: 
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There in the playground, they would be waiting for her – the gang of four or 
five boys, blond, snotty-nosed, freckled-faced. They looked bland and 
unknowable, the way all Americans did. Their faces betrayed no sign of 
human warmth. Their eyes were too clear for cleaving, intimate looks. Their 
pale bodies did not seem real but were like costumes they were wearing as 
they played the part of her persecutors (ALVAREZ, 1992, p. 154).  
 

[Lá no pátio da escola, eles estariam esperando por ela – a gangue de quatro 
ou cinco meninos, todos loiros, arrogantes de narizes empinados, com seus 
rostos sardentos. Eles pareciam sem sal e incompreensíveis, assim como 
todos os outros estadunidenses. Seus rostos não expressavam nenhum sinal 
de calor humano. Seus olhos eram muito claros para dar abertura a olhares 
mais carinhosos. Seus corpos pálidos não pareciam reais, na verdade tinham 
a aparência de fantasias que eles vestiam para atuarem como seus 
perseguidores] (ALVAREZ, 1992, p. 154, tradução nossa). 

 

Carla sentia cada vez mais saudade de sua terra natal, a República Dominicana, onde, 

para ela, as pessoas eram mais amorosas, se pareciam com ela fisicamente e a tratavam de 

forma mais amigável. Lá, a menina não era repreendida por ter a aparência mais escura, por 

ter pelos no corpo e por se comportar como os caribenhos, algo considerado muito étnico para 

os estadunidenses. Por vezes, ao ouvir os meninos que a agrediam no intervalo das aulas 

falarem sobre as diferentes marcas de carro existentes nos Estados Unidos e perceber que o 

assunto era de grande interesse da maioria dos estadunidenses, Carla imaginava-se sendo 

levada para a escola em um dos carros que os meninos tanto admiravam, para poder talvez 

causar uma boa impressão neles. Entretanto, ela se sentia mais uma vez decepcionada ao 

perceber que, mesmo possuindo os acessórios desejados pelos estadunidenses, sua família 

parecia não se encaixar de maneira nenhuma aos padrões dos Estados Unidos: 

 

Carla sometimes imagined herself being driven to school in a flashy red car 
the boys would admire. Except there was no one to drive her. Her immigrant 
father with his thick mustache and accent and three-piece suit would only 
bring her more ridicule. Her mother did not yet know how to drive. Even 
though Carla could imagine owing a very expensive car, she could not 
imagine her parents as different from what they were. They were, like this 
new body she was growing into, givens (ALVAREZ, 1992, p. 155). 
 

[Carla às vezes imaginava-se sendo conduzida para a escola em um carro 
vermelho e chamativo que os meninos admiravam. O problema é que não 
havia ninguém para levá-la. Seu pai imigrante com seu bigode grosso e 
sotaque carregando, usando um terno de três peças só a exporia mais ao 
ridículo. Sua mãe ainda não sabia dirigir. Mesmo que Carla pudesse 
imaginar-se dona de um carro tão caro, ela não conseguia enxergar seus pais 
tão diferentes do que eram. Eles eram, como esse novo corpo que crescia 
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com ela, realidade] (ALVAREZ, 1992, p. 155 (grifo da autora), tradução 
nossa). 

 

Um mês após ter iniciado seus estudos na escola Sagrado Coração, em um bairro 

distante de sua casa, Carla regressa para casa e é seguida por um carro durante o percurso de 

um quilometro que necessita andar para chegar ao ponto de ônibus. A filha mais velha dos 

García pensa que a pessoa conduzindo o carro provavelmente está perdida, já que seu pai 

costumava dirigir seu carro lentamente na tentativa de ler as placas e os sinais de rua a fim de 

localizar seu destino. Os pensamentos de Carla são cortados pelo som da buzina do carro e ela 

vê o veículo parado um pouco a sua frente. O motorista é um estadunidense vestindo uma 

camisa vermelha e parece ter a idade dos pais da garota.  

Outra vez Carla encontra-se confusa ao tentar tirar algumas conclusões sobre aquele 

homem. Para ela, o estadunidense que conduzia o carro se parecia com todos os outros que 

havia conhecido: indistinguível. Ao ver que o motorista abaixa a janela do carro, Carla García 

tem calafrios ao se deparar com a ideia do senhor lhe pedir as direções. Além de não conhecer 

a vizinhança muito bem e ter somente memorizado o caminho para voltar para casa, Carla 

ainda possui uma habilidade linguística em inglês muito limitada e não se sente confiante em 

se engajar em uma conversa com um adulto estadunidense:  

 

This grownup American man about her parents’ age beckoned for her to 
come up to the window. Carla dreaded being asked for directions since she 
had just moved into this area right before school started, and all she knew for 
sure was the route home from the bus stop. Besides, her English was still 
classroom English, a foreign language. She knew the neutral bland things: 
how to ask for a glass of water, how to say good morning and good 
afternoon and good night. How to thank someone and say they were 
welcomed. But if a grownup American of indeterminable age asked her for 
directions, invariably speaking too quickly, she merely shrugged and smiled 
an inane smile. “I don’t speak very much English,” she would say in a small 
voice by way of apology. She hated having to admit this since such an 
admission proved, no doubt, the boy gang’s point that she didn’t belong here 
(ALVAREZ, 1992, p. 156).  
 

[Este estadunidense adulto de idade quase similar a de seus pais acenou para 
ela ir até a janela. Carla temia que lhe pedissem as direções, pois ela tinha 
acabado de se mudar para aquela área um pouco antes do início das aulas e 
tudo o que ela sabia com certeza era o caminho para casa a partir do ponto 
de ônibus. Além disso, o seu inglês era um inglês de sala de aula, uma língua 
estrangeira. Ela sabia falar aquilo de mais neutro e simples: como pedir um 
por um copo d’ água, como dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Como 
agradecer a alguém e dizer que ela estava agradecida. Mas, se um adulto 
estadunidense de idade não determinada lhe perguntasse sobre as direções, 
irremediavelmente falando rápido demais, ela apenas levantaria seus ombros 
e sorriria sem graça. “Eu não falo muito Inglês”, ela diria em voz baixa 
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como se estivesse pedindo desculpas. Ela odiava ter de admitir isso, pois isso 
provaria, sem sombra de dúvidas, o xingamento dos garotos da escola de que 
ela não pertence a este lugar] (ALVAREZ, 1992, p. 156, tradução nossa). 

 

Carla então se aproxima do carro e o motorista abaixa a janela da porta do lado do 

passageiro. A menina se inclina e se move para mais próximo do carro a fim de se aproximar 

do homem para entendê-lo melhor. Carla não se sente bem ao chegar perto do homem, 

independente do fato de ele estar sorrindo para ela. O motorista usa uma camisa vermelha 

desabotoada, fato que não causa muito estranhamento a garota, já que eles estão num dia de 

verão. Ele então se dirige a Carla, falando de forma rápida o temido inglês que tanto a 

aterroriza. Para entendê-lo melhor, a garota se inclina mais para dentro do carro e fica 

chocada ao confrontar o motorista dentro do carro: 

 

The man spoke up. “Whereyagoing?” he asked, running all his words 
together the way the Americans always did. Carla was, as usual, not quite 
sure if she had heard right.  “Excuse me?” she asked politely, leaning into 
the car to hear the man’s whispery voice better. Something caught her eye. 
She looked down and stared, aghast. The man had tied his two shirtends just 
above his waist, the loose end knotted in front and then looped around his 
penis. As Carla watched, his big blunt-headed thing grew so that it filled the 
strained at the lasso it was caught in. (ALVAREZ, 1992, p. 157).  
 

[O homem finalmente disse algo. “Aonde você vai?” ele perguntou, 
pronunciando todas as suas palavras em conjunto da mesma maneira que 
todos os estadunidenses sempre faziam. Carla como de costume não tinha 
certeza se havia ouvido direito. “Desculpe-me”, ela perguntou 
educadamente, inclinando-se para o carro a fim de ouvir de forma mais clara 
a voz sussurrante do homem. Algo chamou sua atenção. Ela olhou para 
baixo e ficou olhando, horrorizada. O homem tinha amarrado sua camisa um 
pouco acima de sua cintura, uma ponta solta atada na frente e depois 
enrolada em torno de seu pênis. Enquanto Carla observava, a grande cabeça 
pontuda de seu instrumento crescia de tal maneira a se esticar e se prender 
no laço onde estava amarrado] (ALVAREZ, 1992, p. 157, tradução nossa). 

 

O motorista repete a pergunta mais lentamente, fazendo com que Carla 

compreendesse seu questionamento. Sem saber como reagir, Carla então diz outra vez que 

não entendeu sua pergunta. O estadunidense então se inclina em direção à porta do passageiro 

para abri-la. Ele faz um sinal com a cabeça para que Carla entre e se sente a seu lado. O 

motorista a convida para dentro do carro gemendo. Ele segura as suas mãos sobre seu órgão 

genital. Amedrontada, Carla não consegue exprimir muitas reações:  

 

Carla clutched her bookbag tighter in her hand. Her mouth hung open. Not 
one word, English or Spanish, occurred to her. She backed away from the 
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big green car, all while keeping her eyes on the man. A pained, urgent 
expression was deepening on his face like a plea that Carla did not know 
how to answer. His arm pumped at something Carla could not see, and then 
after much agitation, he was still. The face relaxed into something like 
peacefulness. The man bowed his head as if in prayer. Carla turned and fled 
down the street, her bookbag hanging against her leg like a whip she was 
using to make herself go faster, faster (ALVAREZ, 19992, p. 158-159).  
 

[Carla agarrou sua mochila apertando-a nas mãos. Ela estava boquiaberta. 
Nenhuma palavra, em inglês ou espanhol, lhe ocorreu. Ela afastou-se do 
grande carro verde, mas ao mesmo tempo mantendo os olhos no homem. 
Uma expressão de dor angustiante foi tomando conta do rosto do 
estadunidense como um apelo que Carla não sabia como solucionar. Seu 
braço bombeava algo que Carla não conseguia ver e, depois de muita 
agitação, ele parou imóvel. Seu rosto relaxou, algo parecido com 
tranquilidade. O homem abaixou a cabeça como se estivesse em oração. 
Carla virou-se e fugiu pela rua, sua mochila pendurada atrás de suas pernas 
como um chicote que ela estava usando para fazê-la correr mais rápido, mais 
rápido] (ALVAREZ, 19992, p. 158-159, tradução nossa). 

 

Depois de contar o ocorrido para a mãe, Laura García entrou em contato com a 

polícia para que o sujeito do carro fosse preso. O coração de Carla fica ainda mais agitado na 

possibilidade de ter de dialogar com os policiais para contar o que havia se passado. Sua 

proficiência linguística em inglês já a envergonhava na frente de seus colegas de classes e de 

estranhos na rua. Ela não conseguia se imaginar falando inglês com policiais estadunidenses. 

Após a chegada de dois policiais na casa dos García, Laura García inicia o relato do episódio 

da filha mais velha com o homem dentro do carro nas proximidades de seu bairro.  A mãe de 

Carla havia prometido que a garota não conversaria com os homens da polícia.  

Apesar da descrição de Laura, os policiais explicam a necessidade de obter os fatos 

diretamente com a pessoa envolvida e para que algo fosse feito, a família deveria prestar uma 

queixa.   Devido ao recente passado que haviam vivido na República Dominicana envolvendo 

os policiais militares a mando do ditador de sua terra natal, os García tiveram que deixar a 

ilha repentinamente. Qualquer ligação que os envolvesse com a polícia, lhes causava medo. 

Contudo, ao conversar com a mãe de Carla sobre a importância do registro da ocorrência para 

que eles pudessem tomar uma atitude, um dos policiais acaba convencendo Laura a chamar a 

filha: 

 

“You’re absolutely right, ma’am, but our hands are tied unless you, as a 
responsible citizen, help us out.” Oh no, Carla groaned, now she was in for 
it. The magic words have been uttered. The Garcías were only legal 
residents, not citizens, but for the police to mistake Mami for a citizen was a 
compliment too great to spare a child discomfort. “Carla!” Her mother called 
from the door. […] Her mother repeated Carla’s full name and spelled it for 



 Matias 127 

the officer, then called out again in her voice of authority, “Carla Antonia!” 
(ALVAREZ, 1992, p. 159-160). 
 

[“Você tem toda a razão, senhora, mas estamos de mãos atadas, a menos que 
a senhora, como uma cidadã responsável, nos ajude. “Oh não, Carla gemeu, 
agora ela não tinha escapatória. As palavras mágicas foram proferidas. Os 
García eram apenas residentes legais, e não cidadãos, mas para a Mamãe o 
fato da polícia cometer o erro de confundi-la com uma cidadã era um elogio 
tão grande que não pouparia o desconforto de uma criança. “Carla!” Sua mãe 
chamou da porta. [...] A mãe repetiu o nome completo de Carla e o soletrou 
para o policial. Em seguida, chamou de novo a filha com a sua voz de 
autoridade, “Carla Antonia”] (ALVAREZ, 1992, p. 159-160, tradução 
nossa). 

  

Carla é forçada a encarar os dois policiais e fica amedrontada em ter de conversar em 

inglês com eles. Durante o interrogatório, sua mãe atua como tradutora, mas os dois oficiais 

impedem que Laura auxilie a filha para que ela não comprometa a descrição da menina. 

Quando chega à sala de estar de sua casa, Carla não deixa de notar a semelhança entre os dois 

policiais e os colegas que a agrediam na escola: 

 

Carla kept her head down as she approached the front door, glancing up 
briefly when the two officers introduced themselves. One was an 
embarrassingly young man with the face no older than the boys’ faces at 
school on top of a large, muscular man’s body. The other man, also big and 
fair-skinned, looked older because of his meaner, sharp-featured face like an 
animal’s in a beast fable a child knows by looking at the picture not to trust. 
Belts were slung around both their hips, guns poking out the holsters. Their 
very masculinity offended and threatened. They were so big, so strong, so 
male, so American (ALVAREZ, 1992, p. 160). 
 

[Carla manteve a cabeça baixa enquanto se aproximava da porta da frente, 
olhando rapidamente enquanto os dois policiais se apresentaram. Um deles 
era um homem embaraçosamente jovem com a fisionomia um pouco mais 
velha do que os rostos dos meninos da escola, só que em cima de um corpo 
grande e muscular de um homem. O outro, tão grande quanto e também de 
pele clara, parecia mais velho por causa de seu rosto mesquinho, com feições 
de um animal, como a da besta das fábulas que uma criança sabe, ao ver a 
sua imagem, que não se pode confiar. Cintos estavam pendurados em torno 
de ambos os quadris, armas encostando em seus coldres. Seus corpos tão 
masculinos ofendiam e nos ameaçavam. Eles eram tão grandes, tão fortes, 
tão masculinos, tão estadunidenses] (ALVAREZ, 1992, p. 160, tradução 
nossa). 

 

É possível perceber que a figura do estadunidense não exprime nenhuma confiança 

ou conforto à filha mais velha de Carlos e Laura. Já traumatizada pelo comportamento de seus 

colegas de classe, ela fica ainda mais chocada com a abordagem do estadunidense adulto que 

a assediou dentro do carro. E, assim como estes, os oficiais estadunidenses em sua casa não 
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conseguem transmitir nenhum tipo de conforto e segurança a Carla. O jeito frio e a 

objetividade que usam ao questioná-la sobre o ocorrido, sem levar em consideração toda a sua 

angústia e seu sofrimento, deixam Carla García ainda mais desapontada com os nativos da 

terra estrangeira onde reside. Todo este sentimento faz com que a menina tenha dificuldade 

em se lembrar claramente de tudo que se passou. Carla não consegue reconstituir a face de seu 

abusador e seu relato acontece de forma angustiante, com palavras soltas e pouco elaboradas 

em inglês. Apesar disso, os policiais não se mostravam nada condescendentes com a situação 

da garota: 

 

Carla was forced to confront the cop’s face. It was indeed an adult version of 
the sickly white faces on the boys in the playground. This is what they would 
look like once they grew up. There was no meanness in this face, no 
kindness either. No recognition of the difficulty she was having in trying to 
describe what she had seen with her tiny English vocabulary (ALVAREZ, 
1992, p. 162).  
 

[Carla foi forçada a confrontar o rosto do policial. Era de fato uma versão 
adulta dos rostos brancos doentios dos meninos do pátio da escola. Eles 
ficariam assim depois que crescessem. Não havia maldade em seu rosto, mas 
também nenhuma bondade. Ele não reconhecia a dificuldade pela qual esta 
passava ao tentar descrever o que tinha visto com seu pequeno vocabulário 
em inglês] (ALVAREZ, 1992, p. 162, tradução nossa). 

 

A habilidade linguística limitada de Carla em língua inglesa se reflete também na sua 

inexperiência lexical na língua espanhola. Por ter saído de sua terra natal no início da 

adolescência, a personagem ainda não havia aprendido certos vocábulos em espanhol, 

principalmente aqueles relacionados à sexualidade. Em inglês falar sobre a temática do sexo 

era algo ainda muito distante, já que ela compreendia somente o básico para se socializar na 

escola e com outros conhecidos de seus pais. Isso dificultava ainda mais a capacidade de 

Carla descrever o que havia ocorrido com ela. Além de não saber o vocabulário de conotação 

sexual nem em inglês ou em espanhol, o assunto era tratado como certo tabu entre os 

membros da família, uma vez que seus pais se preocupavam demais com a reputação dos 

García tanto nos Estados Unidos quanto na República Dominicana. Ir para uma escola 

católica não permitia que ela se apropriasse de tais termos: 

 

Carla thought hard for what could be the name of a man’s genitals. They had 
come to this country before she had reached puberty in Spanish, so a lot of 
the key words she would have been picking up in the last year, she had 
missed. Now, she was learning English in a Catholic classroom, where no 
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nun had even mentioning the words she was needing (ALVAREZ, 1992, p. 
163).  
 

[Carla fazia um grande esforço para se lembrar do que poderia ser o nome da 
genitália de um homem. Eles tinham vindo para este país antes dela chegar à 
puberdade em espanhol, então um monte de palavras-chave que ela teria 
aprendido no ano passado, ela havia perdido. Agora, ela estava aprendendo 
inglês em uma escola católica, onde nenhuma freira tinha sequer 
mencionado as palavras que ela estava precisando] (ALVAREZ, 1992, p. 
163, tradução nossa). 

 

A personagem continuava a sentir a pressão de ter de conversar e encarar assuntos 

que desconhecia tanto linguística quanto emocionalmente. Ela ainda era uma criança e sua 

rígida educação católica, além da constante vigilância de sua mãe, a prevenia de investigar 

temas como a sexualidade. No final do interrogatório, Carla não consegue se controlar e acaba 

se desabando em lágrimas. Ela ainda pensa em criar coragem e denunciar toda a agressão que 

vem sofrendo dos meninos de sua escola para que os policiais pudessem ajudá-la de alguma 

forma. Entretanto, a menina não consegue mais manter um diálogo com os oficiais e o 

interrogatório é finalizado: 

 

“A noose?” the gentle cop offered. “A noose and his thing – “Carla pointed 
to the policeman’s crotch. The cop writing scowled. “His thing was inside 
that noose and it got bigger and bigger,” she blurted, her voice wobbling. 
[…] She wondered if she could report them [the gang of mean boys] now to 
these young officers. “By the way,” she could say, and the gruff one would 
begin to take notes. She would have the words to describe them: their mean, 
snickering faces she knew by heart. Their pale look-alike sickly bodies. 
Their high voices squealing with delight when Carla mispronounced some 
word they coaxed her to repeat (ALVAREZ, 1992, p. 163-164). 
 

[“Uma corda?” O policial soava gentil. “Um laço e aquilo dele –” Carla 
apontou para a virilha do policial. O policial que tomava nota franziu as 
sobrancelhas. “Aquilo estava dentro do laço e foi crescendo e crescendo”, 
ela despejou com a sua voz oscilante. [...] Ela se perguntou se poderia 
denunciá-los [a gangue dos meninos malvados] agora para esses jovens 
oficiais. “A propósito”, ela diria, e o outro oficial rude iria começar a 
escrever. Ela saberia palavras para descrevê-los: sua maldade, seus rostos 
risonhos que ela conhecia de cor. Seus corpos pálidos e doentios. Suas vozes 
aguçadas gritando de alegria quando Carla pronunciava erroneamente 
algumas palavras que eles a persuadiam a repetir] (ALVAREZ, 1992, p. 
163-164, tradução nossa). 

 

Depois do incidente, antes de transferir Carla para a escola pública perto de sua casa, 

Laura García passou a levar e buscar a filha por dois meses na escola católica. A mãe de Carla 

já se posicionava na frente da instituição no fim do dia de aula para esperar pela garota. Por 
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coincidência, os meninos que perturbavam a persongagem pararam de incomodá-la ao 

notarem a presença de sua mãe todos os dias no portão da escola. Carla eventualmente saiu do 

foco de perseguição dos garotos. Estes procuravam outros colegas de classe para aplicar suas 

maldades: 

 

The taunting and chasing stopped. The boys must have thought that Carla 
had complained, and so her mother was along to defend her. Even during the 
class times, when her mother was not around, they now ignored her, their 
sharp, clear eyes roaming the classroom for another victim, someone too fat, 
too ugly, too poor, too different. Carla had faded into the walls (ALVAREZ, 
1992, p. 164). 
 

[Os insultos e as perseguições pararam. Os meninos devem ter pensado que 
Carla havia reclamado e por isso sua mãe estava junto para defendê-la. 
Mesmo durante os horários de aula, quando a mãe não estava por perto, eles 
agora a ignoravam, seus olhos claros e afiados vagavam pela sala de aula a 
procura de outra vítima, alguém mais gordo, mais feio, mais pobre, mais 
diferente. Carla havia desaparecido entre as paredes] (ALVAREZ, 1992, p. 
164, tradução nossa). 

 

O episódio vivido por Carla García em suas primeiras experiências após sua 

imigração exemplifica o que já foi mencionado no primeiro capítulo desta dissertação: o 

esforço linguístico muitas vezes vivenciado pelo imigrante reflete o seu empenho em se 

relacionar e agenciar sua identidade com a língua, os costumes e os aspectos sociológicos da 

cultura hegemônica da qual fazem parte, mas parecem ser constantemente lembrados de seu 

não pertencencimento em relação à sua nova morada. As atitudes dos garotos estadunidenses 

da escola católica em que Carla García estudava, deixaram cicatrizes na garota que 

possivelmente seriam difíceis de ser apagadas, pois mesmo com a finalização das 

perseguições, Carla continua a ter pesadelos com os meninos: 

 

But their faces did not fade as fast as from Carla’s life. They trespassed in 
her dreams and in her waking moments. Sometimes when she woke in the 
dark, they were perched at the foot of her bed, a grim chorus of urchin faces, 
boys without bodies, chanting without words, “Go back!, Go back!” 
(ALVAREZ, 1992, p. 164). 
 

[Mas seus rostos não desapareceriam tão rápido da vida de Carla. Eles 
invadiriam tanto os seus sonhos quanto seus momentos desperta. Às vezes, 
quando ela acordava no escuro da noite, a gangue de meninos malvados se 
empoleirava no pé de sua cama, um coro sombrio de rostos diabólicos, 
meninos sem corpos, cantando sem palavras: “Vá embora daqui!”, Vá 
embora daqui!”] (ALVAREZ, 1992, p. 164, tradução nossa). 
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A repulsa dos estadunidenses, a incapacidade de compreendê-los com seus corpos 

pálidos e esbranquiçados e olhares de desprezo e sem compaixão, era algo que Carla deveria 

se acostumar para conseguir viver em um ambiente tão hostil e incompreensível, muito 

diferente daquele que havia deixado em sua terra natal. Carla García necessitava aprender 

com estes incidentes para ter a chance de agenciar sua hibridez discursiva a fim de 

compreender onde ela se posicionava nos dois mundos que agora faziam parte de sua vida. 

Assim como a velha empregada haitiana dos García, Chuca, havia previsto, as meninas iriam 

morar em uma terra habitada por pessoas parecidas com zumbis. Apesar dos percalços que 

viveriam a vida toda, as irmãs García não desistiriam e seguiriam em frente com suas vidas 

entre seus dois espaços geográficos: a República Dominicana e os Estados Unidos. 

 

3.2.2 – Sandra García 

 

O único capítulo que aborda o ponto de vista de Sandra, a segunda filha de Carlos e 

Laura García, sobre o momento após a imigração da família é nomeado “Floor Show” 

[“Apresentação de Sapateado”, tradução nossa]. Esta parte do romance já foi discutida no 

capítulo dois desta dissertação, ao examinar a maneira como alguns estadunidenses se sentiam 

em relação à presença dos García em seu país. A vizinha do apartamento abaixo do da família 

fazia questão de demonstrar que Carlos, sua esposa e filhas não eram bem vindos e deveriam 

voltar para o seu país de origem.  

Julia Alvarez descreve em “Floor Show” o momento de vida da família García 

depois de terem saído da República Dominicana às pressas. A saída repentina da família ainda 

causava certa comoção em seus membros, já que eles se preocupavam com a situação de seus 

outros parentes na República Dominicana. Além disso, suas vidas estavam se restabelecendo 

nos Estados Unidos, não havia muito dinheiro disponível. Carlos García recebia uma ajuda do 

governo e estava impossibilitado de clinicar por possuir um diploma estrangeiro.  

A falta recorrente de dinheiro não permitia que os García cometessem muitas 

extravagâncias em solo estadunidense. Tudo era muito restrito e eles não tinham tido a chance 

de conhecer muito dos Estados Unidos por não dispor de fundos para propiciar atividades 

diversificadas neste novo território, já que, aparentemente, todo o tipo de diversão custava 

muito caro. Em meio a toda essa restrição financeira, Carla, Sandra, Yolanda, Sofia e seus 

pais são convidados pelo Dr. Fanning e por sua esposa, para jantar em um restaurante 

espanhol em Nova Iorque.  



 Matias 132 

Com o convite para comer fora com seu marido e todas as suas filhas, Laura García 

começou a preparar as meninas uma semana antes a fim de ensiná-las a como se comportar 

bem no restaurante. Mesmo sabendo que os Fanning pagariam a conta do jantar, Laura não 

queria passar a impressão de que sua família pretende abusar da situação e deixa claro para as 

filhas que ela escolheria o prato que todos iriam comer. Sandra, assim como suas irmãs, ficou 

um pouco insegura com a exigência da mãe: 

 

“Mami, just please don’t order anything I don’t like, please?” Sandi pleaded. 
She has always been a fussy eater, and now that they had come to the States, 
it seemed as if there were twice as many inedible foods that could be piled 
high on her plate. […] “Girls!” […] On her face [Laura’s] was the panicked 
look she had worn since they had arrived in New York three months ago 
after the narrow escape from the secret police. At the least provocation, she 
would burst out crying, lose her temper, or threaten to end up in Bellevue, 
the place, she had learned, where crazy people were sent in this country 
(ALVAREZ, 1992, p. 169).  
 

[“Mamãe, por favor, só não peça nada que eu não goste de comer, está 
bem?” Sandi implorava. Ela sempre foi muito chata para comer e agora que 
eles tinham vindo para os Estados Unidos, parecia que havia o dobro de 
alimentos não comestíveis que poderiam ser empilhados em seu prato. [...] 
“Meninas!” [...] Em seu rosto [o de Laura] havia um olhar de pânico que ela 
passou a usar desde que eles haviam chegado à Nova Iorque há três meses 
após a difícil fuga da polícia secreta. Ao menor sinal de provocação, ela 
desatava a chorar, perdia a paciência, ou ameaçava acabar em Bellevue, o 
local, que havia aprendido, onde pessoas loucas eram mandadas neste país] 
(ALVAREZ, 1992, p. 169, tradução nossa). 

 

O estresse de Laura para ensinar boas maneiras para suas filhas, entretanto, não 

diminuía a sensação de felicidade que pairava na casa da família García. Há muito tempo eles 

não tinham um momento de descontração como aquele e, embora a condição financeira não 

possibilitasse que os García pagassem a conta e cometessem excessos durante o jantar, eles 

sabiam que deveriam aproveitar a ocasião ao máximo. Até mesmo Carlos García havia se 

animado com o convite dos Fanning: 

 

This was the first time in New York that they had seen their father in a 
lighthearted mood. Mostly he worried about la situación back home. Some 
uncles were in trouble. Tío Mundo had been jailed, and Tío Fidélio was 
maybe dead. Papi had not been able to get an American doctor’s license – 
some hitch about his foreign education – and the money was running out. Dr. 
Fanning was trying to help out by lining up jobs, but first Papi needed to 
pass his licensing exam. It had been Dr. Fanning who had arranged the 
fellowship that had allowed them all to get out of the old country. […] The 
Fannings knew the Garcías could not afford such a luxury these days. They 
were such nice people, that was the truth, Mami said, they gave you hope 
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that maybe at the bottom Americans were kind souls (ALVAREZ, 1992, p. 
172). 
 

[Esta era a primeira vez em Nova Iorque que elas viam seu pai em um clima 
tão alegre. Ele se preocupava muito com a situação lá em casa, na República 
Dominicana. Alguns tios estavam em apuros. Tio Mundo havia sido preso, e 
Tio Fidélio talvez estivesse morto. Papai não tinha obtido uma licença 
estadunidense para atuar como médico – algum impedimento por seu 
diploma ser do exterior – e o dinheiro estava acabando. Dr. Fanning estava 
tentando ajudar, procurando por novos trabalhos, mas primeiro Papai 
precisava passar em seu exame de licenciamento. Dr. Fanning era quem 
havia arranjado o auxílio governamental que nos permitiu sair de nosso país 
de origem. [...] Os Fanning sabiam que o García não podia pagar por uma 
extravagância como aquela naqueles dias. Eles eram pessoas muito 
agradáveis, aquela era a verdade, Mamãe dizia, eles lhe davam a esperança 
de que talvez no fundo os estadunidenses fossem almas bondosas] 
(ALVAREZ, 1992, p. 172). 

 

Assim como as considerações de Carla García sobre os estadunidenses, pontuadas no 

tópico anterior, além da previsão da empregada Chuca na República Dominicana, os 

estadunidenses, talvez pelo aspecto pálido e sem muita vivacidade de suas aparências, não 

transmitiam muita confiança e segurança para Laura García. Entretanto, ela reconhecia que o 

Dr. Fanning e sua esposa se preocupavam com sua família e procuravam ajudar os García da 

maneira que podiam. 

Depois de viverem sob muitas restrições nos Estados Unidos, principalmente, a 

restrição financeira que havia se instalado na casa dos García, as filhas de Carlos e Laura 

tomavam consciência da mudança de seu status social. Antes meninas ricas e descentes da 

família de La Torre na República Dominicana, as irmãs García agora eram imigrantes 

caribenhas que se mantinham nos Estados Unidos por meio de uma bolsa-auxílio do governo 

estadunidense. A condição da família não passava despercebida aos olhos das garotas que 

também se preocupavam em ajudar seus pais de alguma forma: 

 

But Sandi would make the needed sacrifices. Tonight, she thought, with the 
rich Fannings, she would present herself as the daughter willing to make 
sacrifices. Maybe they would adopt her, and give her an allowance like other 
American girls got, which Sandi would then pass on to her real family. 
Provided she could see them periodically, that would not be a bad life, being 
an only child in a fine, rich, childless American family (ALVAREZ, 1992. p. 
173). 
 

[Mas Sandi estava pronta a fazer os sacrifícios necessários. Hoje à noite, ela 
pensou, na presença dos Fanning tão bem de vida, ela iria apresentar-se 
como a filha disposta a fazer sacrifícios. Talvez eles a adotassem e lhe 
dessem uma mesada como as outras meninas estadunidenses ganhavam. 
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Sandi, então, repassaria o dinheiro para a sua família verdadeira. Desde que 
ela pudesse vê-los periodicamente, isso não seria uma vida ruim, ser a filha 
única de uma distinta família estadunidense, sem filhos e com muito 
dinheiro] (ALVAREZ, 1992. P. 173, tradução nossa).  

 

Após chegarem ao restaurante espanhol, a família García é encaminhada para a mesa 

reservada pelos Fanning. Sandra estava muito contente em poder jantar fora, especialmente 

porque durante o jantar aconteceria uma apresentação de sapateado de dança flamenca, como 

sua mãe havia comentado antes. Eles foram avisados sobre um pequeno atraso do casal e ao 

se sentar, começaram a escolher as bebidas. Sofía, a irmã caçula, se esqueceu de todo 

ensinamento de Laura e pede para tomar uma coca-cola. Laura então repreendeu a filha, mas 

Carlos permitiu que as garotas bebessem refrigerante, já que não queria estragar a noite com 

discussões sobre o que suas filhas iriam beber.  

Pouco tempo depois de tomar um pouco de suas bebidas, os Fanning adentraram o 

restaurante. Ao se aproximarem da mesa, Carlos se levantou para recebê-los. Sandra, um 

pouco nervosa com a situação, cometeu a pequena gafe de se levantar também, mas foi 

repreendida por sua mãe e se sentou rapidamente. No início de suas conversas, Dr. Fanning 

contou a Carlos que havia encontrado um emprego temporário para o amigo, nada muito 

interessante, mas com um bom salário: 

 

For the first few minutes the adults exchanged news. Dr. Fanning told how 
he had spoken with a friend who was the manager of an important hotel that 
needed a house doctor. The job was a piece of cake, Dr. Fanning explained, 
mostly keeping rich widows in Valium, but heck, the pay was good. Sandi’s 
father looked down at his plate, grateful, but also embarrassed to be in such 
straits and to be so beholden (ALVAREZ, 1992, p. 177).   
 

[Nos primeiros momentos de conversa, os adultos contaram suas novidades. 
Dr. Fanning disse que havia conversado com um amigo que era o gerente de 
um importante hotel e que precisava de um médico que atendesse no recinto. 
O trabalho era moleza, Dr. Fanning relatava, basicamente consistia em 
administrar dosagens de Valium em viúvas ricas, mas qual seria o problema, 
o pagamento era bom. O pai de Sandi olhou para o seu prato, com gratidão, 
mas também com vergonha de estar tão endividado e ao mesmo tempo tão 
agradecido] (ALVAREZ, 1992, p. 177, tradução nossa). 

 

 Sem ter muito que fazer e com pouco interesse na conversa dos adultos, as meninas 

beberam seus refrigerantes enquanto se distrairam com os pacotes de açúcar à sua disposição 

em cima da mesa. Após ser repreendida pela mãe, Sandra então começou a prestar atenção na 

Sra. Fanning e percebeu que a esposa de Dr. Fannig passou a se soltar e ficar mais 

comunicativa depois de beber o conteúdo de seu copo de uma vez. Ela pediu outro copo que 
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lhe foi servido prontamente. Sandra reviu consigo mesma os motivos que teriam levado Dr. 

Fanning a ter se casado com uma mulher como sua esposa: 

 

Sandi studied the woman carefully. Why had Dr. Fanning, who was tall and 
somewhat handsome, married this plain, bucktoothed woman? Maybe she 
came from a good family, which back home was the reason men married 
plain, bucktoothed women. Maybe Mrs. Fanning came with all the jewelry 
she had on, and Dr. Fanning had been attracted by its glittering the way little 
fishes are if you wrap tinfoil on a string and dangle it in the shallows 
(ALVAREZ, 1992, p. 178).  

 

[Sandi analisou a mulher com cuidado. Por que Dr. Fanning, um homem alto 
e até um pouco atraente, havia se casado com uma mulher tão sem graça e 
dentuça? Talvez ela viesse de uma boa família, razão pela qual os homens da 
República Dominicana se casavam com mulheres sem atrativos aparentes e 
com dentes protuberantes. Talvez a Sra. Fanning já tivesse todas aquelas 
jóias que ela usava e o Dr. Fanning tinha sido atraído pelos brilhantes da 
mesma forma que os peixinhos são se você enrolar papel alumínio em uma 
corda e colocá-lo em águas rasas] (ALVAREZ, 1992, p. 178, tradução 
nossa). 

 

O jantar prosseguiu de forma harmoniosa e todos aguardaram a apresentação de 

flamenco. Na hora de escolher o cardápio, o Dr. Fanning sugeriu que todos comessem uma 

paella ou camarões, mas a mãe das meninas as salvou da obrigação de comer algo que não 

apreciassem por educação e disse que as garotas não comiam frutos do mar. As irmãs García 

acabaram comendo um pastelón, comida espanhola feita de arroz e carne moída, como Chuca 

costumava cozinhar para elas. Depois de tomar muita água, a espera da comida, Sandra sentiu 

a necessidade de se levantar e ir ao banheiro. A garota pediu permissão à mãe, mas foi 

repreendida. Ao notar a urgência do pedido da filha, Carlos se ofereceu para levá-la ao 

banheiro. A Sra. Fanning, depois de ter exagerado na sua bebida, se levantou e seguiu com 

eles para o toalete que se encontrava no andar de baixo do restaurante. Ao parar na frente de 

duas portas, Sandra se surpreende com a atitude da esposa de Dr. Fanning: 

 

Mrs. Fanning squinted at the writing on the two doors. “Damas? 
Caballeros?” Sandi checked an impulse correct the American lady’s 
pronunciation. “Hey there, Carlos, you’re going to have to translate that for 
me so I don’t end up in the wrong room with you!” […] Papi looked down at 
his feet. Sandi had noticed before that around American women he was not 
himself. He rounded his shoulders and was stiffly well-mannered, like a 
servant. “Sandi will show you,” he said, putting his daughter between 
himself and Mrs. Fanning, who laughed at his discomfort. […] Sandi held 
open the door marked Damas for the American lady. As Mrs. Fanning 
turned to follow, she leans towards Sandi’s father and brushed her lips on his 
(ALVAREZ, 1992, p. 180-181). 
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[A Sra. Fanning olhou confusa para a escrita nas duas portas. “Damas? 
Caballeros?” Sandi segurou o impulso de corrigir a pronúncia da senhora 
estadunidense. “Escuta, Carlos, você vai ter que traduzir isso para mim, para 
que eu não acabe entrando no banheiro errado com você!” [...] Papai olhou 
para seus pés. Sandi já havia notado que ao redor das mulheres 
estadunidenses, seu pai não era ele mesmo. Ele endireitava seus ombros e se 
portava de maneira muito rígida e bem-educada, como um servo. “a Sandi 
vai lhe mostrar”, disse ele, colocando sua filha entre ele e a Sra. Fanning, 
que ria de seu desconforto. [...] Sandi abriu a porta escrita com a palavra 
Damas em sua frente para a senhora estadunidense. No momento em que se 
move para seguir a indicação de Sandra, a Sra. Fanning se virou e depois se 
inclinou para o pai de Sandi e roçou seus lábios nos dele] (ALVAREZ, 1992, 
p. 180-181, tradução nossa). 

 

Sandra não teve ideia de como reagir logo após presenciar o beijo que a Sra. Fanning 

deu em seu pai. A menina olhou para os pés e esperou a entrada da senhora no banheiro 

feminino. Enquanto a esposa de Dr. Fanning usava o toalete, Sandra ainda tentava 

compreender o fato de ter presenciado o beijo entre uma mulher estadunidense casada e seu 

pai. Durante sua reflexão, a segunda filha dos García analisava a sua face no espelho: 

 

Looking at herself in the mirror, she was surprised to find a pretty girl 
looking back at her. It was a girl who could pass as American, with soft blue 
eyes and fair skin, looks that were traced back to a great-great grandmother 
from Sweden at every family gathering […]Being pretty, she would not have 
to go back to where she came from. Pretty spoke both languages. Pretty 
belonged in this country to spite La Bruja (ALVAREZ, 1992, p. 181-182). 
 

[Olhando-se no espelho, ela se surpreendeu ao encontrar uma menina bonita 
olhando para ela. Era uma garota que poderia se passar por uma 
estadunidense, de olhos azuis e pele clara e suave, características que eram 
provenientes da trisavó da Suécia e sempre enfatizadas em cada reunião 
familiar [...] Por ser bonita, ela não teria que voltar para sua terra natal. Para 
ser bonito era necessário falar ambas as línguas. O ser bonito pertencia 
aquele país apesar de La Bruja](ALVAREZ, 1992, p. 181-182, tradução 
nossa). 

 

Diferente de suas irmãs, Sandra talvez pensasse que sua vida naquele novo país 

pudesse ser o oposto daquilo que ela vivia nos seus três primeiros de vida em Nova Iorque, 

uma vez que ela tinha a chance de misturar-se mais facilmente entre os estadunidenses por ter 

a feição parecida com a deles. Suas irmãs, pelo contrário, mostravam sua etnia caribenha em 

seus rostos, algo que sempre as marcaria como não pertencentes aos Estados Unidos, já que 

eram sempre confundidas e tratadas como imigrantes, mesmo depois de terem se estabelecido 

e sido educadas nos EUA. Por se sentir bonita e semelhante aos estadunidenses, Sandra 
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acreditava que sua vida em solo estadunidense seria mais tranquila e fácil se comparada à de 

suas irmãs.  

Quando percebeu que a Sra. Fanning iria sair de sua baia, Sandra correu para fora do 

banheiro. Ela encontrou seu pai a sua espera. Preocupado, ele perguntou pela esposa de seu 

amigo, o Dr. Fanning. Sandra lhe informa que a mulher ainda se encontrava no banheiro. 

Carlos então fez um pedido a sua filha: 

 

“That woman is drunk,” he whispered, crouching down besides Sandi. “But I 
can’t insult her, imagine, our chance in this country.” He spoke in the 
serious, hushed voice he had used with Mami those last few days in the old 
country. “Por favor, Sandi, you’re a big girl now. Not a word of this to your 
mother. You know how she is these days.” (ALVAREZ, 1992, p. 182).  

 

[“Aquela mulher está bêbada”, ele sussurrou, agachando-se ao lado de Sandi. 
“Mas eu não posso ofendê-la, imagina, nossa chance neste país.” Ele falou 
com um tom de voz grave e silencioso, da mesma forma que conversou com 
a Mamãe em seus últimos dias em seu antigo país. “Por favor, Sandi, você 
está bem crescida agora. Nenhuma palavra sobre isso com sua mãe. Você 
sabe como ela está esses dias.”] (ALVAREZ, 1992, p. 182, tradução nossa). 

 

Sandra encarou seu pai e se sentiu desapontada com o pedido de Carlos de fazê-la 

mentir para a mãe. Antes que ela pudesse respondê-lo, a Sra. Fanning saiu do banheiro e eles 

seguiram em direção à mesa. Sandi estava martirizada com o que havia presenciado e perde o 

interesse pelo resto do jantar. Nem a ideia de ver a apresentação de sapateado a animou mais.  

No restante do jantar, a Sra. Fanning continuou a beber e causar mais incômodo ao 

seu marido. Houve um momento em que o Dr. Fanning colocou sua mão em cima do copo da 

esposa para que ela não fosse mais servida de vinho. A tensão na mesa só foi temporariamente 

dissipada depois que as comidas foram postas à mesa. Enquanto os outros integrantes 

comiam, Sandra não conseguiu comer quase nada disponível em seu prato. Talvez pela 

decepção com o episódio entre seu pai e a Sra. Fanning no banheiro, Sandra não sentiu 

vontade de jantar e passou a refletir sobre seus próprios pais: 

 

Tonight she felt beyond either of her parents: she could tell that they were 
small people compared to these Fannings. She has herself witnessed a scene 
whose disclosure could cause trouble. What did she care if her parents 
demanded that she eat all of her pastelón. She would say, just as an 
American girl might, “I don’t wanna. You can’t make me. This is a free 
country.” (ALVAREZ, 1992, p. 184). 
 

[Hoje à noite ela sentiu mais superior a qualquer um dos seus pais: ela 
notava que eles eram pessoas menores em comparação a esses Fanning. Ela 
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havia presenciado uma cena cuja revelação poderia causar problemas. Por 
que ela deveria se importar com as exigências de seus pais para que ela 
comesse todo o seu pastelón. Ela responderia, assim como uma garota 
estadunidense faria, “eu não quero. Vocês não podem me obrigar. Este é um 
país livre.”] (ALVAREZ, 1992, p. 184, tradução nossa). 

 

Sandra percebeu que seus pais não possuíam mais o mesmo status de relevância 

social e financeira que usufruíam quando moravam na República Dominicana. Na verdade, 

eles se portavam de maneira inferior e submissa perante os estadunidenses com quem eles 

tinham convívio. Quem sabe por pensar ser mais parecida a uma cidadã dos Estados Unidos 

devido às suas feições e também agora por morar nos EUA, Sandra García acreditava que 

para sentir que pertence aos EUA, ela deveria agir como uma garota estadunidense: de forma 

assertiva e com autonomia; demonstrando as suas vontades e opiniões. Assim, Sandra não 

seria desprezada ou inferiorizada por outros estadunidenses.  

A segunda filha dos García teve seus pensamentos interrompidos quando seu pai 

pediu que ela prestasse atenção na apresentação de sapateado que estava prestes a ter início. 

Sandra e suas irmãs observavam o show atentamente, admiradas com a beleza e destreza dos 

dançarinos. Durante o espetáculo, os García notaram duas cadeiras do casal de estadunidenses 

caírem. Já bem alterada pelo alto consumo de vinho, a Sra. Fanning tentou se levantar para ir 

ao encontro aos dançarinos e, ao tentar segurá-la, o Dr. Fanning deixou as cadeiras baterem 

no chão e não conseguiu impedir a esposa de ir dançar no meio da apresentação.  

Com a participação da Sra. Fanning na dança flamenca, o restaurante virou uma 

festa. Todos os outros clientes se divertiram com as palhaçadas da esposa de Dr. Fanning. 

Percebendo a animação do pessoal, o gerente do restaurante direcionou a luz para a Sra. 

Fanning e indicou que um dos dançarinos fosse dançar com a estadunidense. Sandra foi a 

única a pensar que a mulher havia estragado a apresentação de dança flamenca que ela tanto 

esperava. Como sinal de protesto, a menina se sentou com a cadeira virada na direção oposta 

ao show para não assistir ao ridículo que a Sra. Fanning se prestava: 

 

The diners roared their approval. All but Sandi. Mrs. Fanning had broken the 
spell of the wild and beautiful dancers. Sandi could not bear to watch her. 
She turned her chair around to face the table and occupied herself with her 
water glass, twisting the stem around, making damp links on the white cloth 
(ALVAREZ, 1992, p. 186).   
 

[Os clientes berravam como sinal de sua aprovação. Todos com exceção de 
Sandi. Sra. Fanning tinha quebrado o encanto daquelas dançarinas bonitas e 
selvagens. Sandi não suportava vê-la. Ela virou a cadeira para ficar de frente 
a mesa e ocupou-se com o seu copo de água, virando a haste para lá e para 
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cá, fazendo conexões úmidas sobre o pano branco] (ALVAREZ, 1992, p. 
186, tradução nossa). 
 

 No fim do espetáculo, os presentes aplaudiram a performance tanto dos dançarinos 

quanto da Sra. Fanning. O Dr. Fanning segurou a esposa pelo braço, fez com que ela se 

sentasse e pediu a conta. Ele se sentiu muito constrangido para permanecer naquele lugar. 

Como forma de agradecimento pelo sucesso da Sra. Fanning, a sua mesa foi presenteada com 

uma garrafa de champanhe pelo gerente do restaurante. Com o estourar da garrafa, todos os 

clientes aplaudiram e levantaram seus copos em direção à mesa dos Fanning. Ainda 

embaraçado, o Dr. Fanning propos um brinde aos García: 

 

Dr. Fanning held up his glass and tried to inject a pointed seriousness into 
the moment: “To you, the Garcías. Welcome to this country.” Now her 
parents lifted their glasses, and in her father’s eyes, Sandi noted gratitude 
and in her mother’s eyes a moistness that meant barely checked tears 
(ALVAREZ, 1992, p. 187).   
 

[Dr. Fanning levantou seu copo e tentou colocar um pouco de seriedade no 
momento: “Para vocês, Garcías. Bem-vindos a este país.” Seus pais 
levantaram seus copos, e nos olhos de seu pai, Sandi observou gratidão e nos 
olhos de sua mãe uma umidade que significava que ela estava prestes a se 
debulhar em lágrimas] (ALVAREZ, 1992, p. 187, tradução nossa). 

 

 Enquanto esperavam pela conta e se preparavam para ir embora, uma das dançarinas 

da apresentação de sapateado se aproximou da mesa com uma cesta repleta de bonecas 

vestidas como as dançarinas flamencas. Ao ver a boneca, Sofía ficou muito animada e pediu 

para a mãe lhe dar uma, sem ter noção de que elas deveriam ser compradas. A vendedora 

então entregou uma boneca para cada uma das meninas García e perguntou se elas gostariam 

de ficar com uma. Laura García insistiu para que as filhas devolvessem as bonecas, mas 

Sandra, ignorando completamente as ordens da mãe, parecia querer se vingar de seu pai pelo 

beijo que a Sra. Fanning havia lhe roubado naquela noite no banheiro do restaurante e pediu 

que Carlos lhe presentiasse com uma.  

Com a intenção de fazer uma impressão, mesmo sem dinheiro, Carlos disse que 

Sandra poderia pegar uma boneca. Imediatamente, suas outras três irmãs choraram para 

ganhar uma também. Para acabar de vez com o constrangimento de não ter dinheiro para 

pagar pelas bonecas, Laura retirou todas do braço das meninas e as retornou para cesta. Sem 

prestar muita atenção no que acontecia, por estar guardando seus pertences, a Sra. Fanning 
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notou que havia um murmurinho na mesa e quis saber o que se passava. Para o desagrado de 

Laura, Sandra disse a esposa de Dr. Fanning que ela queria levar uma boneca:  

 

Sandi was not going to miss her chance. This woman had kissed her father. 
This woman ruined the act of beautiful dancers. Te way Sandi saw it, this 
woman owed her something. “We want one of those dolls.” Sandi pointed to 
the basket in which the dancer was rearranging the rejected dolls. “Sandi!” 
her mother cried. “Why, I think that’s a swell idea!” A souvenir!” […] “Give 
each of these girls a doll and put it on the bill. “Sugar” – she had turned to 
her husband, – […] “hold your horses.” (ALVAREZ, 1992, p. 189). 
  

[Sandi não iria perder a sua chance. Aquela mulher havia beijado seu pai. 
Aquela mulher arruinou a apresentação daquelas belas dançarinas. Na 
perspectiva de Sandi, aquela mulher lhe devia alguma coisa. “Queremos uma 
dessas bonecas.” Sandi apontou para a cesta em que a dançarina estava 
arrumando as bonecas rejeitadas. “Sandi!” sua mãe gritou. “Ora, eu acho que 
é uma ótima idéia!” Uma recordação! “[...]” Dê a cada uma dessas meninas 
uma boneca e coloque na minha conta. “Querido” – ela virou-se para seu 
marido, – [...] “segure as pontas”] (ALVAREZ, 1992, p 189, tradução 
nossa). 

 

Os pais de Sandra ficaram sem jeito de aceitar o presente e começaram uma pequena 

discussão com os amigos estadunidenses sobre quem iria realmente pagar pelas bonecas das 

meninas. Mesmo sem ter dinheiro para tal, o Carlos García fez a menção de pegar sua carteira 

para entregar o dinheiro a vendedora. A Sra. Fanning proibiu que a dançarina recebesse 

dinheiro dos García. Dr. Fanning colocou um final na discussão: 

 

“Hey,” Dr. Fanning said, agreeing with his wife. “We wanted to get the girls 
something, but heck, we didn’t know what. This is perfect.” He peeled four 
more tens from his wad. Papi exchanged a helpless look with Mami. […] 
“You are much too kind,” her mother said to Mrs. Fanning, and then in a 
hard voice with the promise of later punishment, she addressed the four girls, 
“What do you say?” “Thank you,” Sandi’s sisters chorused. “Sandi?” her 
mother said. […] “Yes, Mami?” she asked politely, as if she hadn’t heard the 
order. “What do you say to Mrs. Fanning?” (ALVAREZ, 1992, p. 190). 
 

[“Ei,” o Dr. Fanning disse, concordando com a sua esposa. “Queríamos dar 
algo para as meninas, mas que diabo, não sabíamos o quê. Isto é perfeito.” 
Ele tirou mais quatro notas de dez de seu maço de dinheiro. Papai trocou um 
olhar sem esperança com Mamãe. [...] “Você é gentil demais”, sua mãe disse 
a Sra. Fanning e, em seguida, com uma voz dura que prometia uma punição 
às meninas mais tarde, ela dirigiu-se as quatro filhas: “O que vocês devem 
dizer?” “Obrigada” as irmãs de Sandi repetiram em coro. “Sandi?”, a mãe 
falou. [...] “Sim, Mamãe”, ela perguntou educadamente, como se não tivesse 
ouvido a ordem. “O que você deve dizer a Sra. Fanning?”] (ALVAREZ, 
1992, p. 190, tradução nossa). 
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Sandra então se virou para a direção da Sra. Fanning e colocou a sua boneca na 

frente da mulher. Com um gesto, Sandra García fez com que a sua boneca se curvasse em 

forma de agradecimento. A esposa de Dr. Fanning deu uma pequena risada e retornou o gesto 

com um aceno. A menina não se deu por satisfeita e colocou a sua boneca na frente de uma 

das bochechas da Sra. Fanning e encostou o rosto de seu brinquedo no rosto da mulher 

estadunidense, fazendo o barulho de um beijo: “Gracias,” Sandi said, as if the Barbie doll had 

to be true to her Spanish costume” (ALVAREZ, 1992, p. 191) [“Gracias,” Sandi disse, como 

se a boneca Barbie tivesse de ser fiel à sua roupa de espanhola] (ALVAREZ, 1992, tradução 

nossa). 

Sandra García acreditava que para conseguir se destacar no novo país onde vivia, ela 

deveria se portar e agir como os estadunidenses em sua volta faziam. A garota pensava que a 

imigração não teria um peso tão grande em sua vida, já que, devido às suas características 

físicas similares à dos estadunidenses, seria mais fácil para ela se mesclar e integrar entre eles. 

Sandra tomou consciência de que seus pais também não eram os mesmos depois da imigração 

da família para os Estados Unidos, pois haviam se tornado pessoas mais humildes e 

inferiorizadas frente aos estadunidenses. Para Sandra García, o encantamento dos EUA havia 

sido desfeito e sua vida nunca mais seria como aquela de luxo que ela uma vez teve na 

República Dominicana.  

 

 3.2.3 – Yolanda García 

 

A personagem de Yolanda García é aquela que possui o maior número de 

subnarrativas dentro do romance. Dos quinze capítulos escritos por Julia Alvarez, seis levam 

o nome de Yolanda como subtítulo, a saber: “Antojos”, “Joe” e “The Rudy Elmenhurst Story” 

(Parte I); “Snow” (Parte II), assim como “The Human Body” e “The Drum” (Parte III). 

Depois de finalizar o romance, Alvarez parece sentir a necessidade de continuar a descrição 

dos acontecimentos da família García e em 1997 escreve uma sequência para a história, o 

livro intitulado ¡Yo!; desenvolvendo sua continuação unicamente a partir das perspectivas de 

Yolanda García.  

O objetivo do terceiro capítulo desta pesquisa é observar os episódios vividos pelas 

irmãs García depois de sua imigração para os Estados Unidos. Alvarez dedica quatro destes 

para Yolanda, “Antojos”, “Joe”, “The Rudy Elmenhurst Story” e “Snow”; sendo que o 

primeiro, “Antojos”, já foi levado em consideração no primeiro capítulo deste estudo. A fim 
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de afunilarmos o escopo do apontamento das vivências de Yolanda logo após a sua imigração, 

iremos utilizar o capítulo “The Rudy Elmenhurst Story” como corpus deste tópico.  

 

3.2.3.1 – “Joe” e “Snow” 

 

Antes disso, entretanto, faremos um breve comentário sobre os outros dois capítulos 

ainda não discutidos aqui.  No capítulo nomeado “Joe”, Yolanda García tem vinte e sete anos 

de idade e está casada com o estadunidense John. O título Joe já representa a incapacidade dos 

estadunidenses de pronunciar seu nome. Yolanda parece não ter pleno controle de seu nome 

de nascimento, uma vez que as pessoas ao seu redor raramente se dirigem a ela utilizando seu 

verdadeiro nome. Sua família a trata por apelidos carinhosos e diminutivos, muitas vezes 

chamando-a de “Yoyo”, “Yo”, “Yosita”. Já os estadunidenses, assim como o seu marido na 

época, têm extrema dificuldade em pronunciar o seu nome e acabavam muitas vezes 

substituindo-o por Joe: 

 

“That’s her nickname, Yo, Yoyo,” the mother explained. “She complains she 
wants her name, but you have to take shortcuts when there’s four of them. 
Four girls, imagine!” […] Yolanda had already filled him in on her family 
and her bastardized name – Yo, Joe, Yoyo. He knew better than to take 
shortcuts. Jo-laahn-dah, she had drilled him (ALVAREZ, 1992, p. 47).  
 

[“Esses são os apelidos dela, Yo, Yoyo”, a mãe explicou. “Ela reclama que 
quer seu nome de volta, mas você tem de usar apelidos quando se têm quatro 
delas! Quatro meninas, imagina!” [...] Yolanda já havia lhe informado sobre 
sua família e seu nomes desagradáveis – Yo, Joe, Yoyo. Ele já sabia que não 
deveria usar apelidos. Jo-laahn-dah, ela o fazia repetir] (ALVAREZ, 1992, p. 
47, tradução nossa). 

 

Yolanda está casada com John, um estadunidense monolíngue, e seu casamento 

enfrenta algumas dificuldades.  A terceira filha de Carlos e Laura tem uma ligação muito forte 

com a língua, já que desde muito cedo, decide se tornar uma escritora. Como uma forma de 

lidar com a sua imigração e tentar se integrar ao mundo dos estadunidenses, Yolanda se 

dedica aos estudos de língua inglesa:  

 

Back in the Dominican Republic growing up, Yoyo had been a terrible 
student. No one could ever get her to sit down to a book. But in New York, 
she needed to settle somewhere, and since the natives were unfriendly, and 
the country was inhospitable, she took root in the language. By high school, 
the nuns were reading her stories and compositions out loud in English class 
(ALVAREZ, 1992, p. 141). 
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[Na República Dominicana enquanto crescia, Yoyo havia sido uma 
estudante terrível. Ninguém conseguia fazê-la sentar para ler um livro. Mas 
em Nova Iorque, ela precisava se integrar de alguma forma, e uma vez que 
os nativos eram hostis, e o país era inóspito, ela se agarrou na língua. Já no 
ensino médio, as freiras liam as suas histórias e redações em voz alta na aula 
de Inglês] (ALVAREZ, 1992, p. 141, tradução nossa).  

 

E é a língua e a dificuldade de comunicação entre Yolanda e John que fazem com 

que o casal se separe no capítulo do romance chamado “Joe”. Desesperada em conseguir que 

seu marido fizesse uma rima com o seu nome verdadeiro, ou até mesmo com seu apelido 

americanizado, Joe, a personagem se frustra em compreender que o único adjetivo no qual 

John se refere a ela é esquilo. Por isso e também por outras questões, eles se divorciam. 

Yolanda volta a morar com os pais e tem um colapso mental. Ela é internada pelos pais em 

uma clínica particular para pessoas com distúrbios psicológicos. Eventualmente, depois de 

alguns meses de tratamento, Yolanda tem alta da clínica, mas regressa outra vez para a casa 

dos pais, mantendo a decisão de se separar de John. 

O outro capítulo em que Yolanda aparece como narradora-protagonista dos episódios 

depois da imigração da família García para os Estados Unidos se chama “Snow” [Neve, 

tradução nossa]. A personagem ainda é uma criança e mora nos EUA há mais ou menos um 

ano. Sua família residia em um pequeno apartamento em Nova Iorque e estudava em uma 

escola católica perto de casa. Na escola, sua professora do quarto ano do ensino fundamental 

era a Irmã Zoe. O nome de Yolanda é colocado em evidência outra vez, já que seus colegas de 

classe não eram capazes de pronunciá-lo de forma correta. Além de ensinar o vocabulário da 

língua inglesa para a garota, a freira também fazia com que ela ensinasse seu nome para os 

outros alunos no intuito de que eles o memorizassem: 

 

I had a lovely name, she said, and she had me teach the whole class how to 
pronounce it. Yo-lan-da. As the only immigrant in my class, I was put in a 
special seat in the first row by the window, apart from the other children so 
that Sister Zoe could tutor me without disturbing them. Slowly, she 
enunciated the new words I was to repeat: laundromat, corn flakes, subway, 
snow (ALVAREZ, 1992, p. 166). 
 

[Eu tinha um belo nome, ela dizia, e me fazia ensinar a toda a turma a forma 
de pronunciá-lo. Yo-lan-da. Como a única imigrante na minha classe, eu fui 
colocada em um assento especial na primeira fileira ao lado da janela, 
distante das outras crianças para que Irmã Zoe pudesse me auxiliar sem 
perturbá-los. Lentamente, ela enunciava as palavras novas que eu deveria 
repetir: laundromat [lavanderia], corn flakes [flocos de milho], subway 
[metrô], snow [neve]] (ALVAREZ, 1992, p 166, tradução nossa). 
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Na época em que estudava na quarta série com a Irmã Zoe, os Estados Unidos 

passavam por conflitos com Cuba. O Presidente Kennedy havia aparecido na televisão para 

dizer que os Estados Unidos talvez precisassem entrar em guerra contra os comunistas, já que 

mísseis e bombas estavam sendo desenvolvidos e testados para serem jogados em Nova 

Iorque. A Irmã Zoe ensinou o vocabulário relativo à guerra em inglês e desenhou a figura de 

um grande cogumelo no quadro negro e apontou para precipitação de poeira que os mataria. 

Em casa, Laura García e suas filhas rezavam o terço juntas para a paz mundial. Com 

o passar dos meses, a temperatura começou a esfriar. Em um mês muito frio, novembro ou 

talvez dezembro, Yolanda estava em sala de aula e, ao olhar pela janela, se depara com 

pequenos pontos caindo no chão, como aqueles que vira na aula de Irmã Zoe sobre a guerra, a 

menina então se desesperou: 

 

One morning as I sat at my desk daydreaming out the window, I saw dots in 
the air like the ones Sister Zoe had drawn – random at first, then lots and 
lots. I shrieked, “Bomb! Bomb!” Sister Zoe jerked around, her full black 
shirt ballooning as she hurried to my side. A few girls began to cry. But then 
Sister Zoe’s shocked look faded. “Why Yolanda dear, that’s snow!” She 
laughed. “Snow.” “Snow”, I repeated. […] All my life I had heard about the 
white crystals that fell out of the American skies in the winter. […] Each 
flake was different, Sister Zoe had said, like a person, irreplaceable and 
beautiful (ALVAREZ, 1992, p. 167). 
 
[Certa manhã, enquanto eu estava sentada na minha mesa distraída a olhar 
pela janela, vi pontos no ar como os que a Irmã Zoe havia desenhado – 
aleatórios no início, mas em seguida aos montes. Eu gritei: “Bomba! 
Bomba!” a Irmã Zoe se virou, e sua blusa preta se transformou em um balão 
enquanto ela corria para o meu lado. Algumas meninas começaram a chorar. 
Mas, então, o olhar chocado da irmã Zoe desaparece. “Yolanda querida, isso 
é neve!” Ela riu. “Neve.” “Neve”, eu repeti. [...] Toda a minha vida eu havia 
ouvido falar sobre os cristais brancos que caíam dos céus estadunidenses no 
inverno. [...] Cada floco era diferente, a irmã Zoe havia dito, como uma 
pessoa, insubstituível e bonito] (ALVAREZ, 1992, p. 167, tradução nossa). 

  

O susto com a neve seria uma das primeiras entre muitas outras surpresas que Yolanda García 

vivenciaria nos Estados Unidos após sua imigração. 

 

3.2.3.2 – “The Rudy Elmenhurst Story” 

 

Neste capítulo do romance, as irmãs García encontram-se no período de suas 

juventudes, umas já são jovens adultas e outras estão no final da adolescência. Com essa 

idade, as meninas começavam a ter relacionamentos amorosos e experimentavam romances 
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com alguns estadunidenses. Havia certa competição entre elas, para ver quem seria a mais 

ousada e desafiaria as regras impostas pelos pais. Sofía García, sempre ganhava das irmãs, por 

não se preocupar tanto com a opinião de Carlos e Laura. Entretanto, por algum tempo, 

Yolanda García carregou a fama de ser a mais ousada, pois a varanda da casa de seus pais 

ficava repleta de garotos a cortejá-la e muitas vezes as ligações telefônicas eram todas 

direcionadas a ela. 

Apesar desta popularidade inicial com os garotos, Yolanda não conseguiu prolongar 

a sua fama de ousada por muito tempo. Seus relacionamentos amorosos duravam muito pouco 

e quando ela parecia se interessar um pouco mais por um pretendente, ele desaparecia 

simplesmente pelo fato de a garota não querer dormir com ele: 

 

When I went away to college, my vivaciousness ultimately worked against 
me. I’d meet someone, conversation would flow, they’d come calling, but 
pretty soon afterwards, just as my heart was beginning to throw out little 
tendrils of attachment, they’d leave. I couldn’t keep them interested. Why I 
couldn’t keep them interested was pretty simple: I wouldn’t sleep with them. 
By the time I went to college, it was the late sixties, and everyone was 
sleeping around as a matter of principle. By then I was a lapsed Catholic; my 
sisters and I had been pretty well Americanized since our arrival in this 
country a decade before, so really I didn’t have an excuse (ALVAREZ, 
1992, p. 87). 
 

[Quando eu fui para a faculdade, minha vivacidade começou a trabalhar 
contra mim. Eu encontrava alguém, a conversa fluía, eles continuavam 
telefonando, mas logo depois, quando o meu coração começava a se apegar, 
eles iam embora. Eu não conseguia mantê-los interessados. A razão de eu 
não mantê-los interessados era muito simples: eu não dormia com eles. 
Quando eu fui para a faculdade, era o final dos anos sessenta, e todo mundo 
transava como se fosse uma questão de princípio. Eu já era uma católica não 
praticante; minhas irmãs e eu havíamos nos americanizado muito bem desde 
a nossa chegada a este país na década anterior, então realmente eu não tinha 
uma desculpa] (ALVAREZ, 1992, p. 87, tradução nossa). 

 

A personagem morava sozinha em um dormitório na faculdade onde cursava a 

graduação em Língua Inglesa. O seu interesse no idioma crescia cada vez mais e, como 

escrevia poemas e composições desde criança, a jovem queria ter a profissão de escritora e, 

para tal, pensava que o curso de Letras lhe proporcionaria os meios para se tornar uma 

escritora completa.  

Contudo, por não possuir os traços físicos de um estadunidense considerado nativo, 

ou seja, olhos e cabelos claros, além de uma pele rosada, Yolanda não se sentia muito 

confortável naquele ambiente. Às vezes, ela se via como uma intrusa na sala de aula, 
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principalmente pela forma com que os outros a examinavam, já que eles [...] probably [kept] 

wondering who the hell I was, this intruder upon the sanctuary of English majors 

(ALVAREZ, 1992, p. 89) [ provavelmente [ficavam] imaginando quem diabos eu era, aquela 

intrusa no santuário de graduandos em inglês] (ALVAREZ, 1992, p. 89, tradução nossa).  

Para não chamar muita atenção em sua primeira aula de inglês na universidade, 

Yolanda havia sido a primeira aluna a chegar à sala de aula a fim de conseguir um lugar mais 

próximo da saída. Diferente dos outros alunos que chegavam aos poucos, ela era a única 

estudante que já havia comprado todos os textos e livros recomendados para a aula, 

posicionando-os em sua frente; exibindo-os como suas credenciais de aluna dedicada. Logo 

depois, o professor entrou no recinto, deu início a sua apresentação e decidiu fazer a chamada 

para poder conhecer melhor seus alunos. Novamente, o nome de Yolanda a deixou em uma 

situação desconfortável: 

 

He called roll, acknowledging most of the other students with nicknames and 
jokes and remarks, stumbling over my name and smiling falsely at me, a 
smile I had identified as one flashed on “foreign student to show them the 
natives were friendly. I felt profoundly out of place. The only person I 
seemed to have anything in common with was the absent Rudolf 
Brodermann Elmenhurst, the third, who also had an odd name and who was 
out of it because he wasn’t there (ALVAREZ, 1992, p. 88-89). 
 
[Ele fez a chamada, referindo-se a maioria dos outros alunos com apelidos e 
piadas e observações, tropeçando em meu nome e sorrindo falsamente para 
mim, um sorriso que eu já havia identificado como o ascender de um sinal 
luminoso “estudante estrangeira” com o intuito de mostrar que os nativos 
eram simpáticos. Senti-me profundamente fora de lugar. A única pessoa com 
quem eu parecia ter algo em comum era o ausente Rudolf Brodermann 
Elmenhurst, o terceiro, que também tinha um nome estranho e que não 
passou pelo constrangimento, porque ele não estava na sala de aula] 
(ALVAREZ, 1992, p. 88-89, tradução nossa). 

 

O nome de Yolanda era a primeira característica que acentuava a sensação de não 

pertencimento da personagem. O fato de o professor não ter sido capaz de fazer ligações e/ou 

observações com o seu nome em inglês parecia reforçar que ela não pertencia àquele 

ambiente. Sua única esperança era não ser a única estudante com o nome que a colocasse na 

condição de aluna estrangeira, como o de Rudy, mas ele não se encontrava na sala de aula 

para poder compartilhar com Yolanda aquele sentimento de deslocamento. 

Pouco tempo depois do fim da chamada, Rudy entra atrasado para a aula. Sua atitude 

não foi de embaraço quando o professor diz uma piada sobre a hora em que ele se apresentou 

para a classe. Yolanda García não teria a coragem de fazer algo assim, entrar em sala depois 
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do horário. Rudy se sentou ao lado de Yolanda e pediu que ela lhe emprestasse um lápis para 

que ele pudesse completar a atividade repassada pelo professor. Yolanda teve dificuldades em 

encontrar algo que fosse usado para escrever, mas encontrou um lápis bem pequeno no fundo 

de sua mochila. Outra vez, o nome de Yolanda gravado no lápis aparentemente pareceu lhe 

causar constrangimento: 

 

I felt something promising at the bottle of my purse and pulled it out: it was 
a teensy pencil from a monogrammed set my mother had given me for 
Christmas: a box of pencils “my color,” red, and inscribed with my so-called 
name in gold letters: Jolinda. (My mother had tried for my own name 
Yolanda, but the company had substituted the Americanized, southernized 
Jolinda.) Jolinda, that’s what this pencil used to say. In fact, it was so worn 
down, only the hook of the J was left. […] “What have we here?” His 
buddies around us chuckled. […] At the end of class, I fled before he could 
turn around and give it back to me (ALVAREZ, 1992, p. 90-91). 
 

[Senti algo promissor no fundo da minha mochila e puxei-o para fora: era 
um lápis pequeno de um conjunto cifrado que a minha mãe tinha me dado de 
presente de Natal: uma caixa de lápis com a “minha cor” vermelho, e um 
inscrito aparentemente com o meu nome em letras de ouro: Jolinda. (Minha 
mãe tinha insistido pelo meu nome próprio, Yolanda, mas a empresa tinha 
substituído-o pela forma americanizada e sulista Jolinda.) Jolinda, era o que 
aquele lápis costumava dizer. Na verdade, ele estava tão desgastado, que 
havia sobrado apenas o gancho do J. [...] “O que temos aqui?” Seus amigos 
ao nosso redor riram. [...] No final da aula, eu fugi antes que ele pudesse se 
virar e entregar o lápis de volta para mim] (ALVAREZ, 1992, p. 90-91). 

 

No fim daquela noite, Rudy apareceu no dormitório de Yolanda para devolver o 

lápis. Ela ficou surpresa com a atitude do rapaz e tentou despachá-lo, mas ele a convidou para 

almoçar no dia seguinte. Depois de muita insistência, Yolanda aceitou o convite do colega de 

classe. Yolanda compareceu ao almoço e engatou uma conversa com Rudy até a hora do 

jantar. Algum tempo após vários encontros, os dois começaram a namorar. Em uma de suas 

despedidas após seus encontros, Yolanda descobriu a origem do estranho nome do rapaz: 

 

It was that weekend too at one of our lingering departures scenes that I 
learned where he’d gotten his odd, ornate name. He’s had this crusty old 
grandfather he’d never met, from Germany, who’d left his unborn 
grandchild a trust fund with the proviso that he be named after the old man. 
“What if you’d been a girl?” I wondered. “I wouldn’t be having so much 
fun,” Rudy said (ALVAREZ, 1992, p. 94).  
 

[Foi naquele fim de semana também em uma de nossas remanescentes cenas 
de despedida que eu descobri como ele tinha obtido aquele nome ímpar, 
ornamentado. Ele teve um avô ranzinza que ele nunca conheceu, da 
Alemanha, que deixou para o seu neto por nascer uma aplicação financeira, 
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mas somente com a condição de que ele fosse nomeado com o nome do 
velho. “E se você tivesse nascido uma garota?” Eu perguntava. “Eu não 
estaria me divertindo tanto”, Rudy dizia] (ALVAREZ, 1992, p. 94, tradução 
nossa). 

 

Rudy passou a ensinar a Yolanda um vocabulário para a sua aula de inglês que até 

então ela desconhecia: uma língua inglesa repleta de ambiguidade e conotações sexuais. A 

personagem não concebia o uso daquelas palavras no reino romantizado dos poemas:  

 

It was the first pornographic poem I’d ever co-written; of course I didn’t 
know it was pornographic until Rudy explained to me all the word plays and 
double meanings. […] I was a virgin; I wasn’t one hundred per cent sure 
how sex worked. That anyone should put all of this into a poem, a place I’d 
reserved for deep feelings and lofty sentiments! (ALVAREZ, 1992, p. 93). 
 

[Foi o primeiro poema pornográfico que eu co-escrevi; é claro que eu não 
sabia que era pornográfico até Rudy me explicar todos os jogos de palavras e 
duplos sentidos. [...] Eu era virgem; Eu não estava cem por cento segura de 
como o sexo funcionava. Não sabia que alguém pudesse escrever tudo aquilo 
em um poema, um lugar que eu tinha reservado para sentimentos profundos 
e sublimes!] (ALVAREZ, 1992, p. 93, tradução nossa). 

 

Com o auxílio de Rudy, Yolanda passava a compreender melhor as nuances da 

língua inglesa, idioma que ela já falava sem algum sotaque estrangeiro, mas não possuía total 

domínio. O namorado era seu grande incentivador e também lhe servia como professor para 

que a moça tivesse a capacidade de dominar o inglês com mais segurança. Porém, ao ler um 

de seus poemas um pouco mais apimentados na aula de inglês que estudava com Rudy e 

perceber que seus colegas de classes não haviam compreendido sua escrita por completo, 

Yolanda García amaldiçoou mais uma vez o fato de ter imigrado para os Estados Unidos:  

 

For the hundredth time, I cursed my immigrant origins. If only I too had 
been born in Connecticut or Virginia, I too would understand the jokes 
everyone was making on the last two digits of the year 1969; I too would be 
having sex and smoking dope; I too would have suntanned parents who took 
me skiing in Colorado over Christmas break, and I would say things like “no 
shit,” without feeling I was imitating someone else (ALVAREZ, 1992, p. 94-
95).  
 

[Pela centésima vez, amaldiçoei minha origem imigrante. Se ao menos eu 
também tivesse nascido em Connecticut ou na Virginia, eu também 
entenderia as piadas que todo mundo estava fazendo sobre os dois últimos 
dígitos do ano de 1969; eu também estaria fazendo sexo e fumando 
maconha; eu também teria pais bronzeados que me levariam para esquiar no 
Colorado durante as férias de Natal, e eu diria expressões como “no shit, 



 Matias 149 

[mentira,]” sem ter a sensação de que eu estava imitando alguém] 
(ALVAREZ, 1992, p. 94-95). 

 

A duplicidade cultural de Yolanda, acarretada pela sua imigração para os Estados 

Unidos, realçava o sentimento de que a personagem não pertencia completamente aos EUA e, 

na verdade, sua porção estadunidense soava como a imitação de outra pessoa. Ao se 

relacionar com um estadunidense, a moça passaria a agenciar as fronteiras de sua 

hereditariedade com os limites do lugar onde residia e mesmo assim parecia não ser 

completamente considerada como pertencente.  A personagem vivia em um estado limiar, sob 

o hífen que a tornava dominicana-estadunidense, sempre tentando se posicionar, na procura 

de compreender a si mesma.   

Contudo, a irmã de Carla, Sandra e Sofía parecia acreditar que sua educação 

caribenha, fortemente ligada ao catolicismo e às tradições de seus familiares na República 

Dominicana, tornava a sua relação com os Estados Unidos e com os estadunidenses muito 

mais complicada. Rudy, mesmo sendo descendente de uma família de imigrantes como a da 

personagem, não aparentava se ligar às mesmas preocupações da moça e era muito mais 

descolado e assertivo do que ela. Yolanda pensava que o jeito tão auto-suficiente de Rudy 

poderia ter sido construído por seus pais, de quem as fotos ela viu quando entrou no quarto do 

rapaz em seu dormitório na universidade:  

 

There were pennants from his ski teams and photos of his family, all lined up 
on skis on the top of a mountain. His parents looked so young and casual – 
like classmates. My old own parents were still an embarrassment at parent’s 
weekend, my father with his thick mustache and three-piece suit and fedora 
hat, my mother in one of her outfits she bought especially to visit us at 
school, everything overly matched, […]. I marveled at his youthful parents. 
No wonder Rudy didn’t have hangups, no wonder his high school acne 
hadn’t left him riddled with self-doubt, his name hadn’t cowed him. They 
encouraged him, his parents, to have experiences with girls but to be careful. 
He had told them he was seeing “a Spanish girl”, and he reported they said 
that should be interesting for him to find out about people from other 
cultures. It bothered me that they should treat me like a geography lesson for 
their son. But I didn’t have the vocabulary back then to explain even to 
myself what annoyed me about their remark (ALVAREZ, 1992, p. 98). 
 

[Havia bandeirolas de suas equipes de esqui e fotos de sua família, todos 
alinhados em esquis no topo de uma montanha. Seus pais pareciam tão 
jovens e casuais – como colegas de classe. Meus próprios pais eram velhos e 
ainda um constrangimento no fim de semana dos pais na faculdade, meu pai, 
com seu bigode espesso e terno de três peças e um chapéu de fedora, minha 
mãe em uma de suas roupas que ela comprava especialmente para nos visitar 
na escola, tudo excessivamente combinado, [...]. Fiquei maravilhada por ele 
ter pais tão jovens. Não me admirava então que Rudy não tivesse bloqueios, 
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não me admirava que a sua acne do ensino médio não o deixasse cheio de 
dúvidas, o seu nome não o intimidava. Eles o encorajaram, os pais dele, a ter 
experiências com as meninas, mas com cautela. Ele lhes havia dito que 
estava saindo com “uma garota espanhola”, e ele me relatou que eles 
disseram que deveria ser interessante para ele conhecer um pouco mais sobre 
as pessoas de outras culturas. Incomodava-me o fato de eles me tratarem 
como uma aula de geografia para o seu filho. Mas eu não tinha o vocabulário 
naquela época para explicar até mesmo para mim mesma o que me 
incomodava sobre aquela observação deles] (ALVAREZ, 1992, p. 98, 
tradução nossa). 

  

O convívio com Rudy proporcionava a Yolanda García um relacionamento com 

outra faceta dos estadunidenses, um lado mais juvenil e mais conectado à sexualidade, algo 

que não fazia parte da realidade da moça. O rapaz foi um namorado paciente com Yolanda no 

início, conversando sobre os aspectos do corpo feminino, tentando romper alguns tabus que 

rondavam a cabeça de Yolanda para conscientizá-la sobre sua sexualidade e convencê-la a 

transar com ele. Nem toda a paciência de Rudy foi capaz de fazê-la mudar de ideia: 

 

Rudy did have a honeymoon of patience with me at the start. He must have 
realized from his having to explain to me so many different references in his 
sonnet that I didn’t know, as he put it, worth shit. To me vagina, cervix, 
ovary were synonyms. Via diagrams he introduced me to my anatomy; he 
drew the little eggs going down its hour glass into the sticky pocket of the 
uterus. He calculated when I’d last had my period, when I’d probably 
ovulated, whether a certain night was a safe time of the month. “You’re not 
going to get pregnant” – all his lessons ended with the same point. But still I 
didn’t want to sleep with him (ALVAREZ, 1992, p. 97). 
 

[Rudy teve muita paciência comigo no início. Ele deve ter percebido logo já 
que tinha de me explicar tantas referências diferentes em seu soneto que eu 
não conhecia, como ele dizia, porra nenhuma. Para mim, vagina, colo do 
útero, ovário eram sinônimos. Por meio de diagramas ele me apresentou a 
minha anatomia; ele desenhava os ovários descendo pela sua garrafa de 
vidro para o bolso pegajoso do útero. Ele calculava quando eu havia 
menstruado pela última vez, quando eu provavelmente tinha ovulado, se uma 
determinada noite era o momento seguro do mês. “Você não vai engravidar” 
– todas as aulas terminavam com o mesmo objetivo. Mas ainda assim eu não 
queria dormir com ele] (ALVAREZ, 1992, p. 97, tradução nossa). 

 

Contudo, Yolanda passou a perceber que apesar de aprender um vocabulário mais 

condizente com a sua idade através de Rudy, era esse próprio jeito de falar sobre a 

sexualidade que a deixava com menos vontade de transar com ele. Quando estavam juntos, 

em seus momentos íntimos, Yolanda ansiava por palavras românticas e bem elaboradas como 

as que escrevia em seus poemas para a sua aula de inglês da faculdade. Rudy, porém, não 

percebia que seu vocabulário repleto de gírias e ambiguidade a espantava. Ao completarem 
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um mês de namoro e depois de tantas recusas, Yolanda e Rudy têm uma grande briga e 

terminam o seu enlance: 

 

“You know”, he said, “I thought you’d be hot-blooded, being Spanish and 
all, and that under all the Catholic bullshit, you’d be really free, instead of all 
hung up like these cotillion chicks from prep schools. But Jesus, you’re 
worse than a Puritan.” I felt stung to the quick. […] I saw what a cold, lonely 
life awaited for me in this country. I would never find someone who would 
understand my peculiar mix of Catholicism and agnosticism, Hispanic and 
American styles. […] I did something that even as a lapsed Catholic I still 
did for good luck in nights before exams. I opened my drawer and took out 
the crucifix I kept hidden under my clothes, and put it under my pillow for 
the night. This large crucifix had been a “security blanket” I took to bed with 
me for years after coming to this country. I had slept with it so many nights 
that finally Jesus had come unglued, and I had to fasten him back on his 
cross with a rubber band (ALVAREZ, 1992, p. 99-100). 
 

[“Sabe”, ele falou, “Eu pensava que você teria o sangue quente, sendo 
espanhola e tudo mais, e apesar de todas as suas besteiras católicas, você 
fosse realmente livre, ao invés de ser como essas garotas das escolas 
preparatórias. Mas meu Deus, você é pior do que um puritano de merda.” Eu 
senti uma rápida pontada em mim. [...] Eu vi a vida solitária e fria que me 
aguardava neste país. Eu nunca iria encontrar alguém que entende a minha 
mistura peculiar de catolicismo e agnosticismo, estilos hispânicos e 
americanos. [...] Eu fiz algo que, mesmo sendo uma católica não praticante, 
eu costumava fazer para ter sorte nas noites anteriores às provas. Eu abri a 
gaveta e tirei um terço que eu mantinha escondido debaixo da roupa, e o 
coloquei embaixo do travesseiro por toda a noite. Aquele terço servia como 
o meu “cobertor de segurança” Eu o levei para a cama comigo por anos 
depois de chegar neste país. Eu tinha dormido com ele tantas noites que 
Jesus havia se descolado, e eu tive que prendê-lo em sua cruz com um 
elástico] (ALVAREZ, 1992, p. 99-100, tradução nossa). 

 

A singularidade da identidade de Yolanda García foi revelada a Rudy na noite em 

que terminaram seu namoro e ele não conseguiu compreender que, na verdade, ela não era 

capaz de ser totalmente caribenha e nem totalmente estadunidense, Yolanda era ao mesmo 

tempo os dois e nenhum dos dois. A personagem vivia num espaço limiar, na fronteira dos 

dois mundos que conhecia. O término do relacionamento com Rudy fez Yolanda perceber que 

seria muito difícil ela encontrar alguém nos Estados Unidos que ao mesmo tempo a amasse e 

compreendesse a sua identidade hifenizada.  

Depois da briga com Rudy, Yolanda García tinha esperanças de reatar com o rapaz, 

mas ele não a procurou no dia seguinte. Ela se esbarrou com Rudy e seus pais ao sair de seu 

dormitório para pegar um táxi e se direcionar para a casa de Carlos e Laura em Nova Iorque. 

Apesar de sentir que o garoto olhava para ela, Yolanda não dirigiu seu olhar para ele, pois 
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estava chorosa e magoada com ele. Os pais de Rudy que conduziram a conversa por quase 

todo o tempo, sempre a tratando como uma estrangeira: 

 

His parents did most of the chatting, talking too slowly to me as if I wouldn’t 
understand native speakers; they complimented me on my “accentless” 
English and observed that my parents must be so proud of me. When we said 
goodbye, I did glance up at Rudy, and though I was out in the cold, he was 
still in the bedroom with the look in his eyes (ALVAREZ, 1992, p. 100). 
 

[Seus pais conduziram a maior parte da conversa, falando bem devagar 
comigo, como se eu não entendesse falantes nativos; eles me elogiaram pelo 
meu inglês sem “sotaque” e comentaram que meus pais deveriam ter muito 
orgulho de mim. Quando nos despedimos, eu resolvi olhar para Rudy e, 
embora eu estivesse fora de meu dormitório, ele ainda parecia estar no meu 
quarto com aquele olhar em seu semblante] (Alvarez, 1992, p. 100, tradução 
nossa). 

 

O namoro de Yolanda e Rudy havia chegado ao fim. Eles ainda se viam na aula de 

inglês, mas já não se sentavam perto um do outro. Yolanda nutria a esperança de que eles 

reatassem. Com a aproximação da dança da primavera que a universidade promovia, um dos 

eventos mais românticos do campus onde estudava, a terceira filha de Carlos e Laura 

fantasiava o momento em que os dois recomeçariam seu namoro e, finalmente, fariam amor: 

 

Spring dance approached. I don’t know why I still thought Rudy would 
certainly end up going with me. This was the culminating romantic event of 
the school year on campus, and it seemed to me in my fantasy mode to be 
the perfect vehicle for our reconciliation. I played it out in my head. We 
would dance all night. We would talk and confess how much we had missed 
each other. I would go back to his dorm room with him. We would make 
love, my first time, and then, almost as if they were the different positions 
Rudy had told me about, we would screw and fuck and ball and get laid – all 
the synonyms Rudy preferred for referring to his sex (ALVAREZ, 1992, p. 
101).  
 

[A Dança da Primavera se aproximava. Eu não sei por que eu ainda 
imaginava que Rudy certamente acabaria indo comigo. Aquele era o evento 
mais romântico do ano letivo no campus, e parecia-me em minha fantasia ser 
o veículo perfeito para a nossa reconciliação. Eu tinha tudo planejado na 
minha cabeça. Nós vamos dançar a noite toda. Conversaríamos e 
confessaríamos o quanto havíamos sentido falta um do outro. Eu iria depois 
para seu dormitório com ele. Faríamos amor, a minha primeira vez, e em 
seguida, quase como se existissem as diferentes posições que Rudy havia 
tanto me falado, nós meteríamos e fuderíamos e ele me comeria e 
treparíamos – todos os sinônimos que Rudy preferia para se referir ao seu 
estilo de fazer sexo] (ALVAREZ, , 1992, p. 101, tradução nossa). 
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Os planos de Yolanda não se concretizam. O dia da dança da primavera se 

aproximava, mas Rudy não chegava perto dela. A personagem não foi convidada para o 

evento. Durante a celebração da primavera, a moça decide sair de seu quarto para espiar a 

festa e vê Rudy dançando e bebendo com outra garota com quem provavelmente transaria 

naquela noite. Depois disso, eles não se falam mais.  

Cinco anos depois, Yolanda fazia pós-graduação em uma universidade em Nova 

Iorque. Ela era uma mulher totalmente diferente da moça que costumava ser no início da 

faculdade. Havia se tornado uma poetiza, vivia na boemia, não era mais virgem. Havia tido 

alguns amantes e já havia até experimentado ácido com um cara que jurava ser seu 

companheiro cósmico de vidas passadas. Em uma noite, por coincidência, Yolanda recebeu 

um telefonema de Rudy. Seus pais moravam na rua onde a personagem residia e Rudy havia 

descoberto que ela estudava na universidade do bairro através do noticiário dos alunos. Rudy 

insiste em visitá-la naquela mesma noite e, apesar do horário um pouco avançado, ela aceitou 

recebê-lo; relembrando que estes eram os truques que Rudy usava para conseguir algo muito 

além de conversas: 

 

He came over. Brought an expensive bottle of wine. At the door I gave him a 
friendly hug, but he held on for longer. I got nervous and gabby. His bad boy 
always drove me to my vivacious good girl. I sat him down in my one chair 
and started to quiz him on his five years since graduation. He sighed a lot, 
stretched his legs, cracked his knuckles. Finally, he cut me off, said, Hey, 
Jesus Christ, I’ve waited five years, and you look like you’ve gotten past all 
your hang-ups. Let’s just fuck. I threw him out. It still offended me that he 
didn’t want to do anything thing but screw me, get that over with. Catholic 
or not, I still thought it a sin for a guy to just barge in five years later with a 
bottle of expensive wine and assume you’d drink out of his hand. A guy who 
had ditched me, who had haunted my sexual awakening with a nightmare of 
self-doubt (ALVAREZ, 1992, p. 102-103). 
 

[Ele veio. Trouxe uma garrafa de um vinho caro. Na porta eu dei-lhe um 
abraço amigável, mas ele me segurou por mais tempo. Fiquei nervosa e 
tagarela. Seu jeito rebelde sempre aguçava o meu jeito vivaz de boa menina. 
Eu o sentei na minha única cadeira e comecei a interrogá-lo sobre os seus 
últimos cinco anos desde a formatura. Ele suspirava muito, esticava as 
pernas, estalava os dedos. Finalmente, ele me interrompeu e disse: Ei, por 
Deus, eu esperei por cinco anos e parece agora que você já conseguiu se 
livrar de todos os seus bloqueios. Vamos trepar. Eu o expulsei do meu 
apartamento. Ainda me ofendia o fato de ele não querer fazer outra coisa 
além de me comer, para acabar logo com aquilo. Católica ou não, eu ainda 
pensava ser um pecado um cara chegar assim depois de cinco anos, com a 
garrafa de um vinho caro e assumir que você o beberia da sua mão. Um cara 
que me abandonou, que havia assombrado o meu despertar sexual com o 
pesadelo da dúvida] (ALVAREZ, 1992, p. 102-103, tradução nossa). 
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Yolanda García passaria por outros relacionamentos amorosos nos Estados Unidos e 

sofreria mais decepções com os homens. Os estadunidenses pareciam não entender a 

necessidade de Yolanda de ser conquistada não somente sexualmente, mas também pelo 

idioma. Para Yolanda, tudo girava em torno das palavras, da engenharia da escolha do 

vocabulário correto, seja para a construção de um poema ou para falar com a pessoa que 

amava. A língua inglesa havia se tornado o escudo para que Yolanda se protegesse e 

compreendesse sua hibridez. Pertencer a dois mundos a deixava mais instável; ela necessitava 

encontrar um lugar de segurança para poder lidar com a sua identidade fragmentada. O 

domínio da língua inglesa era o que parecia trazer maior proteção à Yolanda na mediação 

desses mundos que passou a habitar após a sua imigração para os Estados Unidos. 

 

3.2.4 – Sofía García 

 

“The Kiss” [“O beijo”, tradução nossa] é o segundo capítulo do romance How the 

García Girls Lost their Accents e traz Sofía García como seu foco narrativo. Sofía é a irmã 

caçula de Carla, Sandra e Yolanda e é considerada, tanto pelas irmãs quanto pelos pais a 

garota mais rebelde da família. A caçula dos García é a filha que parece menos se importar 

com a opinião dos pais, das irmãs, da família que se encontra na República Dominicana, pois 

toma as suas próprias decisões sem levar muita consideração o que os outros possam pensar. 

A garota, apesar de ser a caçula das quatro, foi a primeira a vivenciar amores, o sexo e 

trabalhos remunerados por sempre seguir seus pensamentos. Em uma de suas conversas 

quando se reuniam à noite antes de dormir, as irmãs García reforçam o caráter rebelde e 

impulsivo de Sofía: 

 

We took turns being the wildest. […] But Sister Fifi held the title the 
longest, though Sandi, with her good looks and many opportunities, gave her 
some competition. Several times Carla, the responsible eldest, did something 
crazy. But she always claimed she had done whatever it was she’d done to 
gain ground for us all. So her reigns of error smacked of good intentions and 
were never as juicy as Fifi’s. To our “Wow, Fifi, how could you?!” Fifi gave 
us bad-girl grins and the catchphrase from the Alka-Seltzer commercial, 
“Try it, you’ll like it!” (ALVAREZ, 1992, p. 86).  
  

[Nós nos revezamos para ser aquela mais audaciosa. [...] Mas a nossa irmã 
Fifi manteve o título por mais tempo, embora Sandi, com sua boa aparência 
e muitas oportunidades, oferecia a ela certa competição. Várias vezes Carla, 
irmã mais velha e mais responsável, fazia alguma maluquice. Mas ela 
sempre alegava que ela havia feito tudo o que fazia para abrir terreno para 
todas nós. Então seu reinado de loucuras era repleto de boas intenções e 
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nunca tão picante como o de Fifi. Quando dizíamos “Nossa, Fifi, como você 
teve coragem?” Fifi nos dava sorrisos de uma garota malvada e falava o 
slogan do comercial de Alka-Seltzer, “Experimente, você vai gostar!”] 
(ALVAREZ, 1992, p. 86, tradução nossa).  

 

Não eram só as irmãs de Sofía que acreditavam que a caçula era muito audaciosa. 

Seus pais também tinham muita preocupação com ela devido ao seu jeito impulsivo. Como 

foi observado no capítulo dois desta dissertação, Laura García chegou até a mandar filha mais 

nova para passar uma temporada na República Dominicana ao descobrir que a filha havia 

experimentado maconha. A mãe de Sofía sempre se lembrava que a menina lhe dava trabalho 

desde o momento em que nasceu:   

 

[...] I remember the night Fifi was born. […] “That girl gave me more 
trouble getting born than any of the others. And the funny thing is that she 
was the last and the smallest of the four. Twenty-four hours in labor. “But 
I’ll tell you, that Fifi, we didn’t name her wrong! Sofía, that’s her real name. 
My daughter, the poet, says Sofía was the goddess in charge of wisdom long 
ago. We Catholics don’t believe in that stuff. But still, she’s the smart one, 
all right. And I don’t mean books either! I mean smart. […] “That Fifi, she 
might look like she’s headed for trouble, but it always turns to be her luck.” 
“That night she was finally born, her father came in, and I knew he was a 
little disappointed specially after such a long wait. And I said, I can’t help it 
Lolo, they come out girls, and all he said was Good bulls sire cows, like it 
was a credit to him (ALVAREZ, 1992, p. 57-58).  
 

[[...] Eu me lembro da noite que Fifi nasceu. [...] “Essa menina me deu mais 
trabalho para nascer do que qualquer uma das outras. E o engraçado é que 
ela foi a última e a menor das quatro. Vinte e quatro horas em trabalho de 
parto. “Mas eu só lhe digo uma coisa, Fifi, nós não lhe demos o nome 
errado! Sofía era o seu verdadeiro nome. Minha filha, a poetiza, dizia que 
Sofía foi a deusa responsável pela sabedoria há muito tempo. Nós, católicos, 
não acreditamos nessas coisas. Mas ainda assim, ela é a muito inteligente, 
viu. E não me refiro a livros! Quero dizer inteligente. [...] “Aquela Fifi, ela 
pode parecer que está caminhando para um problema, mas aquilo sempre 
passa a ser a sua sorte.” “Naquela noite, ela finalmente nasceu, seu pai 
entrou, e eu sabia que ele estava um pouco decepcionado, especialmente 
após uma longa espera. E eu disse, eu não posso fazer nada Lolo, elas saem 
meninas, e tudo que ele disse foi Bons touros produzem vacas, como se 
aquilo fosse um crédito para ele] (ALVAREZ, 1992, p. 57-58 (grifo da 
autora), tradução nossa). 

 

Carlos García não possuía um bom relacionamento com a filha caçula. Talvez pela 

decepção de não ter tido a chance de ter tido um filho, o pai de Sofía a tratava com uma certa 

diferença em relação às suas outras irmãs. O caribenho também não concordava com o jeito 

despachado e liberal da filha mais nova, pois tinha medo que, de alguma forma, ela levasse o 

nome da família García para a desonra: 
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He never called her by her family pet name, Fifi, even when she lived at 
home. He had always had problems with his maverick youngest, […]. “I 
don’t want loose women in my family,” he had cautioned his daughters 
(ALVAREZ, 1992, p. 25-26). 
 

[Ele nunca a chamou pelo nome de estimação da família, Fifi, mesmo 
quando ela morava em casa. Ele sempre teve problemas com sua dissidente 
filha mais nova, [...]. “Eu não quero mulheres libertinas na minha família”, 
ele advertia suas filhas] (ALVAREZ, 1992, p. 25-26). 

 

O embate entre pai e filha parece ser não somente uma distância entre gerações, mas 

também um conflito entre as visões sobre a autonomia da mulher na sociedade e a chance 

delas poderem fazer as suas escolhas da maneira que preferissem, sem imposições 

masculinas. Talvez o agravamento da relação dos dois tenha acontecido por causa da 

imigração para os Estados Unidos já que, se ainda morassem na República Dominicana, Sofía 

acabaria se comportando de forma submissa como tantas outras mulheres da ilha. Porém, uma 

vez nos EUA e tendo sido criada nos anos sessenta, quando atitudes como a de Carlos não 

eram vistas com muita simpatia por algumas pessoas; principalmente pelos jovens e por 

muitas mulheres que protestavam nas ruas para assegurar seus direitos e reconhecimento.  

Sofía de certa forma representava a mulher emancipada do fim da década de 

sessenta. Apesar de ter sido educada por pais rígidos, que constantemente a lembravam que 

ela deveria respeitar a honra da família García tanto nos Estados Unidos quanto na República 

Dominicana, a caçula do clã agia por opinião própria e se arriscava muito mais do que as 

outras Garcías. Ela foi a única que não se formou na faculdade, pois largou seu curso de 

graduação por causa de uma paixão: 

 

Sofía was the one without degrees she had always got her own way, though 
she downplayed her choices, calling them accidents. […] The youngest 
daughter had been the first to leave home. She had dropped out of college, in 
love. She had taken a job as a secretary and was living at home because her 
father had threatened to disown her if she moved out on her own 
(ALVAREZ, 1992, p. 29). 
 

[Sofía era a única entre nós sem diplomas, já que ela sempre agia de sua 
própria maneira, embora ela minimizasse as suas escolhas, chamando-as de 
acidentes. [...] A filha mais nova tinha sido a primeira a sair de casa. Ela 
abandonou a faculdade, por amor. Ela tinha conseguido um emprego de 
secretária e só estava morando em casa porque o seu pai ameaçou deserdá-la 
se ela fosse morar sozinha] (ALVAREZ, 1992, p. 29, tradução nossa). 
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O dia em que Sofía saiu de casa, entretanto, não tardou a acontecer. Durante as férias 

de seu trabalho, a menina vai para Colômbia ao encontro de um namorado. Pouco tempo 

depois, nesta viagem, o casal termina seu relacionamento. Ainda na Colômbia, Sofía conhece 

um turista alemão e os dois se apaixonam. Ela e Otto, seu namorado alemão, mantêm o 

relacionamento por correspondência. Carlos desconfiava da calmaria da filha menor e, ao 

vasculhar uma de suas gavetas, descobre as cartas de amor de Sofía e Otto.  

As quatro irmãs estavam conversando na sala de estar quando o pai apareceu com as 

cartas de Sofía na mão exigindo explicações. Sofía se desesperou e demandou que seu pai lhe 

devolvesse as suas cartas. Pai e filha entraram em confronto: 

 

After his initial shock, the father regained his own fury. “Has he deflowered 
you? That’s what I want to know. Have you gone behind the palm trees? Are 
you dragging my good name through dirt, that is what I would like to 
know!” The father was screaming crazily in the youngest daughter’s face, 
not giving the daughter a chance to answer. […] “Are you a whore?” the 
father interrogated his daughter. There was spit on the daughter’s cheeks 
from the closeness of his mouth to her face. “It’s none of your fucking 
business!” she said in a low, ugly-sounding voice like the snarl of an animal 
who could hurt him. “You have no right, no right at all to go through my 
stuff or read my mail!” Tears spurted out of her eyes, her nostrils flared. The 
father’s mouth opened in a little zero of chock (ALVAREZ, 1992, p. 30). 
 

[Após o seu choque inicial, o pai recuperou sua própria fúria. “Ele já 
deflorou você? É isso que eu quero saber. Você foi para trás das palmeiras? 
Você está arrastando o meu bom nome para a lama, isso é o que eu gostaria 
de saber!” O pai estava gritando loucamente no rosto da filha mais nova, e 
não dava chances para a filha responder. [...] “Você é puta?” O pai 
interrogou sua filha. Havia cuspe no rosto da filha devido à proximidade de 
sua boca com o rosto dela. “Não é da sua conta!”, ela disse, com uma voz 
baixa e feia que soava como o rosnado de um animal que poderia machucá-
lo. “Você não tem direito, nenhum direito de mexer nas minhas coisas ou ler 
a minha correspondência!” Lágrimas jorravam de seus olhos, suas narinas se 
dilatavam. A boca do pai se abriu como um pequeno zero, em choque] 
(ALVAREZ, 1992, p. 30, tradução nossa). 

  

Sofía fez a sua mala e saiu de casa. Ela conseguiu viajar para a Europa e se casou 

com Otto. Eles viajaram para a Grécia em lua-de-mel. Mesmo distante, a filha sempre 

mantém os pais e as irmãs informadas sobre seu paradeiro. Até que Otto, um químico 

renomado, conseguiu um emprego em Chicago e ela retornou para os Estados Unidos. Algum 

tempo depois nasceu a primeira García em solo estadunidense. Só após o nascimento de sua 

primeira neta, anos sem se falarem, foi que Carlos começou a interagir com a filha caçula 

outra vez, mas sem lhe dar muita confiança.  
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A relação entre Sofía e seu pai começou a melhorar quando Otto e ela tiveram outra 

criança. O capítulo intitulado “The Kiss” anuncia o aniversário de setenta anos de Carlos 

García. A celebração do aniversário do pai era o único motivo que possibilitava o reencontro 

de toda a família; nem mesmo o Natal e outras datas comemorativas eram capazes de 

promover tal encontro. As quatro filhas de Carlos faziam questão de estar com ele no dia em 

que ele completava mais um ano de vida.  

A reunião para comemorar o aniversário do pai sempre acontecia no apartamento de 

Carlos e Laura García em Nova Iorque. As filhas de Carlos passavam o dia inteiro com o pai e 

a presença dos maridos era proibida. Porém, em seu aniversário de setenta anos, Carlos, sua 

esposa e outras filhas iriam celebrar o aniversário dele na casa de Sofía, já que seu filho havia 

nascido meses antes e ela preferia não viajar com um bebê e com uma filha pequena. Além 

disso, ela e Otto iriam aproveitar a data para batizar o filho no mesmo dia. Carlos abriu uma 

exceção e aceitou celebrar seu aniversário na casa da filha caçula, especialmente por causa de 

seu primeiro neto: 

 

It was a big deal that Sofía had had a son. He was the first male born into the 
family in two generations. In fact, the baby was to be named for the 
grandfather – Carlos – and his middle name was to be Sofía’s maiden name, 
and so, what the old men had never hoped for with his “harem of four girls,” 
as he liked to joke, his own name was to be kept going in this new country! 
(ALVAREZ, 1992, p. 26).  
 

[Era de extrema importância o fato de Sofía ter tido um filho. Ele foi o 
primeiro homem nascido na família em duas gerações. Na verdade, o bebê 
iria ser registrado com o nome do avô – Carlos – e seu nome do meio iria ser 
o nome de solteira de Sofía, e assim, o que o velho nunca teve a esperança 
de acontecer por causa de seu “harém de quatro meninas”, como ele gostava 
de fazer piada, se tornaria realidade já que o seu nome se perpetuaria neste 
novo país!] (ALVAREZ, 1992, p. 26, tradução nossa). 

 

O feito de saber que haveria outro Carlos García dando continuidade a descendência 

dos García nos Estados Unidos enchia o pai de Carla, Sandra, Yolanda e Sofía de felicidade. 

Parecia que, através do filho de Sofía, ele havia realizado o sonho de ter um homem na 

família: 

 

“Charles the Fifth; Charles Dickens; Prince Charles.” He enumerated the 
names of famous Charleses in order to stir up genetic ambition in the boy. 
“Charlemagne,” he cooed at him also, for the baby was large and big-boned 
with blond fuzz on his pale skin, and blue eyes just like his German father’s. 
All the grandfather’s Caribbean fondness for a male heir and for fair Nordic 
looks had surfaced. There was good blood in the family against a future bad 
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choice by one of its women. “You can be president, you were born here,” the 
grandfather crooned. “You can go to the moon, maybe even to Mars by the 
time you are of my age.” (ALVAREZ, 1992, p. 26-27). 
 

[“Carlos V; Charles Dickens; Príncipe Charles.” Ele enumerou os nomes de 
Carlos famosos, a fim de despertar uma ambição genética no rapaz. “Carlos 
Magno”, ele murmurou para o neto também, já que o bebê era grande e tinha 
ossos largos, com uma penugem fina e loira em sua pele pálida e olhos azuis 
assim como os de seu pai alemão. Todo carinho do avô caribenho por um 
herdeiro do sexo masculino e também por feições nórdicas emergiam. Agora 
havia sangue bom na família em previsão de uma futura má escolha por uma 
das suas mulheres. “Você pode se tornar presidente, você nasceu aqui”, o 
avô cantarolava. “Você pode ir à lua, talvez até mesmo a Marte quando você 
tiver a minha idade.”] (Alvarez, 1992, p. 26-27, tradução nossa). 

 

No entanto, a alegria de Carlos perante o neto não amenizou o atrito entre ele e a 

filha caçula. Na verdade, a maneira em que seu pai mimava o mais novo integrante da família 

García irritava Sofía. Quando a filha mais velha de Sofía e Otto nasceu, Carlos García não a 

tratou com tanto entusiasmo e se comportou de maneira indiferente em relação à primeira 

neta. Vê-lo se derretendo na frente do neto em detrimento de sua outra neta, a machucava: 

   

His macho babytalk brought Sofía’s old antagonism towards her father. How 
obnoxious for him to go one and on like that while beside him stood his little 
granddaughter, wildeyed and sad at all the things her baby brother, no bigger 
than one of her dolls, was going to be able to do just because he was a boy. 
“Make him stop, please,” Sofía asked her husband (ALVAREZ, 1992, p. 
27).  
 

[Sua fala machista com o bebê reascendeu em Sofía sua velha rivalidade 
com seu pai. Quão desagradável ele estava sendo ao falar daquele jeito, 
enquanto ao seu lado estava sua pequena neta, triste e de olhos arregalados 
ao ouvir todas as coisas que seu irmão bebê, pouco maior que uma de suas 
bonecas, ia ser capaz de fazer só porque ele era um menino. “Faça-o parar, 
por favor,” Sofía pedia ao marido] (ALVAREZ, 1992, p. 27, tradução 
nossa). 

 

Mais uma vez Carlos García exibia sua forma de pensar caribenha, que favorecia e 

exaltava a relevância do homem, tanto para uma família quanto para uma sociedade, enquanto 

as mulheres eram niveladas em segundo plano, em um nível de submissão. Apesar das 

desavenças com o pai, Sofía estava feliz em celebrar a festa de aniversário dele em sua casa. 

Por meses ela preparou a festa para Carlos juntamente com o batizado do filho e se preocupou 

em tentar agradar a todos, telefonando para suas irmãs para lhes pedir opinião do que ou não 

fazer. E Sofía ainda conseguiu fazer com que os respectivos maridos/namorados delas 

participassem do evento.  
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Tudo correu bem durante o jantar e os participantes se divertiram muito. Carlos 

ganhou os presentes que desejou e não se aborreceu com a presença dos companheiros das 

filhas. Os familiares da República Dominicana ligaram para parabenizá-lo. Quase no fim do 

evento, quando todos já haviam comido e bebido em demasia, as irmãs de Sofía decidiram 

fazer uma brincadeira com o pai. Elas o sentaram no centro do salão e colocaram um pano ao 

redor de seus olhos e Carlos deveria adivinhar qual filha estava ao seu lado por meio de algum 

gesto delas em seu rosto. 

Todos os convidados se divertiram muito com a brincadeira. A cada toque de uma 

das filhas, Carlos García sempre enunciava o nome da esposa. Ao saber que a esposa não 

participaria do jogo, ele passou a repetir o nome de Carla, Sandra e Yolanda, em ordens 

diferentes, mas não acertava quem era a filha da vez. Sofía se divertiu no início, mas percebeu 

que o pai nunca mencionava seu nome. A filha caçula de Carlos e Laura se sentiu muito 

magoada, principalmente por ter preparado toda aquela festa para o pai e não ter seu esforço 

reconhecido. Sofía García então decidiu entrar no jogo: 

 

Down the line, the father went each time: “Carla?”, “Sandi?” “Yoyo?” he 
altered the order, put the third daughter first or the oldest one second. […] 
Every time the father took a wrong guess, the youngest daughter laughed 
loudly. But soon she noticed that he never guessed her name. After all her 
hard work, she was not to be included in his daughter count. Damn him! 
She’d take her turn and make him know it was her! Quickly, she swooped 
into the circle and gave the old man a wet, open-mouthed kiss in his ear. She 
ran her tongue in the whorls of his ear and nibbled the tip. Then she moved 
back. “Oh la la,” the oldest said, laughing. “Who was that Papi?” The old 
man did not answer. The smile that had played on his lips throughout the 
game was gone. […] His face darkened with shame at having his pleasure 
aroused in public by one of his daughters. […] “That’s enough of that,” he 
commanded in a low, furious voice. And sure enough, his party was over 
(ALVAREZ, 1992, p. 39).  
 

[Durante o jogo, o pai sempre se embaralhava: “Carla?”, “Sandi?” “Yoyo?” 
ele alterava a ordem, colocando primeiro a terceira filha ou a mais velha no 
lugar da segunda. [...] Toda vez que o pai dava um palpite errado, a filha 
mais nova ria alto. Mas ela percebeu logo que ele nunca chutava o nome 
dela. Depois de todo aquele trabalho, ela não estava sendo excluída na sua 
contagem como filha. Maldito seja! Ela utilizaria a sua vez no jogo e iria 
fazê-lo saber que era ela! Rapidamente, ela entrou no círculo e deu um beijo 
de boca aberta molhado no ouvido do velho. Ela passou a língua no contorno 
do ouvido dele e mordiscou a ponta. Em seguida, ela se afastou. “Oh la la”, a 
filha mais velha disse, rindo. “Quem é Papai?” O velho não respondeu. O 
sorriso que havia permanecido em seus lábios durante todo o jogo tinha 
desaparecido. [...] Seu rosto ruborizado de vergonha por ter seu prazer 
despertado em público por uma de suas filhas. [...] “Já chega dessa 
brincadeira”, ele ordenou com voz baixa e furiosa. E com certeza, esse foi o 
fim de sua festa] (ALVAREZ, 1992, p. 39, tradução nossa). 
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A reação do pai de Sofía fez parecer que nem o fato de sua filha caçula ter lhe dado 

um neto, estar casada e estável tanto emocional quanto financeiramente, o fazia esquecer de 

que, de certa forma, para ele, a filha havia desonrado a família García. Sofía García teria que 

lidar com a mágoa de seu pai, já que ele não aceitava a postura emancipada e assertiva que a 

filha caçula havia adquirido por causa de sua imigração para os Estados Unidos. 

 

3.2.5 – As Quatro Meninas 

 

O capítulo “The Four Girls” [“As quatro meninas”] é o terceiro do romance de Julia 

Alvarez estudado nesta dissertação. Tal capítulo parece funcionar, de certa forma, como o 

relato parcial da consequência da imigração nas vidas de Carla, Sandra, Yolanda e Sofía. O 

foco narrativo é a mãe das irmãs García, Laura, que descreve para o leitor em que situação as 

meninas se encontram naquele momento da narrativa. Há ainda dois capítulos anteriores, 

“Antojos” e “The Kiss”, que possuem Yolanda e Sofía, respectivamente, como centro da 

narração. Estas histórias já foram pontuadas nesta pesquisa: “The Kiss” neste presente 

capítulo e “Antojos” no primeiro.  

Além disso, outro fato interessante é o título da subnarrativa “The Four Girls” 

representar a forma que Alvarez utiliza para se referir a Carla, Sandra, Yolanda e Sofía por 

vários momentos em todo o seu romance. Isso passa a impressão de que as quatro meninas, 

descritas dessa forma como uma unidade, adquirem a forma de um personagem também. De 

fato, a mãe das garotas só não se refere a elas como “as quatro meninas” quando as chama de 

Chuquitas, apelido carinhoso em espanhol retirado da palavra muchachas (meninas). As 

irmãs, de forma irônica, dizem não se recordar do momento em que foram tratadas por seus 

nomes próprios: 

 

The mother still calls them the four girls even though the younger is twenty-
six and the oldest will be thirty-one next month. She has always called them 
the four girls for as long as they remember, and the oldest remembers all the 
way back to the day the fourth girl was born. Before that, the mother must 
have called them the three girls, and before that the two girls, but not even 
the oldest, who was once the only girl, remembers the mother calling them 
anything but the four girls (ALVAREZ, 1992, p. 40). 
 

[A mãe ainda as chama de as quatro meninas, apesar de a mais nova ter 
vinte e seis anos de idade e a mais velha completar trinta e um no próximo 
mês. Ela sempre chamou de as quatro meninas por todo o tempo conforme 
as meninas se lembram, e a mais velha se lembra do dia em que a quarta 
menina nasceu. Antes disso, a mãe deve tê-las chamado de as três meninas, 
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e antes disso as duas meninas, mas nem a filha mais velha, que já havia sido 
filha única, se lembra da mãe chamando-as de qualquer outra coisa a não ser 
as quatro meninas] (ALVAREZ, 1992, p. 40 (grifo da autora), tradução 
nossa). 

 

O fato de Laura García chamar as filhas como se fossem um organismo único, não 

agradava Carla, Sandra, Yolanda e Sofía. Por questões óbvias, cada menina possuía uma 

personalidade diferente da outra e reivindicavam suas individualidades com a mãe; 

demonstrando que, apesar de serem irmãs tão próximas em idade, eram diferentes umas das 

outras. Sandra, a segunda filha, se irritava tanto com a expressão “as quatro meninas” que às 

vezes pensava em fugir de casa: 

 

At moments like this when they all seemed one organism – the four girls – 
Sandi would get that yearning to wander off into the United States of 
America by herself and never come back as the second of four girls so close 
in age (ALVAREZ, 1992, p. 168). 
 

[Em momentos como aquele, quando todas elas pareciam um organismo – as 
quatro meninas – Sandi ficava com uma vontade de vagar pelos Estados 
Unidos da América sozinha para nunca mais voltar a ser a segunda de quatro 
meninas com idades tão próximas] (ALVAREZ, 1992, p. 168, tradução 
nossa). 

 

Apesar de toda a insistência de Carla, Sandra, Yolanda e Sofía em serem 

reconhecidas como indivíduos diferente umas das outras, Laura García pensava ser mais 

rápido e eficaz chamá-las de as quatro meninas. Ademais, a mãe das meninas criou um 

sistema de divisão de cores para que pudesse vesti-las e distingui-las com mais praticidade, 

além de não permitir que as filhas requisitassem cores diferentes: 

 

The mother had devised the color code to save time. With four girls so close 
in age, she couldn’t indulge identities and hunt down a red cowboy shirt 
when the third daughter turned tomboy or a Mexican peasant when the 
oldest discovered her Hispanic roots. As women, the four girls criticized the 
mother’s efficiency. The little one claimed that the whole color system 
smacked of an assembly-line mentality. The eldest, a child psychologist, 
admonished the mother in an autobiographical paper, “I Was There Too,” by 
saying that the color system had weakend the four girls’ identity 
differentiation abilities and made them forever unclear about personality 
boundaries. The eldest also intimidated that the mother was a mild anal 
retentive personality (ALVAREZ, 1992, p. 41). 
 

[A mãe tinha inventado um código com cores para economizar tempo. Com 
quatro meninas de idades tão próximas, ela não podia se preocupar com 
identidades e depois ter de caçar uma camisa de cowboy vermelha quando a 
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terceira filha decidisse se comportar como um menino ou uma blusa de uma 
camponesa mexicana quando a filha mais velha descobrisse as suas raízes 
latino-americanas. Já adultas, as quatro meninas criticavam a eficiência da 
mãe. A mais nova alegava que todo o sistema de cores dava a sensação de 
uma mentalidade de linha de montagem. A mais velha, agora uma psicóloga 
infantil, repreendeu a mãe em um artigo autobiográfico: “Eu estava lá 
também”, dizendo que o sistema de cores havia enfraquecido as capacidades 
de diferenciação de identidade das quatro meninas e as fez se sentirem para 
sempre obscuras sobre os limites da personalidade. A filha mais velha 
também insinuava que a mãe sofria de personalidade retentiva anal leve] 
(ALVAREZ, 1992, p. 41, tradução nossa). 

 

Sempre que percebia que as filhas começam a criticá-la, Laura García aproveitava o 

momento em que todas as filhas estavam reunidas para chorar e reiterar que ela havia feito 

tudo o que estava em seu alcance para criá-las e educá-las. Suas filhas se esqueciam do 

sistema de cores e de que eram sempre tratadas como um único organismo e elogiavam o bom 

trabalho da mãe em tê-las criado depois de tudo o que havia acontecido com elas. Laura então 

se aproveitava do bom humor das filhas para contar algum episódio da vida das filhas: 

 

For although the mother confused their names and called them all by their 
generic pet name, “Chuquita,” and switched their birthdates and their 
careers, and sometimes forgot which husband or boyfriend went with which 
daughter, she had a favorite story she liked to tell about each one as a way of 
celebrating that daughter on special occasions (ALVAREZ, 1992, p. 42). 
 

[Embora a mãe confundisse seus nomes e chamasse todas pelo seu nome 
genérico de animal de estimação, “Chuquita”, e trocasse suas datas de 
nascimento e também as suas carreiras, e às vezes se esquecesse de que filha 
era o marido ou namorado, ela tinha uma história favorita que gostava de 
contar sobre cada uma delas como uma forma de celebrar a filha em ocasiões 
especiais] (ALVAREZ, 1992, p. 42, tradução nossa). 

 

As ocasiões a serem relatadas aqui, na verdade, não são as histórias favoritas que 

Laura García costumava narrar sobre suas quatro filhas, mas sim uma observação do ponto da 

vida das irmãs García naquele momento narrativo, através das histórias paralelas narradas por 

Laura ao mencionar também seus episódios favoritos com cada uma de suas filhas. Como dito 

antes, estas histórias soam como o desenlace do impacto da imigração nas irmãs García, foco 

principal das pontuações desta pesquisa. 

Em “The Four Girls”, a autora menciona que tanto Carla quanto Sandra García 

tiveram problemas psicológicos em algum momento de suas vidas. Ela não se aprofunda 

muito no que possa ter acontecido com Carla, mas narra o seu casamento com o psicólogo 

com quem se consultava enquanto era casada com o marido de seu primeiro casamento. 
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Assim como seu segundo marido, Carla García também exercia a psicologia como profissão; 

trabalhando como psicóloga infantil. O interessante é que o capítulo posterior de How the 

García Girls Lost their Accents ao observado neste trabalho, com o título de “Joe”, se dedica 

a mostrar o episódio em que Yolanda García também é internada em uma clínica particular de 

repouso para se tratar de um colapso que sofreu após se divorciar de seu primeiro marido. A 

filha caçula de Carlos e Laura García é a única das quatro meninas que parece não ter sofrido 

nenhuma ocorrência psicológica na qual precisasse ser internada durante a trama. Talvez por 

ter uma personalidade menos controlada pelos pais, Sofía consegue agenciar sua identidade 

hifenizada de maneira mais eficaz se comparada com as suas outras irmãs, ainda que tenha 

vivido um processo de rejeição por parte de seu pai.  

A história que Laura conta sobre a sua segunda filha, Sandra García, não é aquela 

que ela gostaria de narrar. A filha entra em uma compulsão de querer emagrecer a qualquer 

custo. Tudo tem início com uma dieta e a obsessão evolui para remédios que fazem perder 

peso. Depois Sandra parou de comer e começou a passar fome. Sandra queria ficar magra 

como uma modelo de passarela. Até que um dia o diretor da universidade onde a menina 

estudava entra em contato com Carlos e Laura para avisá-los que a filha não estava bem.  

A mãe de Sandra não compreendia a necessidade de a filha emagrecer. Sandra era a 

filha que tinha as feições mais claras entre as quatro meninas devido aos seus olhos azuis e 

cabelos aloirados. A própria menina no início de sua vida nos Estados Unidos pensava que 

poderia ter uma vida mais fácil por possuir traços físicos que a aproximassem e até pudessem 

fazê-la ser confundida com um estadunidense: 

 

“The other aren’t bad looking, don’t get me wrong. But Sandi, Sandi got the 
fine looks, blue eyes, peaches and ice cream skin, everything going for her!” 
The mother spreads her arms in all directions to show how pretty and pale 
and blue-eyed this girl was. […] “My great-grandfather married a Swedish 
girl, you know? So the family has light-colored blood, and Sandi got it all. 
[…]” (ALVAREZ, 1992, p. 52). 
 

[“As outras não são feias, não me interpretem mal. Mas Sandi, Sandi tem 
uma aparência ótima, olhos azuis, pele cor de pêssego e sorvete de creme, 
tudo para ela!” A mãe abre os braços em todas as direções para mostrar o 
quão bonita, pálida e de olhos azuis a menina era. [...] “Meu bisavô se casou 
com uma sueca, sabia? Devido a isso, a família tem sangue de cor clara e 
Sandi herdou tudo. [...]”] (ALVAREZ, 1992, p. 52, tradução nossa). 

 

Quando chegaram à cidade onde Sandra estudava sua pós-graduação, Carlos e Laura 

descobriram que ela estava internada no hospital universitário. Ao ver a filha, eles notam o 
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quão magra Sandra estava, segundo Laura. Seus pais decidiram levá-la para uma clínica de 

repouso particular. Enquanto Sandra era internada, seus pais explicavam todo o caso da filha 

para o médico, Dr. Tandlemann. Laura comentou que era mãe de quatro meninas e relatou 

que já havia passado por vários problemas com suas filhas:  

 

The mother hesitated, then glanced over at her husband as if unsure how 
much they should disclose to this stranger. “We’ve had trouble with all of 
them –” She rolled her eyes to indicate the kind of trouble she meant. “You 
mean other daughters have also had breakdowns?” “Bad men is what they’ve 
had!” The mother scowled at the doctor as if he were one of her ex sons-in-
law. “Anyhow, that makes sense, heartbreak, breakdown. This different, this 
is crazy.” The doctor’s hand lifted in protest. But the mother ignored the 
gesture and went on with her story (ALVAREZ, 1992, p. 52).  
 

[A mãe hesitou, depois olhou para o marido como se não soubesse o quanto 
eles deveriam contar para aquele estranho. “Tivemos problemas com todas 
elas –” Ela revirou os olhos para indicar o tipo de problema que ela queria 
dizer. “Você quer dizer que as outras filhas também tiveram colapsos?” 
“Foram os homens ruins, foi o que elas tiveram!” A mãe fez uma careta para 
o médico, como se ele fosse um de seus ex-genros. “De qualquer forma, isso 
faz sentido, corações partidos, colapsos. Mas isso é diferente, isso é 
loucura.” A mão do médico foi erguida em protesto. Mas a mãe ignorou o 
gesto e continuou com sua história] (ALVAREZ, 1992, p. 52, tradução 
nossa). 

 

A mãe de Sandra disse que ao conversar com a filha no hospital da universidade, 

além de estar muito magra, notou que a garota não parava de ler um livro sequer. Sandra 

García havia feito uma lista de livros que necessitava ler antes que se transformasse em um 

macaco. A transformação já havia começado e até aquele momento seu lado esquerdo do 

cérebro já era de um animal. Ela lia um autor clássico da literatura atrás do outro. Aquele 

havia sido o motivo que os levou a interná-la na clínica. Um dia, ainda no hospital 

universitário, durante uma crise, Sandra se desesperou ao pensar que suas mãos já haviam se 

transformado em mãos de macacos: 

 

“One morning, I go in her room to wake her up, and I find her lying in bed 
and looking up at her hands.” The mother held up her hands and re-enacted 
the scene. “I call her name, Sandi!, and she keeps turning her hands, this 
way, that, and staring at them. I scream at her to answer me, and she doesn’t 
even looks at me. Nothing. And she’s making these awful sounds like she’s a 
zoo.” […] “And my Sandi holds her hands to me,” the mother continued. 
She turned her hands towards Dr. Tandlemann and then towards her 
husband, whose face was pressed up at the window. “And she screams, 
Monkey hands, monkey hands.” (ALVAREZ, 1992, p. 55).  
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[“Certa manhã, eu fui para o seu quarto acordá-la, e eu a encontrei deitada na 
cama e olhando para as mãos.” A mãe levantou as mãos e reconstituiu a 
cena. “Eu falo o seu nome, Sandi!, E ela continua a girar as mãos, de um 
lado para o outro e olhando fixamente para elas. Eu grito para que ela me 
responda, e ela nem sequer olha para mim. Nada. E ela faz esses sons 
horríveis como se ela estivesse em um jardim zoológico.” [...] “E a minha 
Sandi agarra as suas mãos nas minhas”, continuou a mãe. Ela virou as mãos 
para Dr. Tandlemann e depois para o marido, cujo rosto estava pressionado 
na janela. “E ela gritou, mãos de macaco, mãos de macaco.”] (ALVAREZ, 
1992, p. 55 (grifo da autora), tradução nossa). 

 

Após o surto de pensar que estaria se tornando um macaco, Sandra é encaminhada 

para a clínica de repouso particular a pedido de seus pais. Depois da conversa com Dr. 

Tandlemann, a segunda filha foi internada e passa um tempo em repouso. Sandra acabou 

conhecendo outro paciente e começou um relacionamento amoroso com ele. O ex-paciente e 

Sandra continuaram juntos mesmo depois que deixaram a clínica. Seus pais perceberam que a 

relação parecia não ter futuro e que a filha provavelmente teria algum tipo de crise quando o 

namoro acabasse, mas preferiram não interferir. 

Já a terceira filha, Yolanda García, encontrava-se em uma fase de transição. Separada 

do primeiro marido, John, Yolanda tinha um relacionamento com Clive, um estadunidense 

também divorciado. Os dois se conheceram na universidade onde Yolanda lecionava 

Literatura Comparada para alunos de graduação: “Yolanda was one of the more popular 

instructors at the college where he chaired the Comp Lit Department” (ALVAREZ, 1992, p. 

49) [Yolanda era uma das professoras mais populares na faculdade onde ele chefiava o 

Departamento Literatura Comparada] (ALVAREZ, 1992, p. 49, tradução nossa). 

Yolanda tentou por muito tempo se estabelecer como uma escritora. Ela fazia 

apresentações de sua escrita em sarais, eventos culturais e acadêmicos. Porém, todas as 

tentativas da personagem de se tornar uma escritora não foram bem sucedidas. Apesar da 

insistência na carreira por alguns anos após terminar a sua pós-graduação, Yolanda decidiu 

partir para o ensino de literatura como um segundo plano. Por algum tempo, ela também 

hifenizou a sua profissão ao escrever escritora-professora em formulários de empregos e na 

sua declaração de imposto de renda. Por fim, Yolanda pareceu desistir do sonho de ser 

conhecida como escritora e se dedicou ao campo da educação: 

 

Yolanda, the third of the four girls, became a school teacher but not on 
purpose. For years after graduate school, she wrote down poet under 
profession in questionnaires and income tax forms, and later amended it to 
writer-slash-teacher. Finally, acknowledging that she had not written much 
of anything in years, she announced to her family that she was not a poet 
anymore (ALVAREZ, 1992, p. 46). 
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[Yolanda, a terceira das quatro meninas, tornou-se uma professora, mas não 
de propósito. Durante anos depois de sua pós-graduação, ela escreveu 
poetiza como profissão em questionários e formulários de imposto de renda, 
e, mais tarde o alterou para escritora-barra-professora. Finalmente, 
reconhecendo que não havia escrito muita coisa em anos, ela anunciou a sua 
família que não era mais uma poetiza] (ALVAREZ, 1992, p. 46 (grifo da 
autora), tradução nossa). 

 

O hífen que caracterizava e unia a identidade fragmentada de Yolanda García, ao 

expressar a sua condição de dominicana-estadunidense, parecia também fazer parte da vida da 

menina em sua área de atuação profissional, já que Yolanda acabava se intitulando de 

escritora-professora. Mesmo tendo comunicado a família de que não escreveria mais, a 

personagem não abandonou a escrita totalmente e deu continuidade as suas apresentações. O 

capítulo anterior do romance, “The Kiss”, mostra que o relacionamento entre Yolanda e Clive 

terminou e ela se encontrava muito fragilizada. Yolanda então decidiu regressar para a 

República Dominicana com o intuito de refletir sobre a sua vida e tentar encontrar um lugar 

seguro para poder compreender a si mesma.  

Tal momento acontece no primeiro capítulo do livro, “Antojos”, que funciona 

ambiguamente como o início da história da família García, por apresentar pela primeira vez a 

narrativa de Carla, Sandra, Yolanda, Sofía e seus pais, assim como o final do romance, pois a 

narração parte do ano de 1989 e se move para o passado ao recontar os episódios anteriores 

dos García no decorrer das páginas do livro. Yolanda García parece perceber que quando está 

nos Estados Unidos, ela deseja a República Dominicana e vice e versa. Assim, a personagem 

supostamente não elege um de seus espaços geográficos como o preferido ao perceber que na 

verdade ela pertence ao mesmo tempo a ambos e a nenhum dos dois. Seu espaço é o entre-

lugar da negociação de sua identidade fronteiriça. 

Por fim, Laura García narra que a filha caçula Sofía García trouxe ao mundo a 

primeira García nascida em solo estadunidense. Depois de fugir para se casar com o 

namorado alemão, Otto, na Alemanha, eles regressam para os Estados Unidos e ela engravida. 

A relação entre Sofía e seu pai Carlos estava extremamente abalada, já que o pai não se 

conformou com o fato da filha mais nova se casar fora dos costumes da tradição caribenha. A 

narrativa sobre o relacionamento de Sofía e seu pai recebe um momento principal no romance 

quando Alvarez, no segundo capítulo do livro intitulado “The Kiss”, relata o nascimento de 

Carlos García, o segundo neto de Carlos e Laura e primeiro homem a nascer nos EUA. 
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Ao conhecermos o desenlace da vida das quatro meninas após a imigração para os 

Estados Unidos, é interessante notar que mesmo com a intenção de manter as tradições da ilha 

caribenha de onde se originaram, fazendo com que elas estudassem em escolas católicas, 

praticassem o catolicismo, fossem a República Dominicana por todos os verões durante anos, 

Carla, Sandra, Yolanda e Sofía García acabaram trilhando caminhos diferentes daqueles 

desejados por seus pais. De uma maneira ou de outra, mesmo que escondidas de Carlos e 

Laura García, as meninas vivenciaram situações que só aconteceram pelo fato de terem 

emigrado para os EUA: 

 

Supposedly, the parents were heavy-duty Old World, but the four girls 
sounded pretty wild for all that. There had been several divorces among 
them, including Yolanda’s. The oldest, a child psychologist, had married the 
analyst she’d been seeing when her first marriage broke up, something of 
that sort. The second one was doing a lot of drugs to keep her weight down. 
The youngest had just gone off with a German man whey they discovered 
she was pregnant (ALVAREZ, 1992, p. 47).    
 

[Aparentemente, os pais pareciam carrascos oriundos do Velho Mundo, mas 
as quatro meninas pareciam muito mais indomáveis do que tudo aquilo. 
Houve vários divórcios entre elas, incluindo os de Yolanda. A mais velha, 
uma psicóloga infantil, havia se casado com o analista com quem estava se 
consultando quando seu primeiro casamento acabou, algo desse tipo. A 
segunda filha estava tomando um monte de remédios para emagrecer. A 
mais nova tinha acabado de fugir com um alemão quando descobriu que 
estava grávida] (ALVAREZ, 1992, p. 47, tradução nossa). 

 

Talvez se a imigração não tivesse se tornado algo concreto na vida dos García, as 

meninas até se conformassem e vivessem da maneira que os pais gostariam. Entretanto, a 

saída da República Dominicana para morar nos Estados Unidos fez com que Carla, Sandra, 

Yolanda e Sofía perdessem alguns costumes e tradições, mas adquirissem outros novos nesse 

movimento de translação. As pontuações feitas sobre as personagens do romance de Alvarez 

possibilitam perceber que imigrantes como os retratados no livro tendem a desenvolver uma 

visão diferente dos mundos em que vivem e o espaço em que parecem melhor negociar suas 

identidades fragmentadas pela imigração é a fronteira, seja ela física ou aquela que separa a 

sua condição por meio do hífen que as define como dominicanas-estadunidenses. 

Por fim, nesta narrativa de Alvarez, observa-se o deslocamento e o desenraizamento, 

categorias geopolíticas, dentro do universo literário atual. Trata-se de uma nova diáspora, de 

mobilidades culturais que surgem a todo momento com movimentos crescentes de imigração 

na sociedade contemporânea. A literatura de Alvarez dialoga com essas questões, trazendo 

para o espaço da ficção este espaço físico e geopolítico entre os Estados Unidos e Caribe. 
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Como se pode perceber na análise deste romance, o entre-lugar pretende ser um espaço ao 

qual o imigrante/personagem tem direito, entretanto, verificamos, também, que a situação das 

irmãs García expõe a ilusão de que temos direito a todo e qualquer espaço, quando na verdade 

este espaço – na ficção e na vida – é, muitas vezes, segregante, cerceador e excludente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação pontuou a forma como as identidades das personagens Carla, 

Sandra, Yolanda e Sofía García do romance How the García Girls Lost their Accents (1992), 

da escritora dominicana-estadunidense Julia Alvarez, são construídas e marcadas pela 

imigração da família caribenha para os Estados Unidos. Através desta pesquisa, tentamos 

demonstrar o que os imigrantes podem vivenciar ao ter que escolher entre se tornar bilíngues 

ou não, por morar em um país estrangeiro. Houve o intuito de mostrar que a habilidade das 

irmãs García de falar tanto inglês quanto espanhol fortaleceu seus sentimentos de viver entre 

dois mundos, que as fez adquirir, como propôs Salman Rushdie (1994), uma identidade 

traduzida e fragmentada que realçou sua split vision ou ‘mirada estrábica’. 

Esta dissertação também teve como objetivo evidenciar que o bilinguismo é uma das 

consequências do impacto da imigração na vida dos imigrantes. Obras como o romance de 

Alvarez possuem extrema relevância para os estudos sobre a contemporaneidade, uma vez 

que abordam a negociação do posicionamento de sujeitos compostos de palavras e 

identidade(s) hifenizadas na sociedade atual. Assim, esta pesquisa de mestrado se mostra 

instigante e de importância tanto acadêmica quanto social ao buscar compreender a fala destes 

sujeitos diaspóricos a fim de entender a proficiência do ser que habita o entre-lugar do mundo 

contemporâneo.  

Nesse sentido, a proficiência tanto linguística quanto cultural das irmãs García possui 

uma grande influência na forma em que elas se relacionam consigo mesmas, entre si, com sua 

família nos Estados Unidos ou na República Dominicana, assim como com os estadunidenses 

e os dominicanos com quem se relacionam durante o romance alvareziano. Assim, os 

apontamentos referentes ao impacto da imigração na construção identitárias das personagens 

se torna um elemento crucial para entender se as Garcías de fato perderam o seu sotaque, 

como atesta o título do livro, e de qual língua, a inglesa ou a espanhola, este sotaque foi 

suavizado. 

Por meio das pontuações sobre os episódios vividos pelas personagens nas cinco 

subnarrativas escolhidas como foco de estudo desta dissertação, percebe-se que a proficiência 

linguística do inglês torna-se um instrumento de mediação entre as fronteiras culturais e 

geográficas que permeiam suas vidas. Cada personagem vivencia momentos de embate e 

tensão ao se relacionar com um sujeito estadunidense, assim como ao tentar fazer parte da 

sociedade hegemônica dos Estados Unidos.  
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Em suma, através das personagens da obra How the Garcia Girls Lost Their Accents, 

pode-se compreender o que acontece com os imigrantes ao saírem de sua terra natal para 

migrarem para os Estados Unidos e terem que encarar a opção de falar inglês ou manter sua 

língua nativa mesmo em solo estadunidense. Embora o bilinguismo seja uma das razões mais 

determinantes do sentimento de hifenização entre os imigrantes, outras questões precisam ser 

levadas em consideração, a saber: o lugar onde os imigrantes vivem nos EUA, assim como 

com que outros tipos de grupos minoritários eles convivem; entre outros. Visto que outros 

aspectos que conferem aos imigrantes suas identidades fragmentadas não foram aqui 

investigados, estes merecem uma investigação maior. 
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