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RESUMO

Da leitura às obras - A casa da paixão e A Madona, a primeira

produzida no seio pátrio por Nélida Pinon e a última, nas terras portuguesas por Natália

Correia, depreendem-se pontos de confluências e divergências. Entretanto, o propósito dessa

monografia limitar-se-á a demonstrar que a estrutura do labirinto, como via de acesso à

imagem feminina foijada pela Natureza, é a pedra basilar dos romances comparados.

Demonstração que se fará através do enfoque do discurso e da história, segundo

nomenclatura de Todorov.

Corrobora com essa inferência, de um lado, o seu caráter linguístico e

formal, ao imprimir a arquitetura de Dédalo à estrutura respectiva. Nesta, sua linguagem é um

constante tecer de véus. Sua impenetrabilidade é o índice do medo e da liberdade. A leitura é

um eterno tatear entre as paredes sinuosas do labirinto, é um processo de descobrir uma

realidade mascarada. O leitor nesse jogo serpentino, proposto pela escritura experimentalista,

é o voyeurista que transita por uma sucessão interminável de câmaras secretas em direção à

cela em que a provável verdade seja revelada.

Por outro lado, a simbologia pilar que sustenta os enredos é análoga a

que determina o sistema linguístico, isto é, o labirinto, cuja concepção mítica constitui-se

na visão do divino como a estrada que o iniciado deverá trilhar, a fim de salvaguardar-se do

poder aniquilador da morte.
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ABSTRACT

Both from the reading and from the books: A casa da paixão (The house of

passion) and A madona ( The madonna) - the firts written by Nélida Pinon in her mother

land Brazil and the secon on Portuguese lands by Natália Corrêa, one can infer points of

convergences and divergences. However, the main purpose of this monograph is to

demonstrate that the structure of the labyrint as a way of access to the feminine image forged

by nature is, in facto, the fundamental principie of comparative romances. This shall be

through focus in the discourse and the story, according to Todorov’sdemonstrated

nomenclature.

On one hand, its formal and linguistic character corroborate this inference by

imprinting the archicteture of Dédalo upon its respective structure. Here, its language is a

Its inviolability is the rate of fear and of freedom. Reading is it aconstant “weave of veils”.

everlasting search through the winding labirynth walls, it is a process of discovering a masked

reality. The reader trapped in this dazziling game proposed by the experimental writing,

becomes the voyeur that goes through na endless succession of secret chambers toward the

cell where the probable truth may be disclosed.

On the other hand, the simbology that gives support to the plots is analogous

to that which determines the linguistics System, in other words, it is the labyrinth, whose

mythical conception consists in visioning the Divine as a road that “the Iniciate” will have to

follow, in order to protect himself from the destructive power of death.
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INTRODUÇÃO

essa

da portuguesa Natália Correia, publicadas inicialmente em 1972 e 1968,Madona

respectivamente, como corpus desta dissertação, na área de Estudos Comparados de

Literaturas de Língua Portuguesa, deveu-se à, pelo menos, quatro dados fundamentais:

A escolha de A casa da paixão da brasileira Nélida Pinon e de A

Os homens, juntando-se, inventaram a cultura como uma 

defesa contra a natureza feminina. O culto do céu foi o 

passo mais sofisticado nesse processo, pois 

transferência do locas criativo da terra para o céu é uma 

passagem da magia do ventre para a magia da cabeça.

Camille Paglia



9

Obviamente, a língua portuguesa natural de ambas as escritoras.1.

2.

(Kapra), e que se toma central nos romances examinados.

A natureza experimentalista da linguagem narrativa, que em diferentes tonalidade, é3.

própria de ambas.

O lastro mítico que serve de fundamentação às tramas romanescas cotejadas.4.

O percurso da leitura analítica será norteado pela preocupação em

detectar os processos utilizados pelas romancistas, para desmistificação dos arquétipos

ligados à relação homem-mulher e que, pela força da inércia, ainda regem a conduta ético-

social. Arquétipos de raízes cristãs, que impõem como valores máximos: a virgindade da

mulher; o tabu do corpo; a estratificação das relações familiares, baseadas na superioridade

do homem sobre a mulher, e, principalmente, o direito à fala (de poder) dado ao homem e

negado à mulher.

O dado comum, que servirá de ponto de partida para as diferentes

leituras comparativas, será a imagem do labirinto, porquanto da leitura à obras declinadas: A

casa da paixão e A madona,

assim na multiplicidade de interpretações prováveis.

A partir desse recorte, serão feitas leituras através de duas ópticas

principais: a psicanalítica e a mítica. Ambas conduzindo à decodificação do subtextos que

revelam a busca da mulher por si mesma, por seu ser autêntico. Daí, o título: “Do labirinto à

ascensão do ser feminino".

o leitor é lançado ao emaranhado de sua linguagem , bem

A igual preocupação com a problemática do feminino nestes “tempos de mutação”
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A dissertação melhor se conduzirá nas rotas marcadas por cinco

capítulos. Divisão esta que observará a particularidade do objeto tratado em cada um e que,

no entanto, guardam estreitas relações entre si.

O Capítulo I, sob o título Moldura Comparativa, aborda algumas

teorias sobre estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, a fim de justificar o

enquadramento da presente monografia na respectiva Disciplina . Nesse segmento, se

questiona sobre a dialogicidade ocorrente entre as posturas das autoras diante da concepção

do feminino na linha histórica.

O próximo capítulo - Caminhos da casa da paixão, mergulha nas

exegeses possíveis, para resgatar-lhes algumas pertinentes à comparação com A madona.

interpretação provável do que se pretende a obra ejetar nos ângulos mítico e místico.

O Capítulo IV - Intersecção possível, que coincide com o cerne da

presente dissertação, tentarei demonstrar que do exame paralelo dos romances em pauta,

apesar das especificidades de cada um, ambos percorrem o ritual do labirinto.

Por fim, se aterá à conclusão da Orientanda, sob o título de

Considerações finais.

Múltiplas madona, elabora-se umaNo terceiro capítulo
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CAPÍTULO I

MOLDURA COMPARATIVA

Justificando o diálogo entre produções literárias brasileira e portuguesa na modernidade.
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1. 1 - Teorias que autorizam a comparação realizada

Definir o que seja um estudo comparado de literaturas é uma empresa

que exigiria muito fôlego. Deveras, desde o seu surgimento como ciência, no século XIX, os

estudiosos não chegaram a um denominador comum.

A dificuldade do consenso reside em vários fatores, dentre eles, a

amplidão do corpus cotejado, como alerta Tânia Carvalhal:

“À primeira vista, a expressão “Literatura Comparada ”, não causa

problemas de interpretação. Usada no singular, mas geralmente

compreendida no plural, ela designa uma forma de investigação

literária que confronta duas ou mais literaturas.

No entanto, quando começamos a tomar contato com trabalhos

classificados como “estudos literários comparados ”, percebemos

que essa denominação acaba por rotular investigações bem varia

das, que adotam diferentes metodologias e que, pela diversificação

dos objetos de análise concedem à literatura comparada um vasto

campo de atuação1. ”

Os estudos realizados na área de Literaturas Comparadas denunciam

que está longe de ser entendimento pacífico sua definição, significado, alcance e fronteiras,

considerando o variadíssimo espectro de temas e procedimentos - desde o estudo de autores

1 Carvalhal, T. F. in Literatura Comparada, 1992, p. 5
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de uma mesma literatura nacional (principalmente portugueses e brasileiros) até textos que

investigam o discurso das minorias de gênero, raça e identidade cultural.

Se, de um lado, por conta da vastidão de temas perscrutados , a

metodologia aplicada ao exame contrastivo resta comprometida, de outro lado, verifica-se um

aumento quantitativo e qualitativo nos recortes de produções literárias advindas de

sociedades, cuja génese cultural, social e linguística são os mesmos.

Em virtude disso, apesar de haver alguns autores, que vetam os estudos

comparados entre literaturas de uma mesma língua e mesma origem cultural, supondo que

estas culturas sejam uniformes, inteiriças sem brechas constitutivas entre elas, e sustentando,

ainda, o aspecto evolucionista , que concebe uma literatura como origem da outra, essa

postura não merece vingar.

Ao revés, há vários projetos literários 2, em que observados a mesma

cultura, língua e tema, seus escritores desenharam uma inusitada e diferenciada cartografia da

vontade cultural. Assim, apesar da lucidez do enunciado de Benjamim Abdala Júnior: ‘‘Quem

inicia o estudo comparado das literaturas dos países de língua oficial português depara-se,

de imediato, com uma tradição histórico-cultural comum que permeia as produções

Por conta disso, o trabalho em questão, descontará as hesitações dessa

nova área, principalmente quanto a metodologia a ser aplicada, e observará exclusivamente:

1) o código linguístico pátrio comum;

2 Questão abordada por Lúcia Helena na Revista Brasileira de Estudos Comparados, em seu texto “A 
construção da literatura comparada na história da literatura”.
3 Abdala Jr., Benjamin. Literatura, História e Política, 1989, p.16

artísticas ”3, e que, no entanto, não se confundem.
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2) a dialogicidade entre as obras, quanto a questão do feminino;

a natureza irreverente das personas poéticas das escritoras e3)

discussão reflexiva sobre a história do homem, mito e a linguagem, no forjar dos textos.4)

Deveras, a língua portuguesa, na condição de código oficial e

dominante praticado em terras diversas no período colonial, determinou, pelo processo de

aculturação e assimilação, as semelhanças sociais, culturais e ideológicas nas criações

literárias defluentes, ressalvando, porém, as suas especificidades.

Assim, da referida tessitura mesclada à dialogicidade de obras lusas e

brasileiras foi uma consequência. Fato que possibilitou o exame comparado de produções

literárias como A madona e A casa da paixão, a primeira de origem portuguesa e a última,

brasileira.

1.2-0 feminino imanente e transcendente às obras como elemento legitimador da

comparação.

Não foi, todavia, apenas o sistema linguístico parente que condicionou

o diálogo. A convergência deveu-se à questão do feminino que é o problema central em

ambos os romances. O recorte se ateve à desmistificação dos arquétipos, que sob as vestes de

ideologias dominantes insistem em reger a conduta social; a tematização e o questionamento,

sem limites, dos mitos e comportamentos estratificados na sociedade duomilenar. Enfim, a

oposição à literatura do silêncio, em defesa da prática literária sustentada pela convicção de

que a palavra vem à prosa para tomar audível o que se fala na mudez, particularmente da

mulher.
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Por conta disso, o texto ficcional, toma-se espaço de auto-reflexão

literária e social. As narrativas de A madona e A casa da paixão constituem-se em negações

explícitas dos valores sedimentados pela sociedade patriarcal desde o illo tempore.

Os romances examinados denunciam a vigência hodierna de mitos

cristãos, como o da virgindade da mulher, o da imortalidade do espírito, o da superioridade

do homem em relação a ela. A despeito das várias negativas no sentido de lhe escamotear a

4 , em verdade os mitos metamorfoseados em ideologias, mantém o poder deeficácia

influenciar e determinar a conduta social entre o homem e a mulher.

Restam , portanto, legitimados os embates na esfera da ficção, entre,

de um lado, as personagens de A casa da paixão - Marta e seu pai corporificado e, de outro,

Branca e seu pai introjetado, em A Madona. O elemento feminino, porém, nessa contenda

não almeja a inversão de papéis, mas apenas alcançar uma persona que lhe confira a liberdade

de ser.

Com efeito, a luta visa o direito da palavra, do pensamento e da

expressão. Enfim, de fazer parte da criação humana, de recriar seu universo verbal, longe do

silêncio a que foi condenada. Deseja a plenitude de ser o que a lei e a linguagem do pai lhe

expoliaram.

A proposta afinada de uma e outra criação ficcional, por certo decorre,

outrossim, da irreverência de suas autoras, ou melhor de suas personas poéticas, como se

depreende da leitura às respectivas biografias.

4 Constituição Federal Brasileira. 1988, Art. 5o, “I “, dispõe que “homens e mulheres são iguais em direitos 
e obrigações, nos termos desta Constituição.”
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Miguel, passou a viver em Lisboa, cidade na qual faleceu em 1993. De outro, a brasileira,

Nélida Pinon, nascida no Estado do Rio de Janeiro, em 1935, que a despeito da distância

personalidade indomada.

A escritora lusitana, nascida em 13.09.1923, originária da insular São

Miguel, transferiu-se a Lisboa a partir dos onze anos, lá vivendo até o fim de seus dias.

Dotada de uma personalidade intelectual versátil, de altivez romântica, dedicou-se a vários

gêneros literários, produzindo uma obra extensa e multigenérica: poesia; prosa de ficção

(conto, novela, romance); teatro; ensaio; investigação literária; argumentos para cinema e

televisão, além de marcar sua presença na política e na imprensa.

Indomada, como se declarava:

Essa irresignação que a impulsionava em suas posturas e criações tem

sua génese em tenra idade:

mitologia greco-latina. Foram os deuses gregos mentores de seu pensamento infantil. Os

deuses do Olimpo lhe concederam a visão sacralizante do mundo, um olhar panteista do

universo.

No plano da estética, aliou-se a tendência surrealista de Portugal, pós-

nas tardes serenas da ilha ao som do piano sua mãe lhe lia a

geográfica e temporal que as separam, guardam um caráter significativo em comum: a

é dado conhecer são insatisfatórios para mim”5

5 Jornal de Letra -Artes e idéias. Lisboa, abril de 1988, p.8

“ Os limites sempre me assustaram e os limites postos ao mundo que nos

De um lado, Natália Correia, nascida na ilha portuguesa de São
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50. Sob este auspício teceu grande parte de suas obras, revelando um discurso lírico insólito e

singular, oscilando entre a linguagem alegórica e a voz interventora.

A combinação do espírito rebelde e da linguagem desobediente

crucificação e na consagração do que nela é sufocada pela doutrina oficial.

Na qualidade de escritora propõe a desmistificação dos arquétipos que

pela força da “inércia” ainda regem a conduta humana. Aborda e questiona, sem limites, mitos

prática literária sustentada pela convicção de que a palavra vem à prosa/poesia para tomar

audível o que se fala na mudez.

Essa mesma visão e postura diante das mordaças sociais revelam-se

contundentes na brasileira, Nélida Pinõn, nascida em 1935, no Estado do Rio de Janeiro.

Deveras, inaugura no cenário da literatura brasileira em 1961,com a

publicação de Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo, contestando a narrativa reflexo da realidade

traduzida pelo regionalismo meramente fotográfico, pois que sua obra ficcional ultrapassa a

preocupação com a denúncia imediata da problemática social local.

Seu romance é super-regional. Concepção que se instalava com João

Guimarães Rosa (Grande Sertão: Veredas) e Clarice Lispector, marcos divisores e pós-

romances dos ditos engajados. A aplicação inusitada dos meios expressivos e o enfoque

e comportamentos instalados em nossa sociedade. Se opõe a literatura do silêncio e defende a

“movimento” literário que antecedeu a primeira obra de Nélida Pinon.

deságuam na dessacralização dos aspectos tanatológicos da religião cristã, como a

transnacional, remetendo os temas à dimensão universal garantiram a originalidade do
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Enceta a carreira sob o auspício de um ambicioso projeto, no qual, de

um lado, se destaca a preocupação com a linguagem - a palavra encarada como matéria

prima da narrativa, e, de outro, o mito como substrato do discurso literário.

Sob este binário, Nélida Pinon lançou-se de uma maneira arrojada,

reivindicando e assumindo para si o papel de subversora dos gêneros tradicionais, enquanto

escritora:

“ A minha colocação do estético fundiu-se ao ético. È ético para mim escrever

bem, denunciar realidades que não foram denunciadas, trazê-las à lona. No ético

está para mim, escrever bem. Acho que este é o melhor modo de servir ao ho

mem, é subverter, dilacerar a sintaxe oficial (...) Escrever bem é manipular a

língua e quando manipula a língua, você cria a linguagem (...) Cada palavra é

um conceito. Se você abole uma palavra, lá se vai um, pensamento. (...) Cada

dia mais, ser escritor é um compromisso mais ético do que estético. Eu incorpo

Desta forma, tem-se claro que para ela, a palavra não é apenas aquilo

que nomeia, mas são atos. E é através dela que o criador exerce em suas obras o papel de

delator da desordem social. Nesse gesto, a obra de Nélida Pinon é inaugural,

transformação duma visão de mundo deve ser feita através da transformação do próprio

6 Nélida Pinon apud Naomi H. Moniz, in^ts Viagens de Nélida, a escritora, 1993, p.20
7 Moniz, N.H. As viagens de Nélida, a escritora, 1993, p.21

modo de representá-lo”1

rei os elementos estéticos aos meu mundo ético para reforçá-lo”6

“ pois que a
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Sob esta vertente, a persona poética de Nélida Pinon dialoga com a

atitude literária de Natália Correia:

“A minha causa é a causa de combater a extinção das causas. É uma causa univer

sal, mesmo cósmica. Mas sobretudo humana. O homem não pode aceitar passiva

mente ser apenas causado pela criação, ele tem de criar a sua causa que determine

Por conta disso, destacam-se ambas pela insatisfação diante das formas

consideradas perfeitas e, consequentemente, irretocáveis. Assumem o compromisso público

diante das questões que reprimem a consciência humana. São vozes que denunciam e

combatem as realidades explorativas, pautadas por normas aviltantes e cruéis. Armam-se,

nessa luta, de palavras inusitadas e críticas.

Contrariam seu tempo e seu próprio verbo, dizendo não, quando são

intimadas à obediência. Arvoram-se no direito de divergir quanto as ideologias canonizadas e

às formas convencionais do uso da linguagem. Desafiam, inclusive, a sociedade literária.

Entendendo que esta é tão preconceituosa quanto o sistema social com suas manobras de

poder, rejeitando o que julga inoperante e ineficaz, avalizando a linguagem bem comportada;

repudiando a criação de novos modelo, consagrando unicamente os textos convencionais,

sem embaraços, uma vez que para o estatuto literário tradicional, a história, a linguagem e a

realidade são acabadas.

a sua ação superior”*

8 Jornal de Letras -Artes e Ideias, Lisboa, Abril del988, p.8
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1.3- Criador e criatura, num processo simbiótico, promovendo uma discussão

reflexiva sobre a história do homem, do mito e da linguagem, no forjar dos textos.

A atitude crítica e alerta caracterizam essas escritoras. A reflexão,

contudo, não é ensaistica, expressa-se nas vozes do narrador ou personagem. Criador e

criatura realizam uma simbiose:

“As personagens são criaturas que se encostam na sua pele, repousam em sua

companhia, comem do seu prato, refletem a visão de mundo que se forja pro

visoriamente ao longo da narrativa.

Por conta disso, o texto ficcional toma-se um espaço de auto-reflexão

literária e social. As narrativas em A madona e A casa da paixão, apenas para citar,

expressam a negação explícita dos mitos subvencionados pela sociedade patriarcal desde

tempos imemoriais.

A negativa é o recurso de que se valem as Autoras para denunciarem

as condições sócio-políticas dominantes e dominadoras, sendo a mais contundente negaça, o

conflito entre os sexos.

Nos romances examinados aparecem vários mitos cristãos, como o da

virgindade feminina; o da perenidade do espírito em detrimento da efemeridade da carne; o

da superioridade do homem em relação a mulher. O resgate desses “ postulados “ se deve ao

fato de que eles existem válidos e tiranos, vez que apesar de escamoteados, os mesmos não

perderam sua importância e força de mensagem.

„ 9

9 Nélida Pinon apudEllen Spielmann. Revista crítica literária latino americana, Lima, 1988, p.215
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Com efeito, de mitos fadados ao esquecimento travestiram-se em

ideologias condicionadoras da conduta social hodierna, como restou comprovado nos vários

capítulos das referidas obras.

Deveras, a mulher foi condenada ao silêncio. As religiões penalizaram-

na à submissão. Ela tem cobrado em seu percurso histórico o direito de voltar a falar, de

pensar e de se expressar, enfim de fazer parte da criação humana e de recriar seu universo

verbal. Dinamiza-se na busca do esplendor de sua natureza, pois sabe que a imagem

modeladada pela sociedade de cunho viril não lhe confere a plenitude desejada. Portanto,

resta legítima sua luta à conquista de uma condição que lhe outorgue a prerrogativa da voz.
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CAPÍTULO n

TRAÇOS DE A CASA DA PAIXÃO

Caleidoscópio de impressões e sensações no universo do leitor
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II. 1 - Rotas que levam à casa da paixão

Percorrer os olhos sobre os sinais gráficos, decodificá-los meramente,

não permitirá o leitor sair deste intrincado labirinto que revela ser a obra de Nélida Pinon - A

casa da paixão. Aliás, paixão é o fio de Ariadne de que precisará se imbuir o leitor, tal qual

Teseu para enfrentar o Minotauro.

interpretações equivocadas, será o percalço para aquele que se aventurar nesse apaixonado e

hermético romance, face a plurissignificação lhe ser imanente.

leitor não atento às minúcias, aos detalhes e principalmente às pistas que sinalizam possíveis

exegeses. Se de um lado, apresenta ser singelo face ao tamanho, por outra lado mostra ser

extremamente denso - um poço de enigmas e mitos.

Não se trata de nenhuma ficção de cunho policial, por isso revelar seus

revés, é requisito básico munir-se da intuição - elemento animal esquecido e desusado pelas

mentes apolíneas.

A feição épica desse romance advém do caráter heroico de sua

personagem - Marta luta contra o dragão-cristão, em versão contrária à de São Jorge, numa

arena hostil em prol de sua sexualidade reprimida. Mas diversamente da simplicidade linear

que caracteriza a epopéia primitiva, esta obra traduz-se num emaranhado medusiano .

A despeito de seu pequeno porte, menos de cem páginas, engana o

mistérios requererá não um intelecto aguçado como ocorre em obras de Conan Doyle, ao

Desvendar caminhos, desviar-se de falsas rotas, frustar-se em
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Deveras, não obstante a narração ser quase sempre sequencial, com

alguns poucos flash-back, não se pode depreender que seja de fácil compreensão. Se de um

lado, o enredo observa a seta: inicio - meio - fim, a tessitura da narrativa é caótica, subverte

toda a sintaxe ortodoxa, tomando a leitura quase nada inteligível.

Não é só em nível do significante que o caos predomina. Quanto à

ideologia desenvolvida no texto, esta também trafega em movimento contrário aos dogmas,

aos cânones, à fixidez do pensamento, ao rigorismo das normas e a todos os absolutos

constantes na ética, na religião, na metafísica. A certeza dá lugar à duvida, o absoluto ao

relativo, e o questionamento se instala.

A desconfiança diante dos imperativos categóricos que a sociedade

ocidental, há milénios, impõe ao comportamento ético do indivíduo, principalmente sobre a

figura do Outro, é a temática no qual gira o romance.

A estrutura nodal da labiríntica narrativa se resume nas estranhas

educou desde a morte da mãe; e Jerônimo, o homem. Todos eles enredados num mundo de

paixões proibidas ou obscuras, que fermentam por baixo da “formas civilizadas” de convívio,

determinadas pela tradição patriarcal-cristã.

Por esse caminho envereda A casa da paixão, avessa às regras

imutáveis. É um exercício latente do olhar. Do exame de sua narrativa, traçada pelo embate

metafórico entre o homem e a mulher, depreendem-se várias leituras e em diversos níveis,

ratificando a teoria de que o tempo da exegética única findou.

relações entre quatro pesonagens: o Pai; Marta, a filha; Antônia , a velha criada que a
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aspecto psicológico, na relação bélica entre o id e o superego; sob o prisma sociológico, no

confronto entre o civilizado e o primitivo; sob o flanco mítico, na guerra entre o deus-

cristão e a grande-mãe. Por fim, entre o “Sujeito ” e o “Outro” em busca da unidade perdida

do ser.

A dicotomia é o instrumento de que se vale a sociedade

patriarcal ocidental cristã para preservar e reforçar os mecanismos de dominação imediata do

Outro, e via oblíqua da Mulher.

A casa da paixão procura freneticamente a inteireza do ser esfacelado

pelo maniqueismo, filosofia tão apreciada entre os asseclas de Apoio, com a consequente

divisão dos opostos. Os dois lados da ambivalência, quando isolados podem ser facilmente

projetados e reconhecidos em personagens antagónicas: Marta e o Pai.

Olhar psicanalítico como provável leituraU.2

Sob esta óptica, resta autorizada a leitura psicológica como uma das

vertentes exegéticas defluentes de A casa da paixão. Constitui-se num promontório do qual

se vislumbra a metamorfose da mulher na (re)descoberta de sua identidade: “ Mudar o estado

A esse propósito será de grande valia recorrer-se à psicologia imanente

1 Nélida Pinon. A casa da paixão, p. 86

Via de consequência, a luta dos contrários pode se escamotear sob o

dos contos de fadas , quando remetem a aventuras como as vividas pelo gênero de

do corpo era alterar todo o pensamento.
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OS

ego e superego , que em suas origens eram indiferenciadas. A evolução da psique, isto é, o

crescimento, leva os irmãos a assumirem existências opostas: animal, uma e racional, outra.

Sob esse enfoque, a obra em exame traduz-se como um modo

simbólico de apresentar os fatos essenciais e tridimensional da personalidade humana:

inicialmente homogénea; seguidamente, dicotômica e, finalmente, simbiótica.

A introdução psicológica, lastreada na aparente singeleza de um conto

de fadas - Dois Irmãos, no entanto, é fundamental para o entendimento referencial de A casa

da paixão sob o prisma psicanalítico.

Na génese do entrecho, pai e filha se revelam Um: Marta, nascida de

seu sêmen, reconhecia-o sua sombra. Sucumbia aos encantos do pai, à sua virilidade de

corcel. A ninguém mais queria - onde fosse deixava rastros para que ele a perseguindo, não

se perdesse.

A interação é também o ritual praticado pelo pai: “ - Dedicava longos

dia a percorrer atalhos, desvendar árvores, a nada ignorar... Sua técnica

Desvendar , denominar é conhecer, conhecer implica em dominar.

Pela nomeação e classificação filtrada sob a luz fria do intelecto, a mente apolínea isola-se do

medo. Via esse processo, o pai não temia perder o domínio sobre a filha.

prazos do seu

crescendo de modo que ao perder Marta, não se tornava difícil de reencontrá-la”2

2 Nélida Pinon. A casa da paixão, p. 15

“ Dois Irmãos”. Normalmente esses protagonistas refletem as naturezas díspares do id,
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A relação edipiana, marcada pelo quase incesto, é o indício de que

essas duas personagens, em verdade, são partes de um único e mesmo substrato. Entretanto,

voltar ao útero paterno seria percorrer o sentido oposto à identidade do Ser.

Instala-se aqui o conflito edípico - deixar o outro se toma uma

4como se a desejasse

O instinto, contudo, obedecendo a instância do id, denuncia que

paterno, trafegando rotas por ele traçadas, seria suapermanecer atrelado ao destino

destruição: “ Marta insinuou-lhe preciso desvendar o mundo. Parte, então, em direção à

seara das aventuras e descobertas, distante daquela atada à prática habitual, porque o

desenvolvimento psíquico implica em romper com o laço umbilical.

Abandonar a órbita do lar e lançar-se a trilhas desconhecidas, remete

malogros prováveis.

O labirinto percorrido a esmo por Marta em meio às

pedras, às águas e à mata, alude ao submundo escuro e úmido do inconsciente. Aqui o

repertório é fragmentado, tatear e farejar são os instrumentos de que se vale a iniciante

em sua jornada. Projetar-se ao desconhecido é tramitar o rito iniciático do herói.

„ 5

Marta ao inevitável processo evolutivo, prenha de experiências - cunhadas de incertezas e

3 Ibidem, p. 31
4 Ibidem, p. 10
5 Ibidem, p.32

experiência dolorosa, porque “ Marta sucumbia aos encantos do pai ”3 e “ o pai a fixava
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Impulsos de Eros arremessam Marta a rotas inusitadas, desbravá-las é

\Marta\ escapava dos caminhos [paternos] quando caminhos mais preciosos eu sabia

Marta era o pulsar das profundezas da terra, espaço em que as paixões

e os desejos eclodem impudentes - sem os freios da moral ou do superego. O corpo era o

enigma a ser desvendado - o mergulho ocorreria em sua entranhas fluidas, cheirando a

miasma. Rota esta que a iniciada ingressava sob a tutela de Antônia - mentora insubmissa à

estatura e às virtudes do homem civilizado.

O erotismo volta a ser o elemento caracterizador da liberdade,

marcando os passos evolutivos de Marta. A sexualidade é o fim último do id - “ parecia-lhe

absurdo que o precipício para tantas andanças viesse a ser o próprio sexo. Reino em que

o princípio do prazer sobrepuja o princípio da realidade. Tempo em que o “logos” curva-se à

força da paixão.

Nesse empreendimento, Marta parte em busca, por trilhas coleantes, de

alguém que cumpra a sina de seu corpo latejante e rastejante. Homem que não fosse da

comunidade de seu pai, mister fosse um estrangeiro. Daí, Jerônimo:

„ 7

6 Ibidem, p. 44
7 Ibidem, p. 11
8 Ibidem, p. 46

abandonar os velhos esquemas paternos. O comandante, sob as vestes da libido, é valente : “

“ O homem, um garanhão de prata, moreno escuro, gigante 

de caverna, crocodilo de minha carne, serpente do meu 

ventre. ”8

existirem na terra desde que eu os desbravasse. ”6
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Jerônimo - mosaico animalesco, amálgama de garanhão, crocodilo,

serpente, é o perfil do homem primitivo, habitado por impulsos da libido, subjugado ao fado

arrebatada pela mãos de

árvore. Intuiu: “Não eram as mãos do pai ou de qualquer outro homem da comunidade. Um

Curvar-se ao destino selado pelo pai tomava-se impraticável. Forças

primitivas impediam-na. A afronta estabeleceu-se, então: Diariamente organizavam

torneios.” 11 Postura que confere à sacralidade um espaço erótico.

Nesse jogo crucial, em que reprimir os impulsos do id é a sina do

superego, o pai dotava-se de sabedoria cartesiana para dominar a rebeldia dionisica.

Sucumbe, contudo, no exercício da perseguição -

veleiro, tormenta geral, e era o beber água não querendo, os tubarões dentro, espinhas

os dentes, unhas, a todo instrumento concedia uso,

Nesta arena não há vencedor ou vencido, apenas sobrevivente, porque

romper de modo absoluto com o pai é negar a origem, é praticar o niilismo apocalíptico é,

por fim, destruir-se. O princípio do prazer não pode dominar o princípio da realidade, sob

pena de o ego vivenciar apenas fantasias.

Simbiose é o desvelar do enigma para engendrar o novo ser humano.

fincadas na pele, ele arrancava com

9 Ibidem, p. 69
10 Ibidem. p. 22
11 Ibidem, p. 33
12 Ibidem, p. 33

desde que o aliviasse da dor."12

do corpo; é o escolhido de Marta: “ meu homem, ela mal falava ”9

“ A filha transforma-se em mar, ele o

estrangeiro sondando sua pele. Pensou com o coração aos gritos. ”10
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Nó onde se fundem os cânones e as paixões, os extremos . A esse respeito vaticina Marta:

Ire mos por caminhos contrários, e nos encontraremos um dia, pai.

II. 3 - A casa da paixão na esfera cristã

Assentar a visão à psicanálise unicamente é, por certo, subestimar a

proposta da obra . O labirinto cunha A casa da paixão, dotando-a de passagens em número

conversão da mulher-objeto em sujeito da ação. A mutação revela-se possível no plano

sociológico. Espaço em que a civilização ocidental patriarcal-cristã cede ao fascínio do culto

pagão. Momento em que o dogma falocrático é questionado pelos mitos arcaicos.

Aliás, o mito permeia toda a narrativa - invoca forças primitivas e

ctônicas da natureza, propõe-se como resgate da condição humana usurpada pelo sistema

cristão-burguês dominante. A alegoria se instala na figura de Marta, que incorpora a figura

arquetípica da Grande-Mãe em busca do mundo interdito - prenha de sexualidade. Realidade

subversiva aos preceitos castradores da cristandade.

Marta é o lugar de passagem inversa do culto do céu ao culto da terra.

Subverte, num jogo de sedução, em que a autoridade exercida pela sociedade patriarcal se

curva à pulsão erótica. Jogo em que dominação/submissão muda de titular, de pai opressor à

filha-sujeito.

A trama gira, de um lado, em tomo de Marta, órfa de mãe, que na sede

13 Ibidem, p. 34

99 13

infinito. A leitura é cambiante - o processo alquímico do metal em ouro é análogo a
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rastejava atrás de Antônia para descobrir-lhede aprendizagem CL

insubmissão ante qualquer virtude . Mais do que criada, aquela constitui-se numa

sacerdotisa no processo em que a aprendiz trafega nas profundezas da terra, em busca de

seus mistérios perdidos.

II. 4 - Pai - figura dual: tirano sexual e social

Em outra vertente, o enredo projeta o poder opressor corporificado na

figura do pai. Denominação esta aparentemente despretensiosa, no entanto, ardilosa:

escamoteia a autoridade masculina. Desta forma, a personagem esteticamente classificada

simbólico.

Deveras, o Pai na condição de binómio, conduz em sua imediaticidade

ao pai da cristandade e, por via obliqua, remete à sociedade ocidental industrializada. Em

qualquer de sua faceta é opressor: sexual e social.

Historicamente, na concepção judeu-cristão, Yahvé foi revelado ao

povo de Israel sob o auspício de uma imagem masculina e viril. Projeção essa que determinou

o cariz masculino em toda a sistematização da ideologia cristã. O deus feito à imagem do

transmitida sob a égide de uma sociedade eminentemente patriarcal.

14 Ibidem, p. 23
15 Cândida Vilares Gancho, em Como analisar narrativas, classifica as personagens em Planas e Redondas. 
Caractriza as primieras, como dotadas de poucos atributos, não complexas. Tipo e Caricatura são as suas 
variantes.

varão se deve ao fato de que a simbólica primordial cristão foi “revelada”, interpretada e

o segredo de sua

14

como Plana, vez que é Tipo15 , em verdade extrapola sua tipicidade para almejar o nível do
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Se no início os mitos cristãos valiam de mecanismos de auto

transformaram em mecanismos de dominação.

Advoga Maria de Lourdes Pintassilgo - “ Não é por acaso que o

Assim, o que era um sistema de valores e regras de conduta eclesiástica

extrapolou à seara laica, mascarando-se em uma roupagem social e política.

A casa da paixão denuncia esse infiltramento e influência no mundo

secular pelo uso obstinado do termo átrio. De modo sutil, a doutrina religiosa foi introduzida

na textura do romance não pelos ícones, sinos e torres da Igreja, mas metonimicamente pelo

seu vestíbulo externo - o átrio.

Em assim procedendo, é autorizado depreender-se que

cristãos não se ativeram às fronteiras da Igreja, ao revés, ultrapassaram-nas, invadindo e

dominando o espaço pagão.

A referência à instituição cristã como elemento reforçador das

estruturas masculinas e patriarcais, bem como instrumento sutil de interiorização dos

interditos sexuais e sociais pela mulher se evidencia no fragmento:

modelo industrialista é, basicamente, um modelo patriarcal. O industrialismo reforça o

justificação para sua implantação, nas sociedades patriarcais imemoriais, posteriormente se

os dogmas

16 Maria de Lourdes Pintassilgo. Os novos femininos, Lisboa, p. 97
17 Néiida Pinon. A casa da paixão, p. 18

“ No domingo pela manhã [Marta] escolhia o melhor traje 

assistia à missa obediente ao pai. [] Até que se reuniram 

todos no átrio em mútua vigilância. ” 17

poder como domínio de outros seres humanos. ”16
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Essa passagem é bastante reveladora: Marta rezava na cartilha da

interdição de sua sexualidade (átrio), por força da vigilância de terceiros da comunidade de

seu pai.

A despeito do condicionamento impingido - a natureza de Marta

impedia-a de cultuar os ídolos da cristandade. Seu corpo, sim, era o altar a ser reverenciado:

Essa insubmissão é o índice de que os tempos do absoluto, dos

ditames, dos postulados, das verdades reveladas cedem diante da postura de questionamento

que permeia a atual civilização: “ pressentia [o pai J no crescimento selvagem [da filha] uma

seiva de que devia se alimentar, para não perecerá

Corporificar-se na sociedade falocrática e tecnicista custava-lhe um

alto tributo: perda da humanidade. Face a agonia de abater-se à falta da natureza misteriosa e

obscura que Marta cobria entre as pernas, o pai cobiçava-a gulosamente. A antropofagia do

olhar instalou-se como um mecanismo de salvação.

Verdade em que o pai se debatia dividido entre o desejo e a pressão,

entre o corpo e a alma, entre o objeto e o sujeito. Maniqueísmo que o homem civilizado

excogitou para submeter o Outro.

O imbricamento do racional castrador com o subjetivo caçador ressalta

„ 19

meu ventre, ventre meu, falo teimosa para não esquecer, é de altar, para o sol virar

cristandade e o fazia não apenas quando nos limites da igreja (missa), praticava-o na

18 Ibidem, p. 46
19Ibidem, p. 31

homem e me penetrar"'18
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a fusão do poder e do prazer na mesma prática social, além de dramatizar o conflito

característico do homem ocidental cristão: o prazer amoroso corroído pelo remorso do

pecado .

O pai desejava-a ardentemente - “ ela perturbava suas vísceras como

, porque o destino do homem é ser um exilado sexual.

Antônia, sacerdotisa do culto da terra, reconhece essa natureza e lhe oferece uma ‘‘gaiola

vazia, para que apreciasse a delicadeza com que o arame construiu um labirinto pelo qual

, apesar de o

mesmo contestar seu fado e falo.

Incansável, em todos os cantos, em todas as trilhas o pai segue e

persegue de modo obsessivo os passos de Marta. Sabe que desvendar-lhe os enigmas é sua

salvação, tal qual Édipo face à esfinge.

Essa caça frenética leva-o às margens do rio, local em que a

metamorfose de Marta ocorre. Água transformadora: submerso, o corpo é disforme, emersa,

Afrodite se revela:

Despir-se das vestimentas (civilização) e vestir-se da nudez (natureza

ctônica) é subverter a ordem, é mergulhar no caos fluido do cosmo.

O pai, em êxtase, atrás dos arbustos espreita a transformação da

mulher, à semelhança de Pan diante da luxúria das ninfas pronto para abater sua presa. Este

20 Pinon, Nélida. A casa da paixão, p. 32
21 Idem, p. 32
22 Ibidem, p. 35

nem a mulher (esposa) conseguira”20

“ E quando abandonou as águas, como que enfrentando um mundo que

longe de esmorecer a vitalizava, já não era o mesmo seu rosto. ”22

um pássaro jamais conseguiria mesmo com as asas viris vencer sua prisão” 21
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semideus lúbrico , revela ser uma personalidade dúbia: a parte superior - humana, aponta

para a esfera racional, enquanto que a inferior - caprina, indica ser o pai também um

habitante das trevas.

Às avessas do sátiro, contudo, o homem civilizado esconde de si a

extensão de sua subordinação à natureza, quando se curva subterraneamente à dominação de

suas necessidades recônditas. Seus sentimentos são ambivalentes, ao mesmo tempo que

abomina o miasma ctônico se delicia com os frutos saborosos da terra.

Distinto, ainda, do fauno, que arrebata a presa com a boca e os dentes,

o pai se instrumentaliza com o olhar. Aliás, o Ocidente conhece a realidade pela visão -

caminha em meio à natureza para identificar , nomear e dominar.

Assim, é que do culto da magia do ventre da mulher-terra, a

cristandade passa a venerar o deus viril. Essa passagem do culto da terra ao culto do céu

desloca a mulher ao reino inferior, mas não menos cobiçada, entretanto.

O olhar não obstante preservar a distância entre o voyeur e o objeto

sensual é agressivo e tirano. A pessoa objeto é invadida e possuída involuntariamente. O pai

assistia lascivamente a alquimia de Marta - de estátua-esfinge dotada de uma “intransigência

a um ser aquático venusiano.

O pai não podia tergiversar a metamorfose. O conflito se instalava

agudo: à Marta, filha santificada de Maria, acoplava-se a imagem de Vénus erótica.

interdição.

de cacto'''’23

Condensação relevante e reveladora do ser civilizado - conflito em meio ao desejo e a



36

Essa ambivalência diante da nova mulher traduz-se por uma série de

atos dispares - do distanciamento refinado à aproximação anelada. O pai realiza um jogo

duplo no nível psicanalítico: na prática do olhar substitui a ação pela visão. Ver passa a ser

sinónimo de possuir, paradoxalmente possuir o Outro é interditar-se a si.

Parafraseando Lacan - a tônica do desejo é nunca se realizar. Nesse

sentido, ver é um ato metonímico do prazer: “Ver a mulher vai ser uma atitude metonímica,

pelo qual o resto do corpo se ausenta da realidade. Olhar e fantasiar se complementam. Nesse

caso, o que se vê não é exatamente a imagem objetiva, mas a reprodução de fantasias eróticas

subjetivas”, segundo a colocação de Camille Paglia. O incesto impudente pelo olhar implica

na dicotomia do homem civilizado, desejo e interdito sexual.

Marta foge da gula de seu pai, rompe os grilhões edipianos e traça novas

rotas em meio ao desconhecido. Longe do átrio da cristandade, avança caoticamente em

busca de novas trilhas, rumo à sua identidade. Caminhos que marca com seu cheiro de bicho

fêmea “ seu corpo ainda destilando fluidos, para que não duvidasse da fertilização

Nessa corrida exigida pelo corpo, intuía que seu destino se traçava -

“parecia-lhe absurdo que o precipício de tantas andanças viesse a ser o próprio sexo. [ ]

Reconhecia que homem precisava, mas não o /

Na travessia pelo inferno, Antônia, à semelhança de Virgílio, zelava

seus passos. Já, anteriormente, fora sua a mão que se introduzira “ no ventre de sua mãe, não

23 Ibidem, p. 18
24 Ibidem, p. 51
25 Ibidem, p. 12

encantada ”.24

Sempre se destinou às raízes do homem ”25
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hesitara em tirar ela (Marta) dali com vida para entregá-la depois, ao mundo, ou talvez

A sacerdotisa, Antônia, conduzira Marta no escuro fluido das trompas

à vagina para trazê-la à vida e agora, novamente, orientava-a pelas terras e rios de seu corpo

assumir a condição de imanência e passividade imprimidas a ela.

Jerônimo, o homem escolhido, é símbolo do falo latente. Projeção do

pai por ocasião da cópula em Marta:

“Mais lhe parecia que o pai selecionando os animais [alazão] se reservava

o direito de também um dia colocar em sua cama de espinhos um homem

vizinho ao seu corpo que a haveria de abrasar, para que invocasse entre

A mulher sondou o homem com seu cariz de árvore e proferiu em três

Mas estava equivocada. Árvore era o signo do homem.

Símbolo que exprime a vida, a fertilidade, a imortalidade.

II. 5 - O mito, pedra basilar de A casa da paixão

A casa da paixão tem, ainda, um aspecto mítico. Flanco autorizado

pela expressão poética de Nélida Pinon.

26 Ibidem, p. 29
2-7 Ibidem, p. 30
28 Ibidem, p. 32
29 Ibidem, p. 38, 40, 41

ocasiões - “Escravo de meu pai.”29

devolver ao mundo vegetal, a que estaria mais associada. ”26

na descoberta de seu sexo de sol27 . Essas andanças remetem à negativa da mulher em

gritos de amor o nome do pai. ”28
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Os anos passados em Galícia, quando de sua adolescência, deixaram

marca indelével em sua obra: as raízes celtas do imaginário de seu povo, o atávico telurismo

da terra, as paixões primitivas à natureza, são parte essencial na formação de sua persona

poética, como ela já o disse: “a minha vida, como a de todo escritor, está possivelmente

A viagem à terra natal de seus antepassados fecha o círculo iniciado

pelo seu avô (da Galícia) e completado pela neta em solo brasileiro. É uma grande viagem de

descoberta pessoal e dos mitos da tribo a qual pertence, com todo o imaginário mágico e

selvagem.

Daí, a paisagem galega, os montes e os rios na imagística de A casa da

paixão. O arquétipo da jovem em sua jornada de aprendizagem no seio da natureza

apresenta-se clara na personalidade de Marta e outras personagens de sua lavra:

“ Galícia recebeu-me ao longo de dois anos. Uma travessia cumprida através

de meu próprio crescimento, das descobertas incessantes, das fortes mudan

ças sazonais, da conquista de duas línguas aprendidas simultaneamente: o ve

lho galego, com paladar montanhês, que desembocou um dia no português,

do, estava autorizada a pisar onde os pés alcançassem. Uma vigília atenta,

ce cada de carvalhos que haviam presenciado toda a vida passar. As vezes,

via os lobos à distância. No inverno,com o vento norte ríspido e desbravador,

e não tendo de que se alimentar, a sobrevivência se lhe fazia difícil. Quanto

e o castelhano, altivo e descampado. (...) Não havia para mim recanto proibi

30 Nélida Pinon in O mito da criacão aoud Naomi H. Muniz

embutida no texto, ali cravado como uma lança. ”30



39

a mim, levava meu lanche como prova de que só retornaria ao anoitecer. (...)

Não havia cerimónia de que não participasse. Reverenciava aquelas, sobre

tudo que me ensinavam a lidar com o tesouro das lavouras difíceis. Aquele

povo estava condenado a uma terra que só lhes regalava milho, batata, o

que fosse, mediante um esforço extraordinário. Eu amava os porcos lou-

nia do sacrifício obedecia a um ritual minucioso e hierarquizado que as

similei a princípio horrorizada, até compreender a sabedoria de toda a

poupança. (...) Tantas foram as experiências nesta viagem, e nas que se

sucederam que só realmente poderia narrá-las, quem sabe através de um

livro que, a pretexto de falar de mim, em verdade estivesse falando da co

A profunda experiência e vivência elaboradas junto a tradição

imaginária celtibero por certo desperta e desenvolve na face poética de Pinon um conceito

mágico do universo, uma espécie de visão mística e mítica sobre a realidade.

Esse misticismo permite vislumbrar na ficcionalidade do texto a

concepção mitológica. Autoriza, também, inferir que Marta ao empreender sua viagem à

descoberta do corpo o faz ao nível do labirinto. Nessa empresa à Teseu mune-se do cordão

mágico: os “feitiços” da deidade feminina urdidos pela insubmissa e incivilizada Antônia.

Em meio as rotas intrincadas, a personagem em busca da revelação

rose gigantes. (...) muitas vezes chorei diante de suas mortes. A cerimô

misteriosa depara com o minotauro, monstro guardião traduzido pelo pai tirano, que em

letividade, que é a única narrativa que interessa. "3l
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nome do céu reprime a paixão, lacrando o hímen. O combate tem lugar e a cristandade é, por

fim, imolada para que a sina do corpo seja cumprida. Na esfera do implícito , contudo, tem-

se que sobrepujar a condição talhada pelo homem à mulher constitui-se no destino heroico de

Marta.

Da “mortandade” do pai à fertilidade da filha, o ciclo mítico se encerra,

para em seguida reiniciar numa espiral sempiterna, pois a história é exemplar, o velho

sucumbe para o novo renascer em seu substrato. O apocalipse não é contudo absoluto -

Marta, agora mulher, não parte com Jerônimo abandonando a órbita paterna, ao revés

Psique e Cupido, cristão e pagão, civilizado e primitivo, em verdade

são faces de uma única espécie: o ser humano. Dissociá-las como a civilização o faz leva à

sua derrocada, porque o sexo é a intersecção do homem e da natureza, é a um tempo o sinal

divisor e o lugar de passagem entre a moralidade e o erotismo.

Trafegar nos meandros obscuros do interdito é épico. Mister se faz a

figura do herói que engendra as rotas iniciáticas no labirinto do ser em busca de si e de sua

identidade. Proposta que Marta empreende com êxito catártico.

31 Entrevista da escritora transcrita inzls viagens de Nélida, a escritora, apud Naomi Hoki Muniz.
32 Nélida Pinon. A casa da paixão, p. 86

convida-o: “ Você vem para a casa do pai. ”32
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CAPÍTULO ni

MÚLTIPLAS MADONA
Concepção muitifacetada do ser virgem
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III. 1 - Concomitância e coincidência no caos da linguagem e do tempo ficcional

O texto opaco é flagrante nessa produção - A madona (1968), de

Natália Correia, escritora portuguesa que através da linguagem ingressa no rol dos que

combatem o sistema legado pela ideologia cristã-patriarcal. Texto opaco, porquanto há

proposital coerência entre a escritura caótica e a situação dramática ali em curso.

A odisséia que marca o enredo já permite traçar o perfil da escrita: a

anti-linearidade denuncia a natureza de sua estrutura. O relato quebradiço, fragmentado, o

jorrar de idéias alinhavadas pelo método da associação, o desenvolvimento onírico do enredo,

denotam seu cariz estilístico.

A autora renuncia à organização cronológica tradicional, isto é,

começo - meio - fim, subvertendo a ordem em busca do caos como postura, pois sabe que o

tempo é de questionamento. Desconfia da verdade revelada, dos postulados expugnáveis,

como se traçou desde as géneses olímpicas e ratificadas pelos textos bíblicos.

A trama se reveste dessa tecedura embriagante, em que os fatos -

presente e passado, se atualizam e se organizam sob o fluxo da memória da narradora -

Branca, que à semelhança de Ulisses procura retomar - ele, à sua terra natal, ítaca e ela, ao

seu ser-mulher original.

Branca, nascida em Briandos - território rural português, no seio de

uma família, cujas relações entre Pai/homem, Esposa/mãe e Filha/mulher são orientadas pelos

ditames sociais tradicionais. Ambiente extremamente opressivo, em que o interdito sexual
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feminino é a tônica. Palco no qual à mãe cabe representar o papel de madona - reprodutora

virgem, à filha, o papel de casta e ao pai lhe é concedido o poder de legislar:

Tratava-se de um jogo ancestral destinado a manter

Personalidade dicotômica compõe o pai: a persona - de cunho

formalmente familiar, isto é, a de provedor, de um lado e paradoxalmente, de outro, a de

sombra - macho reprodutor em camas alheias.

O profano se traveste de sagrado, denunciando que o absoluto é

cambiante. A suspeita se faz mister nessa nova época, como revela a autora ao suspender o

véu da aparência quanto a causa-morte do pai de Branca, Sr. Gil:

"Ninguém me tira da cabeça que foi este sol que lhe

Quando em verdade Carriça, a prostituta de Brindos,

camisa pedindo aos gritos

O mutismo - ausência de uma boca eloquente, que até então se

instalara na esposa/mãe se rompeu num grito:

1 Natália Correia. A madona, p 29
2 Ibidem, p. 55
3 Ibidem, p. 43

que lhe tirasse o Sr. Gil que estava a finar-se na sua

cama e que o levassem para junto dos seus para ele

tinha vindo para a rua em

queimou os miolos. ” 2

as aparências da tutela viril e submissão feminina.

morrer como um cristão. ”3
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“Sabes minha filha ? São uns porcos. Essa história de

mulheres honestas foram eles que inventaram porque é

cômodo ter em casa uma mulher de quem não se gosta.

De quem eles gostam é das outras, das levianas, e tu

Essa profecia é o mote de A Madona, romance enovelado em tramas

satélites, cujo centro reside na procura mitica do ser mulher - imagem desfocada pela visão

patriarcal e ratificada pela ideologia judeu-cristã, que há milénios tem eclipsado a cultura

matriarcal.

III. 2 - Ritual de passagem

Velado o pai, Branca parte para sua viagem ritualistica fora dos limites

protetores de Briandos, para cumprir seu destino : “amar e ser amada na vertigem de ser

amada ”5. Levada pelo desejo e impelida pela ilusão de assenhorear-se do amor, mergulha de

ponta em múltiplos e equívocos relacionamentos. Navega nos mares subterrâneos da Europa

rançosa e existencialista dos pós-segunda-guerra, sofrendo os percalços decorrentes da

viagem. Nesta investida esgarça-se a inocência em prol da descoberta.

Primeira parada - Paris. Branca é arrebatada pelo olhar ardente de

a um convívio

oscilante: dividida entre o anseio de um prazer frenético e os caprichos viris.

4 Ibidem, p. 45
5 Ibidem, p. 58
6 Ibidem, p. 21

Miguel, e se deixa seduzir pelas suas “mãos de tocador de harpa de fogo ”6

hás de ser leviana. ”4
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Miguel, homem angustiado, marcado pelo seu tempo, refratário aos

espartilhos sociais, ciente da deterioração do sistema social vigente, no afa de se salvar ‘foge

. Questiona a importância dos homens: “Por isso ando às avessas...

Ando a seguir um cão. . ” Segue na contra mão em busca da animalidade reprimida no ser

humano.

A promessa de prazer se dilui em meio as frustrações : “Já não te amo.

Sob este desabafo pulsa a ansiedade deEstou ainda a espera. Estou a espera que nasças.

mulher, seu ventre clama pelo filho amante. Sina que a remete à imagem da Grande-Mãe:

geradora do rebento viril que lhe roubará a virgindade. Virgindade esta a que Branca parecia

estar fadada, a despeito de sua “promiscuidade” sexual:

“ Senti então que a flor da minha sensualidade abruptamente se fe

Desanimada em sua trajetória,

personagem símbolo da esterilidade da civilização Ocidental - eunuco repleto de pseudo

espiritualidade e vazio de sexualidade, como já lhe prenuncia o nome:’

O anjo surgiu na figura de um rapaz esguio cujos vinte e cinco

anos apenas tinham alongado a imatura delicadeza do seu formato

de adolescente que rematava uma coroa de encaracolados cabelos

onde brilhava o ouro solar que rompe o couro cabeludo dos nor-

99 8

Ibidem, p. 22
8 Ibidem, p. 62
9 Ibidem, p. 24

cos como um insofrimento de sol por entre as brumas. Nos seus

dos bons sentimentos” 7

na Inglaterra conhece o Anjo,

chava para preservar algo que em mim permanecia inviolável. ” 9
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olhos faiscava um azul água marinha e na sua boca entreaberta

pousava aquela perpétua interrogação das pessoas persistente

mente maravilhadas.

A descrição plástica do Anjo: cabelos de ouro solar e olhos de mar,

não é gratuito, pelo contrário, o inventário formulado pela instância narrativa desse perfil

revela outro propósito além do meramente palimpsesto de Apoio. Ao revés, extrapola-o. O

jogo de luz e beleza que emana da personagem angelical induz a uma terceira figura: Lúcifer.

Nome este que realiza secretas potencialidades no plano semântico, principalmente se calcado

na combinação dual: beleza e luz.

Sem observar prioridades na exposição de motivos que demonstrem a

afirmação acima, é pertinente encetar pela via etimológica. O lexema lucífero alicerçado sobre

o substrato semântico latino faz referência à luz, cujo paralelo no texto traduz-se pelos

termos ouro/solar, ambos reforçando a idéia de elementos luminosos.

Corrobora, ainda, com a dedução provável,a imagem interceptada pela

sobreposição da silhueta do Anjo-personagem à do Anjo-infausto profetizado por Ezequiel:

perfeito na beleza... o teu vestido estava ornado de toda a casta de

pedras preciosa : o sárdio,o topázio, o jaspe, a crisólita, a corne lina,

o berilo, a safira, o carbínculo, a esmeralda e o ouro, tudo foi empre

gado em realçar a tua formosura. ” 11

10 Ibidem, p. 83
11 Antigo Testamento, Cap. 28, v. 12:13

“Tu considerado o selo da semelhança de Deus cheio de sabedoria e

n 10
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A resplandecência e o belo trespassam as descrições, insinuando uma

fusão entre os Anjos, nos planos laico e sagrado.

III. 3 - Subversão da versão mística : o sagrado é profanado

A hipótese que se pretende demonstrar: Anjo ficcional é o anjo

obra, a opção do nome inspira-se na passagem apocalíptica profetizada por São João, nos

versículos 7:12:

“O dragão é vencido por São Miguel. E ouve no céu uma grande batalha:

Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão com os seus

Anjos pele javam contra ele, porém estes não prevaleceram, e o seu lugar

não se achou mais no céu. E foi precipitado aquele grande dragão, aquela

antiga serpente, que se chama o demónio e Satanás, que seduz todo mundo

e foram precipitados com ele os seus anjos. E ouvi uma grande voz no céu,

que dizia: Agora foi restabelecida a salvação, e a força, e o reino do novo

Na estrutura do romance, Miguel, então amante de Branca, trava uma

luta contra o Anjo, a fim de desmascarar a sua homossexualidade, e, por via oblíqua, resgatar

lucífero, encontra respaldo na escolha do substantivo próprio Miguel, e não outro como

Carlos ou Roberto, àquele que se oporá ao Anjo. O arbitrário, certamente, não cunha a

12 Livro do Apocalipse, Cap. 12, v. 7:12

Deus, e o poder de seu Cristo; porque foi precipitado do céu o Satanás. ” 12
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a sua condição de amante de Branca. Nesse combate frontal e anal o Anjo é arremessado ao

chão, ficando numa posição ínfera:

“Num salto felino, Miguel alcançou-o [Anjo], até que resvalaram os dois,

prosseguindo no chão um pornográfico corpo-a-corpo, de inebriados luta

dores [ ] Ele dominava o Anjo. [ ] Levanta-te - ordenou-lhe Miguel com

desprezível autoridade - Assim, no chão, ficas mais parecido com o réptil

que és.

Do fragmento bélico examinado em paralelo ao trecho hierático resta

indubitável a repetição da cena bíblica: êxito do arcanjo Miguel sobre o maligno dragão, que

ao nível da obra examinada traduz-se em réptil.

Se de um lado há mimese da versão sagrada, de outro há sutil ruptura quanto

ao perfil de cada um dos gladiadores na textura do romance: o personagem Miguel é um

, vencido pela droga e subjugado pelo“homem espoliado da sua convicção de herói

sexo, enquanto que o Anjo, seu antípoda, resplandece. É uma “luz que varria as trevas do

A inversão, contudo, é um jogo enganoso. Num primeiro momento, a

imagem do sagrado (Arcanjo Miguel) é profanada (Miguel) e num outro lance de espelho, o

profano é consagrado.

Subverter, simplesmente, parece não ser a performance da Autora, é

preciso desdobrar a subversão, trazer à tona o avesso do avesso, sob pena de se incorrer

13 Natália Correia. In/1 niadona, p. 182
14 Ibidem, p. 149
15 Ibidem, p. 84

u. 14

9? 13

mundo”15
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numa ilusão de óptica. Rastrear-lhe a intenção é desvendar a estratégia maquinada: des-

sacraliza o divino, outorgando-lhe um cariz profano e, num volver de olhos, glorifica o

profano, a fim de promover o regresso do cosmos ao caos(?).

Assim, é que o Anjo assume a ideologia do disfarce. À primeira vista, o

Anjo ficcional é o antitético do anjo profetizado por Ezequiel: Lúcifer parece glorificado

perante os homens. Sob um olhar perscrutativo, todavia, a besta se revela.

“O Anjo era uma anamorfose. - Ele quis que [Branca] o visses de frente.

Miguel procurou determinado ponto oblíquo e viu a forma monstruosa

Deformar para destronar o que parece incontroverso é assumir uma

postura literária eminentemente fecunda. É resgatar a imagem perdida e estilhaçada. Nesse

processo de reflexão e ruptura umbilical, via recorte feminino, a persona poética de Natália

Correia toma rédea da palavra e disfarçada de ventríloqua faz-se manifestar na voz de Miguel:

“Disse-te que andava a seguir um cão. Talvez tivéssemos perdido o nosso

centro por acharmos natural que os cães nos seguissem. Tratava-se, pois,

de inverter a situação o que permitiria corrigir um desvio na direção natu

Opera-se nesse momento uma fusão - autora e personagem unívocos

esse descompasso promovem uma cisão na rota social pré-estabelecida.

16 Ibidem, p. 174
1 Ibidem, p. 148

na angústia de constatarem a distância do homem civilizado e sua natureza animal. Face a

[mas] que tinha uma proporção natural quando vista de face. ” 16

ral do homem. "l;
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Assim meditam uníssonos:

“Eu queria atinar com o que quer que fosse que nos roubara a

18ternura capaz de juntar os pedaços do mundo que nós éramos. ”

Esfacelado o ser, esfacelado o homem, a ternura que promovia a liga

entre os pedaços foi roubada. Dor que atingia também Branca, que frustrada e nauseada pelo

turbilhão do velho mundo, do fluir e do refluir de sombras humanas, do ir e vir a lugar

nenhum, do sexo mecânico, decide voltar a Briandos como justificativa para redescobrir o

valioso que se perdeu. Numa tentativa de resgatar aquilo que intuía como força propulsora da

vida: “ ser amada e amar na vertigem de ser amada

O regresso engendrado por Branca, à semelhança do herói de ítaca,

ocorre num mundo ínfero, o dele no mar poseidônico e o dela, na civilização ocidental

decaída. E, Briandos corresponde a expectativa do retomo mítico:

paradisíaca e que trazia à superfície uma intacta forma

Aqui, na pacata região das vinhas, as bacantes finalmente apossam do

espírito de Branca - versão remota da filha da Grande-mãe, que irrompe das profundezas da

lama ctônica para se associar à sua prole, desvelando, assim, o ser dúbio que é a mulher -

geradora da vida e administradora da morte:

,, 19

18 Ibidem, p. 149 
19lbidem, p. 58
20 Ibidem, p. 130

“ um lendário continente que se afundara em plena idade

de existir, excessivamente simples para ser real. ” 20



“ - Vai!... Vai!... chegou a hora! Vai unir-te às humilhadas filhas da noite,

tuas irmãs! Ao som dos tambores do sangue ide acordar a Grande-Mãe!

Quebrai o vidro tumular em que o tirano coroado de louro aprisionou a

lhas do instinto! Lançai as ágeis cadelas de Lyssa aos calcanhares do dês

pota solar! Que seu poder decline e o cadáver seja de novo oferecido à

fertilidade. Sob o signo desse vaticino é que Manoel - filho de Briandos, concebido em suas

águas é imolado. Destino associado ao de Cristo, que na condição mística de Emanoel veio

à terra, nascendo sob o auspício do batismo, para ser o cordeiro de Deus.

leito aquosamente

amniótico da terra e a ela ligado pelo veio umbilical lenhoso :

“ Ergueste e noto que esse movimento arrepia as escamas prateadas do rio.

Assim como estás com as pernas afastadas, cingindo com as mãos os quadris

enxutos pelo sol, dir-se-ia que as tuas fibras ainda não se desprenderam com

pletamente da terra. Que te fundes nos arbustos lenhosos, onde geme o velho

espirito das floresta incendiadas e que aterra te reclama nessa posição o

sua augusta ira! Chegou a hora! Libertai a fúria exilada nos cristais do

seu sono milenário! Chegou a hora! Com o tirso do ódio excitai as matj

21 Ibidem, p.17
22 Ibidem, p. 8

Fundir mãe e filha implica num ritual de morte e vida, de sacrifício e

Manoel é o cordeiro imaculado, forjado no

vingativa rapina das bacantes! ”21

o primitivo estatismo vegetal. ”2
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É imagética a descrição: água e árvore assimilados num único

olhar. Amálgama que liga as virtualidades da criação ao símbolo da eterna regeneração do

cosmo, pois que o líquido é o reservatório de todas as possibilidades (precedendo toda a

forma e criação) e o lenho é o signo da ressurreição eterna.

Sob o signo desse ritual, Manoel - ser primitivo, abençoado

pela inocência, amante puro de Branca, é sacrificado, seu sangue rega a terra para que uma

nova vida se engendre. O ciclo - degeneração/regeneração e morte/nascimento, é inexorável,

possibilitando, daí, o renovar do elemento feminino.

Talvez, nessa obra de árduas paixões, a proposta da autora se

faça revelar: ascensão de sentimentos primitivos versus queda do racional apolíneo, em

progressão dialética.
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CAPÍTULO IV

INTERSECÇÃO POSSÍVEL

Olhar personalíssimo do labirinto



54

IV. 1 - Cotejo entre as produções literárias examinadas

Da leitura às obras - A casa da paixão e A Madona, a primeira

produzida no seio pátrio por Nélida Pinon e a última, nas terras portuguesas por Natália

Correia, depreendem-se pontos de confluência e divergência. Entretanto, o propósito dessa

monografia limitar-se-á a demonstrar que a estrutura do labirinto, como via de acesso à

imagem feminina forjada pela Natureza, é a pedra basilar dos romances comparados.

Demonstração que se fará através do enfoque do discurso e da história, segundo

nomenclatura de Todorov.

A produção experimentalista se caracteriza pelas múltiplas visões e

inúmeras versões, desde a linha individual psicológica até o horizonte coletivo sociológico,

correspondendo ao tipo de texto que resulta da concepção de obra aberta. Nesse sentido

trafegam A casa da paixão e A Madona, visto ser comum em ambas o desvendar, nos

intrincados meandros dos tabus, interditos e convenções sociais e da sintaxe.

Corrobora com essa inferência, de um lado, o seu caráter linguístico e

formal, ao imprimir a arquitetura de Dédalo à estrutura respectiva. Nesta, sua linguagem é um

constante tecer de véus. Sua impenetrabilidade é o índice do medo e da liberdade. A leitura é

um eterno tatear entre as paredes sinuosas do labirinto, é um processo de descobrir uma

realidade mascarada. O leitor nesse jogo serpentino, proposto pela escritura experimentalista,

é o voyeurista que transita por uma sucessão interminável de câmaras secretas em direção à

cela em que a provável verdade seja revelada.
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Por outro lado, a simbologia pilar que sustenta os enredos é análoga a

que determina o sistema linguístico, isto é, o labirinto, cuja concepção mítica constitui-se

na visão do divino como a estrada que o iniciado deverá trilhar, a fim de salvaguardar-se do

poder aniquilador da morte. Estrutura esta de origem arquetípica, cujos traços se compõem

principalmente:

do ritual da iniciação;

do ritual presidido pelo herói, e

do sacrifício do elemento nefasto.

Tais momentos serão analisados a seguir, tentando demonstrar que as

escrituras das obras cotejadas são regidas pelas mãos de Dédalo, e que os respectivos

enredos, apesar de distintos, guardam a presença desse tripé mítico e, contudo, subvertido.
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IV . 2 - Labirinto - visão mítica e psicanalítica

A escolha pelo recorte se deve à compreensão do que seja esse espaço

mágico:

“O labirinto é, essencialmente, um entrecruzamento de caminhos, dos quais

alguns não tem saida e constituem, assim, impasses. No meio deles é mister

É, portanto, característica do labirinto a inscrição de um complexo

emaranhado de veredas no menor espaço possível, com objetivo de retardar ou interceptar a

chegada do viajante ao centro do que deseja atingir. Esse olhar particular é inspirado

admitindo o acesso ao centro mediante uma viagem iniciática, ora coibindo seu acesso ao não

qualificado.

O almejado espaço nuclear, do qual as múltiplas rotas se ramificam , é

reservado somente àquele que através das provas de iniciação triunfa sobre os obstáculos,

demonstrando ser digno à revelação dos mistérios.

No campo mítico, a origem e construção do labirinto se deve a

determinação do rei de Creta a Dédalo, um ateniense de personalidade apolínea dotado de

capacidade inventiva e sabedoria de logos, a fim de sanar uma sombria, mas execrável

consequência: o minotauro.

1 Conceito encontrado no Dicionário de Símbolos de Jean Chavalier e Alain Gheerbrant, p. 530, extraído de 
BRIV, 197.

originalmente na estrutura da caverna, cujas possibilidades são dicotômicas e paradoxais: ora

descobrir a rota que conduz ao centro dessa bizarra teia de aranha.
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Do fruto dos amores extraconjugais de Pasifae com o touro sagrado

surgiu o disforme minotauro - cabeça de touro e corpo de homem. Monstruosidade esta que

seu esposo, o rei cretense, precisava desesperadamente ocultar aos olhos humanos.

Sob o aspecto psicológico, o encerramento da abominável criatura no

ocultamento da verdade perversa no subconsciente do monarca.

Aliás, é somente no labirinto do “id”, que a ignóbil dominação de Minos permanece viva, de

vez que prefere reforçar o recalcamento de sua sabedoria a nutrir seu arrependimento

inconfessado, mediante a aplicação de um raciocínio falsamente justificador. O que o toma

incapaz de reconhecer seu erro e renunciar às imolações infligidas aos atenienses.

As condições tirânicas impostas são substituídas, assim, pelo tributo

simbólico destinado a alimentar o monstro, mediante o sacrifício anual de catorze jovens

atenienses. Teseu, discípulo de Apoio e herdeiro do trono de Egeu, decide se opor a

dominação exercida pelo déspota cretense, combatendo abjeta criatura.

Na linha psicanalítica, o labirinto e o ser taurino que o habita

constituem o subconsciente de Minos e, por via obliqua, dos homens. O ser bestial que ali

secretamente reside significa as tendências das paixões que subjugam a razão.

Deveras, corredores sinuosos conduzem o homem ao interior de si, a

uma espécie de santuário interior e oculto, no qual resta locado o mais ignoto do ser.

Intimidade esta que se constitui nas profundezas obscuras e desconhecidas do inconsciente.

Sob o olhar preconcebidamente masculino, a besta cinzelada na figura

híbrida: cabeça de touro e corpo humano, revela ser o homem dominado pela sua

animalidade, lascívia e libido desenfreada, que em última instância corporifica-se na figura da

labirinto corresponde ao
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mulher. Aliás, o elemento taurino é reconhecido, sob o aspecto zodiacal, como o regido por

Vénus, a genitora, palpitante de carne e de rubro sangue, plena e vibrante de emanações

telúricas.

simbolismo da matéria-prima,

assimilável à Terra-elemento, pois configura-se na forma de uma massa estática, de formas

vultuosas e ventral, em que reina a lentidão, quase à imobilidade. ícone do hiperfeminino,

abominado pelos idólatras de Apoio.

Avalizado pela mitologia grega, justifica-se, portanto, o necessário

combate e exterminio do minotauro pelo herói apolíneo , posto que só através do

aniquilamento das paixões, o homem ascenderá ao Olimpo. Versão, inclusive, apropriada

pelos cristãos, ao determinarem o sacrifício da carne como via de ascensão do espírito.

Da concepção eclesiástica à praxe sociológica, a passagem foi

incontinenti. O cristão fez-se um ser dual, dividindo-se em corpo e alma, imprimindo à

criatura masculina o selo do espírito e à feminina, o estigma da carne. Tomando-se a si como

Sujeito e fez da mulher, o Outro, símbolo do mal, do pecado, do diabo.

A corrupção do modelo feminil pelo olhar varão, permitiu e justificou

direito de ser. É nesse sentido que as

personagens Branca e Marta sabotam a versão mítica, subvertendo-a mediante a imolação do

espírito, simbolizado pelo Anjo e pela figura do Pai, respectivamente. E, consequente

veneração do corpo.

que a mulher fosse subjugada, sacrificando-lhe o

Ao signo de touro associa-se o
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IV. 3.1 - Discriminação sexual escamoteada nos meandros da linguagem

“Ab initio”, quanto à forma, percebe-se que as obras em pauta são

herméticas e de difícil decodificação, porque suas escrituras renunciam a linearidade do

pensamento cartesiano e optam pelo caos da associação de idéias dirigido e manipulado pela

memória da protagonista Branca, em A Madona, bem assim, pelos passos flexuosos de

Marta, em A casa da paixão. A anti-sintaxe é a tônica das obras e a retidão tradicional é

deposta. A desordem se instala. Eclode uma nova postura linguística.

Sob este ângulo é pertinente inferir que as produções examinadas são

fundadoras. Refletem plenamente o pensamento de que a “transformação de uma visão de

mundo deve ser feita através da transformação do próprio modo de se representá-lo

relação do estético com o ético, Pinon não é excludente, mas sim totalitária:

“A minha colocação do estético já fundiu-se ao ético. É ético para mim escrever

bem , denunciar realidades que não foram denunciadas, trazê-las à tona. Acho

que este é o melhor modo de servir ao homem, é subverter, dilacerar a sintaxe

oficial (...) Escrever bem é manipular a língua e, quando você manipula a

ít3língua, você cria linguagem.

2 Naomi H. Muiúz, in^is viagens de Nélida Pinon, a escritora, p. 21
3 Nélida Pinon, apud Naoni H. Muniz, in/ls Viagens de Nélida, a escritora, p. 20

” 2 Nessa
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Essa atitude contestatória, traduzida principalmente pelo tergiversar

dos cânones gramaticais, reflete a posição assumida pelas feministas, filhas de Simone de

Beauvoir e Derrida. Isto porque segundo Freud, e posteriormente interpretado por Lacan, a

posição “inferior” da mulher foi autorizada pela linguagem. A diferença sexual e, por

corolário, social, está no pensamento legitimado e veiculado pela cultura de cunho

eminentemente masculino.

Em face das desigualdades sistematicamente instituídas de diferença de

gênero, consoante assertiva lacaniana, a mulher está em significativa desvantagem. Com

efeito, sendo dados incompatíveis, o poder e a feminilidade, o componente semântico da

dominância é masculinizado e a inferioridade da mulher é codificada na linguagem, de tal

modo que a igualdade entre ambos se tome inconciliável.

do vocabulário em inglês e outras línguasEstudos linguísticos

constataram que as codificações apontam para a inferioridade feminina. Assim, a alteração

de gênero, em determinados vocábulos são assimétricas, ou seja, em vez de conservar o

mesmo conteúdo semântico, revelam discriminações. Por exemplo, “Senhor” - vocábulo que

conota dominância e controle; enquanto, “Senhora” , ao invés de manter essa conotação ,

remete a uma posição de submissão. Outro exemplo clássico, não deixando margem a dúvidas

propriamente humano é ser masculino. No caso, não é tanto que a linguagem codifique

implicitamente inferioridade da mulher, quanto valoriza demasiadamente o que é masculino.

homem”

“evolução do

, “direitos do homem” e expressões semelhantes, todas indicam que ser

de sexismo linguístico, é o emprego genérico do termo “homem”. Daí



62

Por conta dessa concepção, a determinação da mulher de resgatar a

fala, por si só, não é suficiente para se colocar em condições de igualdade, porque o feminino

como sinónimo de impotência acha-se inscrito e institucionalizado na linguagem. Mera

substituição de vocábulos por novos não resolve o preconceito sexual, porquanto sua

estrutura condiciona gênero hierarquizado. Então, independentemente de novas palavras, as

mesmas relações assimétricas acabarão por se reconstituir. Nesse sentido já observava o

fundador da linguística estrutural, Saussure, quando usava o exemplo do jogo de xadrez para

ilustrar a relação dos interlocutores com a linguagem. As peças do jogo não têm valor em si

mesmas, sua importância depende, ao invés, de sua posição no tabuleiro, isto é, de suas

relações com outras integrantes.

Desta forma, não surpreende que a mulher não identifique sua voz em

tal linguagem. Nenhuma cunhagem de novas palavras ou erradicações de antigas pode dar-lhe

eloquência. Por essa razão, se justifica o mutismo das genitoras de Marta e Branca, criadas e

amordaçadas pela sintaxe androcrática.

IV. 3 .2 - Flexuosidade da escrita como apelo verbal

O silêncio ou a inexpressividade da fala da mulher foram analisadas por

Derrida - em eco à idéia de Lacan -, no sentido de que a feminilidade e a masculinidade estão

inseridas nos significados das palavras. É no sentido de subverter a ordem hierárquica do

símbolo que oferece estratégias imitativas das falhas e inconsistências no pensamento
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falocrático. Tais “erros” equivalem as fascinantes negaças e inversões da desconstrução para

abalar a estabilidade do Pai.

Nessa rota, envereda então a mulher em busca de uma escrita que a

libertasse dos grilhões da linguagem patriarcal. Pelo ato da escrita ela pode resistir ao papel

que lhe é atribuído na corrompida esfera simbólica e pensar-expressar entre as palavras,

percorrendo trilhas tortuosas traduzidas pelas frestas e lacunas dos significados.

Por esse motivo, e não por mera coincidência, que as protagonistas de

A casa da paixão e A madona resgataram a voz. Depuseram o trajeto retilíneo do falo.

Empreenderam uma via serpenteante (Marta) e espiralada (Branca).

A busca, no entanto, não ocorre apenas no sistema de símbolos

codificados, extrapola-o. O caminho não é fácil ! Quanto mais a iniciada procura, mais ela

pode achar-se vagando, à deriva e perdida em um labirinto. A saída será uma espécie

diferente de experiência. Bem além dos muros proibidos da lei-linguagem do pai. A

alternativa traduz-se pelos meandros do corpo. Solução de que se valeram Nélida Pinon e

Natália Correia nas produções examinadas.

sinuosidade de cada fresta da linguística masculina alinhavada ao perscrutar de seu corpo e

sua relação com outros corpos. Talvez assim se justifique a escritura coleante e sensual

imprimida nas obras . Leitura que se procede flagrante principalmente em A casa da paixão.

Em face disso, o leitor precisa ser um iniciado voyeurista, que sonda as

ardilosas trilhas da escritura, percorrendo em meio a labirintos do escrito e do expressável,

A fertilidade, portanto, da voz feminina borbulha e eclode na
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dos fatos e das idéias, a procura de uma possível saída, que se encontra no nível do não

escrito e do inexpressável.

Esta postura decorre da subversão dos pressupostos do autêntico e do

real. Questionar a veracidade através dos emaranhados do sistema verbal leva o leitor a

romper com a versão estereotipada de mundo e remete-o ao inteligível.

Com efeito, A casa da paixão e A madona forçam a arte até seus

limites: desarticulam as convenções do romance para inquirir sua essência e explorar suas

possibilidades, ultrapassando os pontos de tensão. Pela desconstrução, propõem uma forma

alternativa, usando diversos estilos para compreender seus contextos históricos e culturais,

que são percebidos muitas vezes numa dimensão caótica - surrealista, sem fronteiras

distintas, na procura da natureza da linguagem que tenta aflitamente reagir à ilusão da

realidade.

Os discursos respectivos estão preocupados com o desvelamento da

complexidade do “eu”. Procura-se uma nova óptica e, consequentemente, uma linguagem

inusitada capaz de refletir de modo mais fiel as contradições e o “ilogismo” do universo

íntimo das personagens femininas.

Nessa aventura, convidam o leitor, após detonar as estruturas

traçados, enquanto sãotradicionais, à busca de novas bifurcações e cursos a serem

percorridos.
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IV. 3.3 - Caos temporal: espaço de auto-compreensão

É o caso da narração de A Madona, cuja progressão linear e dramática

é comprometida e substituída pelo imbricamento de episódios aparentemente desvinculados.

São oscilantes os níveis temporais: o pretérito perfeito se mescla com o presente e o pretérito

imperfeito, ocultando a temporalidade em brumas . O olhar do leitor é desfocado pela

velório descrito no capítulo primeiro trata-se do de Manoel ou do de Gil (pai de Branca).

Isto porque os enredos mais díspares se mesclam, interpenetrando-se e traduzindo o próprio

ritmo da temporalidade em que se processa cada uma das experiências de Branca.

Os sintagmas sucedem de modo conturbado , a sintaxe ortodoxa é

solapada, a compreensão toma-se inacessível, isto porque o texto é concatenado pela

orientada pela memória emotiva da protagonista que fixa no presente se projeta ora para um

passado remoto ora se desenrola na vivência de uma lembrança presentificada.

Nessa trajetória, as analepses não são pontuadas de modo a marcarem

claramente o fim de um nível temporal e o início de outro. Ao revés, o discurso passa a narrar

abruptamente acontecimentos diegéticos pretéritos e a estes articulam segmentos diversos

com temporalidades divergentes até, tecendo um caleidoscópio temporal e de impressões.

As justaposições, as descontinuidades e interpenetrações cronológicas

imprimem à narração um cunho anacrónico e irracional, de difícil interpretação, refletindo o

logicidade interna da personagem. A compreensão das experiências vividas é dirigida e

“névoa” , a ponto de numa leitura preambular não se saber ao certo, por exemplo, se o
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labirinto em que caminha

desesperadamente descobrir a estrada que lhe permita encontrar-se.

Revela-se, desta feita, a narração, que os caminhos são tortuosos, de

sinalizações precárias, quando não dúbias, levando-a, juntamente, com o leitor a falsos

percursos, carecendo retornar várias vezes aos pontos referenciais anteriormente localizados.

O caos no nível cronológico se deve ao mecanismo do monólogo

interior de que se vale a narradora para reconstituir num único plano o acontecido,

atualizando-o, através da evocação da memória. Procura a narradora, mantida a distância do

tempo da escrituração-memorização e do tempo das experiências, colocar na instância do

racional as complicações vividas, mas até então não sopesadas.

Note-se que a compreensão, apesar de integral, não é absoluta, pois

que a revisão do passado se dá sob o olhar unilateral e subjetiva da narradora, vez que o foco

é em primeira pessoa. As falas de terceiros, inclusive, se filtram sob o crivo da voz da

reforçando a teoria da Autora de que não há certezas e sim pontos de vistas, ou melhor, de

que o labirinto é a via.

Realmente, considerando-se que a personagem não elucida todas as

vertentes da realidade, restam silêncios que não são revelados, dúvidas que se perpetuam na

escrita, enfim, múltiplos são os caminhos não sondados.

Desta forma, logra êxito a persona poética de Natália Correia ao

demonstrar que a imagem feminina, canonizada há mais de dois milénios, carece de revisão. A

versão imposta pela concepção patriarcal toma-se, logo, questionável! 11

a psique de Branca, que perdida em suas memórias, tenta

narradora. Assim, o leitor apreende a “verdade” dos fatos na visão parcial de Branca,
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IV . 3.4 - Foco narrativo - imbricamento de criador e criatura

Sob esta lente, Nélida Pinon é cúmplice de Natália Correia. A despeito

de viver em continente diverso, sua visão quanto a relatividade do perfil feminino coincide

com a da escritora além mar.

O microcosmo constituído em

que naquela a alegoria dá o tom. Em outras palavras, a leitura do romance português

passos de Branca, dando-lhe a sensação de que testemunha pari-

passo os fatos. Na obra nacional, contudo, remete aquele à poltrona do teatro em que

encenam Marta, o pai, Antônia e Jerônimo., relembrando remotamente o gênero aristotélico

do drama.

Essa impressão captada pela sensibilidade do leitor, talvez se deva não

tanto à focalização heterodiegética, mas principalmente pela natureza singular da construção

dos espaços e personagens. O romance nacional descreve um mundo insular, em dimensão

deslocado poucos graus do mundo empírico.

O que legitima sua autoridade como postura de questionamento,

quanto ao conceito viril sobre o que é ser mulher, são as relações que permeiam as

personagens. As paixões dominam e ditam os comportamentos, moldando as personagens ,

tal qual marionete ao fio invisível.

transporta o leitor aos

difere do elaborado em “A madona”, pois que nesta a verossimilhança é patente, enquanto

“ A casa da paixão”, no entanto,

diversa do mundo pragmático, poderia se afirmar até que retrata um universo virtual,
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A narradora, acoplada à persona poética de Nélida Pinon, cumpre na

ficção o papel de mão condutora, porquanto articula os passos e a direção de cada um dos

atores. Sua ubiquidade traduz-se pela visão “ por detrás”, segundo nomenclatura de Pouillon.

A escrituração, não obstante expressar-se predominantemente na terceira pessoa, “ A casa da

paixão” escamoteia, em verdade, uma visão próxima à primeira.

Deveras , a instância narrativa, apesar de carecer de um rosto, não é

neutral, ao contrário, reveste-se do caráter interventivo, ora manifestando juízos de valores,

ora vocalizando-se via discurso indireto livre os pensamentos e sentimentos das personagens.

De um lado, esta voz dual, fruto da contaminação da voz da

personagem na do narrador não é simples nem acidental , ao contrário, denuncia o recorte

indubitavelmente feminino e feminista da questão travada na obra. Quase se poderia ousar

afirmar que o discurso comportaria com muita propriedade a focalização “aderida” , face ao

seu aspecto intimista e estreita proximidade entre a visão de mundo expressa por Marta com

a propalada pela escritora.

De outro lado, o ciciar da escritora quase se faz ouvir pelo leitor atento

aos murmúrios, à semelhança de Marta em relação aos vaticínio de sua falecida mãe.

Autora empirica ?

No horizonte do explícito essa assertiva é impertinente, sem nenhuma

fundamentação literal, porquanto criador e criatura não se confundem. No plano do

subjacente, da impressão, contudo, as máscaras caem e a face da autora se revela. Conjectura,

aliás, autorizada pela mesma:

Haveria proposital confusão entre o narrador/personagem com a
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“As personagens são criaturas que se encostam na sua pele, repousam

em sua companhia, comem do

Esse despir revela, mais uma vez, que não há verdades absolutas, mas

versões. O jogo de personas induz novamente à figura do labirinto enquanto espaço

cambiante.

O mesmo sucede em “A madona”. o labirinto nas trilhas da escritura

experiências vividas por Branca se presentificam numa viagem anacrónica. A somatória dessa

multiplicidade, gerada pelo esfacelamento, cria uma imagem integrada das realidades.

É esta pluralidade que açula no íntimo do ser a inquietação e o desejo

de síntese, fusão dos fragmentos numa proposição nova que retenha o que neles há de

legítimo e os articule mediante

sujeito.

A síntese é a proposta intrínseca e subjacente nas obras em exame. Sua

conquista toma-se o fio condutor nos diversos caminhos sugeridos. Assim se , de um lado, as

inovações e invenções estéticas são apresentadas do ponto de vista reflexivo sobre a condição

da mulher e de sua visão imersa na dimensão masculina. De outro , o imiscuir-se à exaustão

interaja a multiplicidade de personas femininas cunhadas ao longo da história da humanidade.

4 Nélida Pinon, apud Edla Van Steen. Viver e escrever, Entrevista. 1982, p. 18

seu prato, refletem a visão de mundo

um novo olhar: uma perspectiva do perfil feminino como

nas inte-relações triádica - a ficção, o mito e o místico, reflete a busca de uma fusão que

reproduz-se nos estilhaços do espelho, reflexo da realidade. Em cada fragmento, as

que se forja provisoriamente ao longo da narrativa”*
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As aparentes contradições (tradicional versus emergente) inerentes às

produções, abrem um espaço para se discutir como elas re-criam os significados e articulam

as diferenças, propondo uma nova alternativa de representação da mulher no campo social-

viril. Representação esta, porém, longe de ser definitiva, irretocável e estática, em verdade,

se traduz em uma síntese dinâmica: promessa de tese numa propulsão dialética. Nessa

empresa a mulher não se coloca numa posição antitética ao homem, pelo contrário, a ele se

permeia forjando uma nova identidade, mais próxima de si:

realidadeNessa empreitada, onde

multifacetada, o leitor encetado não se vale mais do raciocínio cartesiano, ao revés,

representações.

Por fim, se caminhar nas encruzilhadas do labirinto é pré-requisito à

iniciação como restou demonstrado até aqui, o sacrifício também o é. Nas produções em

exame, a expiação do poder masculino é substituída pela imolação da estrutura linguística

clássica, tão dominante e dominadora quanto o sistema patriarcal estratificado. Através do

comprometida, dando ensejo não só a uma disposição inusitada do significante, como

outorga uma nova visão de mundo.

5

6
Natália Correia. In, A madona, p. 267
Nélida Pinon. A casa da paixão, p. 86

a verdade é arbitrária e a

instrumenta-se da percepção dionísica, porque esta é o único elo entre o “autêntico” e suas

“ Não sou [Marta] mais ingénua. Sou mulher de dois homens. ”6

“ Vou [Branca] partir contigo. Contigo Miguel. Meu filho e amante. ”J

holocausto, a condução coercitiva pelo fator racional - começo, meio e fim, fica
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Alinhavados o mistério da iniciação e a imolação da estrutura da língua

institucionalizada, o leitor imbuído do medo inicial de se perder nos vários níveis da exegética

labiríntica, fínalmente alcança a liberdade de visualizar a proposta do texto no horizonte do

provável.
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IV. 4.1 - Mãe e filha numa mesma temporalidade

IV .4.2 - O tempo numa projeção espiral

IV. 4.3 - Trajetória iniciática: Branca, em terras estrangeiras e Marta, em seu corpo

IV. 4.4 - Sacrifício é a moeda carôntida
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IV . 4.1 - Mãe e filha numa mesma temporalidade

protagonistas, no plano do enredo, à caça do que lhes é autêntico. Engendram essa viagem

em meio ao labirinto, através do processo iniciático que, grosso modo, consubstancia-se num

borboleta. Marcha em que o indivíduo, prisioneiro das instituições, luta pela liberdade de ser

o que é ou crê ser.

A despeito da postura de questionamento que ambas personagens

assumem, o propósito de cada uma cunha-se de particularidades que as distinguem: Marta,

em A casa da paixão, trava uma luta contra a figura paterna - versão sociológica da

sociedade patriarcal-cristã dominadora, para resgatar a sua condição de ser humano,

enquanto, Branca, no romance português, engendra um combate silencioso contra o Pai

introjetado para desnudar-se da imagem estigmatizada da mulher.

Aparentemente paradoxal,

comparados, na verdade, se revelam afins, sendo a produção literária nacional gênero, do

qual a de lusa criação , espécie.

Assim, a ausência da figura materna é significativa nos romances

examinados, considerando que o mutismo é a expressão da condição social da mulher. Por

essa razão, a genitora de Marta é nati-morta e, de Branca é destituída de voz.

Peregrinação homóloga ao percorrida pela sintaxe trafegam as

a temática abordada nos entrechos

trâmite heroico - empreendimento do vir-a-ser. Trajeto de metamorfose: de crisálida à
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Silêncio, apesar de definir-se como o estado em que se cala, marca,

entretanto, a presença prenunciai da nova mulher. O silêncio, ao contrário, da privação do

falar, retumba como um grito contestador. Revela-se como uma força, ora de defesa:

“ minha mãe [de Branca ] exalou um suspiro. Eu percebia

que pouco se lhe dava que as águas tivessem soterrado a

isso representava uma grande dor de cabeça para o

meu pai, para decidir secretamente não dar a minima

Ora de vingança:

“ mas cuidado com a filha Marta, ela é o meu espinho

na terra, o que eu não fiz ela fará, o prazer que não

8terei conhecido, ela conhecerá com algum estranho.

Numa linha mítica evolutiva é possível ordenar Marta/Branca à frente

de seus substratos matemos, sem, contudo, deixarem de ser a mesma entidade. Mãe e filha

são por certo uma única e mesma identidade: a mãe, no horizonte progressivo-dialético, é a

filha em seu estágio primitivo, e a filha é a sua projeção no espaço emergente.

Nesse sentido corrobora Jung, ao analisar o mito:

“ Deméter e Cora, mãe e filha, ampliam a consciência

feminina tanto para cima como para baixo. Elas lhe

7 Natália Correia. A rnadona, p. 30
8 Nélida Pifion. A casa da paixão, p. 69

nossa vinha da beira rio porque bastava ela saber que

importância ao caso. ”7
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acrescentam uma dimensão “mais velha e mais jovem ”,

[ J e alargam a mente consciente estritamente limitada

confinada no espaço e tempo, oferecendo-lhe sugestões

de uma personalidade maior e mais abrangente[ ] Por

tanto, poderíamos dizer que toda mãe contém a filha em

si mesma, que toda filha contém a mãe e que toda mulher

se amplia para trás, em sua mãe, e para frente, em sua

IV .4.2-0 tempo em projeção espirai

Os romances em questão ilustram essa continuidade essencial inspirada

no mito sacro da fertilidade, que devolve a concepção do tempo cíclico à ficção.

Deveras, o ritual da fertilidade ancora-se antes num conceito circular de

tempo do que num conceito progressivo. Nas sociedades primitivas, o tempo é encarado

antes que tudo como uma maneira de dividir o ano individual em lugar de um acúmulo de

esterilidade, da vida e da morte, num eterno renascer.

Essas representações imitativas do processo cíclico da natureza, foram

apropriadas e separadas de seu ritual de origem, ficando sujeitas às exigências de cunho

9 Cari Jung, apud Bárbara Blacl Koltuv in J tecelan, p. 31

anos sucessivos. É marcado pelo combate anual entre as forças da fertilidade e da

filha. "9
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meramente literário. Daí, o deslocamento da concepção de tempo, se comparada com o

padrão formal do ritual da fertilidade: de uma visão primitiva (tempo cíclico) passa para um

conceito mais sofisticado e linear, gerando o tempo espiral. Na trajetória desse círculo que

não se fecha, que ameaça ao retomo, mas que se projeta ascendente, é que transitam Marta e

Branca e respectivas genitoras.

Via de consequência, o drama em que se encerram a escritura de “A

maestria.

Aliás, a estrutura de característica mitica não somente respalda a

construção dos romances cotejados, como se permeia nas tramas do enredo. A colagem do

mito de Deméter e Perséfone nas relações mãe/filha, em referidas obras, corrobora essa

afirmativa. Através dessas articulações arquetípicas é que se observa a biunidade subterrânea

às entidades femininas (Marta/Branca/Mãe) e, é possível solucionar questões psicológicas de

separação e individuação que acarretam.

Isso, principalmente, porque o espaço temporal que separa mãe e filha é

vácuo. O tempo ali transcurso é emocional, sem solução de continuidade. A história de uma

se confunde com a da outra, uma vez que a sucessão exterior das experiências vividas por

cada uma é relegada, valorizando-se apenas as impressões mais profundas, cujas evocações,

por Branca, lhes dá a inteireza essencial.

Unidade esta refletida no conto mitológico declinado : Perséfone, filha

amada de Deméter, deusa da fertilidade, fora raptada por Hades, senhor dos Infernos.

Durante sua reclusão, nega voluntariamente a se alimentar. Deméter, por sua vez, irada, toma

“A casa da paixão” fulcra-se em padrões mítico e místico articulados comMadona1 e
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a terra estéril, forçando Zeus a interceder junto ao raptor, a fim de libertar sua filha. Esta,

ciente de sua iminente liberdade, resolve comer três sementes de romã, assegurando desta

forma seu retomo ao inferno e ao seu amante.

Deslocado de seu conteúdo mitico e transferido ao plano psicanalítico,

pode-se vislumbrar Deméter como o signo maternal e Perséfone, índice da sexualidade, num

único ser . O rapto e a sedução, na verdade, roubam de Deméter sua característica virginal e

ingénua, transformando-a em mulher. A feição maternal, masoquista e paralisante cede

espaço à metamorfose - ao aspecto transformador do feminino, negando o modelo

estabelecido.

Vir-a-ser é o lastro em que se sustenta o labirinto - rotas subterrâneas

em que silenciosos e sangrentos embates ocorrem. Do estático ao dinâmico, do submisso ao

subversivo trilham as heroínas em seus rituais de passagem, em busca do que lhes é autêntico.

É fato gerador dessa empresa, quase urobórica, a repressão sexual: fantasma milenar que

assombra a entidade feminina, castrando-a sexual e socialmente, falseando-lhe a imagem.

Prisioneiras dessa realidade repressora são

abortadas de voz, mas prenhas de desejo: “Cuidado com a filha Marta, ela é meu espírito na

10

Romper os grilhões é mergulhar no submundo aquático do inconsciente

e resgatar, em Branca, os fragmentos do passado vivido. Atualizando-os e alinhavando-os,

pela evocação, devolve-se-lhe sua auto-compreensão. Os enigmas renunciam seus mistérios e

10 Nélida Pinon. A casa da paixão, p. 69

as figuras maternas,

terra, o que eu não fiz ela fará, o prazer que não teria conhecido, ela conhecerá. ”10



78

revelam a condição social e sexual da mulher.

Em A casa da paixão, se verifica o mesmo processo - as amarras se

esgarçam nos tortuosos caminhos e encruzilhadas percorridos por Marta, no afã de despistar

o olhar tirano do pai. O sexo, percebe, ser a via promissora de fiiga do malogro em que a

existência materna se atolara. Sua descoberta se toma significativa na estrada das gerações

femininas no caminho de busca:

“ Essa participação e essa mistura dão origem àquela

que diz respeito ao tempo: a

mulher vive tio inicio como filha e depois, como mãe''11

É equivocado, portanto, inferir da urdidura das obras em cotejo, que

personalidades como Branca e Marta sejam submissas à vontade e vaticínio de suas mães, ao

revés, mãe e filha são uma mesma e única entidade, de modo que, segundo ministra Jung:

“todos os obstáculos desnecessários são eliminados do caminho, na correnteza da vida que

Somente mediante essa ótica unitária é que se pode compreender a

peregrinação e êxito do indivíduo feminino nesse empreendimento de emancipação.

Da repressão sexual introjetada nas personalidades maternas à sua

liberação, caminha a mulher do hierático ao hedonismo, do submisso ao subversivo, por vias

infernais. Daí ser o interdito sexual a mola propulsora que arremessa Marta/Branca à rota da

iniciação .

11 Cari Jung, apud Bárbara Blacl Koltuv in,4 tecelã, p. 31
12Ibidem, p. 31

incerteza peculiar no

deve fluir através dela. ”12
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IV . 4.3 - Trajetória iniciática: Branca em terras estrangeiras e Marta em seu corpo

Experiência esta, longe de ser romântica, implica em romper, rasgar, à

semelhança do rapto de Perséfone: a terra fende, o precipício emerge e o Senhor dos Infernos

arrasta-a para o seu reino subterrâneo. No submundo do interdito, os percalços têm início: de

Branca nas caves e quartos da rançosa Europa, de Marta, nos meandros miasmáticos de seu

corpo.

O palco em que transcorrem as cenas vividas pelas protagonistas

constitui-se num imenso labirinto - espaço em que iludidas de praticarem o livre arbítrio, em

verdade, seguem pari-passo os ritos da iniciação sexual como instrumento de passagem à

liberdade. Nessa empresa à Teseu, a presença da grande-mãe se equipara ao fio salvador de

Ariadne, que atua como elemento orientador na luta secreta contra a força exterminadora do

Pai-minotauro.

IV. 4.3.1 - Ritual de passagem de Branca

A iniciação de Branca flui pela sombra da mãe, cujo silêncio porém não é

estéril, manipulando seus passos, fazendo-a partir de Briandos e a ele retomando, numa

odisséia mítica para que se cumprisse a vingança ancestral contra o déspota solar:

“ Talvez uma secreta mensagem que elas [mães] iam

legando às futuras mulheres como a pedir-lhe uma

reparação de uma sofrida prepotência que as reduzia
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àquela pose de nostálgicos animais enjaulados em

A vingança, às avessas do movimento urobórico, não é um fim em si

combates e êxitos, fortalece sua têmpera. Para, ao final, gozar do fruto de sua empresa.

Assim, Branca, criada sob o signo cristão, parte de Briandos e

empreende uma viagem épica “ao encontro de uma vida que [nela] tomasse as mais

Múltiplos são no entanto os caminhos a percorrer. Mergulhar de ponta,

impelida pela ilusão de assenhorear-se do amor, foi o primeiro equívoco de Branca junto a

Miguel - ser atormentado, consciente de sua impotência, nega ser feliz, vive sob a pressão da

opressão que crê ser social e que, no entanto, lhe é um escape às frustrações da promessa :

“Aqui está um rapaz que tem qualquer coisa de novo a dizer [ ] Miguel era agora uma das

relíquias de Saint-Germain.j] da horda literária e artística que

Droga, álcool e sexo formava a tríade que movia Miguel ao malogro

de ser um literato e assumir sua condição de sujeito nas relações humanas. Branca

interceptada pela coabitação vivia uma experiência infernal: “ Já não te amo. Estou ainda à

mesma. Ao contrário, seu exercício equivale às provações pelas quais o herói, através dos

13 Natália Correia. A madona, p. 29
14 Ibidem, p. 21
15 Ibidem. p. 61
16 Ibidem. p. 62

se aquartelava no

bairro. [Só] tinham ficado os que viviam de conserva no álcool do fracasso. ”15

sepia. ”13

espera. Estou à espera que nasças. ”16

apaixonadas vibrações. ”14
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Perdida em meio à frustração, sob a espada de amar e ser amada,

conhece na Inglaterra, o Anjo:

“ O anjo surgiu na figura de um rapaz esguio cujos vinte e

imatura delicadeza do

seu formato de adolescente que rematava uma coroa de encara

colados cabelos onde brilhava o ouro solar. (...) Nos seus olhos

É pictórica a descrição do Anjo: cabelos de ouro solar/olhos de mar,

remetendo esta descrição à figura efeba de Apoio, que in illo tempore tomava a figura de um

deus velho e barbudo. Não é sem intenção, contudo, o inventário formulado pela instância

narrativa desse perfil, pois que do exame cotejado das obras, pela metamorfose do velho e

viril deus Apoio, via arte grega, transmuta-se à forma de um belo efebo, analogamente ao

deus cristão que, de velho barbudo (Velho Testamento), transforma-se em jovem e

carismático Cristo (Novo Testamento).

Metamorfose esta que se vislumbra do Pai decadente (A casa da

paixão) ao Anjo efebo (A madona). Ambos idólatras do culto do céu - inicialmente

denunciados pelos nomes: Pai/Anjo. Depois, pelo fato de serem castradores e castrados: pai-

cristão e anjo-homossexual.

17 Ibidem, p. 83

cinco anos apenas tinham alongado a

faiscava um azul água marinha
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Os traços arrolados do anjo pretendem ultrapassar a simples lembrança

de Apoio - efebo e homossexual. A descrição tem um propósito ambicioso, almeja

ficcional e Lúcifer. Nome este cunhado pelaestabelecer semelhança entre o Anjo

plurissignificação. Seu raio de alcance é difuso, ocorre seja na seara lexical, seja na esfera das

escrituras bíblicas e em outros planos que não importam presentemente.

Do ponto de vista etimológico, Lúcifer, originado do latim, significa

adjetivado, Luceferiano, traduz-se como beleza falsa e

destruidora; enquanto adjetivo poético, Lucífero, expressa-se como aquele que dá ou traz a

luz . Em qualquer dessas definições, o termo catalisa-se num tripé: beleza, luz e perfídia.

Elementos estes identificados, quando da descrição da personagem Anjo.

Seguidamente, recorrendo ao aval bíblico, visualiza-se na profecia de

Ezequiel, no capitulo 28, nos versículos 12-13, do Antigo Testamento, as mesmas

caracteristicas identificadoras do ser divinal:

Tu considerado o selo da semelhança de Deus cheio de sabedoria

de pedras preciosas: o sárdio,o topázio, o jaspe, a cri só li ta, a corne

Una, o berilo, a safira, o carbinculo, a esmeralda e o ouro, tudo foi

empregado em realçar a tua formosura. ”

Sobrepostos os perfis do Anjo dos textos literário e sagrado, resta

evidente o jogo de espelho e reflexo, induzido pela escritora.

e perfeito na beleza ...o teu vestido estava ornado de toda a casta

“aquele que leva o archote”;
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Ainda, na trilha da escritura cristã, mas agora no texto hebraico-

aramaico18, a hipótese inaugural de que o Anjo literário é a reprodução de Lúcifer, é

ratificada pela escolha do nome de seu oponente: Miguel.

Com efeito, na escritura de São João, observa-se a contenda do anjo

com o arcanjo Miguel, e este na condição de Cristo arremessa a serpente do céu ao precipício

O dragão é vencido por São Miguel. E ouve no céu uma grande batalha:

Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão com os seus

Anjos pelejavam contra ele, porém estes não prevaleceram, e o seu lugar

não se achou mais no céu. E foi precipitado aquele grande dragão, aquela

antiga serpente, que se chama o demónio e Satanás, que seduz todo mundo

e foram precipitados com ele os seus anjos. E ouvi uma grande voz no céu,

que dizia: Agora foi restabelecida a salvação, e a força, e o reino do novo

Deus, e o poder de seu Cristo; porque foi precipitado do céu o Satanás. ”

No nível da produção literária essa relação bélica se repete, Miguel

logra êxito sobre seu adversário, intencionalmente identificado por réptil, já que é variante

de dragão e serpente :

prosseguindo no chão um pornográfico corpo-a-corpo, de inebriados luta

dores [ ] Ele dominava o Anjo. [] Levanta-te - ordenou-lhe Miguel com

"Num salto felino, Miguel alcançou-o [Anjo], até que resvalaram os dois,

18 O texto sagrado de origem hebraico-aramaico é conhecido por Novo Testamento.
19 Livro do apocalipse, capítulo 12, Versículo 7-10

infernal19 :
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desprezível autoridade - Assim, no chão, ficas mais parecido

A mimese é parcial, uma vez que a semelhança se estanca no combate.

Prosseguir na rota paralela é caminhar na contramão, vez que a personagem Miguel, ao

hebraica é um proscrito. Fracassado nas letra,inverso da figura heroica da tradição

malograda promessa de escritor, mergulha no submundo das drogas e álcool.

Enquanto que no extremo oposto, contracena como antítese, o Anjo -

. De virtudes enaltecidas, todos o reconheciam como

o imaculado.

Nessa passagem, a autora se revela fecunda em sua colocação crítica

frente aos postulados, pois que inverter meramente parecia-lhe uma atitude simplista. Mister

se fazia, subverter duplamente para que a verdade se projetasse.

Desta forma, o que era sagrado (Arcanjo Miguel) foi profanado

(Miguel personagem), para que, ato contínuo, lhe fosse restaurado o caráter hierático.

O mesmo sucedendo com o Anjo literário, que na primeira instância

fora glorificado pelos homens para, em seguida ser esbulhado de seu carisma.

Assim, é que o Anjo assume a ideologia do disfarce. À primeira vista, o

Anjo ficcional é o antitético do anjo profetizado por Ezequiel, porque “Lúcifer” parece

glorificado perante os homens. Sob um olhar perscrutativo, todavia, a besta se revela:

“O Anjo era uma anamorfose. - Ele quis que [Branca] o visse

“luz que varria as trevas do mundo “21

com o réptil que és. ”20

20 Natália Corrcia. A madona, p. 38
21 Ibidem,p. 84
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de frente. Miguel procurou determinado ponto oblíquo e

viu a forma monstruosa [mas] que tinha uma proporção

Nesse jogo de máscaras, a escritora demonstra que a verdade não se

É fruto do embate dostraduz peia sua versão meramente antinômica , extrapola-a.

contrastes. Assim, a autêntica imagem da mulher não é aquela traçada como às avessas a

convencionada pela comunidade varão, ultrapassa-a. Seu perfil não pode se ater unicamente

empresa de busca, esta vai além. É pelo processo dialético que a figura feminina aproxima-se

mais de sua real identidade.

Sob essa perspectiva, certamente que nem Miguel, nem Anjo, anverso

e verso de uma mesma medalha, enquanto seres esfacelados, propiciariam a imagem

urobórica do ser feminino. Face a esse malogro decorre o regresso de Branca a terra natal,

que à semelhança do herói de ítaca, ocorre num mundo ínfero, o dele no mar poseidônico e a

dela, na civilização ocidental.

IV. 4.3.2 - Iniciação de Marta

No outro vértice da análise, percebe-se que o curso iniciático de Marta

também não é sem dificuldades. À semelhança de Branca, ela conta com o fio de Ariadne.

ao reverso do virtual subvencionado pelo homem. O maniqueismo não predomina nessa

22 Ibidem, p. 174

natural quando vista de face. ”22
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Este, personificado pela androginia de Antônia - , cuja

assexuahdade não é gratuita, pelo contrário, é o indicador urobórico da deidade feminina,

qualidade que lhe outorga ministrar o ritual divino pagão empreendido por Marta.

Empreitada esta que não difere da praticada por Branca: constitui-se na

fuga das rotas condicionadas por seu pai, em busca da sexualidade interditada. No nível

psicológico, traduz-se pelo conflito interior da mulher doutrinada pela submissão aos dogmas

patriarcais e cristãos. Presa à ideologia castradora, luta contra o opressor introjetado (A

madond) e concretizado (A

sistema patriarcal.

A batalha, apesar de silenciosa, travada no obscuro inconsciente

feminino, é cruel. Subjugada ao espartilho duo milenar, a mulher transita a passos trôpegos.

Nesse empreendimento, Marta traça caminhos sinuosos, inventa trilhas, sempre com a

cumplicidade de Antônia. Assim como Branca ao ciciar de sua mãe:

Vai! ...Vai!... chegou a hora! Vai unir-te às humilhadas 

fdhas da noite, tuas irmãs! Ao som dos tambores do sangue 

ide acordar a Grande-Mãe! Quebrai o vidro tumular em que o 

tirano coroado de louro aprisionou a sua augusta ira! Chegou 

a hora! Libertai a fúria exilada nos cristais do seu sono 

milenário! Chegou a hora! Com o tirso do ódio excitai as mati 

lhas do instinto! Lançai as ágeis cadelas de Lyssa aos calcanha

res do déspota solar! Que seu poder decline e o cadáver seja

casa da paixão) pelo pai, à procura de uma saída, no enredado

23 Nélida Pinon. A casa da paixão, p. 27
24 Natália Correia. A madona, p. 17

nativa de sexo duvidoso’''13’

de novo oferecido à vingativa rapina das bacantes! ’’24
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Serpenteado é seu rumo, hesitantes são seus passos, porque o conflito

é imperante: “ la deixando sinais de sua passagem, traída pelo desejo de Jerônimo ou seu

Dicotomia, inclusive, vivenciada por Branca:

pensamento que se obstinava em iludir-me, fazendo-me crer que

algum dia, na entrega do meu corpo, eu saciaria a ansiedade de

pertencer cegamente a um homem se esvaia no fatal desfalecimento

A tensão que se instala entre repressão e emancipação sexual em

Branca, decompõe sua unidade em Deméter e Perséfone. O cinto de castidade é invisível, mas

revela-se implacável no escuro da cópula, aniquilando o prazer. Ambiguidade de sentimentos

que a “ condena a uma tenebrosa virgindade. ”

Destino este impingido à mulher há tempos milenares. O cárcere de

início material, abstrai-se para imiscuir-se nos mais recônditos desejos. Assim, em A casa da

paixão, o ser castrador é materializado na figura do pai, enquanto em A Madona, o elemento

repressor é etéreo, introjetado no subconsciente (coletivo) feminino.

O fantasma é inexorável, paira como uma sombra no leito conjugal:

“Mais lhe [ a Marta] parecia que o pai selecionando os animais se

reservava o direito de também um dia colocar em sua cama de

''Mas que o alto vôo a que me guindara o sangue estimulado pelo

de me saber condenada a uma tenebrosa virgindade. ”26

25 Nélida Pinon. A casa da paixão, p. 75
26 Natália.Correia. A tnadona, p. 105

pai a encontrassem mais fácil. ”25
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homem vizinho do seu corpo e a haveria de abrasar para

A presença é tirana, seja quando materializada, seja quando simbólica.

É a guardiã feroz do portal. Análogo ao herói, a mulher precisa derrotar o dragão, sob pena

de ser prisioneira de sua maternidade, imanência, e frustração.

Cortar as amarras é, em primeira instância, derrubar a imobilidade à

procura de uma saída. Tatear no escuro, tropeçar nos obstáculos, é se dinamizar, é romper

com a imanência que lhe é tão cara.

Nesse sentido, duro e lúcido é o diagnóstico de Simone de Beauvoir:

A exposição de motivos é necessária:

“ quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos é mantido numa 

situação de inferioridade, ele é de fato inferior, mas é sobre o alcan 

ce da palavra ser que precisamos entender-nos. A má-fé consiste em 

dar-lhe uma valor substancial quando tem o sentido dinâmico hegeli- 

ano: ser é ter-se tomado, é ter sido feito tal qual se manifesta.

espinhos um

27 Nélida Pinon. A casa da paixão. P. 32
28 Simone de Beauvoir. O segundo sexo, V. I, p. 15
29 Ibidem, V. II, p. 9

que invocasse entre gritos de amor o nome do pai. ”27

“Recusar ser o Outro, recusar a cumplicidade com o homem seria para 

elas renunciar a todas as vantagens que a aliança com a casta superior 

pode conferir-lhes. O homem suserano protegerá materialmente a 

mulher vassala e se encarregará de justificar sua existência. ”28

A história, contudo, é um eterno vir-a-ser, a mulher nela inserida

também o é, como a mesma reconhece: “Ninguém nasce mulher: toma-se mulher. ”29
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um sofrível empreendimento. Enfrentar o Minotauro se fazia mister. Razão porquê Branca

prossegue na busca de “ amar e ser amada na vertigem de ser amada ” e Marta, em suas

despeitoAtitude assumida pelas doesta personagens, a

condicionamento forjado pelo Pai de que as mulheres não se colocam como sujeitos da

possuem sonhos, anseios ou religião que lhes pertençam exclusivamente. Ao revés, os deuses

cinzelados pela sociedade viril são por elas apenas idolatrados, jamais criados.

A natureza de Marta, contudo, impedia-a de cultuar os ídolos da

cristandade. Seu corpo, sim, descobriu, era o altar a ser reverenciado: “ meu ventre, ventre

Essa insubmissão é o indício de que a ideologia do absoluto, dos

cânones institucionalizados, cedem diante da postura de questionamento que permeia a atual

civilização. Verdade que o pai sufocava sistematicamente , mas que não podia negar, visto

que “ pressentia no crescimento selvagem (de Marta) uma seiva de que devia se alimentar,

Sim, as mulheres, em seu conjunto, são hoje inferiores aos homens, 

isto é ,sua situação oferece-lhes possibilidades menores: o problema 

consiste em saber se esse estado de coisas deve perpetuar-se.’,3°

É exatamente esse questionamento, que arremessa Marta e Branca a

30 Ibidem, V. I, p. 18
31 Nélida Pinon. A casa da paixão, p. 43
32 Ibidem, p.46
33 Ibidem, p. 31

para não perecer. ”33

meu, falo teimosa para não esquecer, é de altar, para o sol virar homem e me penetrar. ”32

andanças, “ é semelhante aos que se destinam à morte, morte queria, pelo prazer. ”31

relação, não produzem mitos nos quais reflitam seus projetos, consequentemente, não
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Com efeito, desde que o homem procura se afirmar como Sujeito, o

Outro que o limita e nega, é lhe entretanto necessário. Ele só se atinge através dessa realidade

que ele não o é. Assim, mesmo diante da repugnância que sente, face as misteriosas alquimias

da vida, o homem sabe que foi engendrado pela Natureza e sabe que só existe enquanto nela

vive.

Apesar de proclamar a dicotomia sexual, espoliando da mulher sua

existência, sua identidade, cunhando-lhe sua imagem, a dominação não é integral. Pois não

há como negar a contingência carnal, que é de seu próprio ser: “o pai me [Marta] segue

Impõe-se-lhe esta, a maldição que pesa sobre seu destino: finitude e

gratuidade. Finitude, vez que concebido e parido pela carne, e apesar de proclamar ser o

espírito absoluto, perece na condição de animal foijado pela Natureza. Gratuidade, porque

reconhece-se, relutante, como carne passiva, através da qual é joguete das forças e caprichos

da vida.

Desta forma, na versão pinoneana, o pai na condição de homem não

domina a carne desejada senão, tomando-se, ele próprio, carne. Diante dessa agonia de

abater-se pela falta da natureza misteriosa e fluida que Marta cobria entre as pernas, aquele

cobiçava-a gulosamente. Dilema em que se debatia, dividido entre o desejo e a proibição,

entre o corpo e a alma, entre o Outro e o Sujeito. Daí a antropofagia do olhar instalar-se

como um mecanismo de salvação:

34 Ibidem, p. 45

como um cão, cão é o pai que me fez porque amava a carne, antes de me amar... ”34
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Isto porque, mesmo nos cultos solares, dos quais adveio o cristianismo,

em que o homem afirma sua vontade de transcendência e espiritualidade, os mistérios dos

rituais ctônicos insistem em subsistir, mesmo à margem da vida religiosa oficial.

O imbricamento do racional castrador com o subjetivo caçador ressalta

a fusão do poder e do prazer na mesma prática social e erótica, além de dramatizar o conflito

característico do homem ocidental cristão:

De um lado, o pai desejava ardentemente - ela perturbava suas(.1

. Esse anelamento reflete a ideologia do

patriarcado judeu, face a ambivalência que o homem sente diante da figura feminina: ora

grande-mãe repudiada, ora mulher-amante desejada. Conflito que o homem

bifurcando a figura feminina, isto é, dissociando o lado genitor do, de esposa. É através do

papel de esposa, entretanto, que a mulher inicialmente se revelou no patriarcado cristão, uma

vez que o criador supremo é varão.

Desta forma, antes de ser a mãe do gênero humano, Eva é a

companheira de Adão, para que a possua e fecunde. É através dela que, metonimicamente,

ele faz da Natureza seu domínio.

35 Ibidem, p. 17
36 Affonso Romano de Sant Anna. Canibalismo amoroso, p. 46
37 Nélida Pinon. A casa da paixão, p. 20

“sanou”,

“ Não é pelo desejo, eu bem sei, é pelo medo, gente como ela salva

vísceras como nem a mulher(esposa) conseguira”37

nossa alma ou nunca se chega a conhecer Deus. ”35

“ o prazer amoroso corroído pelo remorso do

pecado”. 36
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Assim, a cópula não se constitui tão somente no prazer subjetivo e

efémero. O que o homem busca neste ato é, em última instância, subjugar a mulher e destruí-

la. Ele espera da posse da fêmea mais do que a simples satisfação de um instinto, ela é o

objeto privilegiado através do qual ele crê dominar a Natureza.

Sob essa intenção, o pai traduz-se na personificação do minotauro,

cujo fim é devorar as vítimas do labirinto.

IV . 4.4 - Sacrifício é a moeda carôntida

Alcançar o paraíso perdido, porém, exige sacrifícios. A rota de

iniciação engendrada é presidida pelo ritual da imolação. Dessa máxima não fogem as

protagonistas. Em A casa da paixão o espírito do Pai é imolado, em A Madona, a carne

de Manoel arde à mortandade. No jogo mítico, pelo êxito do princípio lunar em detrimento

do princípio solar, o holocausto é o preço.

Marta é a energia subversiva emanada do lago negro e abissal da

psique feminina. Na visão arquetípica é a terra arcaica, ventre em que os rituais dionísicos são

entoados. Altar no qual a cristandade é sacrificada e esquartejada pela sacerdotisa. É essa

força insubmissa que o pai cobiça cambiante - ora condenando, ora anelando.

Marta ao situar-se no limite da versão dual da mulher, dota-se da

simultaneidade dos opostos - sagrado/profano. Ao mesmo tempo que atrai, repudia; na

mesma forma que aquece o desejo é fria; é Eva e Virgem Maria. Desta forma, concomita a
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prática da sedução de um lado e da interdição de outro. Essa tensão sadomasoquista denuncia

uma certa perversidade na relação com pai.

Por essa atitude pendular, Marta ao mesmo tempo que deixava rastros

para que o pai a seguisse, criava cursos diversos e coleantes para que ele a perseguindo

sofresse o malogro do desencontro, lançando-o ao tormento:

Os grifos ressaltam que a condenação do pai ocorre no campo do

desejo:” O sexo é a descida aos reinos infernais, num afundar diário do culto do céu para o

, porque ele é compelido a observar gulosamente o objeto cobiçado sem,

contudo, jamais possuí-lo. Até que, finalmente, num golpe de misericórdia, sua a imolação é

consumada: a Terra-Marta é fecundada pelas raízes de Jerônimo, que penetram e se fixam em

seu ventre de mulher. Passagem que se constitui na penalização do pai ao sacrifício, fechando

a trajetória labiríntica do herói.

Assim,

atravessando o mundo infernal, se encerra, outorgando ao iniciado sua condição de herói.

38 Ibidem, p. 33
39 Camille Paglia. Personas Sexuais, p. 63

o processo arquetípico encetado pelo ritual da iniciação,

culto da terra”39

“ Via o pai perdido em trilhas, desenhando pequenos mapas 

enquanto tocava piano para distrai-lo de propósito [ ] O 

pai por sua vez invocava poderes. Querendo esquece os falsos 

cantos, a filha que o internava no inferno e ainda lhe pedia 

dores e lamentos, como quem nada tendo a oferecer senão 

sevícias, imolava-se quando lhe exigiam o sacrifício final.”38
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Sob o olhar hegeliano, é a eclosão de uma nova síntese capaz de gerar uma versão feminina

mais próxima à condição de sujeito humano, que lhe foi espoliada.

Na produção portuguesa, semelhante trajetória ritualística sucede.

Branca, em seu rito de passagem, parte de Briandos para ele retomar, num traçado quase

urobórico , quando então a imolação de Manoel se consuma. O holocausto incitado por

Branca, todavia, apresenta uma peculiaridade em relação ao que ocorre em A casa da paixão.

porquanto sua execução se aproxima aos rituais da Mãe-Terrível:

que Briandos? Não é sem propósito a escolha, visto tratar-se da região de vinhas, cujo

correlato primitivo é o altar do culto das bacantes. Nele há o domínio das forças dionísicas, é

um templo pagão, representa a volta à natureza sangrenta da deidade feminina. Enfim, é o

regresso do inconsciente devorador.

É nesse território, que a personagem, tomada pelas fúrias das hárpias,

invocadas pelo espírito da Grande-Mãe, executa o ritual de vingança contra o pai suserano e

castrador, nela condicionada e acondicionada.

revés, é mítica. A biunidade da Grande-Deusa existe desde tempos imemoriais. Situação em

40 Natália Correia. A madona, p. 236

“ Eu acabava de fazer uma descoberta que satisfazia o que 

quer que fosse que emprestava à minha alma a soturna bele 

za de uma flor carnívora. Torturar um homem! Reduzir às 

cinzas a sua força brutal!40

É em Briandos que o sacrifício secular de Manoel tem vez. Mas por

A identificação de Branca com sua Mãe não é sem propósito, ao
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que se observa:

“A duplicidade da Grande Deusa, como mãe e filha, pode modificar

de tal forma sua ligação original e arraigada com o caráter elementar

que ela também se toma uma espécie de Sofia, um puro espirito femi

nino, uma totalidade espiritual  feminina em que já foi superado todo

filha como entidade única foiEssa compreensão de mãe e

consagrada, posteriormente, pelos judeus-cristãos, ao comporem a figura da Madona

acompanhada de uma flor branca. Não resta dúvida, porém, que a versão mítica foi

deturpada quando ingressou à seara cristã. Isto se deve ao fato de que:

de seu desenvolvimento, não desaparece na abstração nirvánica de um

espirito masculino, ao contrário, seu espírito continua ligado ao funda-

Mas, é possível que dessa simbiose decorram as denominações -

Madona e Branca como título e protagonista, respectivamente, nessa obra além-mar.

Assim, estrategicamente, a autora recorre desta parceria, mãe e filha

uníssonas, a primeira pelo espírito e a última pelo corpo, para tomar notável a evolução

feminina, devolvendo-lhe a palavra e a ação, rompendo com a imanência a elas impingidas.

“O Feminino-Sofia que atinge na forma da flor a mais sublime expressão

41 Erich Neumann. A Grande Mãe, p. 283
42 Ibidem

tipo de peso e materialidade”*1

mento terreno da realidade, como o aroma sempre está ligado à flor. ”42
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Sob o signo da mãe, Branca toma a forma encantadora da serpente e

seduz Manoel às profundezas de sua noite cósmica:

Era preciso cindir com a dominação e sedução paterna, o sacrifício da

vítima tomava-se condição para “ rasgar o pacto” ancestral feito com déspota solar:

“ - Vai!... Vai!... chegou a hora! Vai unir-te às humilhadas filhas da noite,

tuas irmãs! Ao som dos tambores do sangue ide acordar a Grande-Mãe!

sua augusta ira! Chegou a hora! Libertai a fúria exilada no cristais do seu

do instinto! Lançai as ágeis cadelas de Lyssa aos calcanhares do déspota

solar! Que seu poder decline e o cadáver seja de novo oferecido à

vingativa rapina das bacantes! ’’44

Assim, do silêncio submisso, a mãe se toma fecunda de

discurso e vem à tona, sua presença se revela através das bacantes e fúrias num festival

orgiástico em que a imolação da vitima se faz necessária e, seu sangue derramar:

“A tua morte é um facto terrivelmente natural. Nela reconheço o meu mistério.

És o filho das água que descem à terra.

Essa passagem remete imediatamente ao sacrifício de Cristo, o 

cordeiro de Deus que batizado nas águas por João Batista, é levado à cruz para redimir os

Quebrai o vidro tumular em que o tirano coroado de louro aprisionou a

sono milenário! Chegou a hora! Com o tirso do ódio excitai as matilhas

43 Natália Correia. A madona, p. 222
44 Ibidem, p.17
45 Ibidem, p. 267

“ Toda minha sede de amor era um

desejo ardente de destruição. “43
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fortuita, calca-se no versículo 23, do Capítulo I, do Evangelho segundo São Mateus: “E eis

que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que quer

dizer: Deus conosco.”, que por sua vez constituirá no cordeiro de Deus que tira os pecados

do mundo, :

Do holocausto de Manuel, cujo correspondente bíblico é Emanuel -

cordeiro de Deus, Cristo transforma-se no arcanjo Miguel, filho divino. Metamorfose esta,

que a escritora contempla no plano ficcional:

Agora estás verdadeiramente morto. És o filho das águas que descem

à terra. Agora estás verdadeiramente vivo. Vou partir contigo.Contigo,

Face a esta colocação, tem-se evidente que ao reescrever o texto

mítico (Minotauro), Natália Correia inverteu-o impudentemente. Deveras, se no universo de

Minos, o elemento sacrificado é o Touro - ícone sagrado do subconsciente do ser primitivo.

imolado. É o êxito das paixões,Na dimensão literária, entretanto, o Anjo é o ser

corporificado por Miguel, em detrimento do espírito/logos.

Em A casa da paixão, igualmente, é subvertertido o objeto do holo-

“No dia seguinte, João viu Jesus [Miguel] , que vinha para ele e disse: Eis

pecados dos homens. Nesta versão ficcional, Manoel é o ser imolado para redimir a 

prepotência duo-milenar da ideologia antropocêntrica em relação à mulher.

A condição de Manoel como o cordeiro levado a sacrifício não é

46 Evangelho segundo João Batista. Capítulo I, Versículo 29
47 Natália Correia, A madona, p. 267

o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo.”46

Miguel. Meu filho e amante”*1
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causto, prostrando não mais a substância primordial, o caos maternal, mas sim a razão.

Por conta disso, no jogo erótico encenado na obra nacional, o pai ,

sujeito dotado de consciência e alma, passa a objeto - transfigurado em matéria, imanência e

desejo. Daí, de possuidor, ei-lo possuído. De sacerdote imolador, ei-lo imolado.

Sacrificar o espírito é a moeda carôntida que autorizará a passagem,

tártaro, onde arde numa ambivalência dilacerante entre o desejo sublime da ascensão e o

desvario indisciplinado.

Antônia, sacerdotisa do culto da terra, reconhece essa natureza no

homem, e lhe oferece uma “gaiola vazia, para que apreciasse a delicadeza com que o arame

construiu um labirinto pelo qual um pássaro jamais conseguiria mesmo com as asas viris

sexual, apesar de o mesmo contestar seu fado e falo.

Na cilada do dilema, a todos os cantos, em todas as trilhas o pai

persegue de modo obsessivo os passos de Marta. Sabe, relutantemente, que desvendar-lhe

os enigmas é sua salvação, tal qual Édipo face à esfinge:

Essa caça frenética, leva-o às margens do rio, local em que a

metamorfose de Marta ocorre. Água transformadora: submerso, o corpo é desforme, emersa,

Afrodite se revela.

com êxito, do princípio solar ao princípio lunar. O pai é, portanto, arremessado à região do

“Não é pelo desejo, eu sei bem, é pelo medo, gente como ela salva nossa

vencer sua prisão”4*

48 Nélida Pinon. A casa da paixão, p. 27
49 Ibidem, p. 17

alma ou nunca se chega a conhecer Deus.,>49



99

Despir-se das vestimentas (civilização) e vestir-se da nudez (natureza

ctônica) é subverter a ordem, é mergulhar no caos fluido do cosmo.

O pai, em êxtase, atrás dos arbustos espreita a transformação da

mulher, à semelhança de Pan diante da luxúria das ninfas pronto para abater sua presa. Este,

como sátiro, revela ser uma personalidade dúbia: a parte superior - humana, aponta para a

esfera racional, enquanto que a inferior - caprina, indica ser o pai também um habitante das

trevas.

Às avessa da figura lúbrica, contudo, o homem civilizado

esconde de si a extensão de sua subordinação à natureza dionísica, quando se curva

subterraneamente à dominação de suas necessidades recônditas.

Distinto, ainda, do fauno, que arrebata a presa com a boca e os

dentes, índices da animalidade, o pai, diversamente, se instrumentaliza do olhar. Este,

atributo apolínio que advém do manejo do arco pelo deus mitológico. Não é sem propósito a

alusão àquela arma, visto que esta golpeia sua vítima mediante ação indireta, mediada.

Deveras, o olhar, não obstante preservar a distância entre o voyeur e o

objeto sensual, é agressivo e tirano. A pessoa objeto é invadida e possuída involuntariamente.

a alquimia de Marta - de estátua-esfinge dotada de umaO pai assistia lascivamente

como que enfrentando um mundo que longe de esmorecer a vitalizava, já não era o mesmo

“intransigência de cactó”iQ

. ”51seu rosto.

a um ser aquático venusiano : “ E quando abandonou as águas,

50 Ibidem, p. 18
51 Ibidem, p. 35
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Assim, das condições antitéticas - vida e morte, vislumbra-se uma nova

articulação no horizonte do provável.

Face a ambivalência da nova mulher o homem realiza um jogo duplo na 

praxe do corpo: aproximação e distanciamento se alternam. Já no nível psicanalítico a prática 

do olhar substitui a ação pela visão. Ver passa a ser sinónimo de possuir, paradoxalmente, 

possuir o Outro é, em última instância, prostrar-se.

Ele não podia tergiversar ao avatar . O conflito se instalava agudo: à 

Marta, filha santificada de Maria, acoplava-se a imagem de Vénus erótica. Condensação 

relevante e reveladora do ser civilizado - luta em meio ao desejo e a interdição.

Imolar eManuel (Cristo) e o espírito do pai, respectivamente em A 

madona e A casa da paixão, implica no retomo da deidade feminina - tempo e espaço em 

que mãe-filha e mãe-filho-amante restabelecem uruboricamente a plenitude, restaurando o 

homem esfacelado e fragmentado.

À luz da leitura sociológica, o holocausto ocorre no plano da visão que 

o indivíduo tem do mundo, outorgando-lhe um quilate maior ao que lhe é efetivamente 

significativo, rejeitando a ideologia capitalista-explorativa-patriarcal que permeia as relações 

humanas.

n
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Apesar do frenesi paterno, Marta foge, rompendo os grilhões filiais e 1 n 

traça novas rotas em meio ao desconhecido. Avança caoticamente em busca de novas trilhas, 

rumo à sua identidade, longe do átrio da cristandade. Diversamente da variante mítica, em 

que o minotauro resta abatido pela clava apolínea de Teseu, a personagem espanca o espírito, 

condenando o pai, à guisa de Tântalo, a um penoso anelar, já que a tônica do desejo é nunca 

se realizar (Lacan). Atormentava-se, desta forma, o espírito no paroxismo, dilacerado pelas 

Mênades de Dionísio.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
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Nelly Novaes Coelho

Escritoras como Natália Correia e Nélida Pinon, em A madona e A

Contemporânea, empenhada em questionar ou testemunhar a “mulher em mutação” na Nova

Era que apenas começou.

definida, como percebe o leitor enquanto caminha nas rotas labirínticas do significante e do

significado.

Deveras, a verdade deixa de ter um valor absoluto e passa a ser

definida dentro de um contexto. Só quando se articulam os contrários é que a escrita cria um

E porém, na esfera da ficção [ ] que essa desagregação do 
tradicional e essa busca do novo se revelam mais contundentes 
e explícitas. Mesmo por uma análise superficial da produção 
ficcional dos anos 70/80, pode-se verificar que os principais 
problemas ali atuantes arraigam no questionamento do ser e de 
seu estar-no-mundo; bem como no experimentalismo formal ou 
na conscència da palavra como agente criador do real.

multiplicidade dos fenômenos que não podem ser encerrados numa imagem unitária e

casa da paixão representam importantes marcos no percurso da Literatura Feminina

Nesse sentido, as obras literárias, ora comparadas, refletem a



103

espaço mediador, onde o caos e a ordem, a criação subjetiva e o raciocínio (objetivo) se inter-

relacionam numa dialética enriquecedora.

Assim, driblando as formas convencionadas pela linguagem do poder,

jogo entre realidade e ficção, entre ser e não-ser, utilizando-se de um código diferenciado.

Arquitetam relações conflituosas e, ao mesmo tempo, mágicas, já que apontam “saídas” para

possibilidade de ser repensado, autorizando a transformação, na dimensão histórica.

Com efeito, considerando-se que

ideológicos, nota-se que ambas autoras, justamente pôr combaterem os sistema de dominação

veiculado pela linguagem do pai (discurso da autoridade responsável pela manutenção do

possibilidade da existência de outras ideologias e, portanto, de outros discursos não apenas

antitéticos ao oficial, mas que sejam dotados de um diferencial: promover a condição da

mulher e, por via oblíqua, a do ser humano.

Oficio que fazem, então, pelas trilhas legitimadas da literatura:

“Essa trapaça salutar, esse esquivar, esse malogro magnifico, que permite

ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente

1 Roland Barthes, p. 11

essas escritoras deliberadamente realizam, passo a passo, nos permeios dos romances, um

a resolução dos impasses. Desta forma, aquilo que parecia imutável, de repente, revela a

poder patriarcal-capitalista e por um recorte enviesado da figura feminina) advogam a

os discursos são de cunho

da linguagem, eu a chamo, quanto a mim, literatura. nl
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escritor que

A arte maior que singuraliza ambas escritoras, no entanto, ultrapassa o 

conforto da autorização literária, ingressam no que pode ser definida, segundo o fez Octávio 

Paz ao caracterizar a arte autêntica, como uma

“atividade passional que nasce de uma urgência vital: criar é antes de 

tudo jogo e combate erótico, no sentido mais vasto e poderoso da 

palavra erotismo. (...) a arte exige uma sorte de ascetismo, um rigor 

sem complacência. E o ato criador se sustenta em uma crítica radical: 

critica do mundo e critica do artista e seus meios expressivos. (...)

se exige cada vez mais, se explora, se combate e não 

se dá trégua nunca, desdobrando-se e multiplicando-se para volta 

á unidade. Artista: histrião, santo e libertino. ” 2

2 Mario Praz apud Naomi H. Moniz, p. 204
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