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RESUMO 

O tópico da emigração perpassa a literatura portuguesa desde cr seu 

nascedouro e chega a contemporaneidade pelas múltiplas vozes dos escritores 

lusófonos disseminados pelo mundo. Maria de Lourdes Hortas, poeta e 

ficcionista luso-brasileira, filia-se a essa tradição, realizando uma obra que 

tematiza o binômio emigrante-exilado, criando personagens que são vítimas da 

saudade e da obsessão pelo retorno a pátria. Utilizando subsídios da 

psicanálise, rastreamos a representação da melancolia nos romances Adeus 

Aldeia (1 990) e Diário das Chuvas (1 995), enfocando a constituição psíquica 

das personagens Mariana (AA) e Tâmara (DC), revelada na análise através 

da recorrência de símbolos que configuram a representação da Melancolia. A 

leitura expandiu-se para a obra poética da autora, articulação necess8,ria a 

iluminação dos textos estudados. 



Le topique de I'émigration est présent tout au long de Ia littérature 

Portugaise, a partir de son origine et arrive a Ia contemporanéité a travers les 

multiples voix des écrivains de langue portugaise disséminés dans le monde. 

Maria de Lourdes Hortas, poète et fictionniste Luso-Brésilienne, s'affilie a cette 

tradition par Ia réalisation d'une oeuvre a comme thème le binôme érnigrant- 

exilé, elle crée des personnages victimés par Ia saudade' et obsédés par le 

retour a Ia patrie. En utilisant des subsides de Ia psychanalyse, nous avons 

recherché Ia représentation de Ia mélancolie dans les rornans Adeus Aldeia 

( 1  990) et Diário das Chuvas ( 1  995) soulignant la constitution psychique des 

personnages Mariana (AA) et Tâmara (DC), révélée dans I1analyse par Ia 

réitération de symboles Qui configurent Ia représentation de Ia mélancolie. La 

lecture s'est épanoui pour I'oeuvre poétique de I'auteur, articulation nécessaire 

pour illuminer les textes étudiés. 

1 Désir d'un bien dont on est privé; regret de l'absence, triste et dom sowenir, tendre regret. Cf. 
AZEVEDO, Domingos de. Grande Dicionário PoriuguêdFrancês, p. 1226. 



ABSTRACT 

The topic of emigration goes through the Portuguese-Brazilian literature 

since its origin and comes to contemporarity by the multiple voices of the 

Portuguese writers scattered in the world. Maria de Lourdes Hortas, 

Portuguese-Brazilian poet and fiction writer, joins the tradition as she 

thematizes in her work the figure whitch is composed of a duplet of emigrant- 

exiled character who are victimized by "saudade" (homesickness) and the 

obsession for the return to homeland. Guided by Psychoanalysis, we 

investigate the representation of melancholy on the novels Adeus ~ l d e i a  (1 990) 

and Diário das Chuvas (1995), enfocalizing the psychic constitution of the 

characters Mariana (AA) and Tâmara (DC), revealed on the analysis through 

the repetition of symbols that configure the representation of Melancholy. The 

reading fososing in the poetic writing of the author, it was necessary articuiation 

to enter into other works of the author because of the studied texts. 



ABREVIATURAS E TRADUÇÕES i 1 

1 
Para evitar repetições excessivas, convencionamos as seguintes I 

abreviaturas: 
1 '  
I I 
i 

AA - Adeus Aldeia 1 I 
!I 
I 

DC - Diário das Chuvas 

MLH - Maria de Lourdes Hortas I ' 
A. - Autora 

Observações: 
I 
I 

Optamos por traduzir os textos citados em língua estrangeira. I 
I ~ 
1 i Nas citações do texto de Adeus Aldeia mantivemos a convenção ortográfica I 
I 

lusitana, em fidelidade ao texto original: 
4 
t l  

1 
I 

Nas citações textuais de Diário das Chuvas respeitamos a convenção 1 
1 tipográfica original, a saber: negrito e itálico = citações do diário de Tâmara i~ 

em primeira pessoa e poemas; tipo normal = narrativa em terceira pessoa. 1 

i 
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Povo que foste ao mar onde colheste 

teu fruto amargo: pátria de sal. 

E o mal é este: 

Procuras pelo mundo o Portugal 

que em Portugal perdeste. 

(Manuel Alegre) 

Aquela triste e Ieda madrugada 

Cheia toda de mágoa e ansiedade 

Enquanto houver no mundo saudade 

Quero que seja sempre celebrada. 

O sonho de ser eu tambbm se esgota 

Mais vale ao nauta avaro em sombra vã 

Partir só da nudez da sua rota 

Ao porto que lhe derem por manhã. 

(Francisco Divor) 

A minha pátria sim, por certo, é também aquela 

ilha caverna 

dentro de mim 

lugar onde 

é possível revisitar sempre 

o êxtase da fábula da infância 

ouvindo 

a música secreta 

dos temporais do gênese 

no perdido paraíso. 

(Maria de Lourdes Hortas) 



Introdução 

Esta é a ditosa phtria minha amada, 

A qual se o céu me dh que eu sem perigo 

Torne, com esta empresa jh acabada, 

Acabe-se esta luz ali comigo. 

(Camões, Os Lusfadas) 

Maria de Lourdes Hortas, portuguesa de nascimento e tradição, mas na- 

turalizada brasileira, veio para o Brasil aos dez anos de idade, atravessando o 

mar, tema e motivo em sua obra. Aqui se radicou e permanece ate hoje, dedica- 

da a literatura quer como criadora, quer enquanto incentivadora. Filha de duas 

pátrias, alberga a doçura nostálgica da menina arrancada cedo a aldeia natal e a 

vivacidade calorosa de quem encontra, no rincão nordestino, a mãe-de-leite, de 

adoção e escolha: a autora, após anos de residência no Recife, optou pela cida- 

dania brasileira. 

Com catorze livros publicados, sendo nove de poesia, dois romances e 

três antologias, Maria de Lourdes Hortas conta no seu currículo com uma men- 

ção especial do Prêmio Fernando Chinaglia, da União Brasileira dos Escritores, 

Rio de Janeiro, 1981, pela novela O Testamento de Tâmara, depois reescrita e 

publicada sob o título Diário das Chuvas (1 995). Seu primeiro prêmio, recebeu-o 

aos 23 anos, pelo livro de poesia Aromas da Infância (1963) editado em Portu- 

gal. 

Mais conhecida como poetisa, Maria de Lourdes Hortas tem seus poe- 

mas incluídos em várias antologias brasileiras e portuguesas, tais como: Pre- 

sença Poética no Recife, organizada por Edilberto Coutinho, 1983; Carne Viva, 

organizada por Olga Savary, 1984; Antologia didática dos poetas pernambuca- 

nos, editada pelo governo de Pernambuco, 1988; Escritores modernos da Beira 

Baixa, sob a organização do escritor Arnaldo Saraiva, Lisboa, 1988; Escfltores 

naturais da Beira Interior, por António Salvado, Portugal, 1990; A mur'her na 

poesia pernambucana, edição Espaço Pasárgada, 1994 e Duplo Olhar, organi- 



zação e prefácio de Manoel Cândido Pimentel, Aríon Publicações Ltda., Lisboa, 

1998. Organizou também três antologias: Palavra de Mulher, poesia brasileira 

feminina contemporânea, 1979; A cor da onda por dentro, poesia para crianças, 

1981 e Poetas Portugueses contemporâneos, 1985, e no Dicionário de A/lulhe- 

res, organizado por Hilda Hubner Flores, 1999. Essa antologia, importante tra- 

balho com poetas, na sua maioria desconhecidos no Brasil, tornou-se possível 

graças ao incentivo da Fundação Calouste Gulbenkian, que lhe concedeu um 

subsídio para o desenvolvimento da pesquisa em Portugal. Preparou recente- 

mente em parceria com o Instituto Camões, Lisboa, a segunda edição da antolo- 

gia Palavra de Mulher, cujo lançamento está previsto para o início do ano 2.000. 

A escritora participou do movimento alternativo pirata', em Recife, dirigin- 

,do a revista do mesmo nome e preparando edições de autores que buscavam 

oportunidade de publicação. De março 1990 até março de 1998 foi editora da 

revista Encontro, publicada pelo Gabinete Português de Leitura do Recife, onde 

também exercia o cargo de diretora cultural, promovendo eventos primordial- 

mente voltados para a literatura. Atualmente dirige a biblioteca da instituição. 

Estreou como ficcionista em 1990 com o romance Adeus Aldeia, publica- 

do pela Solivros de Portugal, que constituiu o primeiro livro de uma projetada 

trilogia sobre a emigração portuguesa. O segundo texto, Diário das Chu\/as, foi 
I 

publicado pela Editora Bagaço em 1995. O último volume sobre a saga dos 

Gama, emigrantes portugueses que se fixaram no Recife está concluído, tendo , 

recebido o título de Caixa de Retratos; deu lançamento é  previsto, também, para 

o início do ano 2.000. O livro encontra-se, atualmente, em fase de composição 

tipográfica e seu lançamento ocorrerá durante os eventos de comemora~o )dos 

Quinhentos Anos do Brasil, em Maceió. i 

Seus livros de ficção têm enredos interligados constituindo uma repre- 

sentação da saga do emigrante português para o nordeste do Brasil. Neles, os ' 

1 O movimento alternativo Pirata floresceu no Recife durante a.década de 70 e congregou jovens escrilo- 
res, dentre os quais se destacaram: Jaci Bezerra, Maria de Lourdes Hortas, Alberto da Cunha Mclo e Eu- 
gênia Menezes, entre outros. Segundo a escrilora Kátia Bento em entrevista pam o Jornal "A C~azeta" 
@o de Janeiro) do dia 11.11.81, o movimento Pirata é: "... herdeiro das idéias de ou- anterior e seme- 
ihante: o Gráfico Amador. A Pirata propõc a participação do autor em todas as fases da confecção do 
livro. Os poetas se reúnem no que chamam - terceiro expediente - à noite, numa oficina montada por 
eles e com muito esforço: diagramam, imprimem, serram lombadas, colam, encadernam, depois colocam 
o livro. A díreção é do excelente poeta JACI BEZERRA.. ." 

12 " 



personagens se cruzam e só é possível captá-los em sua integralidade e evolu- 

ção através da leitura atenta das obras, o que permite estabelecer os nexos 

entre eles. As narrativas desenvolvem-se num crescendo, de modo que muitos 

elementos presentes no primeiro texto anunciam situações que a leitura da texto 

seguinte esclarecerá. 

O texto de Maria de Lourdes Hortas tem sido debatido internacionalmente 

através de congressos onde a autora profere palestras, a exemplo do "I\/ Con- 

gresso Interamericano de Escritoras", realizado no México, em 1981 ; "Festival 

das Mulheres nas Artes", São Paulo, 1981; "Pontes Lusófonas", realizado na 

Torre do Tombo em Lisboa em 1998; e "A Situação da Mulher Latinoamericana", 

evento promovido pela entidade "Regresso das Caravelas" em convênio com a 

Universidade Católica de Lisboa em 1998, entre tantos outros. De sua obra 

também têm-se ocupado críticos internacionais da envergadura de Arnaldo Sa- 

raiva, António Salvado, Francisco Soares e Giuseppe Carlo   os si^ e brasileiros 

como César Leal, Haroldo Bruno Filho, Luzilá Gonçalves, Stella Leonardos e 

Hildeberto Barbosa ~ i l h o ~ .  Não obstante sua inegável representatividade, a 

escritura de Maria de Lourdes Hortas ainda padece de uma flagrante carência .de 

fortuna critica, razão que também norteou nossa escolha. 

Adeus Aldeia, seu primeiro texto ficcional, anuncia os conflitos que re- 

crudescerão no livro seguinte, Diário das Chuvas. Adeus Aldeia tem uma es- 

trutura linear e descreve o momento inicial da migração de uma família portu- 

guesa - os Gama - para o Brasil. Nele, o cenário domina a narrativa e pode se 

afirmar que a aldeia é a grande personagem. Diário das Chuvas é conduzido 

por uma narradora-personagem que articula um discurso onde se superpõem 

notas de um diário e poemas ao lado de um narrador em terceira pessoa. O 

universo melancólico nesse texto configura-se a partir dos movimentos da per- 

sonagem principal que reage emocionalmente, pondo em evidência un? pco- 

SALVADO, António. Flauta e Gesfo. In: Jornal do Fundão, 02/03/84; SARAIVA, Arnaldo. Um Apren- 
diz de .Jornalista. In: Jornal do Fundão, 24/01/80; SOARES, Francisco. A Cisão Fundadora no Triângulo 
Luso-Atlântico. In: Calibán. Rio dc Janeiro: Ed. Calibán LTDA, 1998, pp. 129-138; ROSSI, Giuseppe 
Carlo. Poesia Rrasiliana D'Oggi. In: L'Osservatore Romano, 30/01/80. 
3 LEAL, César. Relógio D Agua - Vertigem. In: Panorama Literário, Diário de Pernambuco, 2211 1/85; 
BRUNO FILHO, Haroldo. Mulheres nem Sempre Musm. In: Jornal de Letras, Segundo Caderno, janeiro, 
1984; GONÇALVES, Luzilá Um livro Impróprio para a Morte. In: Diário de Pernambuco, 26/08/79; 
LEONARDOS, Stella. Acima do Tumullo de Hoje, Belas vozes Femininas. In: Jornal de Letras, outubro 
de 1979; BARBOSA FILHO, Hildeberto. Iforlm Vlajapelas Rufnas. In: Jornal do Commercio, 08/09/96. 
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cesso em que se instala a exposição dos conflitos interiores. Ela vive em 

constante busca, e sua luta propiciara a catarse4 e a sublimação5 que se apre- 

senta no texto como possibilidade de investimento6 em um novo amor 

Todo o percurso da personagem principal de Diário das Chuvas é mar- 

cado por frustrações, recalques, sexualidade reprimida, sonhos e inquietaMes. 

O registro dessa gama de conflitos é possibilitado pelo artifício da mudança de 

lnome da personagem que conduz a história: no início desse livro a autora 

anuncia em nota que "Tâmara [...I é o pseudônimo literário de uma das perso- 

nagens femininas que aparecem em Adeus Aldeia". O recurso encobre a iden- 

tidade da personagem permitindo, contraditoriamente, que ela se mostre. 

Ler ... E depois? Um caminho que parte da Psicanálise 

A poesia nos mostra que ficçClo não é mentira. 

O imaginário é terrivelmente verdadeiro, *na 

medida em que nele fala o desejo, na medida 

em que, nele, se transveste e desvenda, abn- 

gado nos buracos do discurso, dirigindo "à bon 

entendeur, sal&. O sirnb6lico da poesia é a 

palavra plena dessa realidade tranwestida. Se 

o sujeito e o objeto são vácuos, o desejo é o 

que há de mais real e verdadeiro. Pelo mito, o 

desejo preenche esse hiato e faz, do nada, 

tudon. 

(Leyla Perrone-Moisés, Aquém eu além do outro) 

4 Catarse: palavra grcga utilizada por Aristóteles para nomear o processo de purgação das paixks que 
ocorre com o expectador quando ele assiste no teatro ii representação de uma tragédia. Os psiquiatras 
austríacos Josef Breuer e Sigmund Freud utilizaram um método que promovia a tentativa de fzpzer o paci- 
ente reviver acontecimentos traumáticos a fim de neutralbmm seus efeitos patogênicos, e chamaram este 
método de caiáriico nos Estudos sobre a Histerra. Cf. Laplanche e Pontalis. Vocabulário da Ps icd i se .  

6062. 
Em Psicanálise a sublimação é um processo que procura dar conta das atividades humanas aparente- 

mente afastadas da sexualidade, poréin sustentadas pela pulsão sexual derivada para uma nova finalidade 
quc condwxm a atividades valorizadas pelo ideal do sujeito." Cf. HORNSTEM, Luis. Cura psicaizalitica 
e sublimação, p. 25. 
6 Termo uíiiizado por Freud para designar a ligação de uma determinada energia psíquica a urna repre- 
sentação, ou grupo de representações, a um objeto ou partes do corpo. Dcsinvestimento é o desligamento 
dessa mesma encrgia psíquica daquela representação, disponibili7mdo-a para outro objeto. Freird reco- 
nhcce como fator dcterminante do desinvestimento o desprendimento do afeto que cabia a representação. 
Cf. LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, S. B. Vocabulário da Psrcanálise, pp. 115 e 254 e 
ROUDDESCO, Elisabeth e PLON, Michel. Dicionário de psicanálise, p. 398. 



Escolher o tipo de abordagem adequado a um texto literário não repre- ' I  

senta, hoje, com tantas correntes teórico-criticas, o maior dentre os muitos pro- 

blemas com que se defronta o investigador. A dificuldade incide, precisamente 
I 

e de forma crucial, em utilizar o aporte teórico com propriedade. 

A Psicanálise oferece uma perspectiva de leitura que aponta os espaços tacu- 
I 

nares, os silêncios textuais, como representação simbólica, bem como atribui 

relevância aos elementos linguisticos sem importância aparente. Tais indica- 

ções são preciosas para a iluminação da leitura que se pretende fazer. 

O respaldo teórico da nossa pesquisa consistirá, basicamente, nas con- , 

tribuições da obra de Sigmund Freud7 no que concerne não somente as con- 

ceituações mais amplas e conhecidas da Psicanálise, como também as mais 

específicas, que serão referidas na abordagem dos textos. Privilegiaremos, 

sobretudo, as noções de Melancolia - suporte básico do nosso trabalho -, que 

constitui uma disposição patológica caracterizada pela perda de interesse pelo 

mundo e auto-recriminação, ocasionada pelo esvaziamento do ego e pela per- i 

da do objeto8 de caráter ideal. 

Para Freud a melancoliag é um estado patológico caracterizado, também, 

por uma "perturbação" da auto-estima. Torturado por uma perda ideal, o melan- 

cólico ataca o objeto perdido pelo qual nutre um sentimento ambivalente de 

amor e ódio, e volta-se contra si mesmo, na tentativa de destruir o outro, um , 
outro mau que vive no melancólico. 

No texto "Luto e Melancolia", Freud destaca a diferença entre a sensação 

de vazio provocada pelo luto e o vazio do melancólico. Para o enlutado o mundo 

apresenta-se vazio porque a perda do objeto amado impõe o desinvestimento da 

7 Sigmund Freud, psiquiatra austríaco nascido na segunda metade do século XIX, iniciou suas pesquisas , 
com o mddico vicnense Doutor Josef Breuer (1842-1925), utiiizando a hipnose em pacientes com dishír- 
bios emocionais e psíquicos. Sequencialmente, viajou à França onde estudou com o famoso médico e 1 

neurologista francês Jean Matin Charcot (1825-1893), ocasião em que pode colher dados importantes 
sobrc a sexualidade feminina. O ú-dmcnto de histdricas, principaimente, deu-lhe subsídio para a conccp- 
ção de uma nova teoria sobre a abordagem do psiquismo: a Psicanálise. 
* Ein psicanáiisc, a noção de perda do objeto cstá sempre iigada a falta. Qualquer perda resultante de 
acidente ou doença é atribuída no inconsciente a um abandono ou falta que, em Última análise, é a falta da 
mãe. Cf. LAPLANCHE, Jean. Problemáticas, p. 307. 

O cstudo da melancolia em Portugal remonta ao século XV, quando o rei D. Duarte (1391-1438) no 
Leal Conselheiro fez uma análise do "humor mcnencórico". No mesmo livro, o rei filósofo, ou "Elo- 
qüente" como cra cognominado, estudou a saudade como uma afcqão da alma a par da tristeza, do tédio 
e da melancolia. e 



libido, experiência dolorosa. É o trabalho do luto, necessário a própria libertação 

posterior do ego e sua consequente disponibilidade para um novo investimento 

libidinal. O melancólico também sofre uma perda, nem sempre provida de con- 

cretude, dificultando, para ele, a definição da coisa perdida. A perda é mais ideal 

que real. Assim, o ego do melancólico esvazia-se. O trabalho interno do melan- 

cólico, realizado por um severo censor, em uma autocrítica exagerada, cinde o 

ego gerando duas forças opostas que se digladiam, produzindo nele uma insa- 

tisfação com o próprio ego, daí a perda da auto-estima e o consequente anseio 

de autopunição. Em oposição ao luto que é, segundo Freud, "um afeto normal" 

decorrente do sentimento pela perda de um objeto, que pode ser uma pessoa 

amada, um país ou um ideal, a melancolia, não obstante tenha com o luto alguns 

fatores desencadeantes comuns, possui um caráter patológico que a torna dife- 

rente. Dentre os elementos distintivos entre luto e melancolia, destacam-se o 

desinteresse por qualquer outro relacionamento objeta1 e a capacidade de iredis- 

tribuição do afeto após a realização de seu trabalho, no luto. Uma vez constata- 

da a perda, ocorre a necessidade de desinvestimento libidinal e posterior rein- 

vestimento em outro objeto. No luto, o ego fica livre e reinveste. O melancólico, 

ao contrário, identificado com o objeto, permanece nesse estado patológico, que 

é a melancolia. Ele sabe quem perdeu, mas não sabe o que perdeu nele. En- 

quanto para o enlutado o mundo se afigura pobre e vazio, para o melancólico há 

um esvaziamento do ego. Daí resultam as diferenças que levaram Freud a clas- 

sificar como patológica a melancolia. 

Exibindo-se, o melancólico põe a nu as críticas que, no íntimo, dirige ao 

seu objeto de amor. Reivindicando para si mesmo as falhas do outro, elle se 

autopune e castiga, ao mesmo tempo, o objeto com o qual se identificou. No 

fundo, o seu discurso é um achincalhe contra o objeto, cuja "sombra caiu so- 

bre ele"". A melancolia é a expressão da pulsão de morte, conceito que Freud 

desenvolveu posteriormente a "Luto e Melancolia" (1 91 7) e em "Além do princí- 

pio do prazer" (I 920). 

Rompendo com a tradição da psicologia, que considerava como um 

desvio qualquer defeito ou erro, a Psicanálise propõe o abandono do ideal 

10 FREUD, Sigmund. "Luto e Melancolia". In: Obras Completas, vol. XIV, p. 281. 
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(como o psiquismo deveria funcionar) pelo real  como o psiquismo funciona), 

evidenciando que uma falha pode ser indicativa da interferência de um outro 

sistema psíquico (inconsciente), operando de modo sub-reptício, paralelamente 

ao sistema consciente. O objeto da psicanálise é o inconsciente, as significa- 

ções emocionais orientadas pelo desejo. A teoria psicanalítica apresenta três 

diretrizes básicas: a primeira é a aceitação, a priori, da existência de pro- 

cessos mentais inconscientes; a segunda acata a teoria da resistência1' e da 

regressão'2, e a terceira atribui relevância a sexualidade e ao Complexo de 

Édipo13. 

Desde sempre o homem procura a sua identidade. Tal investigação se 

apresenta na filosofia, nas religiões e no estudo das neuroses, onde a angústia 

do ser e a luta contra ela despontam como uma temática frequente. A anglástia 

revela a busca da identidade. Sua vivência exacerba-se quando a palavra - 
porta de acesso ao mundo da simbolização - deixa de funcionar e o ego v&-se 

forçado a enfrentar o que está aquém e além da simbolização, elemento inomi- 

nado que faz , ainda que por momentos, desmoronarem as referências de 

identificação. Ao conseguir distanciar-se da angustia, o ego liberta-se, readqui- 

rindo a capacidade para verbalizar sua experiência afetiva. É a arte que per- 

mite a expressão dos conteúdos inconscientes livres de recalque. 

O século XX tem aprofundado o estudo dos problemas ligados ao psi- 

quismo. A partir dos estudos freudianos, houve um recrudescimento do interes- 

se pela vida psíquica e suas variáveis comportamentais. Este século é pródigo 

em formas de abordagem do homem enquanto ser pensante e desejante, e 

mesmo os ferrenhos opositores de Freud beneficiaram-se de seus estudos. 

11 A resistência é o esforço contra a emergência de material psíquico (i consciência. Freud registro11 pro- 
cessos de resistência por parte de pacientes no uso da hipnose, por exemplo. A resistência entrava a eluci- 
dação de sintomas significativos para o progresso dos tratamentos. LAPLANCHE e PONTALIS. Op. cit. 

458-461. 
PPRegistram-se 112s tipos de regressão: remessâo tópica, quando se da, de acordo com Freud, "ao longo 
de uma sucessão de sistemas psíquicos que a excitação percorre normalmente segundo determinada dire- 
ção (...I; t e m r a l ,  quando designa o retomo do sujeito a etapas ultrapassadas do seu desenvolvimento 
r...] c formal designa a passagem a modos de expressão e 'de comportamento de nível inferior do ponto de 
vista da complexidade, da estruturação e da diferenciação". (IDEM, ibidem, pp. ,440-443). 
13 Segundo Laplanche e Pontalis, o Complexo de Édipo é o "conjunto organizado de desejos amorosos e 
hostis que a criança sente em relação aos pais". É através dele que o homem tem acesso à cu1m. Sob seu 
aspecto dito positivo, o complexo de Édipo revela-se pelo desejo da morte do rival do mesmo sexo te pelo 
desejo sexual pelo progenitor do scxo oposto. Já sob sua forma negativa, mostra-se da maneira contrária: 
amor pelo progenitor do mesmo sexo e ódio ciumento ao progenitor do sexo oposto. (ibidem, pp. 77-81). 
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A atividade mental humana é regida por dois princípios: o princípio de 

prazer e o princípio de realidade. Na escrita psicanalítica, Freud explica que na 

atividade mental humana, por um lado há a tentativa de obtenção do controle 

da realidade externa sob a ação do princípio de realidade; por outro, existe a 

luta pela satisfação dos desejos que povoam o inconsciente do indivíduo, 

domínio em que imperam as pulsões e no qual prevalece o princípio de prazer. 

A difícil tarefa que tentaremos efetivar aponta para uma vereda recor- 

rente em toda construção artística: a busca da auto-expressão através da arte. 

Emanada do ser humano, que plasma ali um conglomerado de desejos, de al- 

tíssima carga emocional, a obra de arte e, com especialidade, a obra literária, 

reúne dados de uma individualidade que, expressando sua cosmovisão, ex- 

pressa também a si mesma. 

Rastrearemos as indicações lingüísticas que refletem os elementos de- 

notadores do comportamento melancólico e que estão disseminadas na escrita 

pelo concurso dos símbolos e das imagens, e, de um modo recorrente, nas 

personagens de Maria de Lourdes Hortas. 

A literatura põe a disposição do artista um imenso arsenal de recursos 

lingu'ísticos, tais como: prosódia, polissemia, alusões, metáforas, rnetonímias, 

ambigüidade, entre tantos outros, os quais lhe permitem expressar desejos, 

frustrações, recalques e toda uma gama de sentimentos reprimidos, sempre 

prontos a aflorar, desde que a vigilância exercida pelo superego seja momen- 

taneamente relaxada ou burlada. Esta luta visa ao preenchimento, embora pre- 

cário, do vazio gerado pelo objeto perdido. A sensação de carência deixada 

pela perda de algo que ficou em um passado imemorial e sua intangibilidade 

motivam no homem a necessidade de encontrar um substituto em que reinves- 

tir sua libido. 

A aliança entre Psicanálise e Literatura está na própria constituição dos 

estudos psicanalíticos. Freud lançou mão de textos literários !para formular suas 

teorias utilizando, por exemplo, a figura do rei Édipo, personagem de Sófocles, 

para nomear importante fase do desenvolvimento psiquico humano: a fase do 

complexo de Édipo, que define e caracteriza a sexualidade humana. 



A linguagem é matéria essencial tanto da Literatura quanto da Psicanali- 

se. Aliar estes dois ramos da ciência em um estudo com base interdisciplinar 

favorece o aparecimento de novas significações, iluminando substancialmente 

o objeto de estudo. Assim, entendemos que o aporte psicanalítico trara um 

contributo valioso a análise que faremos dos textos ficcionais Adeus Aldeia e 

Diário das Chuvas. 

Nossa investigação percorrerá a longa peregrinação interior de duas 

personqgens: a primeira é Mariana (AA), que acompanhando o marido emi- 

grante para o Brasil, exilou-se na saudade da aldeia e no desejo de retorno. E , 

a Segunda é Tâmara (DC), que escreve sua história no afã de recuperar suas 

lembranças e com elas tenta reconstituir a própria identidade. Superar o desejo 

do impossível é a saida para as personagens. A fim de estudar o expurgo do 

passado, destacaremos a relevância da dor da volta, da nostalgia14 - prova- 

ção necessária para que as personagens lresolvam os conflitos que Ihes repre- 

sam a vida, permitindo a realização da catarse. O trajeto de volta ao passado 

constitui uma autêntica odisséia onde o mar simboliza, a um tempo, o corte e o 

elo com a infância perdida, com a pátria, com o Útero materno. A volta deixa 

claro que a desejada presença do pai na velha aldeia, a reedição do universo 

infantil e o retomo ao colo materno são apenas lembranças mascaradas de 

saudade, cuja recuperação só é possível enquanlto linguagem. 

Por detectar alguns elementos evidenciadores da melancolia no tecido 

ficcional estudado, no discurso e na trajetória dos personagens, ao lado de 

manifestações psíquicas cuja elucidação se fará com o aporte psicanalítico, 

buscaremos o socorro necessário a análise dos textos de Maria de Lourdes 

Hortas onde o subjetivo e o confessional estão presentes no discurso narrativo, 

evidenciando o sujeito em constante mudança, ou o sujeito em processo, para 

utilizar a terminologia de Julia Kristeva, citada por Leyla ~errone-~oisés". 

14 Nostos = volta, algos = dor. A nostalgia desencadeia uin processo de memorização, reminissência e 
i m a p ç ã o ,  partindo da crença dc que o rctorno solucionará a dor da perda 
'' No livro Texto, critica, escritura, Lcyla Perrone-Moisés discorrendo sobre o discurso poético aprescn- 
ta, em relação ao sujeito a postun de três críticos: Roland Barllies, cuja concepção de sujcito poélico está 
aliada a Psicanálise por exigir a consciência do inconsciente; Turi Lotman que entende "ser a arte auxiliar 
do homem na determinação de seu ser próprio" e Julia Kristeva, em consonância com a concepçciio bar- 
thesiana, admite a liipótese de que a escrita não revela o ser mas promove uma crise permanente que leva , 

o sujeito a um estado constante dc mudança, situação que ela nomeia "sujeito em processo" (p. 46). 
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A tarefa a que nos propomos aponta para uma vereda recorrente na 

construção artística de base intimista - como são os textos de nosso estudo: 10 
I 

percurso da melancolia e a busca da sua superação através da linguagem ar- 

tística pela personagem Tâmara (Diário das Chuvas) e a marca melancólica no 

discurso de revolta e inadaptação da personagem Mariana (Adeus Aldeia). 

Expressão humana privilegiada, é a linguagem a via de acesso da mun- 

divivência inconsciente para a via psíquica consciente. É através da palavra 

que o escritor exprime seus desejos, sonhos e frustrações, reunindo dados de 

uma singularidade que, expondo sua cosmovisão, expressa também a si mes- 

mo. Através da associação livre (captação do material sem critica ou intenção , 

predeterminada), o método psicanalítico viabiliza a percepção das forças que 

provocam os conflitos. 

Observamos uma correlação entre a forma psíquica e o enunciado literá- 

rio no que concerne a constituição das personagens Mariana (AA) e Tâmara 

(DC). Estas transitam pelos textos corroborando uma estória de perdas ocasio- 

nadas principalmente pelo exílio da aldeia em Portugal, situação que não es- 

colheram e a que foram levadas por circunstâncias socioeconômicas e cultu- 

rais. Tal exílio, em princípio um fato externo, ocasiona mudanças na psique das 

personagens, tornando-as depressivas e melancólicas e diminuindo-lhes a ca- 

pacidade de amar. 

A desconfortante sensação de estar num lugar e ser ao mesmo tempo 

de fora, sentimento de forasteiro ou de o~tsider'~, ocupara, na nossa análise, 

relevante papel, pois os conflitos dela decorrentes traduzem a me~ancolia'~, 

sentimento de perda e insatisfação egóica carreador de manifestações que 

analisaremos nos textos Adeus Aldeia e Diário das Chuvas, a partir da contri- 

buição freudiana. As personagens exiladas e melancólicas Mariana e Tâmara 

reagem diferentemente ao desenraizamento18 sofrido. 

l6 Oulsider d um termo utilizado por Colin Wiison (1986) para designar o personagem que se sente cstra- 
nho e deslocado nos contextos onde se insere. (Ver nota completa na biblioma). 
17 O tcrmo mclancolja tem sido utilizado, na linguagem corrente, para caracterizar a tristeza e sentiinentos 
corrclatos. De origem grega (Melaina Kole), designa a bile negra, um dos quatro humores do corpo, cujo 
excesso provoca desordem orgânica. 
l8  Usamos o termo na concepção utilizada por Gilles Deleuze e Felix Guattari ao se referir ao homcm que 
sai de sua pátria c miga para uma outra tentando replantar as suas raí7~s. 
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A primeira tenta congelar o tempo e congelar-se simultaneamente - ta- 

refa que resultará impossível e frustrante. Seu desejo quase obsessivo é retor- 

nar ao passado, ao momento em que sofreu o corte decisivo: a partida para o 

exílio. A segunda personagem, Tâmara, de Diárfo das Chuvas, reage, ainda 

que tardiamente, ao exílio, investindo na escrita, ou seja, recorrendo ao pro- 

cesso de sublimação. 

A sublimação é um processo que tem origem na pulsão sexual e que 

Freud utiliza para explicar situações nas quais a força dessa pulsão encontraria 

gratificações em atividades sem qualquer relação aparente com a sexualidade. .I 

A pulsão sexual deriva para uma nova finalidade, conduzindo a atividades valo- 

rizadas pelo ideal do sujeito: é um processo onde se reinveste em um novo 

objeto de natureza socialmente aceitave~.'~ E a tentativa de elabora? a fanta- 

sia: expressando o conflito, ela representa a vitória que se opõe. aos fracassos 

sofridos uma vez que os mesmos problemas que acarretam o empobrecimento 

libidinal e narcisista conduzem, na sublimação, a um processo que transforma 

as fraquezas em força. Este caminho é representado por Maria de Lourdes 

Hortas na configuração das personagens Mariana (AA) e Tâmara (DC). A 

primeira desloca para o Brasil o investimento afetivo de que antes era objeto a 

aldeia. A segunda substitui o desejo de retomar a infância - objeto para sem- 

pre perdido - para o ato de escrever, que se apresenta como possível e vaiori- 

zado. Os sonhos, "via régia para o inconsciente" de acordo com FreudI2' serão 

anallisados nesta tese enquanto realização dos desejos reprimidos que Ihes 

deram origem. 

Outra categoi-ia freudiana que erribasará nosso estudo é o recalque, aqui 

entendido como um silenciamento de desejos inconscientes que, reprimidos, 

Cf. LAPLANCHE e PONTALIS, p. 495 
20 Elaboração ou pcrlaboração é um neologismo introduzido por Jean Laplanche e Jean Bertrand Pontalis, 
em 1967, para designar o trabalho do inconsciente característico do tratamento psicanalítico. O termo 
traduz o verbo alemão usado por Freud durcharbeiten que signinca elaborar ou trabalhar com cuidado. 
Cf. ROUDINESCO, Elisabeth e PLON, Michel, Dicionário de Psicanálise, p. 174. 
2' Segundo Freud o sonho é um substituto deformado de um conteúdo inconsciente, que o trabalho de 
interpretação deverá descobrir. O acesso ao material inconsciente oculto deve ser a preocupaçiio nn3aior na 
análise do sonho. Cf. FREUD, Sigmund, Conj2rências Introdulórias sobre Psicanálise - Sonhos, p.60. 
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eram a angústia.22 Temos em Mariana o exemplo de um discurso em que se 

alternam mágoa, revolta e rejeição a vida no exílio. A má disposição que ela 

manifesta em relação a nova realidade esconde (e mostra a um só terripo) a 

tristeza por ter deixado a pátria. Já Tâmara levará a sublimação de seus dese- 

jos ao nível depurado da escrita. Representativo da pulsão reprimida é o fato 

de ela mascarar a própria identidade lançando mão de um recurso velador: 10 

uso de um pseudônimo. Através de Tâmara, nome fictício que, contraditoria- 

mente, vela e desvela, a angustiada Manuela, adolescente de Adeus Aldeia, dá 

voz aos desejos, antes apenas confiados timidamente ao diário. 

Valendo-nos de conceitos da Psicanálise para elucidar, em alguns as- 

pectos, a nossa pesquisa, a preocupação fundamental será a interpretação 

'literária no que tange aos elementos linguísticos do texto, privilegiando os si- 

gnificantes, o universo simbólico, a linguagem figurada e atribuindo-se relevân- 

cia as manifestações do discurso em que se evidencia o conflito entre desejos 

e frustrações dos personagens. 

A parte o fato de utilizarmos determinadas categorias psicanalíticas na 

nossa análise, é mister considerar, também, o caráter multiplicador do texto, 

onde as mesclas da cultura e uma visão peculiar de vida conduzem ao alarga- 

mento da leitura. A questão do exílio, fator cultural, está nos textos que estuda- 

mos intrinsecamente ligada a melancolia, experiência vivida de forma individual. 

Não se quer afirmar que todo exilado é um melancólico. Isso seria excessiva- 

mente generalizante e impróprio por carecer, inclusive, de fundamentação cien- 

tífica. Entretanto, no estudo das personagens Mariana e TCimara, constatamos 

que o exílio agudizou a tendência melancólica latente nas mesmas. 

Nossa pesquisa também utilizará, além do contributo de Freud aos estu- 

dos da melancolia, subsídios contidos no livro Sol Negrd3 de Julia Kristeva, no 

qua'l ela trata da depressão feminina, entre outros temas, detalhando a patologia 

estudada pelo mestre de Viena. Também sobre a melancolia do estrangeiro esta 

" Picra Aulagnicr, no artigo "Angúslia c Identificação" publicado na revista Percurso VII, no 14, 1985, 
&ma que a angistia e "uma irnagcm que já não tem siQuficado identificável", isto é, quando ela surge 
promovc o desmoronamento momentâneo das referências identiiicatórias. @. 12) 
23 1988. 
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autora se debruçou em longo estudo no livro Estrangeiros Para N6s Mesmo$4, 

onde declara: 

A dura indiferença só pode ser o rosto confessá- 

vel da nostalgia. Conhece-se o estrangeiro que 

sobrevive voltado para o pais perdido de suas 

lágrimas. Apaixonado melancólico de um espaço 

perdido, ele não se consola, do fato de ter aban- 

donado um tempo. 

O paraíso perdido 6 uma miragem do passado 

que ele não saberá jamais reencontrar. Ele o 

sabe de um saber desolado que volta sua ira em 

direção aos outros, (porque há sempre um outro, 

desagradável causa do meu exílio) e contra ele 

mesmo: "como pude abandoná-los?" 

A Kristeva recorreremos para elucidar a condição do exilado contida no 

livro que citamos. Nessa obra, visivelmente influenciada pelo texto "O Estra- 

n h ~ " * ~ ,  de Freud, a psicanalista e teórica da literatura Julia Kristeva (1994) as- 

socia a noção do exílio a pesada consciência que os indivíduos têm, quando 

estrangeiros, de terem perdido parcelas importantes de sua identidade familiar, 

social e cultural. Esta temática já foi abordada anteriormente por Colin Wilson 

(1985) na obra O 0 u t s i d e ~ ~ 1 9 8 5 ) ~  cuja primeira edição em inglês data de 

1959. Nela o autor analisa o tratamento literário da questão, estudando escrito- 

res e personagens desenraizados, estrangeiros e estranhos aos contextos em 

que se encontram. 

Buscaremos, outrossim, a noção de desenraizamento contida na obra de 

Gilles Deleuze e Felix ~uattari", destacando a relação que esses autores es- 

tabelecem com o uso da linguagem enquanto tentativa de reterritorialimaçáo. 

Neste sentido a personagem melancólica Tâmara, desenraizada, reencontra a 

unidade nos diários e poemas, atenuando as perdas inerentes a sua condição 

e sublimando-as. 

24 IDEM, 1994, p. 1 7. 
25 Op. Cit. vol. XWI, p. 275-314. 
26 @. Cit. 
27 Pour une Littérature Mineure, 1997. 



Esta tentativa em prol da recuperação de uma identidade fragmentada 

por sucessivos cortes constituirá o arcabouço do indivíduo melancólico que a 

autora estudada aproveitará como matéria ficcional nos seus textos. Observa- 

remos na narrativa a pluralidade de significados que assinalam não só as vi- 

vências, como também a condição de forasteiros, inadaptados, depressivos. A 

sensação de estrangeiro gera o desconforto típico de quem é arrancado de 

suas raízes para tentar replantá-Ias em outro espaço geográfico. A autora, pela 

sua própria biografia, vivendo entre duas culturas, foi bastante hábil para confi- 

gurar a personagem exilada e melancólica. 

Outra noção que utilizaremos é a da impossível ubiqüidade, anali- 

sada pelo sociólogo argelino Abdemalek Sayad (1996) no artigo "Le pays ou 

I'on n'arrive jamais", publicado no Courrier de I'Unesco. Nesse artigo o autor 

reflete acerca do sentido de duplicidade de vida associada a situação do exílio 

nos emigrantes: 

t 

La nostalgie, au fond, dit bien ce qu'est I'exil: 

une quête de I'impossible ubiquité, ce rêve 

d'être ici et Ià en même temps et tout le temps. 

Elle se nourrit de cette duplicité entre deux vies 

simultanées vécues sur deux registres di- 

fférents, ceux de Ia réalité et du désir. La oéalité 

d'une vie active, au présent, lourde de matéria- 

iité, d'immédiateté, de quotidienneté; et le désir 

qui traduit une vie tout intérieure, secrète, faite 

de souvenirs et d'imagination de ce qui n'est 

plus, mais sera peut-être a nouveau demain, 

vécue en surimpression sur Ia vie effective2'. 

O cientista argelino, discutindo as causas da nostallgia que prostra o 

exilado, imobilizando-o no sofrimento e na impossibilidade de realização do 

desejo de retorno, considera que os emigrantes, em geral, são vítimas da cren- 

28 "A nostalgia, no iundo diz bem o que é o exílio: uma busca de impossível ubiqüidade, o sonho de estar 
aqui e lá ao mcsmo tempo e todo o tempo. Ele se nutre desta duplicidade entre duas vidas simultâneas, 
vividas sobre dois registros diierentes, o da realidade e o do desejo. A realidade de uma vida ativa, no 
presente, pesada de matcrialidade, dc imediatismo, de cotidianidadc; e o desejo que traduz uma vida toda 
interior, secreta, feita de lembranças e de imaginação daquilo que não é mais, mas será talvcz de novo 
amanhã, vivida em superposição sobre a vida eictiva." (Tradução nossa) SAYAD, Abdernalek. "k Pays 
ou l'on n'anive jamais". p. 11. 
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ça de que voltando as origens recuperarão o tempo e o espaço perdidos. Para 

ele, o exilado tenta retornar a si próprio, ao tempo anterior ao exílio. E, na afã 

de recuperar uma identidade fragmentada pela dor de ser estranho a todos os 

lugares ao mesmo tempo, possuindo uma identidade que no dizer de Julia 

Kristeva é móvel e desenraizada, acumula decepções e frustrações na busca 

inútil de uma impossível ubiqüidade. 

A propósito da busca dos vestígios das origens, do útero primeva, ob- 

servamos, no romance Usina de José Lins do Rêgo, o episódio em que 6 nar- 

rado o retorno de Moleque Ricardo ao Engenho Santa Rosa. Naquele cenário 

antes tão familiar, Ricardo procurou em vão pessoas e paisagens que o certifi- 

cassem de que ele não se enganara de endereço: 

[...I Teria se enganado, teria saltado noutro lu- 

gar? Não conhecia ninguém, não via ninguém 

conhecido. Quis entrar e teve medo. [...I 

Aonde estaria o seu povo? Não conhe~ia nin- 

guém. Um arrependimento de ter vindo para ali 

lhe invadiu. Pela estrada grande ,passava gente 

a cavalo, matutos escanchados em suas 

éguas. Não era a mesma gente do seu tempo 

de menino. Mas onde estaria Mãe Avelina? O 

moleque do ... 

Na Ilha de Fernando de Noronha, onde estivera preso, e no Recife, para 

onde foi após ser libertado, Ricardo invocava sempre as lembranças do Santa 

Rosa com suas cajazeiras, da vida no Engenho, a paisagem, os animais e o 

carinho de mãe Avelina. Entretanto, ao saltar, não reconheceu o solo que pisa- 

va e tudo lhe pareceu estranho. 

Este sentimento experimentado pelo personagem de José Lins do Rêgo 

e por tantos outros personagens do mundo da ficção e da realidade está na 

constituição dos personagens hortianos como marca indelével de sua história 

pessoal de exílio e saudade. 



Veredas da leitura 

Tomando como base a questão do emigrante e do exilado, que são ex- 

traídos do seu espaço geográfico, identificamos neles a melancolía e a sauda- 

de como traços de inadequação ao novo, revelada na tentativa de isolamento 

como recurso para preservar a identidade. Assim, concebemos nossa tese 

conforme explicitamos a seguir: 

A tese está dividida em quatro capítulos: o primeiro rastreia o terna da 

melancolia em Adeus Aldeia (1 990) e Diário das Chuvas (1 993, associando-o 

a perda da pátria e ao sentimento de forasteiro revelados pelos personagens. 

Enfatizamos nele a angústia demonstrada pelas personagens femininas Maria- 

na e Manuela, cuja identidade fraturada faz com que elas empreendam al volta 

a aldeia, atitude que Ihes permite a superação da melancolia e a junção dos 

estilhaços da face perdida em muitos espelhos. O retomo doloroso e a supera- 

ção dos conflitos dessas personagens serão vivenciados como um processo 

catártico. Para a investigação do universo ficcional hortiano, pleno de significa- 

ções, recorreremos a psicanálise, presente em diversos momentos do nosso 

percurso analítico-interpretativo. 

No segundo capítulo analisamos a diáspora portuguesa representada na 

ficção de Maria de Lourdes Hortas a partir do binômio êxodo30 I exifio3' em 

articulação com o tema da saudade, recorrente no tecido ficcional estudado. 

Estabelecemos neste capítulo uma distinção entre êxodo e exílio como configu- 

rados na narrativa hortiana. Pelo primeiro entendemos uma partida que, moti- 

vada por contingências várias, representa uma atitude voluntária do emigrante. 

O exílio por sua vez significa uma saída forçada em que o sujeito é obrigado a 

deixar a sua pátria por razões ligadas a outrem. É o caso das mulheres casa- 

das com emigrantes, obrigadas a seguir o marido aonde quer que ele vá. 

30 DO grego exodos, saída, pelo latim exodu. Cf. NASCENTES Anterior. Dicionário Etimológico da Lfn- 
gua Portuguesa. P. 205. 

O termo exílio tem conotação ampla e associa-se ao desterro que sociedades antigas como a atenlense e 
outras impunham aos seus cidadãos representando uma grave pena ou condenação. 



Nessa perspectiva analisamos as personagens femininas que, ao se 

exilarem, mergulharam em profunda melancolia ao se identificarem com o ob- 

jeto ideal, a pátria perdida. 

No terceiro capítulo observamos o referencial da cultura judaico-cristã, 

indicativo no texto das situações ligadas ao êxodo e ao exílio e da configuração 

melancólica das personagens femininas. O estudo da antroponímia impõe-se 

pela relação com a temática geral, ~ons~bstanciada na referência bíblica cuja 

1 representação na aldeia focaliza dois grandes momentos: a páscoa - ritual de 

passagem - e o culto natalino, propiciador de renascimento e transformação. 
1 

Interpretamos, no quarto capítulo, a simbologia do universo ficcional de 
i 'Maria de Lourdes Hortas, enfatizando os termos que denotam mar, rios, diuva, 
4 

Iáarimas, olhar, sírribolos do líquido presentes no tecido ficcional, configurado- 

res de um texto rico em imagens que penetram o labirinto da linguagem, reve- 

lando um mundo interior povoado de lembranças, reflexões, sonhos e desejos. 



1. O Periplo da Melancolia 

A minha frente, apenas um túnel escuro: o que 

encontrarei na saída? Partir, voltar, partir, voltar 

- tem sido isto a minha vida, estaçoes de chuva 

intermitente, prelúdio para hoje, cantochBo 

(DC, P. 91) 

Neste capitulo propomo-nos a abordar a melancolia na constituição das 

personagens Mariana e Tâmara, analisando passagens que evidenciam situa- 

ções onde amargura, ressentimentos, frustração e culpa denunciam o senti- 

mento de perda ideal do melancólico. 

O capítulo está dividido em quatro tópicos: inicialmente analisamos 

Adeus Aldeia e nele destacamos a figura de Mariana da Gama que, inadaptada 

ao exílio, mergulha em uma profunda melancolia. 

No segundo tópico tratamos da mestipgem e tropicalização dos emi- 

grantes, articulando o texto com a produção poética da A., distinguindo, nesse 

cotejo, a presença marcante do tema que permeia a sua obra: a dicotomia al- 

deia x cidade. 

Na leitura de Diário das Chuvas sublinhamos o papel da personagem 

principal - Tâmara -, que se desdobra em duas vozes, intercaladas em textos 

poéticos e registros de diário, indicativos de um gênero híbrido. 

No último tópico desse capítulo interpretamos o caráter epifânico através 

do qual um homem surge na trama, anunciando o amor e instaurando o clima 

de superação de conflitos e investimento em uma vida afetiva sem o ranço de 

recalques do passado. 

Adeus Aldeia ( 1  990) enfoca a emigração do português Adelino da Gama 

no primeiro quartel deste século, tentando escapar da miséria e pequenez de 

Vale-de-Sobreiros, aldeia onde vivia com a esposa, Felicidade, e os filhos, Ce- 

(leste e Tiago da Gama. Atendendo a chamado de um tio - António - Adelino 

partiu para o Rio de Janeiro e, após quinze dias de viagem, chegou, finalmente, 

ao seu destino, não encontrando ali qualquer rosto conhecido. O texto discute, 

sobretudo, o choque cultural em que a fragmentação da identidade marca de 
28 



forma indelével a vida dos personagens. Adelino sente-se desconfortável 

quando vê ... "tanta gente e ele não era absolutamente nada para riinguém" 

(AA, p. 21). Precisou manusear o passaporte a "fim de certificar-se de si mes- 

mo" (AA, p. 20). 

Encontrando a casa do tio, onde o luxo contrastava com a pobreza de 

sua bagagem, o emigrante teve, por momentos, a ilusão de um futuro promis- 

sor. Entretanto, o dia seguinte reservava-lhe a morte do tio e a sua quase ex- 

pulsão imediata pela viúva, brasileira cheia de preconceitos contra os costumes 

daquele homem rude. Ocupando cargos humildes no exílio, Adelino da Gama 

não teve coragem de voltar a aldeia, embora fosse este o seu maior desejo. 

Do outro lado do oceano ficara Felicidade, na aldeia, para cuidar dos fi- 

lhos. Seu primogênito, Tiago, trabalhou inicialmente como santeiro, mas so- 

nhava correr mundo como o pai. A ausência de notícias de Adelino intrigava o 

rapaz, que acabou por escrever-lhe uma carta. A resposta denunciou a quebra 

dos fortes laços deixados na aldeia. Para a mulher Felicidade, a sensaçâo do 

abandono era a única certeza que tinha sobre sua vida conjugal. 

Tiago da Gama herdou do pai Adelino a seduçâo do desconhecido. An- 

dando de aldeia em aldeia, estabeleceu-se em São Joaquim da Serra com Ma- , 

riana, sua mulher. A vocação de emigrante bateu-lhe a porta na pessoa de Lu- 

tegardo Marques, "brasileiro" que o convidou para viver no Recife. 

A família de Tiago embarcou para o Recife numa viagem em que a pai- 

sagem era só mar e céu. Mariana, sem poderes para mudar a decisão do rnari- 

do, submeteu-se ao exílio carregando um enorme sentimento de culpa por es- 

tar abandonando os pais e a pátria, em busca do desconhecido. Para Tiago, 

entretanto, a viagem representava a realização de um sonho acalentado há 

anos. Segundo ele, "estava vindo de muito longe, anos a fio me dirigindo para 

um único ponto, procura aqui, procura ali, um mar que atravessei, tudo". (AA, p. 

120). 

Instalado em Recife, o emigrante prosperou financeiramente e confes- 

sou a família ter alimentado, desde sempre, o desejo de rever o pai, conçide- 

rando assim a própria emigração um meio para tomá-lo realidade: "encontrar o 



Velho foi sempre uma das minhas metas. Tanto assim que viemos parar aqui". 

(AA, p. A 21 ). 

Tiago voltou a Vale-de-Sobreiros como "rico-homem": conduzindo um 

carro, para grande espanto daquelas pessoas simples, habituadas aos cami- 

nhos íngremes percorridos a pé ou em lombos de animais. Sua velha mãe, Fe- 

licidade, foi afinal recompensada das tristezas sofridas e sentiu grande allegria 

com a volta triunfal do filho. Mariana, entretanto, sentia-se estrangeira entre 

aqueles personagens de hábitos rudes, primitivos. Estava na aldeia, mas 

aquela não era a sua pois a sonhada aldeia, ansiada por longos dez anos, ti- 

nha agora um Único espaço de existência: a memória. 

Quando o emigrante Tiago visitou, após longa ausência, Vala-de- 

Sobreiros e São Joaquim da Serra, aldeias da mãe e dos sogros respectiva- 

mente, assobiou uma canção folclórica que muito apreciava, em cuja letra acor- 

re a negação da realidade mais pungente na vida do emigrado: o desejo de 

voltar a aldeia. O adeus do aldeão é transitório. "Até breve", "até o regresso" ou 

"até mais ver" são expressões que podem perfeitamente substituir o adeus que 

o português coloquialmente usa, também, para cumprimentar um conhecido. A 
I 

idéia de não regressar a aldeia pode representar a hipótese de jamais ter con- 

seguidosair dela: 

i Adeus 6 terra 
I 

I adeus linda serra 

de neve a brilhar. 

Adeus aldeia 

que levo na idéia 
I 

I não mais cá voltar. 
I 

Observamos nas palavras dessa canção o processo de negação do de- 

sejo re&lcado que cada emigrante acalenta em sua alma: o retomo. Dizer o 

contráriô é uma forma de minimizar a dor da partida. O mesmo sentimento am- 

bivalente de aventura e desejo de retorno tomou conta de Adelino da Gama e 

seu filho, Tiago, ao desejaram emigrar em busca de uma vida melhor. 

Adelino, por não ter logrado êxito no Brasil, não teve coragem para o 

confronto, não com a mulher e os .filhos que deixara além-mar, mas principal- 



mente com os habitantes da aldeia. A comunidade certamente o julgaria fra- 

cassada e o puniria, cobrando-lhe o sucesso financeiro esperado: ele acredita- 

va que, com bens materiais, ser-lhe-ia possível resgatar os anos que viveu lon- 

ge do convívio e do afeto da família. O filho, bem-sucedido economicamente, 

também' almejava voltar para receber as homenagens que lhe cabiam como 

venceddr. Ele, como toda a familia, planejava o regresso com ansiedade. En- 
I 

trementes, os motivos da mulher e filhas eram diferentes dos seus. Elas nunca 

experimentaram o gosto pelo êxito de Tiago, pois perdendo a aldeia perderam 

também os anos que ficaram no Brasil, recusando a nova pátria. A obsessão 

pela volta era movida pela esperança de reatar o fio da vida que se cortara no 

cais. Elas não conseguiam transferir para o Recife o apego que sentiam pela 

aldeia. Para a mãe Mariana era preferível a ilusão de parar o tempo e nele 

permanecer estática, corroborando o perfil da personagem melancólica: 

I ... para ela (Mariana) o tempo havia transcorrido 

de forma cinzenta e obscura, dez anos tecendo 

uma extensa noite, véspera do amanhecer do dia 

de festa ... tudo convergia para um Único fim: o 

caminho de regresso a sua terra. 
1 (AA, P. 130) 

No décimo Natal, Tiago anunciou que o próximo seria festejado na al- 

deia. Mariana refletiu sobre o tempo em que viveu esperando aquele momento. 

No texto citado acima vemos retratado o estado depressivo desta personagem 
1 

desde a partida. Aquele exílio que lhe roubou para sempre a aldeia da infância 

fê-la viver a tristeza, humor característico do seu estado melancólico, experi- 

mentando o "sol negroJ1 de que fala Julia Kristeva no seu livro homônimo. h lin- 

guagem representativa desse estado de Mariana concretiza-se em palavras e 

expressões ligadas ao universo vocabular próprio do melanc6lic0, tais como 

"extensa noiteJ', "forma cinzenta e obscura", tristeza e remorso, .peso, angústia 

e culpa, entre outras. 

 ariana perdera a condição de aldeã bem colocada socialmente ao mi- 

grar e misturara-se a multidão anônima de uma cidade que lhe era totalmente 

estranha. De figura prestigiada que fora em São Joaquim da Serra, sua aldeia, 

ela se convertera em uma das muitas incógnitas emigrantes. 



Jii para Manuela, sua filha, as perdas foram mais profundas. A infância 

interrorripida bruscamente com a partida, impossibilitou, a primeira vista, o re- 

encontro consigo mesma. Na tentativa de recuperar a unidade perdida, anulan- 

do ou ligando as feridas narcísicas referentes a perda, ela fez a difícil passa- 

gem para a maturidade, percebendo não ser mais possível resgatar a menina 

que forb outrora. Sua angústia era eliminar a coexistência interior rneni- 

nalmul her 

1.1 - Marenidade Tropical 

Ao debutar na literatura com o livro de poemas Aromas da Infância 

(1963), Maria de Lourdes Hortas delineia um tópico que vai permear sua obra: 

a aldeia, na distante Península Ibérica e o Recife, pátria adotiva, sonho da im- 

possível ubiqüidade alimentado de duas vidas simultâneas, vividas pelo regis- 

tro da realidade e do desejo. Entre as visões da aldeia e o colorido do Recife 

está o mar, símbolo ambivalente de corte e religação, de dor e esperança. 

No poema "Evocação de Aromas" do livro Aromas da Infância3*, a autora 

dialoga 6om a irmã, Maninha, tentando fixar a paisagem da sua saudade 

A aldeia tão branquinha 

Como é cinzenta, Maninha. 

Nota-se, contudo, que a aldeia vai rrringuando para caber no espaço da 

memória e até sua cor se transforma. A gradação cromática situa a lembrança 

que oscila entre o passado e o presente: 

A praça -tão grande a praça! 

Como é estreita, Maninha 

a torre alta, tão baixa 

O seu escuro em escombros 

cheirando, apenas, estranho 

umidamente 

! a passado. 

01ç significantes branquinha, maninha, praw e torre alta, carregados de 

afetividade, remetem a representação de uma vivência passada. Há um redi- 

mensionarrrento, no entanto, dessas lembranças e a aldeia branquinha passa a 



ser cinzenta; "a praça - tão grande a praça!" torna-se estreita e a torre alta 

diminui, tornando-se "baixa, escura, cheirando a passado". A memória da al- 

deia distante, viva na saudade, faz o contraponto com a nova casa, o Recife. 

Seu registro é eivado de simpatia pela nova paisagem: 

A cidade ri vermelho. 

Não vermelho moscovita 

Apesar de eqüitativo: 

Igual riso para todos ... 
Tirai o antagonismo 

dos olhos e vede o riso 

é agora nossa vez. 

Olhai bem, pois a cidade 

a dividi-lo por todos 

vai desenhando a vermelho 

cinco peixes e dois pães. 

E depois de dividi-lo 

ainda encherá dois nos 

com sobras que ninguém quis. 

Flamboyans em floF3 

Entre o branquinho e o cinzento da aldeia do coração, vislumbra-se o 

vermelho da cidade dividida, como sua lembrança, em dois rios: o Capibaribe e 

o Beberibe, que sugerem a geografia de uma infância vivida noutro cenário, 

onde as ,fontes, as ribeiras e os moinhos faziam navegar a fantasia. O traço 

ideológic~ presente nos versos "A cidade ri vermelho./ Não vermelho moscovi- 

ta/ Apesar de eqüitativo:/ Igual riso para todos ..." remete ao momento politico 

vivido pelo Brasil a época da publicação do livro, 1965. Em pleno momento de 

anticomu'nismo, utilizar o adjetivo vermelho poderia ensejar uma interpretação I 

de caráter político-ideológico, valendo ao autor a pecha de subversivo e acar- 

retando as nefastas conseqüências da ditadura. A autora tentou evitar o com- 

prometimento diferenciando o vermelho da cidade: "não vermelho moscovita 

apesar de eqüitativoJJ. 

Revelador do sentimento do exílio é o comentário da personagem Mari- 

ana, de Adeus Aldeia, ao observar as filhas, ainda pequenas, deixando Podu- 

33 Op. cit., p. 55. 



I 

gal: "pobres inocentes, tanta alegria e nem de longe sonham que estão deixan- 

do a pátria!" (AA, p. 104) Nesta lamentação de Mariana registramos a frequên- 

cia da vogal a ecoando como um lamento que remete a interjeição a. Os ter- 

mos tanta, alegria, sonham, estão, deixando, 3, e pátria criam uma cadeia so- 

nora em que a sugestão de plangência se instaura. O tom magoado que ema- 

na das frases da personagem já indicia seu caráter melancólico. 

Alescrita de Maria de Lourdes Hortas mantém uma ligação singular com 

as duas pátrias. No poema "Fio de ~ ã " ~ ~ ,  O xailinho tomou-se novelo nos sete 

dias de mares que atravessou para vir até o Recife. Na aldeia natal ficou a 

ponta do fio, tal como uma Ariadne que se recusa a perder totalmente o cami- 

nho de volta: 

Quando no Tejo embarquei 

tinha um xailinho para frio 

que os mares de sete dias 

desmancharam em novelo. 

Aqui achei outro rio 

e de Bandeira roubei 

o primeiro "alumbramento". 

Desbotaram os rosados 

de minha face européia: 

amorenei, inteirinha. 

De menina, virei moça. 

Troquei o falar castiço 

por sotaque 

tropical 

arrastado e mestiço. 

C...] 



Mas a ponta inicial 

daquele fio de lã 

azul e quente da infância 

ficou por certo amarrada 

do outro lado. 

Fixa por limos do tempo 

ainda existe, raiz 

e insiste em meu canto. 

No romance Jangada de Pedra, o escritor português José Saramago - 

Prêmio Nobel de Literatura, 1998 - refere-se a uma personagem que desfia 

uma meia e, neste processo, o fio destecido atravessa toda a Península Ibéri- 

ca. O poema de Maria de Lourdes Hortas, anterior ao livro de Saramago, cria a 

imagem de um xailinho que se desmanchou durante a viagem iniciada no rio 

que banha Lisboa: o Tejo. 

No imaginário infantil retratado no poema, outro rio substitui o Tejo, bem 

como outras mudanças se operaram: "os rosados da face européia" foram 

substituidos pela morenidade tropical; a menina virou moça. As expressões 

"falar castiço" e "sotaque arrastado e mestiço" denunciam, talvez, uma opção 

pelo Brasil. Entretanto, o "fio de lã azul e quente da infância", amarrado no ou- 

tro lado do Atlântico, ratifica o desejo da impossível ubiqüidade, que atravessa 

a escritura da autora. Como lemos na estrofe que se segue: 

Fixa por limos do tempo 

Ainda existe, raiz 

E insiste em meu canto 

[..-I 

Ao indicar a troca do falar castiço lusitano pelo sotaque brasileiro arrasta- 

do e mestiço, nota-se uma certa ambigüidade: o castiço representava o portu- 

guês falado a moda lusitana, preocupado com a vernacu~idade~~. O falar do 

35 Esta é a dicção utilizada pela A. cin Adeus Aldeia: sintaxe, léxico c carga semântica dos vocábulos 
c;orrespondem a língua falada em Portugal. Em Diário das Chuvas, ao contrário, uma forma de escrever 4 
brasileira (@os nossos) domina o discurso nanativo. 



trópico, preguiçoso (arrastado) e descuidado representa a violação da norma 

culta lingüística vigente em Portugal. As diferenças entre as duas formas de falar 

a língua têm motivado muitas polêmicas. No romance Adeus Aldeia a questão 

vem a baila algumas vezes, revelando a intolerância do emigrante em relação ao 

uso da língua. Adelino reflete sobre isso ao chegar ao Brasil: "quem foi que disse 

que a fala era a mesma? Mesmo qu,e fosse, lhe soava estranha". (AA, p. 21). 

A dura experiência do exílio recrudesceu para Mariana quando ela foi 

tratada como "estrangeira em sua terra", o que a levou a viver uma outra perda, 

corte definitivo. A ânsia de voltar obscurecera a percepção do tempo e a mu- 

lher visitou a aldeia como se nunca tivesse lá estado. O sonhado reencontro 

não aconteceu. Os habitantes de São Joaquim da Serra trataram-na como fo- 

rasteira. Sentindo-se estrangeira em sua própria terra, ela sofreu duplamente. 

Eis como a narrativa registra a acolhida da personagem na aldeia: 

A mulher olhava, pasmada. De que falaria a 

estranha? 

(AA, P. 168) 

A senhora 'por certo está fora por muito tempo. 

Nota-se-lhe pelo sotaque. 

(AA, p. 168) 

A ironia da situação e flagrante. Mariana lutara titanicamente para manter 

seu falar "castiço" que, no Brasil, sempre soara estranho. Porem na Aldeia a 

sua fala soou "arrastada, mestiça e tropical" (AA, p. 67). 

Conforme observa Hannah Arende6 (1 906-1 975) em texto publicado na 

revista Esprjt, 

a língua materna é a única coisa que se pode 

levar consigo quando se deixa a velha patria. 

No afã de preservar o único patrimônio que conseguiu trazer da al~deia 

natal, Mariana defendia o seu sotaque lusitano da contaminação com o falar 

descuidado e irreverente do Brasil. A portuguesa tentava manter íntegra a sua 



"língua", mas o patrimônio que trouxera como único bem não a ajudara muito 

numa terra estranha em que, por acaso se falava o mesmo idioma de sua pátria 

de origem. Surpreendentemente, no Brasil não se falava, de fato, a língua que 

)Mariana aprendera em Portugal. O "sotaque dengoso e tropical" contrapunha-se 

I ia a violentamente a linguagem castiça daquela senhora lusitana, que recelb' 

nobreza aldeã para o chá nos fins de tarde de São Joaquim da Serra. 

O conflito com os desencontros da língua merecem registro também na 

experiência de Adelino da Gama, sogro de Mariana. O homem sentiu-se tocado 

pelo sentimento de estranheza quando a fala das pessoas não ecoou de forma 

familiar ao chegar ao' Rio de Janeiro: 

Quem foi que disse que a fala era a mesma? 

Mesma que fosse, lhe soava estranha. 

(AA, p. 21) 

Coitado, sabe, aqui no Brasil, logo e agora são 

a mesma coisa. Dá no mesmo, compreende? 

Você pode dizer de um jeito ou de outro. Sinó- 

nimos. É isso. 

Si o quê? E ainda lhe perguntava se ele enten- 

dia. Qual entende, qual carapuça! Raios ai par- 

tissem e a carregassem para as profundas. 

Onde é que já se viu? Isso lá eram horas jpara 

dar aulas e explicações? Mais do que a dife- 

rença de sentidos para a mesma palavra, o que 
5 

ele estranhava, o que nunca ia perceber era a 

diferença de sentimentos. 

(A4 p. 35) 

Aos sábados Mariana ia a feira e conversava com uma patrícia sobre as 

saudades da terra. Com D. Maria Cândida, portuguesa como ela, podia desfiar 

o rosário de suas queixas e exercitar o ouvido no sotaque que não queria per- 

der. A amiga alimentava nela a certeza de inadaptabilidade. 

A ligação mais próxima de Mariana com a aldeia aprofundava-se na sua 

relação com a comerciante que, solidariamente, comungava com sua hostilida- 
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de contra o Brasil e também nutria, como ela, o desejo de voltar para sempre 

ao lar perdido. Unidas nas lembranças, as duas reeditavam, a cada semana, o 

ritual que mantinha acesa a lembrança da pátria. Envolvidas com a saudade, 

Mariana e D. Maria Cândida dividiam seu objeto de amor: a pátria além-mar, o 

torrãozinho natal. 

Mariana da Gama não tinha defesas para mudanças bruscas e radicais 

como as que sofrera. Também não as tinha para vencer o "veneno viscosa da 

depressão" e tentar assimilar a nova pátria. Sentindo-se vítima de preconc-ito 

e discrimjnação, despejava sua ira contra o Brasil sempre que tinha oporl:uni- 

dade, como fez no discurso em que responde as tentativas do marido de con- 

vencê-la a aprender a falar "a moda de cá". O desabafo da personagem revela 

toda a frustração e o desprezo por aquela vida imposta: 

Pois eu cá não arredo pé do que sei. Para mim 

autocarro há de ser sempre autocarro, ouviste? 

Era sb o que me faltava falar como esta gente! 

Uma fala de pretos, é o que é! Não sabem 

nada de verbos, nem de plurais. Cada barbari- 

dade de arrepiar a alma. Pobre língua, do nos- 

so Camões, como tens sido esfrangalhada pe- 

los dentes destes selvagens! 

(AA, P. 112) 

O desabafo de Mariana, além de revelar a revolta que sentia enquanto 

forasteira, também denuncia um certo preconceito, pois, sentindo-se também 

alvo de criticas no Brasil, fazia suas restrições ao país. Além disso, seu discur- 

so revela em primeiro lugar que onde mais se sente a condição de estrangeiro 

é na linguagem. Seria difícil sepultar a língua materna e substitui-la pela sono- 

ridade arrastada e vocálica do falar pernambucano que Mariana considerava 

uma Iíngua bárbara, língua de pretos, referindo-se, indiretamente, as colônias 

portuguesas da África, onde o português lusitano também sofreu modificaçtjes. 

Ela já experimentara a galhofa dos recifenses a ,propósito da sua fala. A 

critica que recebia, devolveu-a, colocando-se solitariamente contra a situação 

que lhe angustiava a vida. Ao lamentar a decadência da Iíngua, não é a toa que 

ela se lembra do escritor Camões, que viveu no exílio como ela. Animizando-a, 
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(a "pobre língua do nosso Camões ...") Mariana, de um certo modo, fez repre- 

sentar a pátria pela língua, dialogando com o verso conhecido de Bernardo So- 

ares, semi-heterônimo de Fernando Pessoa. 

Em Recife, palco do exílio, Mariana jamais deixou de se lamentar. A es- 

tranheza que sentiu em Pernambuco manifestava-se na raiva que nutria pela 

vida no exílio contra as brasileiras que considerava "descaradas", "cheias de 

bisbilhotices" e "sem a menor delicadeza". Expressões como "odeio esta bi- 

charada" (AA, p. 111) ou "até quando vamos ter que suportar este infeiiio?", 

por exemplo, indicam a recusa diante do inelutável. 

Todo o sentimento da personagem ratifica o seu caráter depressivo, 

melancólico. A recusa em tentar uma adaptação a nova pátria empurrava-a 

para desistir de lutar. Desejava morrer, palavra que não ousava pronunciar, 

mas que representava no desejo de suspender a atividade, confundir-se com a 

paisagem: 

Na verdade, ansiava por esconder-se num 

canto, ficar imóvel, deixar crescer à sua voita 

musgos e raízes.. . 

A vida para Mariana era sempre "opaca", obscura, ligada a sensapio de 

perda. Resistia heroicamente a permanência no Brasil, porque acalentava a 

esperança de retomar a pátria, ao regaço materno, a proteção do pai. Agia com 

se tivesse operado uma suspensão do presente, vivendo de lembranças do 

passado, cujo elo imaginário a religaria, no futuro, a Aldeia de onde saiu. Sentia- 

se culpada por ter abandonado a terra e esta sensação inibia-lhe o impulso para 

recomeçar uma vida nova. O remorso roia-lhe as entranhas, impedindo-a de 

sentir-se livre para amar a pátria emprestada, que teimava em não adotar. Amar 

o Recife significaria, talvez, trair a sua origem: "Um dia, ao se abrirem as malas, 

talvez se restaurasse o fio de sua vida e ela emergisse da funda tristeza". (AA, p. 

1 06). 

A pulsão da vida choca-se com o simbólico e imaginário objeto perdido, 

fazendo recrudescer a dor pela falta. Tanto Mariana quanto Tâmara supu~iham 



reencontrar suas referências visitando o passado, mas este, afinal, se desfez no 

tempo, sobrevivendo apenas no sentimento de perda e ausência. Quando T'âma- 

ra voltou a aldeia, encontrou uma paisagem modificada pelos anos: aquela era a 

aldeia de anos depois da sua partida, tempo que ela - a semelhança da mãe, 

Mariana - rejeitara no exílio e que a fez sentir-se deslocada. A infância era de 

fato o objeto para sempre perdido, espólio das lembranças que a personagem 

tenta resgatar através da linguagem: 

Embora se esforçasse para sentir as paisagens 

da infância e colhesse flores do campo, e be- 

besse água nas fontes do caminho, a beleza de 

tudo continuava muito externa. 

(DC, 11. 98) 

Mariana se sentia lesada no seu patrimônio afetivo e enfatizava a lacuna 

que, ao se formar, feriu o mais profundo do ser: errlutou-lhe a alma. Não se re- 

conhecendo enquanto pessoa inteira, Mariana vivia pela metade, "ausente de 

si1I3', por não encontrar, no seu meio ambiente, os referenciais que lhe dariam a 

confortável certeza de estar em casa. Isso se caracteriza na passagem que se 

segue: 

Mariana aproximou-se do portão enferrujado 

com o mesmo respeito de quando, menina, se 

aproximava da mesa da comunhão. Tratava-se 

de um ritual e queria saboreá-lo pausadarnen- 

te. Segurando o cordel, esticou-o com força. 

Após o toque alguém viria abrir-lhe um mundo 

que o temo guardava. Pelo portão do sino vol- 

taria à infância: Esbarrarei [sic] em montes de 

cerejas, medalhas de açúcar azul e car de 

rosa, panelinhas de barro que me traziam das 

feiras. Ouvirei o som das noras e passos ca- 

denciados do meu tio Joaquim, quando rne le- 

vava ao colo pelas searas do verão sob a noite 

desabando de estrelas. 

(AA, pp. 167 - 168) 

37 'I( ...) E no entanto como doía essa ausência de si mesma, chaga no vazio da alma " (DC, p. 100) 
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Submetida a experiência do exílio, Mariana sufocou a capacidade de 

amar e de sentir prazer com as coisas simples preservando a emoção para 

saborear na sua aldeia. Vivendo no estrangeiro, cultivou sempre o desejo de 

retornar ao lugar onde nasceu. O absurdo de sua vida era uma realidade que a 

deixava estática. Levava "uma existência desvitalizada" onde a sombra inibia- 

lhe o interesse pela vida. Em Sol Negro3', Julia Kristeva descreve a vida do 

melancólico como um triste fardo. Para a escritora búlgara, o que o caracteriza 

é 

uma vida impossível de ser vivida, carregada , 

de aflições cotidianas, de lágrimas contidas ou 

derramadas, [...I Em suma uma existência des- 

vitalizada que, embora às vezes exaltada pelo 

esforço que [faço, ele melancólico] para conti- 

nuá-la a cada instante está prestes a oscilar 

para a morte. 

A perda do sentido da vida para Mariana revelava-se nos detalhes do co- 

tidiano. Ela, que na aldeia cultivava a casa e a vida social, no exílio sentia-se 

... "sem vontade própria, nem casa, nem lugar, era como se não existisse" (AA, 

p. 106). As reações de Mariana duravam pouco. Seu temperamento melancÁlico 

paralisava-a de tal forma que, mesmo uma irnprecação que considerava justa, 

custava-lhe imensa energia. Ela sempre voltava ao seu estado de lassidão cms 

tumeiro, por não saber exatamente contra o quê lutar. A personagem atirava a 

esmo suas recriminações, mas não se sentia melhor com isso. Em Luto e Me- 

lancolia, Freud sublinha a idealidade do objeto para o melancólico as voltas com 

a sua misteriosa tristeza: 

Num conjunto de casos é evidente que a rnelan- 

colia tambkm pode constituir reação a perda de 

um objeto amado. Onde as causas excitantes se 

mostram diferentes, pode-se reconhecer qwe 

existe uma perda de natureza mais 

38 Op. cit. p. 12. 
39 Op. cit., p. 276. 



Enquanto em Adeus Aldeia são narradas as angústias de Mariana e de 

suas filhas Manuela e Báirbara, vivendo com o rosto e as lembranças voltadas 

para a longínqua aldeia lusitana, em Diário das Chuvas surge uma personagem 

chamada Tâmara, em quem a narrativa é centrada. Esta se apresenta como 

uma mulher de quarenta anos, sendo a figura sob cujo nome se esconde Ma- 

nuela, a menina de Adeus Aldeia, que chegou ao Recife aos dez anos com os 

pais e a irmã. Desde criança Manuela revelou-se uma solitária, confiando ao 

seu diário e a poesia os conflitos e as inquietações oriundos de sua busca in- 

cessante dos referenciais que lhe permitiriam suturar os fragmentos da identi- 

dade. Uma demonstração evidente dessa segmentação da personagem é a 

adoção de um pseudônimo através do qual ela se mascara, liberando, ao 

mesmo terripo, os desejos reprimidos. 

No próximo subcapitulo analisamos o caráter melancólico da persona- 

gem Tâmara no texto do Diário das Chuvas, enfatizando o duplo foco narrativo, 

primeira e terceira pessoas, além de destacar a hibridização de gêneros, em 

função da qual se entremeiam poemas no texto em prosa. 

1.2 Diário das Chuvas: um mergulho na ficção 

Se em Adeus Aldeia observamos, através de imagens recorrentes, o 

prenúncio e a fermentação das aflições de Manuela, em Diário das Chuvas, 

pela pluralidade de registros, característica, aliás, do texto contemporâneo, 

acompanhamos as chegadas e partidas da personagem Tâmara na ânsia de 

encontrar a completude que lhe permitirá a definição do seu ser fragment5110, 

pulverizado nas referências da infância. Explorando discursos possíveis, Diário 

das Chuvas joga com a estrutura em diário, a narrativa em terceira pessoa e a 

poesia que a personagem cultiva4'. 

O duplo foco narrativo no texto é marcado por uma projeção subjetiva, 

onde o viés do lirismo insere a poesia como elemento propiciador de libertação 

de forças psíquicas e de expressão individual e genuína da personagem Tâma- 

ra. Operando uma ruptura no curso narrativo, os poemas criam um clima onde 

40 Observa-se na prosa de Diário das Chuvas um cnvmento de gêneros pois os parágrafos narrativos são 
entremeados de poemas atribuídos à personagem Tâmara. 
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a noção de temporalidade é suspensa e a subjetivação centraliza o registro 

lírico. O discurso ficcional é contaminado pelo lirismo, fazendo com que o eixo 

impulsionador do texto não incida, propriamente, na narração dos fatos mas 

nos lampejos da memória, experiência que a personagem revive na sua di- 

mensão nostálgica cujo registro é intermediado pela da poesia: 

Tem gosto de tempo antigo 

este domingo 

dia redondo 

sumarento 

com o fulgor 

das horas orvalhadas 

no laranjal 

zi beira 

da ribeira 

onde se ouvia 

o canto da água ftia 

ontem passando 

sob os arcos 

dos violinos 

canção 

de longe 

súbita rompendo. 

(DC, P. 52) 

A estruturação em capítulos de pouca extensão, como por exemplo, o 

capítulo 1 (uma página e meia) ou o capítulo 34 (meia página de registro diá- 

rio), demonstra uma fragmentação em que se mesclam textos poéticos, confis- 

sões e narrativa em terceira pessoa. 

Alguns capítulos, como, por exemplo, o 10 e o 31, são poemas líricos. O 

uso concomitante dessas duas instâncias - a lírica e a narrativa - interliga os 

dois níveis do discurso ao incluí-10s num mesmo conjunto. 



Sônia ~ rayner~ '  analisa essa característica híbrida em textos ficcionais 

brasileiros, denominando-os de ficção Iírica: 

[...I Sempre que a plasticidade da imagem in- 

vade a prosa, o próprio discurso vacila e se po- 

etiza. A ficção lírica não possui nenhuma rígida 

definição de foma, ora aparecendo em tipos de 

narrativa como o diário, cartas ou mesmo no 

romance tradicional. 

Segundo a autora, instala-se nesse tipo de narrativa uma certa ambigui- 

dade proposital em que o universo ficcional transforma-se em universo lírico. 

As experiências narradas nesta forma literária passam pelo filtro de um narra- 

dor que, através de uma visão especular, "[ ...] surpreende o leitor que não se 
/ I  

defronta mais com a expectativa exemplar do universo ficcional ...lJ4' 

No capítulo 4 de Diário das Chuvas, por exemplo, a superposição de gê- 

neros evidencia-se com a interrupção súbita da narrativa por um poema, crian- 

do-se um ritmo diferente no discurso, como demonstra o exemplo abaixo: 

Qualquer coisa se havia rompido no íntima de 

Tâmara. Quem sabe até então alguma 'especie 

de dique lhe represara a vida, nesse ponto 

onde incidiu a chama do primeiro olhar de Ga- 

briel? Agora o sangue desencadeava-se em 

torrente, rio abrindo caminho, contentamento a 

se espraiar, por suas artérias, antes vazias. 

Estava eu destinada 

ao anjo caminhante 

e aconteceu que ele veio 

no exato instante. 

Nos nos da minha mão 

o marcava minha sina 

dentro do meu coração 

o tinha desde menina. 

I1 Labirinto do Espaço romanesco: tradição e renovação da literatura brasileira: 1880 - 1920. 1979 p. 
241. 
42 Op. cit p. 140 



Por beira-mares chamei 

este anjo caminhante 

e os passos que o procuraram 

por mil areias contei. 

Não foi o acaso que o trouxe 

até a marcada esquina 

hora exata onde cruzamos 

a nossa marcada sina. 

Estava eu destinada 

ao anjo caminhante 

e aconteceu que ele veio 

no exato instante. 

(DC, pp. 17 e 18) 

Essa múltipla forma de registro dá voz a uma personagem, que adota o 

nome de Tâmara para descrever o trajeto de uma mulher que teve sua vida 

pontuada por cortes e significativas perdas, transformando-se numa pessoa 

assustada, esperando sempre criticas e punição. Ela se apresenta desanima- 

da, com baixíssima auto-estima, inibida e desmotivada para a vida: uma me- 

lancólica. A vida de Tâmara transcorre de corte em corte, estendendo-se qual 

colcha de retalhos; o trabalho de emendar pedaços equivale, metaforicamente, 

a composição de uma nova mulher. I 

Sob o prisma da construção do texto, um certo exacerbamento da me- 
l 

mória, através do registro do diário, possibilita a narrativa instaurar um ritmo 

fragmentário e orgânico ao mesmo tempo. A articulação entre as vivências e as 
r 

lembranças orbitam em torno de um só eixo, como vemos a seguir: 

Embora se esforçasse para sentir as paisagens 

da infância, e colhesse flores no campo, e be- i 

besse água nas fontes do caminho, a beleza de 

tudo continuava muito externa. 

Minha infância, esfacelada em múltipIos 

cristais, passa por mim, bando de pássaros 

migradores, e na distância se funde, can- 

delabro de silentes estrelas. 

(DC, p. 98). 
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O percurso significativo do texto não permite a cisão entre o real e o 

imaginário, pois seu caráter circular justapõe camadas cambiantes, cuja apre- 

ensão só é possível em um movimento fusionista. A circularidade evidencia-se 

no capítulo quarenta e nove quando o narrador retoma, com as marcas da ex- 

periência, o fluxo interrompido. As lacunas apontam para o palco inconsciente 

onde fervilham recalques, frustrações, desejos. 

O eixo impulsionador do texto não incide, propriamente, na narração dos 

fatos mas nos lampejos da memória. Tâmara revive os acontecimentos de sua 

vida, cujo registro faz pelo intermédio da poesia: 

Cruzei muralhas. 

Mergulhei no mar primordial. 

Caminhei pelos corredores 

que me levaram 

ao interior das câmaras e dos pátios. 

Toquei algas e musgos. 

Aspirei fragrâncias de antigos jardins. 

Serenamente contemplei a ausência 

de todas as presenças. 

(DC, p.112) 

Ausência e perda do objeto estão intrinsecamente ligados no inconsci- 

ente de Tâmara. Sua idéia de perda é representada pela imagem do mar, re- 

miniscência da primeira grande perda: a perda da pátria, da infância e do pa- 

raíso perdido. Em poema publicado anteri~rmente~~, a autora de Didno das 

Chuvas fala do mar, relacionando-o aos mesmos cortes presentes nos textos 

de Adeus Aldeia e Diáno das Chuvas, que ora analisamos: 

Há um mar nesse corte 

que me cortou a sua vida 

me dizendo que volte 

ao porto da partida 

assim tudo é passagem 

a véspera da viagem. 

43 "Círc~lo" in: Relógio d %a, p. 44. 



No cenário de lembranças, são recorrentes o pote de barro (represen- 

tando a origem do homem e também a gravidez: estar de pote); do quintal da 

infância, a chuva do beiral, o cântaro (miragem do Útero), as dálias, o pote 

cheio d'água (medida de liquido, o útero alimentador), a fonte, metáforas Iiga- 

das intrinsecamente ao nascimento: a vida. A vida cortada no cais de partida e 

restaurada na contemplação desse mundo infantil que acompanhava a menina 

por mares e vendavais, garantindo o cami"ho de volta a aldeia: 

Servia para muitas coisas aquele pote: sua 

água regava as dálias e a salsa dos canteiros. 

Ali debruçada, tardes a fio inventei cantigas. 

Ecoando cântaro a dentro, me parecia imuito 

linda a minha voz, enquanto para mim mesma 

cantava, sentindo pulsar nas têmporas o cora- 

ção, o cheiro do barro molhado e as cintilações 

dos astros guardadas lá no fundo me entonte- 

cendo. Ao verter a alma naquele caleidoscópio 

de água cristalina, sem saber estava desco- 

brindo a poesia. 

(DC, pp. 1 3-1 4) 

Tâmara permanecera inerte durante muito tempo: "por quantos séculos, 

havia esperado, emprestando sua vida para mosaico no painel das vidas que a 

cercavam?" (p. 36). A personagem vê sua própria vida como algo secundário 

em relação as vidas das outras pessoas, como se não tivesse importância e, 

por conseqüência, jamais desempenhasse o papel principal, nem para si pro- 

pria. A baixa auto-estima do melancólico evidencia-se nas atitudes de Tâmara. 

A atitude melancólica da personagem reflete-se na maneira como é 

apresentada em casa: anda pela "casa, intumescida de silêncio e de penum- 

bra" (p. 36). Ela, que já havia declarado detestar a noite, que dava alma as coi- 

sas que lhe pareciam sentinelas da angústia sofrida (p. 34) vagava, como um 

fantasma, pela casa adormecida e vigiava a noite da janela. Tâmara bebe chá 

frio e sem açúcar na penumbra: evidencia-se nessa passagem a extensão da 

sua baixa auto-estima: a escolha do amargo, como se lhe fosse vetado qual- 

quer tipo de prazer, a interdição do doce. 



I 

O descaso pela temperatura mais elevada do liquido e a gratificação 

com o açúcar remetem a analogia inevitável com o prazer sexual: sensafles 

agradáveis, o calor do outro, afeto, libertação: tudo lhe parecia mórbido, faltava 

anima para o espectro que era Tâmara no seu imobilismo ... Ela se sentia "[ ...I 
incapaz dos gestos mais espontâneos, das atitudes mais simples1' (DC, p. 27), 

tal era a falta de motivação para a vida. Em outro fragmento, a personagem diz 

que as próprias "artérias eram vazias" (DC, p.17) como se fossem desvitaliza- 

das, carentes do líquido vital. 

A despersonalização distancia o melancólico de si mesmo tornando es- 

tranho o mundo exterior. Sua vontade se configura como uma "não vontadeJJ, 

um "não desejo". Afigura-se nela um luto retrospectivo de uma vida indigna e a 

antecipação da angustia da morte. A identificação com o objeto não elimina o 

sentimento de perda e a idealidade da ausência induz o melancólico a se auto- 

depreciar. 

A personagem melancólica, torturada pelo sentimento de culpa decor- 

rente da perda do objeto de amor, luta contra o prazer que relaciona com a dor. 

Tâmara, ao apaixonar-se, pensava "em fugir, suspender o êxtase que devaga- 

rinho, ia se transformando em dor" (DC, p.36). Há como uma interrupçoio do 

fluxo vital em direção ao futuro. Um ~ u p e r e g o ~ ~  rígido e vigilante aniquilava 

a tentativa de fruição das sensações prazerosas que vinham acompanhadas 

pelo remorso e pela expectativa de punição. Dai a obsessão "por deixar 

tudon(DC, p.108) o que representa uma tentativa de eliminar os vestígios da 

culpa, torturando-se com as "fantasias do remorso" (DC, p.108) em que até a 

"liberdade lhe doia" (DC, p. AIO), tamanho era o seu sentimento de culpa. A 

personagem duvida da possibilidade de prazer que aflora em seu caminho >e, 

cismando como toda melancólica, pensa: 

... por certo tudo não passara de uma fantasia, 

encontros inverossímeis, delírios da solidão. A 

mais pequena coisa pode adquirir alta dimen- 

44 Na segunda tcoria do apareiho psíquico, Freud descrevc o superego como uma instância da pcrsonali- 
dade que exerce o papel da censura. 
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são numa vida cinzenta, longo corredor, rua 

comprida sem surpresas nem esquinas. (DC, p. 

A atitude pessimista manifesta nas conjecturas de Tâmara ratifica o des- 

conforto e o peso de sua existência, como ilustra a passagem que segue: 

... Ah como era desagradável sentir-se assim, 

insegura e aflita, coisa de adolescente, ombros 

curvados, toda gravidade do mundo pesando 

em seu corpo como se fosse pedra. (DC, p. 40) 

Francisco Gomes Correia (Chico Viana), no livro O Evangelho da Podri- 

dão45, enfatiza a utilização, na camada semântica, de vocábulos que re- 

pre-sentam ruptura e destruição para traduzir o caráter melancólico na poesia 

de Augusto dos Anjos. Observando o estrato semântico do texto de Diário das 

Chuvas, vemos que nele avulta o emprego de termos e expressões que re- 

metem a idéia de destruição, como ilustramos a seguir: 

... No espelho, viu as marcas da erosão das 

chuvas no percurso até ali. (p. 43). 

... Antes de Gabriel, quase acreditava que era 

chegada a hora de erguer a sua voita uma for- 

taleza de disciplina e, dentro dela, como num 

pátio, fuzilar o sonho ... (p. 46). 

Nesta citação está simbolizado, através da linguagem, o desejo de auto- 

destruição da personagem. Sentindo-se aprisionada em uma fortaleza de disci- 

plina e contenção, portanto refém de um superego repressivo e mutilador - 
conforme representado no discurso - aventa a hipótese de destruir, talvez, a 

fenda de luz no escuro túnel de sua existência: o sonho, possibilidade de reali- 

zação dos desejos reprimidos. 

45 A pesquisa que resultou no livro O Evangelho da Podridão foi desenvolvida pelo autor para efeito de 
apresentação de tese de doutorado no Rio de Janeiro. Posteriomente, a Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) publicou o texto que constitui importante refkrência para os estudos sobre Augusto dos Anjos 
bem como para as análises literárias que se orientam pela perspectiva psicanalítica. (Ver informação 
completa na bibliografia final). 



1.3 Gabriel: o anúncio do amor 

O estado de aparente resignação de Tâmara e até de renuncia ao gozo 

é perturbado pela chegada de um homem: Gabriel. Sintomaticamente, o ho- 

mem carrega o mesmo nome do anjo anunciador da gravidez da Virgem Maria. 

No capitulo inicial, a personagem, aos quarenta anos, narra sua experi6ncia 

com a anunciação, não de um filho, mas do amor. O relato está impregnado do 

estilo de quem conta o inesperado, o inquietante, talvez o milagre: Gabriel sur- 

giu na vida de Tâmara com uma aura de magia: 

Quando se voltou, foi como se as portas de 

abismos celestes rebentassem com 'estrondo e 

por aquela fenda no infinito Gabriel caís., =.e so- 

bre Tâmara. (DC, p.1 l) 

Esta forma de entrar ruidosamente na vida dela acordou os fantasmas 

adormecidos e fez recrudescer a insegurança pelo medo da perda, alimentan- 

do com isto o sentimento de dependência, que é traço inerente a sua cultu- 

raleducação. Em Dança das  eras^ (1995) a autora de Diário das Chuvas, 

escreveu um poema, "Jogos d'Águal' que poderia, perfeitamente, representar 

esta cena inicial do romance, pela proximidade do tema: 

Que chegue assim de assalto 

Imprevisível 

Sem se anunciar 

Como chega o destino. 

Que venha leve e aiio 

como o v60 de um pássaro 

que pouse igual ao vento 

incauto e repentino. 

Gabriel irrompeu na sua vida na hora exata de salvar o sonho. Seu olhar 

inaugurou o amor no coração de Tâmara e despertou nela uma segunda ado- 

lescência. A personagem passou a pautar sua vida pela do homem ainado, 

como se o seu relógio pessoal, parado há longos anos, voltasse a funcionar 



justamente com o ingresso de Gabriel na sua história. Não é por acaso que o 

texto inicia com um adjunto adverbial de tempo: "... quando se voltou ..." (DC, p. 

11). Também o registro no diário de Tâmara traz uma gama de elementos liga- 

dos ao momento da chegada do homem: 

Era o décimo nono dia do nono mês do ano 

quarenta da minha vida. Naquele preciso ins- ' 

tante, estava chegando a última encruzilhada 

do meu destino. E desde essa hora segiii Ga- 

briel para sempre. (DC, p. 12). 

A personagem aliena a sua vida a extrema dependência de Gabriel, 

contando o tempo pelas chuvas e pelas visitas dele em total alheamento de si 

mesma, como se estivesse enfeitiçada: 

Minhas semanas têm apenas os dias em que te 

vejo. Meus dias têm apenas as horas de esta- 

res comigo ... (DC, p. 33). 

Esse clima de milagre, mistério e encantamento que emana de Gabriel 

confirma-se em expressões como seus olhos encandeavam; ariio carririhante; 

sortilégio; cigano; silente magia; fulgor de auroras; crepitante energia eçtelar; 

maclo; "como um relâmpago Gabriel fulgurou no escuro da casa" (DC, p. 26); 

"precisava estar ali, com seus sortilégios, sua aura de enigmas, acentuando a 

magia daquele instante." (DC, p. 30). 

0 relacionamento entre eles é singular desencadeando uma aura de 

mistério que permanece mesmo nos momentos mais íntimos. A narrago re- 

gistra lacunas, palavras nunca ditas, silêncios de Gabriel: 

Ficou o silêncio, incômodo véu que as cigarras 

rasgavam com seu canto vibrante. Foi algum 

tempo assim, até que ele se ergueu para olhá- 

Ia bem fundo. (DC, p. 58). 

No início da relação o silêncio angustiara Tâmara; com o tempo, ela foi 

assirriilando aquela situação e suprindo, então, os espagos vazios na camuni- 

cação com seu antigo e melancólico hábito de meditar. Fazendo e refazendo 

raciocínios, sufocava os desejos que lhe pareciam insensatos, oriundos de sua 
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alma carriponesa, apaixonada, no auge da exaltação e, ao mesmo terripo, con- 

tida e disciplinada, legado de origem e condição. 

Entre Gabriel e Tâmara estabeleceu-se uma situação em que falavam as 

emoções e dispensavam-se as palavras. Ela souvia com atenção, procurava 

desvendar-lhe os mistérios e essa prática despertava seus mais recônditos de- 

sejos. Através de Gabriel, Tâmara buscava alcançar o objeto perdido e irrecu- 

perável, representado no imaginário, pela infância. Resgatando-o, pensava po- 

der retomar a vida do ponto em que no passado sofreu o primeiro corte (DC, 

p. 69). Aquele homem intensificava as lembranças que sempre a acompanha- 

ram: 

Voltar a ti é regressar ao reino do êxtase 

encantamento do mundo inicial 

universo da infância (...) 

voltar a ti é regressar ii nascente 

esse núcleo, esse ponto 

lugar onde habito 

o silêncio cristalino 

do orvalho nas ervas 

alimento de meus pássaros e estrelas. 

(DC, p. 22). 

Mesmo vivendo "em êxtase", a personagem sentia-se atormentada: o 

trabalho destruidor do superego funcionava como um freio inibindo os seus tí- 

midos ensaios de libertação, mostrando-lhe sua pouca importância para Gabri- 

el e para ela. Foi justamente por necessitar de uma mudança na imagem que 

fazia de si mesma, que Tâmara pensou na velha saída, a fuga, como vemos 

no fragmento abaixo: 

Certamente ela não constituía a menor preocu- 

pação para Gabriel: se nada sabia de concreto 

sobre ele, que papel teria na sua história? Ele, 

no entanto, sabia tudo sobre ela. Ou quase. 

Muitas vezes, pensava em fugir, suspender o 

êxtase que, devagarinho, ia se transfomando 

em dor. Talvez fosse tarde. (DC, p. 36). 



Assustada com a possibilidade de enredar-se em um novo relaciona- 

mento, a personagem sofre com as lembranças do passado que teimava em 

permanecer vivo: 

... Mesmo sob o encantamento do novo ainor, a 

presença do passado era inarredável, fenugem 

e musgo nas câmaras ardentes de magoas. 

Como negar a evidência de que a metaole dos 

dias de sua vida havia despencado para além 

do horizonte? Nada, nem mesmo a amarga 

perplexidade dessa certeza, os traria de votta. 

(DC, 45/46). 1 

A fixação na experiência anterior era para Tâmara uma via de mão du- 

pla: o passado da infância, paraíso perdido que ela tentava recuperar, e um 

passado não tão remoto de mulher decepcionada com a vida e com o amor, 

que gostaria de esquecer. Na verdade, a recordação dessas vivências fazia a 

personagem fugir sempre de situações novas, apegando-se ao modelo pre- 

estabelecido pela sua educação. Ainda que seu primeiro casamento tivesse 

sido um fracasso, ela preferia não arriscar uni novo relacionamento pelo medo 

insuperável do desconhecido. No casamento anterior, Tâmara fora apenas a , 

extensão da familia que constituíra. Ocupara-se em ser uma <mulher digna, 

mesmo que detestasse cumprir os afazeres que essa condição lhe impuriha. 

Não tinha tempo para mais nada e todos pareciam felizes e indiferentes a sua 

sorte. 
I 

Tâmara encontrou Gabriel aos quarenta anos. Antes disso, o que ela fa- 

zia? Esperava-o (p. 36). Observamos quão forte é o referencial dela no outro. 

Assemelhando-se ao líquido que toma a forma do objeto que a contém, ela se 

via sempre pelos olhos dos que a cercavam, marca de um superego onipre- 

sente. A chegada de Gabriel foi significativa, pois ele era alguém que, aos pou- 

cos, conseguiu deslocar o ponto de observação da recalcada personagem, 

sempre fixo nos outros, para centrá-lo nela própria. 

Apesar do desconforto, da passividade e da submissão, Tâmara, supe- 

rando o medo, acaba por desejar casar-se com Gabriel, mesmo sabendo que r 

iria repetir o modelo de vida que experimentara e do ,qual fugira. Seu visceral * 



temor a novidade inibia a tentativa de uma experiência diferente. O exemplo do 

passado levara-a a refletir sobre a forma como sucumbira aos ditames das re- 

gras introjetadas pela sociedade e zelosamente observadas por parentes e co- 

n hecidos. 

Não obstante, o sentimento por Gabriel chamava-a a razão, mostrando- 

lhe que o amor não precisa ser vivido de uma forma predeterminada, argu- 

mento com que, sem muita consciência, concordara apenas por não ter cora- 

gem de se opor. Mesmo amando Gabriel e identificando nele a compreensão e 

companheirismo, a educação repressora dada a personagem falava mais alto e 

Tâmara novamente dispunha-se a viver o papel de um ser abúlico, porém útil 

para os outros, deixando-se manipular, cumprindo a função para que fora des- 

tinada pelas tradições sociais e repetindo tarefas antes executadas por suas 

ancestrais num interminável círculo vicioso. I 

Em dado momento Gabriel reclamou da sua imobilidade. A adrnoeslação 

dele deixou-a magoada, triste e interrogativa. Ela já não estava certa se ratifi- 

cava ou negava os argumentos do amado. No fundo, porém, desconfiava de 

que Gabriel tinha razão e, angustiada, renegava a própria passividade, erribora 

continuasse temendo o desafio do novo. 

Como o melancólico se atribui ínfimo valor em razão da baixa auto- 

estima, ela se anulava enquanto pessoa, incapaz de uma decisão positiva. 

Acostumada a medir seu valor na proporção de sua utilidade para os demais, 

Tâmara não sabia caminhar sozinha. Até para a própria família, ela se atribuía 

um papel irrelevante. O sentimento ambivalente de amor e ódio, o desejo de 

buscar um prazer indefinível, para preencher a lacuna deixada com a perda 

irremediável do objeto e da própria identidade, impulsionavam o desejo de fuga 

de Tâmara. 

A lição de Gabriel para uma mulher sofrida como ela, viciada numa cul- 

tura de dependência feminina, não frutificou de forma imediata. Concordava 

com ele mas precisava de outro aprendizado mais necessário e urgente: o 

exercício de ser ela mesma; a vivência da própria identidade, liberta das çon- 

venções familiares e sociais, livre para gerir a própria vida. Mas a sensa@o de 



impotência era muito forte para Tâmara, que permanecera inerte durante muito 

tempo. 

Tâmara não tinha história, participava, apenas, da vida alheia. Não tinha, 

tamlbém, emoções fortes, pois guardava distância dos acontecimentos, sendo 

vitima do medo. Sua identidade só se integralizaria pelo cruzamento das histó- 

rias das vidas de outras pessoas. Ela era o que representava, mas não era in- 

teira pois sua imagem era fragmentária. Isto se reflete, inclusive, na sua ca- 

racterização enquanto personagem, que destaca partes de um todo: ombros, 

mãos, cabeça, têmporas, coração, ouvido, sangue, artérias: partes do físico 

como lemos. Esta fragmentação psíquica resulta em um procedimento retfrico, 

no texto ficcional, equivalente algumas vezes a prosopopéia e outras vezes a 

sinédoque como observamos nos exemplos: 

... podia ouvir a relva crescendo sob meus pés 

(DC, P. 15) 

E o perfume agreste renasceu: em seus cabe- 

los, em suas mãos, nas várzeas de sua alma ... 

(DC, P. 31) 

. . . fechava os olhos. (DC, p. 35) 

A imagem da personagem compõe-se no texto por meio de movimentos 

do interior para o exterior. A escrita irradia-se a partir de Tâmara e pela sua 

ótica mergulhamos num mundo de emoções e desejos: 

Embrenhava-se nos pinhais da infância (DC, p. 

21) 

(Tâmara) Tinha vontade de aproximar-se (DC, 

P 26) 

As lágrimas em no corriam livremente (DC, p. 

124) 

Desejou os lençóis quentinhos da infância (DC, 

P 74) 

Fome, sede, um ataque de tristeza com muitas 

queixas (DC, p. 43) 



Esses desejos, força motriz do sonho, emergem na intensa atividade 

onír,ica da personagem e, avassaladores, movem Tâmara na direção da ruptura 

com os enigmas do inconsciente como a saudade ancestral, a tristeza e a me- 

lancolia. 

Ao ver seu rosto refletido nas águas da ribeira, onde tantas vezes na in- 

fância fora brincar, Tâmara encontrou-se consigo mesma enquanto mulher, no 

mesmo lugar onde outrora arrancara ali musgo para o presépio, mirando-se no 

espelho natural. A criança coexistia com as muitas mulheres que ela buscava 

ser, sempre, para moldar-se. Deixar o passado no cenário do passado seria um 

corte e um aprendizado: 

[...I A lenha verde fumaçava, ritual e mlagia, 

e além disso o fogo, o passado querendo 

reconstruir-se, chegando das trevas com o 

uivo do vento, sinfônica abertura do apoca- 

Iipse. (DC, p. 75) 

O caminho da volta mostrou a Tâmara a inutilidade aparente do seli re- 

torno. Do que ali deixou, pouco ou nada encontrou, a não ser as lembranças. A 

sensação de estranheza, de forasteira tentando encarar o espólio do passado 

(p. 85) deu-lhe a certeza da importância do seu retorno: juntaria os pedaços 

espalhados pela vida. A noção da distância do que ficou incomodava-ai; ela 

precisava dar conuetude a sua busca. Para isso era necessário prantear, la- 

mentar-se pelo tempo perdido. pontalis4' fala da necessidade que o ser huma- 

no tem de queixar-se das perdas: 

[.. .I Queixamo-nos de todas as separações de 

que fomos vítimas. Não nos cansamos de fixá- 

Ias no tempo: uma partida, uma morte, uma 

negligência - tantos abandonos, outras tantas 

ofensas. Conferimos-lhes uma imagem e um 

lugar: uma casa imóvel e seus odores, que já 

não existem; um olhar de mãe que se \roltou 

para outro lugar (pior: para dentro dela mesma, 

onde não estávamos); um nadinha que, para 

47 PONTALIS, J. B. Perder de Visfa. Da fantasia de recuperaçao do objeto perdido. p. 143. 
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nós era tudo de que precisávamos. Essas 

queixas, em foma de acusação ou suplica, 

essa pretensa rememoração, tudo tem apenas 

um objetivo: dar realidade e consciência a um 

antes, um antes absoluto. (p 143) 

A luta para recuperar o objeto perdido levou Tâmara ao enfrentamento 

dos fantasmas que a acompanharam durante quarenta anos. Voltou ao ponto 

onde sofrera o primeiro corte: sua infância na pequena aldeia em Portugal. A 

personagem narra a sua chegada a aldeia: 

Aos que me receberam, foi difícil explicar 

porque vim. Quem abriu a porta ergueu a 

lanterna até o meu rosto, de tal forma me 

olhando, que por momentos, uma divida 

pairou: qual de nós dois seria o fantas,ma? 

Nada perguntou, nada lhe disse. O homclm 

afastou-se, seguido por outro vulto que1 es- 

tava na sala, lugar onde a penumbra e a fri- 

eza me deram a sensação de entrar num 

subterrâneo, do outro lado da vida. Todavia, 

decorridos alguns segundos, fui vislum- 

brando, ao longe, no interior da casa, um 

claráo, que me guiou até a lareira, na cozi- 

nha, ao fim do corredor. .. (DC, p. 75). 

A viagem interior da personagem cruzando obstáculos, e o mergulho nas 

íntimas esferas do seu ser aflito viabilizaram-se com a chegada de Gabriel: "[ ...I 
Quem sabe, até então alguma espécie de dique lhe represara a vida, nesse 

ponto onde incidiu a chama do primeiro olhar de Gabriel?" (DC, p. 17). 

O dique que lhe represou a vida levou-a a sentir-se incapaz para o amor, 

num estado de prostração e desinteresse peculiares ao melancólico. Para Tâ- 

mara, um dique lhe represou a vida, impedindo-a de viver. Motivada pelo amor 

de Gabriel, novo investimento libidinal, e consciente de que (sua) passagem 

pelo mundo é apenas a (sua) passagem. Do mesmo modo que ninguém morre- 

rá (sua) morte, a ninguém é dado viver a (sua) vida (DC, p. 11 9), a grande re- 



velação para a personagem é que ela deve viver sua história, construí-Ia e não 

apenas figurar na vida dos outros, como parte do quadro de suas existências. 

No capítulo seguinte, analisamos a forma como escritores eruditos e po- 

pulares representaram a busca da pátria perdida, um êxodo permanente, em 

que o retorno definitivo só é possível através da arte. Nele analisamos os ele- 

mentos literários que trazem para o texto a noção do exílio e a instauração do 

perfil melancólico das personagens. 



2. Em torno de exodo e exílio 

Eu sei por experiência que os exilados se ali- 

mentam de esperança. 

(Ésquilo in Agamenon, 458 a.C.) 

Sei apenas que este é o marco 

do êxodo entre a criança e o adulto. 

Como sinto que pelas encostas deste vale 

fujo de mim mesma 

deixo-me s6 

despovoo-me. 

(Aromas da Infância, p. 62) 

Ao redigir a dedicatória do livro Adeus Aldeia, transcrita a seguir, a auto- 

ra homenageou os emigrantes portugueses que vieram para o Brasil, corno ela 

própria e seus pais: 

A Manuel e Amélia Hortas, meus pais. 

E a todos os emigrantes portugueses 

que deram adeus a sua 

aldeia para sempre. 

Com o relato da história de gerações de portugueses que buscaram no 

Brasil melhores condições de vida, Maria de Lourdes Hortas homenageou sig- 

nificativa parcela da sociedade brasileira, tratando de uma problemática discu- 

tida frequentemente de forma parcial e preconceituosa. Como filha de emi- 

grante, ela viveu a experiência do exílio ainda criança, compartilhando a sau- 

dade e a dor da perda da pátria, o que lhe permitiu avaliar o alto preço pago 

pelos emigrantes. Adulta, ela pôde optar pela cidadania e decidir-se pela ?brasi- 

lidade, sem, entretanto, renegar suas raízes. 

É curioso observar que, ao lado do secreto desejo de retomar a aldeia, 

todo emigrante alimentou antes o atávico sonho de procurar outras paragens. 

No exílio, a saudade, aumentada pela sensação de forasteiro, faz com que 



aquele ponto além-mar se transforme no referencial mais legítimo de sua exis- 

tência. Ferreira de Castro4' corrobora nossa afirniação: 

Em todas as aldeias prdximas, em todas as fre- 

guesias das redondezas, havia o mesmo desejo 

de emigrar, de ir em busca de riquezas a conti- 

nentes longínquos.. . 

A noção de uma pátria-além confunde e angustia os personagens, para 

quem o passado e o presente associam-se a perdas que interferem em sua 

forma de ser e estar no mundo. 

A saga4' dos Gama, narrada por Maria de Lourdes Hortas, é marcada 

por uma vivência de memórias, frustrações e desejos adiados que, em Diário 

das Chuvas, harmonizam-se através do registro escrito e prolonga-se na espe- 

rança de um resgate daquilo que ficou, da impossível ubiqüidade: estar ao 

mesmo tempo em uma nova pátria e no pais natal. Em Adeus Aldeia, Mariana, 

assim como sua filha Manuela, acalentam o desejo de manter a paisagem ideal 

da infância intacta, tentando preservá-la em uma espécie de relicário. Afinal, a 

realização torna-se possível no âmbito da imaginação, onde espaço e tempo 

perdem o caráter de precisão e inexorabilidade que angustia o homem. Pela 

imaginação, é possível a fuga. 

O caráter inelutável de uma partida que gera sentimento de solidão, 

desconforto e saudade, estimula nos emigrantes a sensação de exilio, que, 

erribora voluntário, foi ditado por necessidades que nem sempre estiveram em 

consonância com os seus reais e íntimos desejos. No fundo, esses lpersona- 

gens deixaram seu pais de origem em busca do Eldorado ou da Árvorc? das 

Patacas, expressão característica do português que migrava para o Brasil. Fa- 

zer fortuna e retornar o mais depressa possível era o sonho que acalentavam. 

O choque, que eles enfrentam na nova pátria, faz recrudescer o sentimento de 

arraigado amor a terra de origem. A tristeza experimentada no êxodo/exílio fa- 

vorece o mergulho em um estado depressivo, de fundo melancólico, que faz o 

48 Emigrantes. p. 32. 
49 "Saga C uma sucessão de eventos aparentemente sempre novos que se ligam, ao contrário da skrie, ao 
processo "histórico" de uma personagem, ou melhor, a uma genealogia de personagens. Na saga, os per- 
sonagens envelhecem, a saga C uma história de envclhecimento (de indivíduos, famílias, povos, grupos)". 
Cf. ECO, Umberto. Sobre os espelhos e oufros ensaios. p. 125. 
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personagem alimentar a idéia, também melancólica, da impossível ubiqüidade. 

É inegável que, na maioria das obras portuguesas, o tópico da aldeia, 6epre- ! 

sentativo do sentimento telurico, substitui, metonimicamente, o conceito mais 

amplo de pátria. 

A lembrança da aldeia insinua-se no discurso através de referências ora 

a paisagem real, ora ao cenário da memória em cujo palco desfilam as ima- 
I 

gens de um passado que, paradoxalmente, não ficou para trás. Como fantas- 

mas, os referenciais da história de vida dos personagens assomam no texto, 

presentificando-se. As passagens abaixo retratam a presença da aldeia no co- 1 

tidiano deles: 

O mesmo mar que o chamara até ali, agora, 

traiçoeiro, chamava-o de volta. Fantasmas 

adormecidos acordavam suas garras querendo 

arrastá-lo. E via Manuel da Custódia, mestre 

dos corneteiros, que embora vivesse noutra al- 

deia, abalava-se a pé para Vale-de-Sobreiros, 

sempre pronto a assumir o comando e explicar 

aos pares como se dançava, exasperando-se 

todo se não lhe seguiam as instruções. [.. .I 

Naquele tempo, a aldeia era povoada. Antigas 

canções de mda ecoavam na praça: quantos 

peixes há no mar? Eu nunca fui lá ao fundo ... 
mais antigos, contudo, eram os cãnticos da 

fonte, segredos de milênios guardados em n e  

velos de eternas águas. Escondida atrás do co- 

reto, olhos fechados, volada para as heras da 

parede, muitas vezes perguntei: é hora? Vozes 

de outras crianças, trazidas pelo vento, res- 

pondiam dolentes: ainda não, ainda não, ainda 

não. (DC, p. 83) 

Construção da memória, a terra natal só no plano ideal sobrevive intoca- 

da. O regresso, após anos de exílio, surpreende o natural da terra, que espera 



encontrar o passado de sonho como uma imagem congelada. O escritor russo 

Vladimir Nabokov registra sua decepção quanto ao retorno a terra natal5': "Mas 

há uma coisa que eu já não encontrarei a esperar-me - a coisa que, de fato, 

em toda essa história de exílio valia a pena explorar: a minha infância e os fru- 

tos da minha infância." Nabokov (1899-1977), no exílio, antevia a angústia de 

não poder resgatar aquilo que, para ele, representava seu bem maior: os frutos 

da infância. 

Na Literatura Brasileira, um exemplo notório do exilio de si mesmo é o 

do personagem Dom Casmurro, do livro homônimo. Como ele não se reencon- 

tra, pois Bentinho não existe mais, tendo cedido espaço para o carrancudo e 

recluso Dom Casmurro, é inútil que recomponha a casa de Mata-Cavalos no 

Engenho Novo, como se constata nos capítulos iniciais em que até a casuarina 

que existe no quintal tem a forma de ponto de interrogação, numa atitude fran- 

ca de desconhecimento e estranheza. 

De maneira idêntica, o retorno dos personagens de Maria de Loi~rdes 

Hortas a aldeia reveste-se de uma conotação frustrante. O ansiado reconheci- 

mento não ocorre e o ar interrogativo transparece na fisionomia dos aldeões. O 

discurso narrativo revela um entrelaçamento de olhares, ora do presente, ora 

do passado, em que se exibe e esconde, a um tempo, o intrincado painel de 

registros de memória no modo como é evocada a aldeia além mar. 

O termo exílio utiliza-se para o período que vai da deportação para a 

Babilônia até o retorno a Jerusalém. Esse prolongamento na diáspora, que se 

vem repetindo até hoje para a maioria dos judeus, remonta as )primeiras gera- 

ções, que vão de 538 a 586, considerando-se a contagem regressiva, segundo 

o Dicionário Bíblico ~niversa?'. Os judeus exilados na Babilônia sofreram 

muito, sujeitando-se a regimes completamente diferentes inclusive a escravi- 

50 Le Don, 1967. 
MONLOUBU, Louis e DU BUIT, F. M Dicion~rio Bíblico Universal p. 276 dizem sobre o êxodo: 

Sinal inequívoco do lugar que este tema teve e ainda tem no coração de Israel e no coração da Igreja. 
Israel vê na saída do Egito o decisivo evento fundador de sua história e sua fé: evento fundmcntal ao 
qual remete a liturgia cada vez que for necessário, por um retomo ao passado, r e a f i i  suas convic@es 
abaladas pelas dificuldades do presente. Quanto aos cristãos, a semelhança entre a noite pascal, comemo- 
mtiva do Êxodo, e a noite da Ressurreição, os leva a associar essas duas "maravilhas" e a meditar sobre a 
segunda a partir das reflexões já feitas sobre a primeira. Só é possível citar rapidamente, seguindo a or- 
dem cronológica mais verossímil, os textos que evocam este tema central. 

62 



dão. Estes eram tomados pelo sentimento de nacionalidade sendo a crença 

um elemento que os uriia: Jerusalém não seria destruída e eles voltariam, re- 

tornando afinal a patria. O retorno ao passado permite reafirmar conviqões 

abaladas pelas dificuldades presentes e os antigos sempre recorriam a esse 

momento de corte como um meio de fortalecimento do ser humano. Já o con- 

ceito de êxodo está associado a idéia de saída como na fuga do Egito ocoirida 

em 1250 e que envolveu as tribos de Efraim, Manassés e os Levitas liderados 

por Moisés. 

A condição de exilado remonta, segundo Maria José de ~ u e i r ó z ~ ~  ao 

ano 2.000 a.C., quando um imperador do Antigo Egito baniu um cidadão cha- 

mado Sinuhe. A informação foi colhida pela autora em texto do egiptólogo fran- 

cês François-Joseph Chabas, estudioso que traduziu papiros egípcios onde 
'3 i'. registra, inclusive, a opinião do exilado Sinuhe acerca da punição sofrida:" ir 

para o exílio não estava escrito na minha mente nem no meu coração. Eu me 

arranquei por força do solo onde estava". 

Este depoimento revela a dor que aquele homem sentiu ao sofrei- um 

castigo que lhe foi aplicado por força. A história do banimento também se en- 

contra na Bíblia com a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Seria por demais 

alongado mencionar todos os casos de exílio, voluntário ou não, no curso da 

história da cultura. Entretanto, não se pode omitir uma referência aos judeus, 

povo que vem, através dos tempos, buscando obstinadamente a pátria. As su- 

cessivas diásporas pelas quais passaram estão marcadas pela fidelidade as 

tradições e pelo desejo de habitar na terra dos ancestrais. Para o judeu, mais 

relevante do que o lugar onde nasceu e a ligação com a terra prometida. Per- 

seguidos, dizimados e muitas vezes obrigados a renegar a sua fé e suas tradi- 

ções, os judeus mantêm, através das gerações, o culto a terra da promissão. 

Embora tenham empreendido o êxodo para habitarem na terra prometida, os 

'hebreus tiveram que viver na condição de estrangeiros. Para o critico David 

~amrosch? 

52 OS males da ausênciq ou A literatura do exílio. 
53 IDEM, ibidem. p. 1 3 .  
54 h: ALTER, Robert e KERMODE, F m k  (org.) Guia Literáno da Bíblia, p. 88. 



[...I o temo ger, estrangeiro, pode ser mais 

bem traduzido para o português moderno como 

"forasteiro residenten e é usada para os israeli- 

tas durante sua estada no Egito. Ao assumir o 

temo, o texto transforma o lamento de Moisés, 

que deu esse nome a seu filho mais velho em 

resposta a uma vida de exílio: "a quem ele 

chamou estrangeiran (cxodo: 2: 22). O I-evítico 

expressa o desejo por algo mais íntimo que a 

posse, um companheirismo de exílio, partilhado 

entre o povo, seus servos, seu gado, seus bens 

e a própria terra (p. 88). 

Não é, contudo, desse tipo de exílio que falamos especificamente. Nossa 

análise enfoca a emigração do homem português no texto ficcional contempo- 

râneo, particularizando a problemática na obra de Maria de Lourdes Hortas, que 

trata o tema sob o ponto de vista não só do emigrante que parte da aldeia por 

decisão própria, como também daqueles que, em decorrência de laços familiares 

como Mariana, Manuela e Bárbara, que fazem a saudade e o desejo do regresso 

emergirem do texto como elemento catalisador das energias necessárias a vida 

no exílio. O próprio emigrante pensa estar vivendo um exílio que, não obstante 

voluntário, afigura-se, contraditoriamente, inevitável. 

2.1 Emigrar de (e com) a phtna 

A escritora contemporânea Maria Gabriela ~ l a n s o l ~ ~ ,  também uma exila- 

da, fala da sua experiência: 

[...I mas, tendo deixado fisicamente a Comuni- 

dade de que fazia parte, e era uma das luzes, 

não deixou a recordação dos seus membros, 

que continuaram a existir no plano do criado e 

do incriado; não deixou, tão-pouco, [sicl a re- 

cordação da sua vida anterior, antes de fazer 

parte dessa Comunidade, que encontrou no 

exílio, isto é, para lá da vista tangível do seu 

mar Oceano Atlântico: [...I por já tanto desejado 

ter escrito. Mas o mundo criado por ela, e o in- 

SS Causa, amante. Tnlogia O Litoral do Mundo L p. 14 
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criado, não a deixam; é uma questão de opor- 

tunidade. 

A relação do exilado com a comunidade de origem está bem delineada 

no discurso de Maria Gabriela Llansol, que destaca a importância das recorda- 

ções bem como o desejo de fixá-las através da palavra, forma de mantê-las 

vivas. 

A escritora brasileira contemporânea Lia Luft, no romance con- 

cebe a história de seres exilados da sua própria condição. Pela voz de uma 

narradora-personagem, também ela exilada, entramos em contato com um 

mundo de pessoas solitárias vivendo a margem da realidade. Esta e, com cer- 

teza, a pior forma de exilio. O texto que se segue descreve o exílio do irmão da 

personagem: 

[ . . .I  Meu imião também vive numa redoma de 

vidro, bolha de sabão. Pinta seus quadros, toca 

seu violão esquisito que mais parece um alaú- 

de, do qual tira sons desafinados e, de vez em 

quando, melodias bizarras. A maior parte da 

vida, porém, passa enfiado no seu casulo, 

olhando o teto ou as copas da floresta. 

Sobre a forma como os emigrantes saem de Portugal, disse Eduardo Lou- 

ren Ç O ~ ~ :  

Pobres, saímos de casa para ser ou tentar ser 

senhores: em Goa ou Malaca onde era fácil, para 

muitos, o acesso a asiática riqueza; no Brasil, 

onde era necessário inventá-la, lavrando com 

escravos e caçando índio ... 
O resultado <<feliz>> (relativamente) da moder- 

na emigração não pode fazer-nos esquecer o fe- 

nómeno-mis&ia de que é inseparável a partida. 

Desta miséria, ou antes, do sofrimento físico ou 

moral com que o emigrante paga a riqueza <<re- 

generadora>> da pátria ausente ... (p. 125) 

56 p. 66. 
57 "A emigração como mito e os mitos da emigraçãon in O bbidnto da saudade. 



Observamos que em Adeus Aldeia houve o equivalente a um êxodo por- 

que a saída da terra natal aconteceu por decisão de alguns personagens como 

Adelino e Tiago. Esse êxodo foi provocado por um conjunto de fatores que in- 

viabilizaram a permanência deles na aldeia. Não foi um exílio no sentido estrito 

de banimento. A terra, as condições precárias de sobrevivência e o desejo de 

conquistar novos mundos com melhores condições econômicas apontaram a 

saída como solução: migrar para, contraditoriamente, conquistar o direito de 

voltar e permanecer na aldeia. Trata-se de um exílio de ordem geográfica que 

teve ressonância no psiquismo, uma vez que o sujeito, ao se deslocar fisica- 

mente, sente-se excluído do meio em que vive. Igual sentimento é experirnen- 

tado pela família do emigrantelexilado Adelino que reorientou a existência em 

função da volta dele, numa atitude de estranha solidariedade com a situação 

de exilado que Adelino passaria a viver. O poeta Teixeira de pascoaes9 (1 877- 

1952), em "A minha aldeia" lança um repto aos emigrantes descrevendo a situ- 

ação que os motiva a saída: 

Homens, que trabalhais na minha aldeia, 

Como as árvores, v6s sois a Natureza. 

E se vos falta, um dia, o caldo para a ceia 

E tendes que emigrar, 

Troncos desarreigados pelo vento, 

Levais terra pegada ao coração. 

E partis a chorar. 

Que sofrimento, 

Ó Pátria, ver crescer a tua solidão! 

Teixeira de Pascoaes define bem o conflito que acompanhará o emi- 

grante: a saudade da terra. Este sentimento reivindicado pelos portugueses 

como patrimônio nacional aliado ao constante desejo do retomo é o alimento 

do emigrante no exílio. Como "tronco desarreigado pelo vento1', Adelino da 

Gama partiu para o Brasil com o compromisso de um breve regresso. Entre- 

tanto, a dura experiência no Brasil adiava a realização do seu objetiva que 

cada vez mais se distanciava, até na sua lembrança: 

58 Terra Proibida, p. 78. 



Se olhava para trás vagamente - vereda onde 

a silhueta de Felicidade mais e mais se esbatia , 
- de forma vaga também estava olhando o ho- 

rizonte, lusco-fusco onde a aldeia se esfumara . 
em neblina. (AA, p. 50) 

2.2 - Forasteiro: o estatuto do emigrante 

Conforme assinala o escritor Colin W i l ~ o n ~ ~  (1 985), a história da literatura 

está plena de exemplos de "outsiders", de autores que saíram de suas terras ou 

de si mesmos e buscara~m desesperadamente, algumas vezes, reencontrar-se. 

Não é a toa que o autor ilustra essa sensação com o desabafo lapidar de John 

Keats (1795-1821), antes de morrer, que dizia sentir-se "como se já tivesse 

morrido e vivesse agora uma existência Há, segundo ele, um "outsi- 

der" romântico, "sorihador de outros mundos", cuja inquietação está bem ex- 

pressa nos versos de William Buttler Yeats (1 865-1939), , que afirma: "aquilo 

que buscam milhões de lábios no mundo, / deve estar substancialmente em 

algum lugar ..."'jl 

Duas palavras servem para caracterizar a figura do "outsider": esti'anha- 

mento e irrealidade. Nos autores estudados por Colin Wilson, como Ernest He- 

mingway (1 898 - 1961), Franz Kafka (1 883 - 1924), Keats, Albert Camus (191 3 - 
1960), Fiódor Dostoievski (1 821 - 1 881 ), percebemos que os termos acima (es- 

tranhamento e irrealidade) aparecem em suas obras, encarnados em pei-sona- 

gens e sentimentos nem sempre claros para o leitor, mas que, analiticamente, 

reforçam aquela sensação de não estar presente de forma inteira, de que nos 

fala Friedrich Holderlin (1770 - 1843) em Hypetion (1799). A criação literária 

contemporânea passa por esse duplo crivo. A literatura do exílio ou da emigra- 

ção constitui um dos filões mais interessantes de análise pois emigra-se, primei- 

ramente, da pátria, dos familiares, dos amigos e, em seguida, da sua própria 

língua. 

" O Outsider - O Drama Moderno da Alienação e da Criação. p. 5 .  
IDEM ibidem. p. 5 
IDEM ibidem p. 44. 



O personagem "outsider" analisado por Colin Wilson é um fora-de-lugar, 

um deslocado ou, em situações mais radicais, um rejeitado. Segundo ele, "o 

outsider não tem certeza de quem ele é. Ele encontrou um 3 mas este não é o 

seu verdadeiro 3. Sua maior preocupação é a de encontrar o caminho de vol- 

ta"62. E esse caminho passa necessariamente pela linguagem; escreve-se para 

inscrever-se de maneira irrefutável na lembrança daqueles que são nossos 

contemporâneos; escreve-se para não se cair no esquecimento e para se fugir 

da solidão. A literatura (ou a linguagem) é a tábua de salvação contra a margina- 

lização do individuo, seja ele ficcional ou real. Analisando a posição ocupada por 

autores como Kafka, James Joyce (1882 - 1941) e Samuel Beckett (1906 - 
1989) em relação as suas culturas de origem e a maneira como eles utilizam a 

linguagem (por movimentos centrípetos de territorialização e destercitoriali- 

~ a ç ã o ~ ~ ) ,  Gilles Deleuze (1 969) nos diz de maneira enfática: 

Quantas pessoas hoje vivem em uma Iíngua que 

não é a delas? Ou entao nem mesmo conhecem 

mais a delas, ou ainda não a conhecem, e co- 

nhecem mal a Iíngua maior da qual sLlo (obriga- 

das a se servir? Problema dos imigrados, e so- 

bretudo de seus filhos. Problema das minorias. 

Problemas de uma literatura menor, capaz de 

escavar a linguagem e de fazê-la seguir par uma 

linha revolucionária s6bria? Como tomai-se o 

nômade e o imigrado e o cigano de sua própria 

língua? Kafka diz: roubar a criança no berço, 

dançar na corda bamba.64 

Evidentemente, há muito mais que a questão da Iíngua no tocante a 

emigração. O individuo abandona suas mais arraigadas referências e lança-se 

no desconhecido, cuja estranheza se apresenta em primeiro plano na dificubda- 

de com uma nova língua. No caso dos emigrados portugueses para o Brasil, o 

62 IDEM, ibidem p. 145 
O movimento de territorializição diz respcito a função precípua da boca enquanto órgão ligado à mas- 

tigação, ao digerir dos alimentos. No momento em que a iíngua e a boca, órgãos fisicos, se encarregam 
tamb6m da função da fala, aquela meia anterior e natural se amplia, exigindo deles wn deslocamento 
espacial. Segundo Deleuze, "a boca, a Iíngua e os dentes encontram sua territoriaiidade primitiva nos 
alimentos. Consagrando-se a articulação dos sons, a boca, a língua e os dentes se desterritorializam". 
64 Ka& por uma literatura menor. p. 30. 
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problema é aparentemente menor por causa da língua comum; entretanto, as 

diferenças bastante acentuadas entre as duas formas de falar o português es- 

tabelecem o desconforto característico de quem chega ao estrangeiro. Assim, 

torna-se imperiosa a necessidade de "alfabetizar-se" (na própria Iíngua) para 

sobreviver. Desenraizar-se para suplantar a dor da perda. 

A palavra desenraizamento, do latim radicea, como o próprio nome indi- 

ca, traz implícito o termo rizoma (do grego, r h i ~ o m a ~ ~ )  que remete a idéia de 

formação, gênese, raiz. Ter suas raízes, fincar raízes, remete imediatamente a 

ter a pátria dentro de si, perto, sem nostalgia. Não seria o caso de um melan- 

cólico ou do enlutado, para quem a perda do objeto pode ser identificada com a 

falta, ausência imediata do torrão natal e tarribém com a imagem materna. 

Nas palavras exemplares de Fernando Pessoa (1 888 - 1935), através 

de seu semi-heterônimo Bernardo Soares, poderíamos entender melhor a pro- 

'blemática daqueles que se sentem nostálgicos com a perda da raiz/ rimma 

natal. O verso "minha pátria é a Iíngua portuguesa" poderia ser lido como a 

forma particular que Fernando Pessoa tinha de entender a pátria: desenraizado 

ainda criança, o poeta deixou o cenário da terra natal, adotando uma nova ge- 

ografia (Durban, África) e até falando e escrevendo em uma segunda Iíngua, o 

inglês. 

Ausente do país, é através da posse de outro objeto amado - a liiigua- 

gem - que o indivíduo se relaciona com o mundo. Parece ser essa a proble- 

mática que está por trás da palavra exílio, duplamente entendida como a im- 

possibilidade de se voltar ao ponto de origem, a não ser pela memória (caso 

dos emigrados de países tomados por convulsões ou regimes totalitaristas ou 

ainda dos exilados políticos por opção própria) ou pela manutenção da Iíngua 

materna como idioma de expressão afetiva, mesmo que se fale/ escreva em 

uma outra Iíngua majoritária. 

Nesse sentido, a literatura de um Kafka, tal como explicitada por Deieu- 

ze 8 Guattari (1977 - Kafka por uma Liferafura Menor), ilustraria o que o filó- 

sofo chama de tentativa de reterritorialização/ desterritorialização: a capacidade 

65 'Cf. NASCENTES, Antenor. Op. cii., p. 432. 
"" IDEM, ihidem. p. 445. 



de articular-se em uma língua que não é a sua, fazendo-a vibrar com intensi- 

dade sob o ângulo que sua visão de estrangeiro permite e enriquecendo-a com 

usos simbólicos ou utiliza~ndo essa linguagem com sobriedade. 

Nessa última perspectiva, situar-se-iam Joseph Conrad (1 857 - 1924), 

James Joyce e Samuel Beckett. O primeiro, sendo polonês e tendo como se- 

gunda língua o francês, aprendeu tardiamente a língua inglesa, que utilizou 

para escrever os livros que o fizeram conhecido, como Lord Jim e Nostromo, 

por exemplo. Joyce, irlandês, tornou-se poliglota nas suas várias mudanças, 

experiência que o subsidiou na criação de uma "línguaJ' que é a mescla do in- 

glês arcaico, latim, finlandês, italiano, entremeado de jogos vocabulares que 

usou para escrever Finnegans Wake, livro considerado intraduzível até para o 

inglês6'. Para se expressar literariamente, o também irlandês Samuel Beckett 

empregou alternativamente o inglês e o francês. 

Esse sentimento de nostalgia experimentado pelos escritores acima 

mencionados, em relação simultânea com a Iingua e a pátria, parece obter a 

"cura" através da criação literária. Quanto mais distante dessas referências 

fundamentais, mais o autor procura superar esse exílio através do desabafo da 

escritura, seja ela prosa ou poesia. 

A sensação de desenraizamento é fundada num certo desejo: o de ex- 

primir para si e para os outros, o de se deixar falar por uma (língua que já não é 

a sua, constatando-se quão distante se está dela e, paradoxalmente, tão perto, 

uma vez que esta não foi nunca esquecida. Esse movimento de busca tem um 

caráter circular pois, por mais voltas que o homem dê, encontrara sempre a 

imagem da pátria a acenar-lhe com o convite da volta. Manuel Alegre, poeta 

português exilado na época da guerra Portugal1 África, diz nos seguintes ver- 

sos: 

Eu que fiz Portugal e que o perdi 

em cada porto onde plantei o meu sinal. 

Eu que fui descoberto nunca descobri 

67 LL[...j O grave é que a intenção constante do cstilo é gim sobrc jogos de palavras, em constante e inali- 
ciosa graçola. E isso equivale a dizer que Finnegans Wake é intraduzívcl ... claro que não existe nem pode 
cxistir uma tradução de Finnegans Wake para nenhuma língua - nem sequer para o inglês!" ... 
VALVERDE, Mana José, Conhecer James Joyce e a sua obra, pp. 11211 13. 
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que o porto por achar ficava em Portugal. 

[...I 
A tua glória foi teu mal 

não te percas buscando o que perdeste 

procura Portugal em ~ o r t u g a l ~  

Esta verdade plasmada em versos pelo autor de O Canto e as armas foi 

vivida pelo escritor e político português Jaime  cortesã^^^, exilado político que 

morou no Brasil e que, ao tentar regressar clandestinamente a pátria, por duas 

vetes, foi recolhido a prisão. A sedução da terra natal é tão grande que, mes- 

mo banido, o homem deseja retornar. Maria Helena Carvalho dos Santos70, em 

artigo escrito para a revista portuguesa Ler sobre o caso do citado escritor, 

afirma: 

... Cortesão refez páginas de história, aventou 

hipóteses, divulgou ciência, ajudou a est~ruturar 

instituições brasileiras, perdendo de todo o es- 

tatuto de estrangeiro. Mas o >recanto portilguês 

da Europa mantém vivo um estranho encanto de 

sereia e, por duas vezes, Jaime Cortesão conhe- 

ceu os grilhões pela ousadia de entrar na sua 

terra que o tinha por indesejável. 

Assim como ele, muitos outros experimentaram o desejo de regressar e 

o fizeram efetivamente, deixando no Brasil, ou em outros países, muitas vezes, 

uma situação economicamente superior a que tinham em Portugal. Os registros 

literários da experiência do retorno são, também, inúmeros, de emigrados tanto 

para o Brasil, como Jorge de Sena, Miguel Torga e o próprio Jaime Cortesao, 

quanto para outras partes do mundo, caso de José Rodrigues Miguéis, Edwar- 

68 ALEGRE, Manucl, "Lusíada Exilado" in: 30 anos de poesia, p. 193. 
69 Jaime Cortesão (188411960) foi médico e professor no Porto até 1927, quando foi exilado por questões 
políticas. No exílio viveu na Espanha, França c Jnglatcrra, c a partir de 1940 passou a residir no Rio de 
Janeiro. Regressou definitivamcntc a Portugal em 1957. Escritor de muitos gêneros, cultivou a poesia, o 
teatro histórico, contos, livros de mcmbrias, narrativas de viagem e literatura infantil. Participou do mo- 
vimento saudosista das revistas Renascença Portuguesa, A Águia e Seara Nova. Antes do exílio, exerceu 
o importante cargo de diretor da Biblioteca Nacional de Lisboa e foi dirigente político e revolucionhio, 
atividade que ihe valcu o banimento. Sua contribuição para a história da colonização portuguesa no Brasil 
está nos volumes das Hlstória da Colonização Portuguesa no Brasil, dirigida por Carlos Malheiro Dias e 
Ifistória de Portugal, Damião Peres. 
70 SANTOS, Maria Helcna Carvalho dos. "Entre o Exílio e a Liberdade". In: Ler. p. 47. 
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do Lourenço, Maria Gabriela Llansol, Lídia Jorge e muitos outros. Ferreira de 

Castro, por exemplo, emigrou ainda criança para o Brasil e, baseado em sua 

experiência no trópico, escreveu vários romances, dentre os quais destacam-se 

Emigrantes e A Selva, textos referenciais sobre o tópico da emigração portu- 

guesa. Na sua ficção, os personagens que tanto quiseram emigrar desejam 

retornar a aldeia. É como se o ciclo vital do homem só se pudesse fechar vol- 

tando ele ao ponto de origem. 

A escritora portuguesa contemporânea Agustina   essa-~uís~' ilustra o 

conceito de emigrante, registrando a experiência do próprio pai. É de sua auto- 

ria o seguinte relato: 

Meu pai era um emigrante; e não sei se o era, 

porque aos doze anos, embarcado com fraca 

tutela de parentes e pouca recomendação para 

o seu destino, não se é um emigrante, porque a 

vontade não participa, a razão não comanda, o 

espírito não contribui. €-se qualquer coisa 

como um órfão de mãe viva, como se diz. Eu 

sempre entendi que meu pai, um homem rea- 

lista, reunia num só sentimento a idéia de pá- 

tria, de mãe e de glória. Ao ouvir as notas do 

hino nacional, as lágrimas subiam-lhe aos 

olhos; a sugestão dum feito histórico comovia-o 

extraordinariamente; e ele, tão benévolo com 

os filhos, como o são os homens experientes 

do mundo, mostrava-se severo se nos desco- 

bria um sorriso de incredulidade. Muitos anos 

depois de ter regressado do Brasil, ainda sentia 

como se a distância aprofundasse nele a orgu- 

lho de português. O primeiro livro que comprou 

na vida foi Os Lusíadas, e leu-o gravemente, r 

não para se instruir, mas para entrar na História 

ao lado daqueles bravos, daqueles homens 

que não se submetem à idéia do passado, que 

criam o passado mas não se situam nele. 

" BESSA-LUIS, Agustina. Camões e a identidade nacional. p. 114. 



A concepção de emigrante para a autora de A Sibila privilegia um ele- 

mento primordial: a vontade. Segundo ela, emigrar é um ato do qual, necessa- 

riamente, participa a decisão pessoal; assim, o seu pai foi muito mais um exila 

do que se agregou a parentes, ainda adolescente, tendo que enfrentar a ai-fan- 

dade em um pais estranho. Sua aquisição de Os Lusiadas e o propósito com 

que o "leu para entrar na História" mostram de que forma aquele menino cons- 

truiu e acalentou sua identidade portuguesa. 

A obra de Maria de Lourdes Hortas também pode ser enquadrada dentro 

dessa perspectiva do exilado. Seus personagens experimentam o drama do 

"ser de fora", vivendo uma dicotomia que de um lado apela para as referências 

culturais da aldeia, e por outro sofrem a influência cultural, ideológica e psíqui- 

ca da pátria no exílio, criando um movimento de báscula em que pesa mais o 

prato que contém a memória da aldeia além-mar. É como se representasse 10 

Complexo de Édipo, em que a aldeia fosse a mãe (pátria) e a pátria do exílio o 

pai, contra quem a criança direcionaria sua hostilidade. O parricídio freudiano 

se realizaria então com a volta a aldeia como lugar de origem, espécie de Mero 

primordial. 

A experiência do exílio é vivida como culpa, o que faz Mariana, persona- 

gem de Adeus Aldeia, se auto-recriminar e registrar sua tristeza como "culpa 

por estar desertando do mundo onde haviam nascido e morrido seus ances- 

trais". (AA, p. 131 ). Por sua vez, a adolescente Manuela, filha de Mariana e Ti- 

ago da Gama, confiava ao caderno sua experiência de exilada: 

Quantas vezes, nos primeiros anos de adoles- 

cência, esperava o momento de estar sozinha 

em casa para abrir a mala onde estavam as 

tranças, e se enfeitar com elas diante do espe- 

lho, tentando reencontrar a menina perdida 

alem-mar? 

(AA, P. 138) 

[...I 

... súbito mergulhava na aldeia. .. 

(AA, p. 138) 



Como o avô paterno Adelino e como a mãe Mariana, a menina também 

cultivava a solidão, pórtico para recordações de um mundo que foi e já não é 

mais. 

Mesmo cercado por amigos e compatriotas e até mesmo ao lado de uma 

nova família, o emigrante é um forasteiro solitário que guarda viva no peito a 

imagem da aldeia. O exercício simples de rememoração vai-se tornando uma 

espécie de mal secreto cuja revelação só pode ser feita aos que compartilham 

a mesma dor. Encontrar alguém para falar da aldeia faz com que as cores da 

lembrança percam o tom esfumado e readquiram o vibrante cromatisma da 

vida. No Rio de Janeiro, o tio de Adelino reviveu a vida de Vale-de-Sobreiros e 

ratificou sua visceral ligação a sua terra: 

Mas tu, meu rapaz, nem de longe fazes idéia 

de como é bom para 'mim estares aqui, gente 

do meu sangue, com quem posso falar da nos- 

sa querida aldeia. (AA, p. 25) 

Olhem que isto, por mais que um homem seja 

bem sucedido [sic], nunca esquece .de onde 

veio nem o que foi. (AA, p. 29) 

A situação do emigrante, por mais bem-sucedido que ele seja, será 

serrlpre a de alguém que não faz parte de forma integral de uma comuniclade. 

O texto hortiano, tão marcado por referências de culpa, também liga o çenti- 

mento da culpabilidade a evidência de que abandonar as raízes é marca que 

se leva a qualquer lugar. Com o argumento fundamentado na idéia de que o 

emigrante sai não apenas da pátria mas com ela, pela impossibilidade de i-ecu- 

perá-Ia, "o brasileiro" Lutegardo Marques quebrou a tênue resistência de Tiago 

da Gama em relação ao Brasil: 

[...I Além do que, emigrado, você via-se livre 

desta politiquice. Porque, aqui, faça você o que 

fizer, esse negócio de não ter nascido na terra, 

não ser de cá, como eles dizem, é uma culpa 

que vai carregar sempre. Compreende? (AA, p. 

100). 



Na realidade, Tiago sempre fora um emigrante. De Vale-de-Sobreiros, 

sua aldeia natal, partiu para Lonjais, palavra elucidativa pois dá a idéia de 

afastamento. Depois, partindo para São Joaquim da Serra, ratificou sua condi- 

ção de forasteiro embora fosse figura importante no comércio desta aldeia. As- 

sim, no Brasil ou em outro lugar, ele seria sempre emigrante com o peso que a 

palavra e a condição carregam nas expressões de outro emigrante, Lutegardo 

Marques: 

Além do que a palavra emigrante era terrível - 
ferro em brasa com que se marcam as reses, 

indelével cicatriz. (AA, p. 100). 

A certeza de Tiago da Gama acerca do exodo estava Jonge de ser parti- 

lhada com Mariana sua mulher que sentia, 

Dúvidas latejavam-lhe no cérebro: seria o ca- 

samento justificativa para tantos rompimentos? 

Como resposta afloravam os dogmas, mas 

mesmo assim não se convencia. Que conse- 

qüências adviriam, não só para a sua vida, mas 

para outras, do cumprimento cego do manda- 

mento canónico? Por outro lado, se não tivesse 

acompanhado o marido, se o tivesse deixado 

partir sozinho, não faria ele o mesmo q,ue o 

pai? Acabava fugindo para o quarto para es- 

conder as lágrimas. Uma solidão espessa se 

alastrava. (AA, p. 107). 

A aldeã, nas suas reflexões, manifesta o seu descontentamento com 

uma situação gerada pela sua condição de casada. Ao unir-se ao marido, ela 

lhe hipotecou a própria vida. Extensivamente, as filhas menores também se 

incluíam nas decisões do pai. A mulher restavam a lamentação e o autoquesti- 

onamento acerca da validade desse tipo de sociedade em que o desejo do 

homem era imperativo. O exemplo do sogro, que não retornou a aldeia, aflora- 

va a mente de Mariana como argumento para ela submeter-se ao exilio. 



2.3 - Aprende-se a dizer saudade. 

Saudades, só portugueses 

Conseguem senti-las bem, 

Porque têm essa palavra 

Para dizer que as têm. 

(Fernando Pessoa, Quadras ao Gosto Popular) 

Solitate, soidade, soedade, soledad ou saudade7*, não importando a for- 

ma escrita, o sentimento de apego a terra natal tem motivado artistas desde 

épocas remotas. Entretanto, é entre os homens do povo que as dores da ausên- 

cia se manifestam de forma mais contundente. Através da arte é possível rrianter 

a pátria ou manter-se nela, como é o caso do escritor irlandês James Joyce que, 

apesar de ter vivido em diversos países da Europa, ao ser interrogado ceda vez 

sobre sua volta a Dublin, respondeu: "será que a deixei um dia?n73 

Telê Porto Ancona ~ o p e z ~ ~ ,  referindo-se a um texto inédito de Mário de 

Andrade (O sequestro da D. Ausente), afirma que: 

mitos gregos teriam atingido Portugal através 

da corrente atlântica de migração, fundindo-se 

ao imaginário da própria Península Ibérica. 

M. Alves sardinha7', referindo-se a questão da saudade nos textos por 

72 NASCENTES, Anterior. Op. Cii., tomo I ,  SAUDADES - do latim soliiate, solidão, desamparo, que 
deu o arcaico soedadc, soidade, suidade, soidá, soedade, soeda -, suidade, saudades. Do significado de 
solidão, desamparo, passou ao de sentimento de quem se cncontra solitátio, longc daquilo quc arma, da 
pátria, da família [...I João Ribeiro, Curiosidades Verbais, 197-201, entende que saudade pode provir do 
ár. Saudá. De acordo com informações do professor Ragy Basile, apresenta três expressões árabes, suad, 
saudá e suaidá, que têm o sentido moral de profunda tristeza e literalmente do sangue pisado e preto den- 
tro do coração; na medicina as-saudá é uma doença do figado que se revela pela lristcza amarga e melan- 
cólica. Poderia objetar-se, acrescenta este autor, que são raras as palavras que exprimem sentimento, 
tomadas do árabe. Convém, entrctanlo, lembrar que a palavra, como foi dito, designa igualmente uma 
doença e muitas desse teor vieram do árabe achaque, enxaqueca, soda (dor de cabeça), etc. e também são 
doenças a morri& galega, que b-aduz saudade e o Heimveh alemão que migrou do sul para o nortc. E toda 
medicina hispânica e européia foi na era medieval ensinada por Avicena. Averroés e outros grande., C mes- 
b-es. Há perfeita identidade entre ~nolésiias ncrvosas e sentimentos: hipocondria, melancolia, angústias.. . 
73  Cf. QQUEIROZ, Maria José de. Op. Cit. p. 343. 
74  Marioandradiano, p. 12 1. 
75~sicologia da saudade. Separata da Revista Lurnen, 1960. 
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tugueses, relaciona-a a idéia de terra natal e de sentimento instaurador da 

melancolia: 

A nossa saudade cantada, chorada, repetida 

mil vezes ao dia é de acordo com a geral psi- 

cologia do português, pouco metafísica e mais 

sentimental, mais lírica, apaixonada e magoada 

do que filosófica. Mais do coração e dos olhos 

que do cérebro. E mais do seres que do SER. 

A [...I insuficiência melancólica doente culpável. 

(P. 17) 

Eduardo ~ou renço~~ ,  pensador contemporâneo português, afirma que os 

portugueses 

L...] fizeram da saudade uma espécie de enig- 

ma, essência do seu sentimento da existêlncia, 

a ponto de a transfotmarem num "mito". É a 

mitificação de um sentimento universal que dá 

a essa estranha melancolia sem tragédia o seu 

verdadeiro conteúdo cultural e faz dela o bra- 

são da sensibilidade portuguesa 

Constituindo-se objeto de investigação científica, a saudade da aldeia 

natal já motivou muitos estudos, dentre os quais destacamos a tese de douto- 

ramento do médico francês Johannes Hoffer, defendida em 1688 na Universi- 

dade da Basiléia. A pesquisa envolvia rapazes que deixaram suas aldeias para 

estudar em classes mais avançadas, que só existiam nos grandes centros. Ali 

eram acometidos de uma tristeza profunda, seguida da idéia fixa de voltar para 

casa; sua enfermidade foi diagnosticada como "mal do exílio". 

Na literatura, a tristeza do exilado está presente em inúmeros textos, 

sendo as literaturas portuguesa e brasileira pródigas nesses registros. Carnões, 

o cantor das glórias lusitanas, ele mesmo exilado, deixou poemas onde delineia 

76 Portugal como Destino seguido de Mitologia da Saudade, p. 113. 



o quadro triste de sua condição77. Dificilmente se encontra um escritor portu- 

guês que não tenha cantado a terra que o viu nascer ou aquela em que viveu a 

sua infância. Rememorá-Ia é tentar transpor para as palavras a vida cheia do 

encanto das coisas simples, que foi a infância passada em uma aldeia. A liga- 

ção do homem português com sua terra acompanha-o pela vida afora e o es- 

critor, ao falar da sua pátria, presentifica o verdadeiro paraíso .perdido em um 

hino de saudade e devoção. 

Para Sophia de Melo ~ r e ~ n e r ~ ' ,  a noção de exílio intensifica a idéia da 

perda da pátria: 

"Pátria" 

Pedra no vento casa 

Pranto dia canto alento 

Espaço raiz e água 

O minha pátria e meu centro 

Me dói a lua me soluça o mar 

E o exílio se inscreve em pleno tempo. 

Para Miguel Torga (1907-1998), a região de Trás-Os-Montes, onde vi- 

veu, "é um reino maravilhosoJ1. Para Pedro Homem de Mello (1 904-1984), São 

Lourenço é o "seu amor". O poeta João de Araújo Correia (1 899-1985), nascido 

em Canelas do Douro, região do Peso da Régua, tematizou os elementos regi- 

onais em sua obra. O escritor José Régio (1 901 -1 969), representante do mo- 

vimento presencista7' na poesia portuguesa, considerava Vila do Conde, ci- 

dade onde viveu e adotou como segundo lar, o "remédio dos seus males''. São 

numerosos os autores irmanados no culto a aldeia e mencioná-los todos não é 

objetivo deste trabalho; entretanto, não podemos esquecer António Nobre 

(1867-1900), coincidentemente filho de um emigrante que veio ,para o Brasil. 

De existência curta, o autor do livro Só plasmou em versos sua devoção e en- 

77 Sobre o tcma, disse o escritor Jorgc de Sem, também exilado: "Ninguém como Carnões nos representa 
a todos, repito, e em parlicular os emigrantes, um dos quais ele foi por muitos anos, e os exilados, ouiros 
dos quais ele foi a vida inteira, mesmo na própria Pátria, sonhando sempre com um mundo melhor, rnenos 
ara si mesmo que para todos os outros". Camões e a identidade nacional, 1977, p. 6 1. 
Poesia 11, 1975, p. 35. 

79 A revista literária Presença, quc teve o subtítulo "Folha de Arte Crítica", foi fwidada, dirigida e editada 
em Coimbra pelos escritores Jost Rtgo, João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca. O idcário da 
revista consistia em: defender a "literatura viva", a crítica livre e descomprometida, o primado do indivi- 
dual do psicológico e da intuição sobre os rigores do academicismo. 
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tusiasmo pela aldeia: "Na aldeia, sim! 1 para pegar um cacho d'uvas, ./ Ou 

numa .flor. Por causa dessas mãos ... Perdoai-me, 1 Aldeões! eu sei que vós 

sois puros. Desculpai-me".8o Afeito ao campo, Nobre exprimiu a singularidade 

da alma portuguesa nas descrições dos costumes e na transcrição dos falares 

dos aldeões. Era ali, entre as virgens em romaria, que ele encontrava lenitivo 

para sua tristeza: 

Ó Virgens que passais, ao Sol-poente, 

Pelas estradas ermas, a cantar! 

Eu quero ouvir uma canção ardente, 

Que me transporte ao meu perdido  ar." 

No poema de Nobre, como na obra de Maria de Lourdes Hortas, a lin- 

guagem é um instrumento que possibilita, através da memória, o retomo ao 

objeto perdido. Ao lado de Nobre e dos tantos que fazem da aldeia a grande 

personagem de sua arte, está Maria de Lourdes Hortas, cuja obra ressuma 

mel, chuva e giestas da aldeia. Nas estrofes do poema "Navegações (11)" cleli- 

neia-se a aldeia, contraditoriamente tão longínqua e tão próxima, cenário a 

que não se pode dizer adeus para sempre: 

O ponteiro riscando na ardósia 

a primeva palavra 

na longínqua aldeia 

O ponteiro nscando o coração negro 

da pedra 

fala 

no silêncio da sala 

na longínqua aldeia 

I. - .I 

O gume do ponteiro 

traçando o alfabeto 

mapa da fala 

fundações do país 

que transportei 

''Há Ares Numa Aldeia", in S6: os melhores poemas, p. 5 1 .  
8' - IDEM, p. 68. 



e carrego até hoje para sempre comigo 

eu, mala. 

(Duplo Olhar) 

Como está indicado no poema acima, a terra natal não é simplesmente 

uma referência geográfica, mas um registro da memória que acompanha o 

emigrante aonde quer que ele vá. Os signi.ficantes ponteiro, mapa, transportei, 

carrego e mala indicam a presença da aldeia, cuja existência, atualizada pela 

memória, redimensiona o passado. 

Francisco da Cunha Leão (1990)~~, escritor português, em estudo publi- 

cado no Boletim Cultural da Fundação Calouste Gulbenkian, em fevereiro de 

1990, a propósito do português emigrante afirma: 

A saudade funciona ainda como elemento tie so- 

lidariedade e coesão moral. O português 6 muito 

mais patriota fora do país que dentro dele ... A 

subestnitura psicológica do homem português 

parece mais profunda, mais sensível para fun- 

damentos existenciais. O mundo e Deus são 

apercebidos por via antropológica, atravks de 

toda a complexa condição humana ... 

Como se vê, os portugueses tendem a utilizar as referências comuns, de 

que a idéia de pátria é a mais forte, como fator de coesão e identidade cultural 

no exílio. Isto é ratificado por Julia Kristeva no livro Estrangeiros Para N6s 

Mesmo?. 

Na literatura brasileira, entre tantos textos de amor a pátria, a Canção do 

Exilio de Gonçalves Dias e as outras que dela se irradiam são exemplos da 

expressão do sentimento de desconforto do homem privado da sua paisqgem 

natal. 

Op. Cit., p. 43. 
83 Op. cit, 1994. 



O poeta Augusto Meyer (1902-1970) revive a saudade do pampa ande 

nasceu no poema "Minuano". Animizado, o vento convida o poeta a uma via- 

gem que o levará de volta ao cenário da infân~ia:'~ 

[...I 
N%o sou daqui, sou lá de fora ... 
Ouço o meu grito gritar na voz do vento: 

Mano Poeta, se enganche na minha garupa! 

Comedor de horizontes, 

Meu compadre andarengo, entra! 

O poeta romântico Casimiro de   breu^^ representa o tema da pátria per- 

dida, tentando recuperá-la através da memória da paisagem natural: 

Se eu tenho de morrer na flor do anos 

meu Deus! não seja já 

Eu quero ouvir na laranjeira, a tarde 

cantar o sabiá. 

Minha campa será entre as mangueiras 

banhadas do luar, 

E eu contente, domirei tranqüilo 

a sombra do meu lar. 

("Canção do Exílio") 

Quando Casimiro de Abreu (1839 - 1860), Gonçalves Dias (1823 - 
1864) e Augusto Meyer se debruçam sobre o tema da terra natal, eles o fazem 

coadunados com um sentimento de amor a pátria que é comum a todas as ca- 

madas sociais, inclusive as populares, e que o romantismo europeu e brasileiro 

representaram bem. Neste sentido, é possível captar na rnílsica popular do 

Brasil e de Portugal, tanto canções antigas quanto em atuais, inúmeros exem- 

plos desse viés temático. 

84 Poesias, p. 1 53. 
*' CANDIDO, Antonio e CASTELO, Jose Aderaldo. Presença da Literatura Brasileira, p. 38. 



Os fados portugueses, com muita freqüência, referem a saudade da al- 

deia e o desejo de a ela regressar. Luís Góes, fadista português, interpreta 

bem essa impossível ubiqüidade: 

Volto, de mãos vazias, 

sem ter nada do que quis. 

P'ra morrer bastam dois palmos 

de terra no meu pais! 

Pobre de quem regressa 

ao jardim e acha um deserto; 

Já perdeu o que está longe, 

já não tem o que está perto! 

(Canção do Regresso) 

No "Fado do Emigrante", o autor, Fernando Correia, representa com 

acuidade o seritimento contraditório de distanciamento físico da aldeia de ori- 

gem ao lado de uma relação espiritual com suas raizes, que não se extingue 

na distância: 

Vou-me embora, vou deixar-te, 

Mas nem por isso me ausento, 

Pois s6 meu corpo é que parte, 

(Ai) Não parte o meu pensamento. 

Em 191 5, Alfredo Fernandes Martins escreve um fado intitulado "Sauda- 

des" em que tenta expressar poeticamente a ambigüidade afetiva do exilado: 

Ter saudade é viver 

Num tempo que já morreu 

Saudades há-de-as ter 

Toda a gente, menos eu. 

Ter saudades é viver 

Num tempo que jh morreu! 

Esta mesma idéia é representada pelos autores Moacyr Luz e Aldir 

Blanc, no Brasil, na composição musical "Coração do Agreste": 



Regressar é reunir dois lados 

A dor do dia de partir 

Com seus fios enredados 

Na alegria de sentir. 

[...I 
Eu voltei para juntar pedaços 

De tanta coisa que passei 

Da infância abriu-se o laço 

Nas mãos do homem que eu amei. 

[.-I 

No coração do agreste 

Quando eu morava aqui 

Olhava o mar azul 

No afã de ir e vir 

Ai, fiz de uma saudade 

A felicidade pra voltar aqui. 

Nessas canções populares evidencia-se um traço comum a arte erudita, 

no tocante a representação do exílio: nelas se infere a consciência do autor de 

que, através do seu meio expressivo, a linguagem, será possível minimizair a 

angústia pela perda do objeto. Paulinho Rezende e Totonho, compositores bra- 

sileiros, corroboram essa idéia: 

Eu as vezes paro numa esquina do tempo 

E deixo o pensamento ir visitar o passado 

Volto a caminhar nas ruas de São Luiz 

1. ..I 

Oh! Meu Deus, aquilo sim, era ser feliz 

Sob a batuta do meu velho no coreto 

Toco na pracinha um dobrado e um minueto 

Passo pela ,praça e minha turma me espera 

Mas minha quimera dura pouco 

Como tudo o que é bom 

Então volto outra vez A realidade 

Pra matar minha saudade 

Eu faço um solo de piston. 



A idéia veiculada por esses textos é justificada psicologicamente como 

uma espécie de remorso por não ter amado com mais intensidade aquilo que 

se perdeu e pela própria limitação do amor humano. 

O compositor brasileiro Luiz Roberto ao fazer a "Canção Passarinlio", 

expressa, a um só tempo, a noção de que a linguagem configura-se como um 

instrumento passível de atenuar as perdas, sendo insuficiente para a recupera- 

ção total do objeto perdido: 

E agora que estou distante 

Que o tempo não parou mais 

Nas cordas do meu amigo 

Amigo mais que um irmão 

Dedilho toda a saudade 

Mas sinto que é pretensão 

Querer botar o meu mundo 

Todinho nesta canção. 

A saudade da terra de origem, o desejo permanente de estar dentro e 

fora da pátria, ubiqüidade impossível, articulados a idéia de desenraizamento e 

sentimento de estranheza, são referências constantes na maioria dos textos de , 

autores portugueses e brasileiros que vivenciaram o exílio. 

Ressaltamos que, ao evocar a saudade do torrão natal, os escritores 

contemporâneos se inscrevem em um campo de reflexão mais amplo, em que 

o lugar da origem se confunde com o ato de narrar. Deste modo, o elemento 

histórico e referencial do exílio é incorporado ao universo representativo, con- 

formando-o e modificando-o. 

Maria de Lourdes Hortas não podei-ia fugir ao apelo da saudade e ao de- 

sejo da volta. Afinal, o vocábulo constitui um registro tão importante da Língua 

Portuguesa que nomeia um movimento literário, o saudosismo86, bastante difun- 

dido em Portugal e liderado pelo escritor ieixeira de Pascoaes, poeta e teoriza- 

86 O saudosismo foi um I'... n~ovimcnto literário essencialmente poético que se insere na actividade da 
sociedade portuense "Renascença Portuguesa", cujo órgão foi a revista "A Águiam (19 10/ 193 2), proprie- 
dade dessa sociedade a partir de 1912 (início da 2" série) (...) o saudosismo, no sentido estrito, é uma 
atitude perante a vida que, segundo Pascoaes c muitos outros, constitui feição tipica da Literatura portu- 
guesa, tanto culta como popular, logo: traço deiinidor da alma nacional" (@o nosso) (6. P&IDO 
COELHO, Jacinto do. Drcionário das Literaturas Portuguesa, Brasileira e Galega, Porto: Figueirinha, 
síd, p. 751). 
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dor. Em Adeus Aldeia lemos a saudade de Adelino da Gama, emigrante portu- 

guês no Rio de Janeiro: 

Esfolhando recordações, do jeito de quem esfo- 

lha um livro de retratos, Adelino degustava a 

saudade a pequenos goles, premeditava bebe- 

deira de vinho amargo. Na verdade, estava no , 

Rio e não estava. Por mais que o patrão o insti- ' 

gasse para acamaradar com os outros caixeiros, 

não conseguia sentir-se à vontade com os cole- 
I 

gas, galhofeiros todos eles, sempre prontos para 

a mangação, por causa do sotaque, que lhe vigi- 

avam. Por isso, nas horas vagas, preferia estar 

só. De repente, enfronhava-se pelo domingo da 

aldeia, no adro da igreja, com Isildo da Concerti- , 

na, ou com João do Lordelo a dedilhar as cordas 

de arame de uma velha guitarra, enquanto a mo- 

cidade, a rir e a dar ao pé, trançava as f a s  de 

uma contradança: "Nem sei quanto te quero, fica 

um bocadinho mais, que eu também, meu bem ... 
(AA, pp. 38 e 39) 

O sentimento de inadaptação ao novo espaço e de estar fisicamente em 

um local e mentalmente em outro, a impossibilidade de ubiquação apresentam- 

se para o personagem de forma imperativa, impedindo-o de integrar-se a rotina 

do exílio onde, além de estrangeiro, também era alvo de chacota. Pela 

memória, operava o transporte ao passado, a aldeia além-mar, objeto do seu 

desejo, irrecuperável como o era também o tempo que passava. Isolado, o per- 

sonagem reeditava, através das lembranças, sua vida na pátria além. 

Com a saudade do marido exilado, faz coro o pranto da mulher, Felicida- 

de, que per,maneceu na aldeia, revelando a outra face do exílio: 

Felicidade, na aldeia distante, talvez já sem Iá- 

grimas, os gemidos de saudade convertidos em 

prece para que Deus desse vida e saúde ao seu 

homem, no longo inverno, com os filhos ao pé, 

encolhida a lareira, por certo contava os (lias a 



espera de notícias, dias que se escoavam em 

vão. (AA, p. 39) 

Na aldeia ela cuidava dos filhos e rezava pelo marido. Como "viúvas de 

vivos", as aldeãs casadas com emigrados vestem negro e retraem-se do convi- 

vio social a espera do retorno do homem. Ansiedade e Iágrimas de saudade 

marcam as faces das jovens esposas envelhecidas pelas privações e pela au- 

sência do companheiro. 

Segundo o escritor, poeta e crítico José Rodi-igues de Paiva (1989), hou- 

ve quatro tipos de diáspora a que se submeteu o homem português: a primeira, 

no século XVI, motivada pelo ciclo dos Descobrimentos e denominada por ele 

"diáspora da aventurayB7; a segunda, aquela que seria conhecida como a primei- 

ra diáspora intelectual ou dos "estrangeirados", ocorrida entre os séculos XVII e 

XVIII, resultou no Iluminismo lusom. A terceira, a "diáspora dos emigrantes': que 

se iniciou no século XIX e se prolongou até a década de 70 deste  século^, ca- 

racterizou-se pelo apelo tropical e pela necessidade de sobrevivência. Segundo 

o autor, "era sobretudo o Brasil a terra da promissão, uma espécie de Eldorado 

onde rapidamente era possível fazer fortuna, que permitia depois um digno e 

vitorioso regresso a 

Curiosamente essa imagem do emigrante na literatura, conforme Paiva 

acentua, foi aviltada e proporcionou o surgimento de um tipo: alguns autores, 

'' Esse primeiro momento, segundo Paiva, "confunde-se com a própria história da expansão ultramarina, 
(. ..) com alguns ideais da Renascença, como o que fazia do homem uma fusão de soldado e de humanista, 
como Camões situou muito bem: Mas numa mão a pena, e na outra a lança". In: PAIVA, JosC Rodngues 
de. Literatura e Emigração. Da Diáspora da Aventura à Dihspora da Cultura Rccife, Associaçâio de 
Estudos Portugueses Jordão Emerenciano, 1989, p. 23. 
88 Desse grupo faziam parle os escritores Luís Antonio Vemey (autor de O Verdadeiro Método de Estu- 
dar, 1747, emigrado ara a Tíália, primeiramente para estudar e posteriormente, ao scr desterrado pelo 
Marquês de Pombal). Antonio Nuncs Ribeiro Sanches (emigrado para a Russia e em seguida para Paris, 
onde vcio a faleccr; autor de Tratado da Conservação da Sai& dos Povos, 1756, e das Cartas soBre a 
Educação da Mocidade, 1760), Cavaleiro de Oliveim (Francisco Xavier de Oliveim, que assinava sob o 
pseudanimo francês Chevalier d'OBiveyra, por ser membro da Ordem de Cristo e emigrado para a Holan- 
da e Inglaterra). D. Francisco Manucl de Melo, que foi diplomata em Londres e Haia e cxerceu uma ação 
política notável congregando em torno de si diversos intelectuais. Ao regressarem a pátria contribuíram 
para as transformações socioculturais no Portugal setecentistq incluindo nas suas obras as observações 
sobre vários aspectos da vida e da mentalidade das cortes em que viveram. PRADO COELHO, Jacinto. 
Op. cit. pp. 5571559, 8431845. 
'' Essa diáspora também foi chamada pelo autor de diáspora dos brasileiros ou da sobrevivência. IDEM 
ibidem. Cap. 2. P. 15-17. 
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como Camilo Castelo Branco (1 8251 1890), lapidam grosseiramente o pastiche 

do brasileiro, o português que se tinha mudado para o Brasil. A grandeza do 

gesto aventureiro se dilui, então, em uma visão bastante comprometida ideologi- 

camente pelos autores do Romantismo. Estes, comungando com o sentimento 

nacionalista, exacerbado pela Independência do Brasil (1 822), não poupam ,a 

descrição pouco elogiosa do tipo brasileiro: rico, porém sem traquejo e seliripre 

em busca da ascensão social, o que se dá pela compra de títulos e casamentos 

desiguais com fidalgas falidas. Quase sempre são assim apresentados os "ridi- 

culos brasileiros". 

Alexandre Herculano de Carvalho (1810 - 1877), escritor romântico por- 

tuguês, resume a significação dada ao termo brasileiro até o século X I X ~ ,  em 

estudo sobre o tema da emigração, publicado em 1901 : 

A denominação de brasileiro adquiriu para nós 

uma significação sirlgular e desconhecida para o 

resto do Mundo. Em Portugal, a primeira idéia, 

talvez, que suscita este vocábulo é a de um indi- 

viduo cujas características principais e quap .>e ex- 

clusivas são viver com maior ou menor largueza 

e não ter nascido no Brasil; ser um homem qwe 

saiu de Portugal na puerícia ow na mocidade 

mais ou menos pobre e que, anos depois, voitou 

mais ou menos rico. Esta noção vulgar da pala- 

vra brasileiro não surgiu sem motivo entre o 

povo. É que milhares e milhares de fados lhe 

gravaram no espírito. O mineiro do século pas- 

sado converteu-se no brasileiro dos nossos dias. 

S%o a primeira e a última palavra da história de 

uma evolução política e econdmica altamente 

instrutiva, que poderia acaso resumir-se no se- 

guinte asserto: "A nossa melhor colónia é (I Bra- 

sil, depois que deixou de ser colónia nossa. 

O escritor Luís de Magalhães (1 859 - 1935), no seu romance O Brasileiro 

Soares, escrito em 1886, humanizou a figura do "toma-viagem", construindo um 

personagem de caractei'ísticas positivas, em franca oposição aos medincres 

HERCULANO; Alexandre de Carvalho. "A Emigração" (1873-1875) in Opúsculos, t. IV, p. 105. 
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brasileiros criados na ficção portuguesa do século XIX , por escritores como o 

acima mencionado Camilo Castelo Branco (1825 - 1890). O romance de Luís 

de Magalhães, demonstrando um novo olhar sobre a figura do "brasileiro", não 

escapou ao espírito perspicaz do escritor Eça de ~ u e i r o z ~ '  (1 846 -1 90Q) que, 

em uma Carta-Prefácio endereçada ao autor, afirma: 

Você desbrasileirizou o brasileiro, humanizando- 

o; e como todo aquele que, com um tranqüilo 

desprezo das convenções, faz uma obra de Ver- 

dade, V. ,elevou-se insensivelmente a este feito 

mais raro, e melhor, que se chama uma Boa 

Ação. 

Com os escritores Ferreira de Castro (Emigrantes, em 1928 e A Selva, em 

1930) e Miguel Torga (A Criação do Mundo, Contos da Montanha - 1941- e 

Novos Contos da Montanha - 1944) ocorre a reabilitação humana, dramhtica e 

quase trágica (e até mesmo épica) dessa "triste figura" do brasileiro. Esses es- 

critores, entre outros de quem falaremos posteriormente, foram, eles próprios, 

"brasileiros", vivendo, portanto, o papel do personagem que criaram. Da concep- 

ção pouco elogiosa do "brasileiro" não escapa nem mesmo Eça de Queiroz 

(1900) que, embora critique a imagem do emigrante construida pelo Romantis- 

mo, não chega a se afastar dela e oferece em sua obra uma dimensão aventu- 

resca e medíocre, segundo Paiva. 

O quarto e último tipo de diáspora, o mais recente, poder-se-ia chamar de 

diáspora literária, sendo caracterizada pela produção de obras cujo tema é a 

emigração quando, paradoxalmente, a sensação do exílio ou do expatriar-se 

reveste-se de nuances próprias, formando uma nova dimensão da inteligência 

portuguesa que remonta a Camões, Fernão Mendes Pinto, Camilo Pessanha. 

Nessa situação incluem-se Eduardo Lourenço, Jorge de Sena, Jaime Cortesão, 

Fidelino Figueiredo, Adolfo Casais Monteiro, Olga Gonçalves, Lídia Jorge, Maria 

Gabriela I-lansol e os africanos José Eduardo Agualusa, Pepetela e Sousa Jam- 

ba, para citar alguns. 



Nesse rol de escritores, professores, criticos e poetas, é que enquadra- 

mos Maria de Lourdes Hortas, emigrada para o Brasil e fixada no Recife, cuja 

primeira obra em prosa sintomaticamente se intitula Adeus Aldeia (199Q), em 

uma alusão ao fato de deixar para trás a pátria lusitana, embora esta lhe tenha 

permanecido na memória e na escritura. A diáspora deste século é notadamente 

intelectual, porque transforma esses "tristes brasileiros" de outrora em autores 

renomados tais como Ferreira de Castro, cuja obra já foi largamente traduzida 

na Europa e na América. Além deste, citamos Miguel Torga, consagrado como 

grande escritor na cultura Iusófona, que viveu e publicou no 'Brasil seus Contos 

da Montanha entre outros; e Jorge de Sena, emigrante no Brasil e na América, 

criador de uma obra que testemunha sua experiência pessoal de compartilhar 

outras culturas. 

Faz parte da vocação portuguesa, no entanto, como bem assinala José 

Rodrigues de Paiva, esse duplo pendor para o telúrico e o marítimo, com a ne- 

cessidade imperiosa de aventura que bem caracterizou a expansão para o Novo 

Mundo. Nada poderia expressar melhor a eterna diáspora, característica do fado 

lusitano, que os versos do "IMar Português", poema de Fernando Pessoa: 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

são lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, 6 mar!= 

A diáspora intelectual ou literária a que se referiu José Rodrigues de 

Paiva traz para o primeiro plano das obras a figura do emigrante - imagem 

fecunda em textos antigos ou atuais - olhada por um autor, não raras vezes 

emigrante como sua personagem, o que permite uma identificação entre cria- 

dor e criatura. Maria de Lourdes Hortas é uma emigrada que por "ter sentido na 

pele e na sensibilidade a dor do corte das suas raizes, I...] cria uma histbria que 

bem pode ter sido a dos seus ante passado^"^^. 

- 

92 Mensagem, p. 70. 
93 O comentário é da escritora sergipana Núbia Marques no .prefácio de Adeus Aldeia. 
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3 - Pelos caminhos da Bíblia 

Os textos ficcionais Adeus Aldeia e Diário das Chuvas indicam uma niti- 

da influência da Bíblia. Esta presença se dissemina na temática do êxodo e do 

exílio, no desejo do eterno retorno e na volta ao paraíso perdido da infância, na 

evocação do dilúvio, da páscoa e do natal. Na antroponímia também se dbser- 

va o diálogo com o universo bíblico: Adeus Aldeia tem como um dos principais 

personagens Tiago da Gama, palavra derivada de Jacó, passando por lacov, 

nome que, na Bíblia, significa "astucioso", "enganadofg4. Jacó foi um exilado 

que conseguiu retornar, anos depois, a terra de Canaã, tendo ficado também 

conhecido como Israel; dele derivaram as doze tribos israelitas. Sintomatica- 

mente, Tiago da Gama também foi um migrante: primeiro saiu da sua aldeia, 

Vale-de-Sobreiros, para aprender o oficio de santeiro e depois se tornou "dono 

e senhor das estradas que andarilha(va) no vai-e-vem entre as aldeias - ~ i g a -  

nagem de panos e aviamentos" (AA, p. 80) onde seu espírito aventureiro, lega- 

do ancestral, denunciava o secreto desejo que a tia Filomena lhe adivinhava na 

fisionomia: 

[...I se herança do pai tinha herdado o filho, fora 

por certo esse desassossego, a levá-lo para as 

longitudes, além dos pedregulhos e dos atrasos 

que amuralhavam o presépio onde havia nas- 

cido. 

- Ai este Tiago parece ter bichos-carpinteiros, 

é levado da breca o malandrão. E quem nos diz 

a nós que um dia não se atreve a atravessar o 

mar e ir para o pé do pai? - alvitrara Filomena. 

(AA, P. 80) 

A predição da tia cumpriu-se e Tiago da Gama, comerciante estabeleci- 

do em São Joaquim da Serra, migrou para o Brasil cumprindo o sonho que 

sempre acalentou de encontrar o pai. O personagem declara sua inten@o a 

94 Segundo a tradição do texto sagrado, Jacb, gêmeo de Esaú, brigou com o irmão no ventre de sua m%e e 
nasceu agarrando seu calcanhar. Asl~icioso, Jacó comprou o direito de primogenitura de seu irmão por um 
prato de lentillias. Ao ser descoberto pelo pai, Isaque, e ameaçado de morte por Esaú, Jacó, com o auxílio 
de Rebcca, sua mãe, exilou-se para a terra de Labão, tio de seu pai. 
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mulher Mariana: "Em resumo: eu estava vindo de muito longe, anos a fio me 

dirigindo para um Único ponto, procura aqui, procura ali, um mar que atraves- 

sei, tudo." (AA, p. 120). 

O nome da mulher de Tiago da Gama - Mariana - é também bíblico. 

Esta palavra reúne os nomes da mãe de Jesus, Maria, e de sua avó Ana, além 

de conter as palavras mar, amar e amara. A Vulgata interpreta o nome Maria 

significando exaltada, mar de amargura, senhora, ~rincesa.'~ Por esta varieda- 

de de leituras, o nome é mais que adequado para a melancólica personagem 

de AA: Ana, em hebraico, significa graca e, em fenicio, ovelha. Unindo os dois 

nomes, Maria e Ana, relacionamos o significado mar de amarçlura com ovelha 

e o associamos ao animal sacrificial. Mariana seria a sacrificada com a partida 

e o mar de amargura estaria representado pelas lágrimas. 

Por outro iado, a Maria bíblica também significa aquela que ilumina, a 

que foi enaltecida. Já na obra de Maria de Lourdes Hortas, Mariana tornou-se, 

no exílio, a negação da graça e da luz. Os significados mar e amara, contidos 

no seu nome, definem a personagem triste, de humor soturno e melancólico 

em que se tornou ao deixar sua aldeia. Em São Joaquim da Serra, Mariana era 

"radiosa [...I e pairava como um sonho" (AA, p. 80), era "uma mulher bonitan (p. 

92) e oferecia "chás que tinham fama de elegância e requinte e seu sucesso 

lhe dava a sensação das atrizes quando, mais uma noite, o pano cai" (p. 98). 

Por essas referências, percebe-se que Mariana, na aldeia, era uma mu- 

lher amada, socialmente aceita, bonita e feliz. A mudança para o Recife fez 

com que ela mergulhasse em uma "funda tristezan (p. 106) e se sentisse "fulmi- 

nada" (p. 106). Para ela, ao invés de sol, havia "tempestade, vendaval e cinzas 

sobre a cidade hostil" (p. 106). O riso tornou-se queixa, pranto e uma espécie 

de torpor que substituiu a disposição para a vida social. A amargura é um esta- 

do que se pode atribuir a Mariana, a sua filha Manuela e a mãe de Tiago, Feli- 

cidade. 

Mais um personagem biblico, Daniel, aparece em Adeus Aldeia. Do ju- 

deu bíblico deportado para Babilônia e como tal um exilado, o avô Daniel 

exercitava a habilidade para contar as histórias que encantavam as netas Bár- 

' = . ~ f .  NASCENTES, Antenor. Op. Cit. p. 192. 
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bara e Manuela. Foi ele que, com desenhos e explicações, preparou as meni- 

nas para a viagem: 

[...I Um vapor, minhas netas, é muito maior do 

que o solar dos condes! Nem há temo de 

comparação na aldeia. É até maior, vejam lá, 

do que a igreja! [...I Não te recordas das trainei- 

ras, aqueles 'barcos da praia da Âncora, quan- 

do lá fomos, num verão? [ . . .I  Então, meninas, 

eu já não vi tantos barcos, aqui e na França? 

(AA, p. 102) 

Avô Daniel era casado com Elisa, grande referência na trama. A av6 re- 

presentava, metonimicamente, a infância, o sentido do estar em casa, o retorno 

a origem e ao útero primordial. O nome Elisa tem dupla origem: hipocorísticog6 

de Elisabete ("a que jura por Deus") e originário do fenicio Elizah, significando 

contente, ale~re'~. A associação da sua figura com o prazer dissemina-se nas 

lembranças e nas referências das personagens de Adeus Aldeia, no discurso 

de Tâmara em Diário da Chuvas e na obra poética da autora. Ela é apresenta- 

da no texto como fonte de alegria e sua importância pode ser percebida em 

referências como: "[ ...I na cozinha, avó Elisa regia o Nataln (AA, p. 106); "[ ...I 
sem avó Elisa o pais de infância desmoronara. Esse mundo era ela, a avo 

(AA, p. 134); "[ ...I a Avó, dona da infância que queria reencontrar" (AA, p. 140). 

Os significantes dona, recier e mundo são indicativos da relevância da figura 

materna (avó-mãe), marco na trajetória de Mariana e suas filhas Bárbara e Ma- 

nuela. Em Diário das Chuvas, a personagem principal apresenta a avó como 

mantenedora da ordem e do bem-estar: 'r.-.] a av6 providenciava para que o 

pote jamais ficasse vazio" (DC, p. 13). Na obra poética de Maria de Lourdes 

Hortas a figura da avo tem um lugar privilegiado: 

Havia a Av6 

Acendendo a magia 

% Hpo~~nst ico .  PO gr. liypochoristikós (subentende-se ónoma), 'nome de carinho'.] Adj. e S. m. Diz-se 
de, ou vochbulo familiar caridioso. Cí. HOLLANDA, Aurélio Buarque. Dicioncirio Aurélio EIeh.6nico. 
97 Cí. NASCENTES, Anterior. Op. cit. p. 96. 
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Da lanterna. 

("Elegia para o Natal que foin in Relógio &Água, 

p. 224) 

Por que me lembro agora de minha av6? 

Será mera saudade, ou já afinidade 

a porta do presente onde o passado finda? 

("Ai quem me dera uma tnstura antiga" in Reló- 

gio d'Agua, p. 32) 

Paradoxalmente, a outra avó e mãe de Tiago, Felicidade, cujo nome de- 

nota uma disposição de espírito positiva, é apresentada como a aldeã abando- 

nada pelo marido cujo pranto ecoa pela aldeia de Vale-de-Sobreiros e povoa 

também os sonhos do marido Adelino no Brasil. Seu nome, Felicidade, se de- 

composto, revela que as primeiras silabas contêm a palavra fel, que é o ruiais 

acabado exemplo do amargor. Ela é também Maria que, além de significar 

exaltada, senhora e princesa, também é mar de amargura. A personagem cor- 

responde ao perfil da mulher triste e amargurada sugerido pela análise de seu 

nome. 

A própria figura de Felicidade surge bizarra, envolta em um xale negro 

como é o hábito das viúvas do norte de Portugal. Mesmo sendo "viúvas de vi- 

vos", como era o caso de Felicidade, o traje representava o decoro e o respeito 

ao homem ausente: "[ ...I o xaile de seda preta, com franjas, requinte de soleni- 

dades e romarias?" (AA, p. 95). O pranto derramado de Felicidade só seca 

quando o filho Tiago regressa, revolucionando a vida pacata da terra. A narra- 

dora associa sua chegada a significativa imagem bíblica da entrada de Jesus 

em Jerusalém, fato que inicia os festejos da Páscoa, como lemos: 

Mesmo que uma pessoa não quisesse envai- 

decer-se - ai vizinhos! - olhem que a chega 

da do meu Tiago a Vale-de-Sobreiros, una1 

comparando, até está a dar ares a entrada de 

Cristo em Jerusalém! Ou, pelo menos, a entra- 

da de um rei em seu domínio! E olhem que o 



Bernardo a vir assim, a frente, a cavalo na bur- 

ro, até alembra um cavaleiro num cavalo, a 

abrir alas, como nas comitivas dos reis devia 

ser, dantes. (AA, pp. 146 - 147) 

Felicidade realiza, com o regresso de Tiago, todos os sonhos que aca- 

lentou acerca da volta do marido Adelino. A entrada do filho na aldeia reveste- 

se de um caráter quase epifânico, reiterado pela comparação que a própria 

mulher faz. 

O nome Adelino, que é o do patriarca, pai de Tiago, deriva de Adélio, do 

germânico que significa nobre; seu tio Antbnio justamente por trazer o nome do 

santo padroeiro de Lisboa, Santo António, é aquele que enfrenta os inimiolos, 

que não tem preçog8. 
I 

Já Bárbara, a segunda filha do casal Tiago e Mariana, tem um nome que 

se associa a idéia de exílio, significando estrangeirag9. O texto traz poucas refe- 

rências a ela, mas é elucidativa sua estranheza diante da palavra pátria: 

Pátria? interrogou-se Bdrbara. E puxando o 

braço da irmã: - Sabes o que é? (AA, p. 104). 

Um mecanismo psíquico de resistência norteou a concepção da perso- 

nagem, sempre deslocada, estrangeira, como o seu nome. Sua atitude ao sa- 

ber da morte da avó também é estranha: 

Olhou para a irmã, que mirava a paisagem com 

ar de turista, e ficou sem entender até onde 

Bárbara estaria sendo sincera. (AA, p. 141) 

iDiferente dos outros e principalmente da irmã, Bárbara esboçava rea- 

ções inesperadas. A alegria que os Gama sentiram ao chegarem a Vale-de- 

Sobreiros, aldeia de Tiago, não é compartilhada pela menina: 

Bdrbara, por sua vez, pensava nos sapatos no- 

vos que tinha calçado. [...] tão em gosto, última 

moda, cor de manteiga. - Cor de merda, ago- 

* Cf. NASCENTES, Antenor. Op. Cif., p. 20. 
93 Op. cit, p. 37. 



ra! E cadê as raízes? Vai, Manuela, me explica 

agora, você, com esses seus negócios cultu- 

rais! que teoria você me arruma para essa raiva 

com que estou? (AA, p. 146) 

O discurso da personagem Bárbara, espécie de "outsider", denuncia as 

diferenças entre as irmãs, evidenciando o temperamento mais agressivo e 

materialista de Bárbara em contraste com a preocupação cultural de Manuela. 

Manuela, filha mais velha, tem um nome que deriva de Emanuel, signifi- 

cando Deus conosco. Ela representa no texto a voz que registra os conflitos 

decorrentes dos cortes e do exílio e se identifica com a mãe por seu caráter 

melancólico, canalizando as emoções para a escrita. 

A personagem, pressionada pelas lembranças de um passado que tei- 

mava em emergir, ocultou-se sob a máscara de Tâmara, em Diário das Chu- 

vas, para reviver e tentar superar os conflitos e frustrações que acumulou du- 

rante longos anos. 

O sobrenome de família das personagens de Adeus Aldeia é Gama. A 

figura ilustre que usava esse sobrenome foi o grande navegador portugulês 

Vasco da Gama, nome perfeito para pessoas que também se aventuraram pello 

mar. No Dicionário €tirnol~gico'~~, lemos: "Vasco da Gama descendia, 

provavelmente, do ramo expatriado da casa de Lara ...". O sobrenome de um 

expatriado atribuído a uma família de exilados é bastante elucidativo. 

Em Diário das Chuvas, segundo texto da nossa análise, há apenas dois 

personagens nomeados: Gabriel e Tâmara. Ambos nomes de personagens 

bíblicos cujo papel no livro sagrado, por associação, assemelha-se ao desern- 

penhado no texto ficcional hortiano. Gabriel, palavra originada do hebraico, tem 

o sentido de homem de Deus ou Deus se mostrou forte. Na mitologia cristã foi 

Gabriel, príncipe dos anjos, que anunciou a gravidez de Maria e também a vin- 

da de João Batista a seu pai Zacarias. A palavra Gabriel vem de Gibor, que 

significa herói e de Gibor deriva Gheber, o mesmo que 'humanidade. O anjo 

Gabriel apresenta-se como o arauto da trombeta anunciando as boas novas e 

trazendo um lírio e uma tocha que simbolizam o renascimento e a purificação 

'Oo Op. Cit., p. 1 91 . 
95 



pelo fogo. O heroísmo de que se reveste o Gabriel de Diário das Chuvas 17ão é 

menor que o do anjo: ele veio encher de luz a vida de Tâmara como uni raio 

que fecunda e acorda sua vida e sexualidade reprimidas. Na Bíblia, o lírio, além 

de pureza, significa fecundidade e escolha do amado. 

Tâmara significa "fruto da palmeira do deserto" e é um símbolo sagrado, 

árvore bendita dos assírios e babilônios que também simboliza penitência. Tâ- 

mara é bênção da divindade: "Os justo florescerão como a palmeira, cresr~rão 

como cedro no ~ibano" '~ ' .  No Egito, Tâmara é modelo das colunas que evo- 

cam a árvore da vida, enquanto na mitologia judaico-cristã, existem duas per- 

sonagens Tamar (Tâmara) que, pelas suas histórias, se relacionam com a per- 

sonagem de Diário das Chuvas. A primeira delas era filha do Rei Davi e irmã 

de Absalão; seu meio-irmão Amnom, apaixonado por ela, mancomunou-se com 

o primo Jonadabe para seduzir Tamar. Fingindo-se doente, Amnon pediu clue a 

moça fosse tratar dele preparando bolos na sua presença'02. Sozinho corn ela 

em seu quarto, estuprou-a e foi, em seguida, acometido de violenta aversão 

contra ela. Expulsa da casa de Amnon, Tamar procurou Absalão, seu irmão, a 

quem contou o fato. Absalão mandou matar o irmão Amnom e teve que se exi- 

lar temendo a represália do pai. 

A figura de Tamar está sempre ligada a questão do exílio: o exílio do seu 

irmão, Absalão e o seu próprio como donzela cuja honra foi profanada. Associ- 

ando esse episódio biblico a personagem de Diário das Chuvas, registramos: 

Tâmara fugiu de casa num primeiro casamento por se sentir violentada, en- 

quanto pessoa. A sensação de que era um objeto fez com que ela fugisse para 

um espaço menos aceito pela sociedade tradicional a que pertencia: engrassou 

a fileira das mulheres separadas, divorciadas e, por analogia, exiladas da arga- 

nização familiar tradicional. Como a Tamar bíblica que teve que rasgar as suas 

vestes de donzela, a personagem de Diário das Chuvas despiu-se sorrateira- 

mente de seu papel de dama da sociedade e ingressou no discriminado mundo 

das mulheres sem marido, exilando-se de sua comunidade. 

No texto de Diário das Chuvas a registro da fuga destaca a angústia e a 

'O' Salmo 92: 12 
'O2 Samuel 13. 



sentimento de culpa que se apossaram da personagem: 

I...] Precisava correr todos os riscos, apro- 

veitar o arranco de coragem. Bem no fundo 

tinha consciência de minha covardia. Uma 

vergonha se delineava: por que fugir como 

uma criminosa? Por que náo enfrentar a re- 

alidade, despedir-me, serenamente? (»C, p. 

1 08). 

A segunda figura chamada Tamar na Bíblia era uma cananéia casada 

com Er, filho de Judá. Essa mulher não conseguiu engravidar do seu primeiro 

marido, que morreu cedo. Então, o sogro lhe mandou seu filho Onan para que 

ela tivesse com ele o filho que serviria de herdeiro do primogênito. Entretanto, 

Onan, na hora da ejaculação, jogou fora seu sêmen impedindo que Tamar en- 

gravidasse e tivesse aquele filho que receberia todos os direitos de Er. Onan foi 

punido por Deus com a morte e Tamar foi devolvida a casa dos seus pais com 

a promessa, por parte de Judá, seu sogro, de que quando o filho mais novo, 

Selá, estivesse em condições de gerar um filho ser-lhe-ia enviado a fim de que, 

com ele, gerasse o herdeiro de Er. Entretanto, o tempo passou, Selá cresceu e 

Judá não cumpriu sua promessa. 

Sabendo que a mulher de Judá, Bathsué, havia morrido, e que, cumpri- 

do o luto, o sogro iria a Timná matar as saudades de mulheres, Tarnar armou 

um estratagema para seduzir o sogro: 

E ela removeu de si as roupas da sua viuvez, e 

cobriu-se com um xale, e velou-se, e assentou- 

se a entrada de Enaim, que é na estrada de 

Timná; pois ela via que Selh tinha crescido, e 

ela não lhe tinha sido dada como esposa. 

Quando Judá a viu, teve-a por meretriz, /pois 

ela havia coberto o rosto. (Gèn., 38: 14-15). 

Fingindo-se de prostituta, Tarnar pôs-se a espera de Judá. Quando o 

sogro passou, ele coabitou com ela e esta lhe pediu uma garantia de que paga- 

ria os serviços. Ele prometeu um cabritinho de seu rebanho mas ela pediu o 

cajado, o anel de chancela e o cordão como prova de que cumpriria a sua 
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promessa. Quando Judá voltou, não encontrou a mulher com quem tivera rela- 

ções e não conseguiu, por mais que procurasse, encontrar a prostituta. 

Três meses após o encontro, Tamar apareceu grávida na casa dos pais 

e os anciãos da aldeia acusaram-na de prática de meretrício, convencendo Ju- 

dá a queimá-la, como punição porque ela, não tendo marido, estava grGvida. 

Quando Tamar foi levada a presença de Judá, sua mãe a antecedeu e pediu 

ao homem que observasse os objetos que estavam guardados, escondidos em 

um saco que ela trazia. Quando o saco foi aberto, estava ali o penhor de .ludá, 

prova de que ele era efetivamente pai da criança que sua nora esperava. O 

ancião declarou a inocência da mulher e assumiu a paternidade do filho, i-eco- 

nhecendo que Tamar fora mais justa do que ele, que faltara a palavra empe- 

nhada. É a respeito de Tamar que a Bíblia fala na Lei do ~evirato"~. 

Em Diário das Chuvas, Manuela aparece como Tâmara, máscara ne- 

cessária ao expurgo dos seus conflitos. Na página que antecede o primeiro 

capítulo do livro, lê-se: 

NOTA DA AUTORA: 

Este livro recebeu o Prêmio Femando China- 

glia, União Brasileira de Escritores, Rio de Ja- 

neiro, 1981 - menção especial. Reescrito, de- 

pois de escrito e publicado o romance "Adeus 

Aldeian, é o segundo momento de uma tnlogia 

que se iniciou com o referido romance. Tâmara, 

personagem principal de Diário das Chuvas, 6 

o pseudônimo literário de uma das persona- 

gens femininas que aparecem em "Adeus Al- 

deia". 

Pelo texto do diário da menina Manuela, em AA, identificamos quem se 

esconde no texto seguinte. O pseudônimo adotado, Tâmara, é sintomatica- 

mente o nome de uma figura que usou o artifício do encobrimento para corise- 

- 

'O3 Do Iatim levir, que sigmfica "cunhado". A lei do levirato, de origem bíblica, consistia na obri,gação 
que tinha o homem judeu de casar-se com a viúva do seu irmão, caso ele não tenha deixado descendência. 
Trata-se da única exceção a lei da Torah que considera incestuosa a união com a mulher do irmão, e: tem 
por finalidade é evitar que se extinga a desccndência do mesmo. Esta lei extinguiu-se cm 1950, no Eiitado 
de Israel. 
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guir seu objetivo, sendo esta máscara a pressuposição de uma face oculta. A 

palavra remete a significações que, para se fazerem entender, requerem o re- 

curso da associação que denota a presença do elemento inconsciente (furtivo, 

sub-reptício) no tecido textual. Também ligada a idéia de exílio, a segunda Ta- 

mar bíblica travestiu-se, fazendo-se passar por quem não era, como o fez: Ma- 

nuela ao assumir a condução do discurso do texto de Diário das Chuvas. 

É importante observar a utilização do pseudônimo como um mecanismo 

adotado por autores e personagens. Graciliano  amos, ao escrever São Ber- 

nardo, faz com que seu personagem Paulo Honório lance mão do artifício. Este 

uso do pseudônimo como meio de tornar possível o relato de sua vida, isento 

de uma censura maior que a sua própria. Escondido, ele pôde mostrar-se sem 

o risco de sofrer o julgamento dos outros pois, pensava que se descobrissem a 

autoria, tudo seria creditado ao caráter fictício do relato, o que constituiria, para 

ele, uma defesa perfeita. Referimo-nos a parte do texto em que Paulo Hoiiório 

explica como foi melhor prescindir da cooperação do Padre Silvestre, João No- 

gueira e Gondim, convidados inicialmente pelo fazendeiro para, em tarefa con- 

junta, escreverem o livro: 

Afinal foi bom privar-me da cooperação de Pa- 

dre Silvestre, de João Nogueira e de Gondim. 

Há fatos que eu não revelaria, cara a cara a 

niriguém. Vou narrAdos por que a obra será 

publicada com pseudonimo. E se souberem 

que o autor sou eu, naturalmente me chamarão 

de potoqueiro. (p. 10). 

A mudança de nomes também é frequente na Bíblia, simbolizando 

um compromisso ou a mudança de papéis na sociedade. Temos o exemp'lo de 

Abrão que, após a aliança com Deus, teve seu nome mudado para ~ b r a ã o ' ~ ~ .  

Sarai, sua mulher, abençoada na sua descendência passou a chamar-se Sara 

e Jacó teve seu nome mudado por Deus para Israel do qual se originaram doze 

tribos que se espalharam pela terra, conforme a promessa do Senhor. Esta 

- 

'O4 "Abrão prostrou-se com o rosto por tcrm Deus disse-lhe: "Esie é o pacto que faço antigo: serás o pai 
de uma multidão de povos. De agora cm diante não te chamarás mais Abrão c sim Abraão, porque farei 
de ti uma multiao de povos. Tomu-teei extremamente fecundo, farei nascer de ti nações e terás reis por 
descendcntcs. (Gên. 17: 3 4 ) .  
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mobilidade, no texto bíblico, preparava o novo caminho da personagem. 

Pode-se estender essa mesma interpretação a Manuela, que na passagem 

para o texto de Diário das Chuvas, ao assumir o papel de agente da narrativa, 

foi nomeada Tâmara. 

3.1 - Passadas essas coisas ... 

A retórica bíblica anuncia-se na construção da trama, onde se encon- 

tram fórmulas de articulação do discurso recorrentes no texto sagrado. A (apro- 

ximação entre elas dá-se através da liricização do tradicional, criando-se uma 

relação que reabilita o antigo, trazendo-o a atualidade e evidenciando seu ca- 

ráter inesgotável e sempre atual. A utilização temática e retórica da Bíblia re- 

monta ao Classicismo, quando os mitos da Idade Média e os bíblicos eram re- 

escritos tanto por autores religiosos quanto por escritores laicos. O Romantis- 

mo também buscou nos heróis bíblicos um parentesco com a então emergiunte 

classe burguesa, a fim de nobilitar a sua origem. 

A forma bíblica de narrar, com repetições na fórmula de articulação do 

discurso, permeia o texto ficcional de Diário das Chuvas. Em Adeus Aicleia, 

cenas, figuras e comparações são mais frequentes. O que não se pode deixar 

de registrar é a prática da intertextualidade entre o texto hortiano e a Bíblia. Os 

exemplos abaixo são esclarecedores: 

Mariana ia naquele carro exactamente como 

santa para a fogueira: eis aqui a ,escrava do 

Senhor. (AA, p. 142) 

Sinto um sopro nos cabelos: 

será a brisa, ou o sopro do Génesis? 

Entao ele me cobre com sua cor de outono. 

A vida esplende de cálido luar. 

O mundo vibra 

tangido por um elemento novo 

mais que t e m  e ar 

e água e fogo 

em tudo onipresente 



E aconteceu que, depois destas coisas, a porta 

do templo, e diante dos fariseus e publicanos, o 

menino de Tâmara a interrogou: 

- Gabriel vai dormir 18 em casa hoje? 

Foi uma simples pergunta. Mas para aclueles 

que aguardavam o primeiro sinal para a lapidar, 

a frase do menino era a maior afirmaçãio que 

alguém poderia ter dito. (DC, p. 55). 

No primeiro exemplo, temos as palavras da virgem Maria no momento 

da anunciação de sua gravidez. Mariana, após dez anos de exílio, viveu no re- 

torno a aldeia tão amargas experiências que, diante da expectativa de enfrentar 

a rude família do marido, resignou-se como escrava que era da situação cnnju- 

gal. Comparando, a Virgem Maria apresentou-se como escrava da vontade 

divina enquanto a personagem de Adeus Aldeia também tinha um senhor: o 

marido. Em respeito a sua vontade, ela tinha antes deixado a terra natal e os 

seus. Sofrer vexames com a saloice de Felicidade impunha-se como inevitável. 

A segunda citação é de Diário das Chuvas e remete ao sopro da vidaIo5 

que Deus concedeu a Adão, primeiro homem, segundo a tradição bíblica. A 

personagem, com a descoberta do amor, sente-se como se Ihe tivessem insti- 

lado vida. A força que a fez vibrar era mais poderosa que os quatro elementos 

da natureza e onipresente, talvez, como Deus? 

A terceira passagem dialoga com a cena bíblica que envolve o templo, 

entre fariseus e p~~blicanos. Ninguém melhor para representar a censura e 

lembrar a culpa do que o fariseu, símbolo bíblico de conservadorismo e autori- 

tarismo que sobreviveu a história hebraica. Uma versão mais moderna em- 

presta a palavra fariseu e derivadas o sentido de hipócrita, daquele que prega a 

'lei mas não a cumpre e que está sempre disposto a censurar. O delito de Tâ- 

mara era tão grande que não escapava também as críticas dos publicanos, 

agentes subalternos do governo, pecadores públicos ombreados as prostikitas, 

citados no texto de Maria de Lourdes Hortas. A noção de culpa e a expectativa 

de punição evidenciam-se em palavras como interro~ou, lapidar, sinal, afirma- 

'Os "Então, formou o SENHOR Deus ao homem do p6 da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e 
o homem passou a ser alma vivente. (Gên. 2: 7) 
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@'. O grande pecado revelado pela criança inocente, filho de Tâmara, era o 

possível exercício da sexualidade ("Gabriel vai dormir lá em casa hoje?", DC, p. 

55). Tâmara, de Diário das Chuvas, assim como a Tâmara bíblica, nora de JIJ- 

dá (já mencionada), praticava as ocultas o ato que lhe negava sua condi@,o de 

mulher sem marido; ao "quebrar as tábuas da lei" (DC, p. 118), ela atraiu a pu- 

nição que, pelo seu caráter melancólico, temia mas esperava. 

Robert ~ l t e r ' ' ~  assim explica o processo de retomada do discurso na 8í- 

blia: 

Os escritores hebreus frequentemente usavam 

uma técnica de enquadramento que de fato os 

estudiosos da Bíblia identificaram e chamaram 

de repetição de reatamento: se o processo de 

uma linha narrativa é interrompido por alguma 

digressão ou especificação, o escritor marca o 

ponto em que a linha principal foi deixada repe- 

tindo a afirmação feita no momento da intemp- 

ção. (p. 41). 

O tema do êxodo é utilizado na ficção de Maria de Lourdes Hortas para 

a construção da saga dos Gama, que deixaram a aldeia em Portugal, lanr~n-  

do-se em uma aventura que acena com lucros e sucesso profissional. No êxo- 

do bíblico, o patriarca Abrão deixou Ur, na Caldéia, atendendo ao chamado do 

Senhor, seu Deus. Sua recompensa, "a terra prometida". Eis o texto da pro- 

messa: 

Ora, disse o SENHOR a Abrão: sai da tua terra, 

da tua parentela e da casa de teu pai e vai para 

a terra que te mostrarei; 2. de ti farei uma giran- 

de nação, e te abençoarei, e te engrandecerei 

o nome. Sê tu uma bênção! (Gên.,l2: 1-2). 

Significativamente, em Adeus Aldeia esta passagem figura como epí- 

grafe. Entretanto, ao invés de a referência registrar o livro do Gênesis, onde 

realmente ele se encontra, está atribuída ao livro do Êxodo. Ocorreu a interfe- 

rência do inconsciente: a idéia do exilio é tão forte que, certamente, sobrepujou 

'O6 ALTER, Robert. "lntrodução ao Antigo Testamento". 



a informação real, gerando um ato falho da escritora. Ato falho, segundo Fi-eud, 

é a substituição de um projeto predeterminado por uma ação ou procedimento 

imprevisto. Pelo seu caráter acidental, o ato falho equivale a um sintoma por 

ser um compromisso entre a intenção consciente e o desejo inconsciente. Em 

Cinco Lições de ~s i caná l i se~~~ ,  Freud explica: 

Essas coisinhas, os atos falhos, como o!; sin- 

tomáticos e fortuitos, não são assim tão desti- 

tuídos de valor como por uma espécie de acor- 

do tácito A hábito admitir. São extraordiiiaria- 

mente significativos e quase sempre de inter- 

pretação fácil e segura. [...I verifica-se que mais I 

uma vez exprime impulsos e intenções que de- 

vem ficar ocultos à própria consciênciai, ou 

emana justamente dos desejos reprimidos e 

dos complexos que, como já sabemos, são cri- 

adores dos sintomas e formadores dos sonhos. 

Reportamo-nos ao projeto da autora e constatamos que, sendo a epí- 

grafe parte dele, em AA, é possível observar como a criadora mergulha1 no 

texto a ponto de condensar as idéias da gênese enquanto origem e nascedou- 

ro, e êxodo enquanto início da diáspora. É como se quisesse unir as pontas do 

novelo de que fala em seu "Fio de Lã" pois ao cruzar as idéias, o inconsciente 

transgrediu a ordem vigente, criando uma nova ordem em que origem e saída 

se encontram. 

Um outro "ato falho"lo8 ocorreu em Adeus Aldeia quando da numeraqão 

da parte, intitulada também significativamente de "Peregrinação" (pp. 133 a 

170) onde, do capítulo 1 se passa ao capítulo 3. Esse registro não foi indiccido 

pela autora nem pelos revisores portugueses, sempre atentos as "gralhas" (er- 

ros de impressão em Portugal) de qualquer ordem. Anotamos que no capitulo 1 

da sétima parte ("Peregrinação") é narrada a volta dos Gama a aldeia, bem 

como o choque sofrido pela família com a morte de Elisa, mãe de Mariana. O 

'O7 p. 23. 
'O8 O tópico foi explanado por Freud em 1901 na Psicopatologia da Vida Cotidiana onde o Psi- 
canalista exemplificou longamente o "ato falhon, utilizando depoimentos de seus discípulos. 
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fantasma da culpa, sempre rondando a melancólica personagem, perturba-a 

com pensamentos acusadores: 

[...I como poderia ela, logo ela, ter desencade- 

ado a emoção que fulminara a mãe? H per- 

gunta caía, pedra atirada ao vácuo do abismo, 

e mergulhava na água funda, escuridão liquida, 

remoinho de dor. (AA, p. 134). 

Toda uma gama de símbolos ligados a culpa e a morte permeia esta1 re- 

flexão de Mariana. Em primeiro lugar, a reiteração do pronome pessoal "elan 

(referindo-se a própria Mariana mas simulando o discurso de outro, o supere- 

go), reforça, o sentimento da culpabilidade na personagem. O verbo que indica 

a morte é "fulmina", de carga semântica muito forte, dando a idéia de que a 

emoção provocada pela chegada da filha Mariana teve sobre sua mãe o efeito 

de um raio. A ligação entre prazer e morte evidencia-se: a alegria de mãe Elisa 

na expectativa de rever netas e filha foi cobrada com a morte, como se prêrnio 

e castigo estivessem numa relação de consequência em que um acarretaria o 

outro. Numa visão mais ampliada, lembramos a noção de pecado, idéia da cul- 

pa original, cuja consequência é a morte. O texto bíblico ratifica esta idéia: "O 

aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lein. (I Cor. 15: 56). O 

pecado da mãe Elisa, no caso, teria sido o desejo de rever os seus. A anteci- 

pação do prazer foi tão intensa que a levou a morte. 

A filha Mariana, que cultivou durante anos o desejo de voltar, vivendo 

sob o peso da culpa de ter abandonado a aldeia, teria, doravante, mais uma 

culpa: ter acarretado a morte da mãe e, por analogia, a sua própria, mergulha- 

da no "remoinho de dor" (AA, p. 134). O símbolo da água que representa no 

texto as idéias de vida e renascimento, nesta passagem sugere a morte, assirn, 

a água suja, poluída, significa horror e morte. A imagem da "pedra atirada *ao 

vácuo" remete ao ancestral castigo dos pecadores: a morte por apedrejamen'to, 

neste sentido, todo o discurso de Mariana é eivado do sentimento de culpa e 

da sensação de que está sendo punida pelo pecado cometido. Dominada por 

fortes emoções, a personagem melancólica não é capaz de uma análise racio- 

nal dos fatos, pois se ela racionalizasse, a melancolia seria superada. Eviden- 



temente que haveria um período de luto, após cujo trabalho retomaria o curso 

normal da vida, habilitada para um novo investimento afetivo. 

Os capítulos 1 e 3, marcados pela representação da culpa e da morte, 

sugerem um salto inconsciente sobre a cena da morte e seu ritual de pêsarnes 

e larnentações. Sem o registro desses quadros, chegamos a "morte após o 

enterro" que, coincidentemente, se deu na sexta-feira santa, dia em que se re- 

memora o enterro de Jesus, aquele que morreu por culpa da humanidade, se- 

gundo a tradição cristã. A economia do sofrimento evidencia-se neste ato que, 

movido por forças inconscientes, toma o lugar do discurso pretendido conçci- 

entemente. Sérgio Paulo ~ouane t "~  observa: 

Pelo ato falho - lapso verbal, de escrita ou de 

leitura, esquecimento de nomes .e projetos, 

perda de objeto - o observador pode remontar 

a idéias e associaçaes quase sempre incons- 

cientes, que, interferindo com atos psíquicos 

conscientes, produzem essa formação de com- 

promisso sui generis, que, sem ser em si pato- 

lógica, tem afinidades profundas com outras 

formações de compromisso, como o sintoma. 

3.2 - Páscoa: ritual de passagem 

A celebração pascal é reiteradas vezes lembrada tanto em Adeus Aldeia 

quanto em Diário das Chuvas. Sabe-se que esta data comemora o êxodollo, 

palavra grega que significa saída. O êxodo narrado na Biblia representa a 

época em que Deus libertou os hebreus do cativeiro egípcio, sob a chefia de 

Moisés. A noite da Páscoa rememora esse acontecimento muito representativo 

no universo judaico-cristão, pois é considerado pelo povo de Israel um ma- 

mento fundador da fé e da história da nação. 

O relato bíblico enfatiza a situação dos judeus escravizados no Egito e 

proibidos de celebrarem as festas em honra de seu Deus Javé. Esse povo ca.- 

minhou cerca de quarenta anos pelo deserto sob a orientação do neto do fa- 

'09 Édipo e o Anjo: itinerários freudianos em Walter Benjamin, .pp. 33 e 34. 
"O Ver NASCENTES, Antenor. Op. cif, p. 65. 



raó"'. Páscoa, pesah em hebraico, significa saltar ou passar adiante e é um 

ritual antigo praticado entre os pastores nômades; ocorria no final do inverno, 

quando as tribos saíam a procura de pasto para o rebanho e a celebração en- 

volvia o sacrifício de um animal que era oferecido a Deus e comido entre os 

familiares. Outra prática dessa liturgia é a tradição dos pães ázimos ou sem 

fermento, feitos com trigo da nova colheita. A leitura do rito pascal foi reinter- 

pretada pelo povo de Israel, que o associa a salvação (saída do Egito); o san- 

gue nas portas era o sinal para afastar o anjo exterminador que matou os pri- 

mogênitos egípcios e os pães ázimos representariam a pressa na hora da fuga. 

A Páscoa judaica resume-se em três palavras: renovação (da natureza, da 

vida), passagem (da opressão para a liberdade) e liberdade (espécie de reden- 

ção da humanidade). 

O Novo Testamento reinterpreta a Páscoa como sírribolo de mudariça e 

de transmutação. O evangelista João relaciona a morte do Cristo a uma passa- 

gem para o Pai. O ritual cristão revive os sofrimentos de Jesus num clima de 

recolhimento e tristeza até o domingo da ressurreição ou de Páscoa. Na obra 

Adeus Aldeia, o retorno dos Gama a deserta aldeia coincide exatamente com a 

festa pascal: 

I...] A Páscoa sempre fora na aldeia um tempo 

de festa. Manuela lembrava-se muito Jbem... por 

isso o pai tinha escolhido aquela data para 

voltar ..." (AA, p. 136). 

A influência dessa festa judaico-cristã encontra-se em outras pas- 

sagens do texto como, por exemplo, na primeira parte de Adeus Aldeia, que se 

intitula "Adeus Felicidade", e no capítulo 8, que mostra Adelino, emigrante no 

Brasil, rememorando sua vida na aldeia com a mulher: 

I...] como quem reza uma Ma-Sacra: 

Primeiro Misterio, O Encontro. 

Andavam na monda, por um verão. O raio da 

rapariga era das bravias. I...] Assim, 'na m1anh3 

'" Sabe-se, pelo texto bíblico, que Moisés era filho adotivo da filha do farab do Egito a qual o 
recolheu de um cestinho que passava no rio onde se fora banhar. Cf. cxodo, 2: 5-10. 
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de um Domingo de primavera, lá estavam - 
par de noivos seguido do cortejo. 

Segundo mistério: O Casamento 

Par de noivos a frente do cortejo, Felicidade no 

traje negro I...] 

Terceiro mistério: A Partida 

Adelino revia o campo de neve, o combbio, o 

navio, as águas. Ouvia os uivos de Feliddade. 

i...] (AA, pp. 41 -42). 

A Via-Sacra faz parte do ritual da Semana Santa e apresenta quadros da 

vida de Jesus. Os mistér~ios são três: Gozosos, representando cenas da iinfân- 

cia de Jesus e associando-se, em Adeus Aldeia, ao noivado e ao casarriento 

de Adelino com Felicidade; os Dolorosos, referentes a paixão e morte do Cris- 

to, que se identificam com a partida de Adelino e os terceiros mistérios, os Glo- 

riosos, que retratam a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus. O sofri- 

mento de Felicidade já se faz anunciar pelo seu traje negro de noiva lembrando 

a viúva de vivo em que se tornou com a partida do .marido. Na memória de 

Adelino os uivos de sofrimento da mulher ecoavam como um chamamento. O 

fel do início da palavra felicidade amargurava o emigrante: 

[...I o coro lúgubre da mãe e dos amigos quan- 

do o viram subir para o coche ... o pranto .da 

mulher e seu prbprio pranto quando se despe- 

diram: fecharam-se-lhes os olhos, amargura 

cedendo ao cansaço. Tudo se tomou choro 

único, confusas vertentes que o comboio, !moi- 

nho de fero, relbgio d'água, triturava: Adeus - 
Adelino - até - o - teu - regresso - adeus - 
Adelino - até - o - teu - regresso - adeusade- 

linoatéoteuregressssssssss. .... (AA, p. 183. 

Erribalava Adelino um coro de lágrimas e queixas que o alcançavam a 

distância. A disposição gráfica da despedida de Felicidade intensifica a idéia de 

eco e distanciamento progressivo pois, no final, apenas o sibilar representado 



pela consoante s espalha-se: é o cântico dos "mistérios dolorosos" vividos pelo 

casal. 

Os mistérios gloriosos só serão conhecidos por Felicidade quando seu 

filho Tiago, emigrante no Brasil, retomar a aldeia coincidentemente no período 

da Páscoa. A narração da cena dá a dimensão do acontecimento para os alde- 

ões. 

Suarento e com pressa o vigário irrornpeu casa 

a dentro, seguido por um séquito de catraios 

em festivas opas vermelhas. Santas Páscoas, 

irmãos. Aleluia, aleluia. Enquanto trauteava a 

fórmula iiturgica, sobre as cabeças curvas do 

seu rebanho respingou bênçãos e água benta. 

Nas mãos de um menino ensonado pas., <'e ava 

um Cristo de prata, colhendo de boca em boca 

o beijo pascal. 

- O Senhor esteja nesta casa. Aleluia, irmãos. 

Deus seja louvado, pois o seu filho ressuscitou. 

Ateluia! (AA, p. 151). 

A composição do texto hortiano funde-se com elementos retóricos e te- 

máticos do texto bíblico. As imagens biblicas que remetem ao luto e a perda 

coadunam-se com o tom da obra hortiana em sua representação da trajetória 

da personagem melancólica. 

Pela forma como o discurso está permeado de um vocabulário da ritua- 

lística religiosa, percebe-se a analogia entre a chegada do filho de Felicidade e 

o Cristo. Esta associação já havia sido feita pela 'mãe - Fe'licidade - quando 

comparou sua entrada na aldeia com a do Cristo em Jerusalém. Tiago, quando 

vivia na aldeia seguia o esquife do Senhor Morto envergando opa roxa e o 

bastão dos irmãos da Misericórdia, enquanto Manuela, filha mais velha, repre- 

sentava Verônica na procissão. O papel de virgem dolorosa encarnado pela 

menina voltou muitas vezes a lembrança da já adulta Manuela, que tentava, 

imaginando-se criança diante do espelho, reeditar a cena da infância. 

[...I no passado, por uma noite de Sexta-feira 

santa, Manuela fora Verónica, e onde é que 
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isso se fixaria? Que diferença trouxera para o 

retrato definitivo? Além do tempo, numa noite 

como aquela, uma pequena multidão, gerite de 

toda a aldeia e das charnecas vizinhas, acoto- 

velava-se nas ruas e sacadas, apostos para ver 

e ouvir a filha de Tiago da Gama, a pequena 

Manuela. (AA, p. 137). 

A atmosfera de tristeza desse período é registrada em Adeus Aldeia: 

[...I Curvou a cabeça sobre o braço, em uma 

da mesa, esteve assim por instantes, a ouvir ao 

longe o rumor surdo das matracas, toque Iúgu- 

bre e medieval, que desde a tarde instigava 

fiéis ao luto e ao recolhimento. (AA, p, 136) 

(grifos nossos). 

A tristeza da semana santa fazia coro o pranto de Mariana e Maniiela, 

desoladas com o desaparecimento de avó Elisa, como se a própria natureza 

estivesse integrada no espírito de dor e morte que se instalara. O pensamento 

de Manuela vagava procurando Páscoas mais felizes quando ela mobilizava as 

atenções. A visita da morte tirou de cena a peça mil vezes ensaiada: o reen- 

contro. 

Identificando nessa atitude de culto ao passado um traço melancólico, 

reportamo-nos ao texto de Adeus Aldeia, em que Manuela lembra a pátria per- 

dida, a aldeia, buscando a sensação de se sentir em casa pois [...I "mergulliava 

na aldeia, lá em São Joaquim da Serra, e estava em casa . . . I J  (AA, p. 137) bus- 

cando recuperar a sensação de estar de volta de se reintegrar. 

Diário das Chuvas anuncia um avanço de trinta anos na vida dos pei-so- 

nagens. A menina Manuela, que tinha dez anos em Adeus Aldeia, já é Lima 

mulher de quarenta anos nesta obra. 

A personagem então mobiliza-se para o enfrentamento dos fantasmas 

recalcados e sua trajetória é marcada pelas lembranças do passado e pelo de- 

sejo de sua superação. Diário das Chuvas apresenta um duplo registro: o da 

narração e o do diário. Somam-se a essas duas formas do discurso os textos 



poéticos, onde se observa uma intromissão do "eu narrador", o que faz que o 

texto fique no limite entre a prosa e a poesia. 

É interessante observar que Adelino, quando deitado no seu quario do 

sótão da loja onde trabalhava, no Rio de Janeiro, rememorava o passado, an- 

gustiando-se com as mesmas culpas com que Manuela, sua neta, e Manana, 

sua nora, se afligiriam. Culpas terríveis que agudizam a solidão e acenam com 

as labaredas do fogo eterno: é a questão do pecado e da punição: 

[...I pagavam os outros porém mesmo assim 

Adelino voltava sempre cheio de pingas e re- 

morsos. Culpas terríveis ateavam-lhe a solidão 

e labaredas de purgatório. Nessas ocasiões 

assaltava-o um temor súbito de esquecer-se de 

si mesmo. E o mais grave. Era o de perder-se e 

não se achar. (AA, p. 41). 

E a sensação de perda irremediável até de si mesmo, das suas referên- 

cias, que angustia Adelino e o levam a procurar na bebida uma espécie de fuga 

para esquecer as lembranças que o assaltam; estranhamente, para lembrar-se 

do passado, entrega-se as saudades, tentando reter o tempo, a imagem da 

mulher, dos filhos e da aldeia, além de reter-se a si mesmo. A própria descrição 

da saída de Adelino esta marcada pela referência ao texto bíblico do Gênesis. 

O personagem indaga se algum dia sua vida tomaria outro rumo pela intetfe- 

rência de um anjo, como acontecia na época do Antigo Testamento. 

Esta interlocução se repetirá em Diário das Chuvas, onde um anjo, Ga- 

briel, aparecerá anunciando a Tâmara o amor. O anjo apareceu na vidai de 

Adelino na pessoa do senhor Manuel Romão, português que frequentava a loja 

em que ele trabalhava e o convidou para administrar um sítio que possuía em 

Itaipava: "O convite sacudiu-o, revelando que sdb o borralho das cinzas afinal 

ainda haveria luz". (AA, p. 51). 

Esse acontecimento mudou a vida de Adelino. Em Itaipava, ele encon- 

trou Catarina, a mulher por quem se apaixonou. Ali, Adelino "lia as estrelas 

como os Reis Magos". Em uma referência as cenas biblicas do Natal, do nas- 

cimento do Cristo e da visita dos reis orientais: 



Adelino e os companheiros, comparsas de uma 

mesma sorte, olhavam as estrelas com respeito 

e temor símbolos indecifráveis de Deus em 

seus desígnios algum dia encontrariarri um 

cais? (AA, p. 19). 

Outro momento do texto conduz a referência bíblica: "nada perturbava a 

pasmaceira daquele povo bando de ovelhas, a guarda de Nosso Senhor" (AA, 

p. 26). É uma remissão clara ao Salmo do Pastor ou Salmo 23: "O Senlior é 

meu pastor nada me faltará". Em um momento fundamental da narrativa de 

Adeus Aldeia, durante a viagem, o narrador compara os emigrantes a um reba- 

nho. 

Quando a personagem Felicidade, após anos sem notícias do marido 

emigrante, começou a inquietar-se, o filho Tiago escreveu ao pai. A situação de 

espera de Felicidade, a perda cada vez mais crescente do marido são repre- 

sentadas na narrativa com a imagem do Apocalipse bíblico: 

Felicidade estava suspensa como se pronta a 

ouvir o arcanjo do Apocalipse, e notícias defini- 

tivas de um Novo Testamento ali se inscreves- 

sem. (AA, p. 69) 

O filho que lê as noticias do pai ausente é associado a um arauto , com 

uma carta na mão, de conteúdo enigmático e assustador. É importante frisar 

que esse pai que migrou deixou, com sua ausência, no espírito do filho, tima 

imagem idealizada: daí enraíza-se a obsessão de Tiago em conhecê-lo. 

Na carta enviada pelo pai ausente está a notícia que Felicidade menos 

esperava: Adelino a esquecera e nem sequer a mencionara: 

- O pai nem sequer perguntou pela mãe. 

[...I 
Felicidade, curvada para o fogo, com a colher 

de pau a mexer o caldo, parecia contemplar na 

chama o incêndio das suas últimas esperan- 

ças, que estavam ardendo até as cinzas. (AA, 

p. 71). 



3.3 - Natal: renascimento e transformação 

José bate a porta 

Com o seu bastão. 

Outra vez no estibulo 

Mana e José 

irão pernoitar: 

os homens fecharam 

as portas do mundo 

um Deus quer nascer 

e não h i  lugar. 

("História de Nataln in Relbgio dJAgua, p. 201). 

Outro importante acontecimento do universo judaico-cristão, que está lar- 

gamente referido nos textos de nossa análise, é o Natal. Esta festa é de origem 

nórdica e sua comemoração no dia 25 de dezembro coincide com o início do 

inverno, quando os dias se tornam mais longos. Em Roma, a data coincide. )com 

a festa pagã do Sol lnvi~tus"~ significando a vitória do dia sobre a noite e da luz 

sobre as trevas. Jesus Cristo foi associado ao Sol Nascente do Alto e a luz do 

mundo. A festa do Sol Invictus era, portanto, uma boa data para fixar o ariiversá- 

rio do nascimento do Messias. A simbologia do Natal também se liga ao verde 

que representa a vida que resiste no inverno. Num clima tropical como é o do 

Brasil, com o verde compondo permanentemente a paisagem, sem o cenário 

natural do inverno, com as fogueiras na rua e o cântico das janeiras, era rnuito 

difícil para um europeu encontrar a mesma significação na festa natalina: 

Na praça ardia o madeiro, fogueira enonrie, de 

labaredas até o céu. A aldeia sentava-se à sua 

volta, vendo as fagulhas, enxame de crepitantes 

vagalumes, desafiando estrelas. Dali partia o 

grupo que cantava as janeiras. Quentes de vi- 

112 SCHLESINGER, Hugo e FORTO, Humberto. Dlcionárro Enciclopédico das Religiões, p. 1854. "Na- 
tal - (CrisL) Festa celebrada a 25 de dezembro que comemora o nascimento de Cristo. Aparecc pela 
primeira vez no Cronógrafo de 354. Em Roma remonta a 330. Contemporânea da construção da Basilica 
Constantiniana de São Pedro. A escolha da data e do lugar obcúeceu à idéia de sc opor a festa pagã do Sol 
Invictus: Cristo, ao nascer, é o sol da justiça e a luz do mundo. No tcmpo do Natal a Igreja celcbra a me- 
mória do nascimento do Senhor Jesus e de suas primeiras manifestações (Caiend Rom. no 32). O teinpo 
do Naial sc estende desde as " Vdsperas do Natal do Senhor até o domingo após o dia 6 de janeiro, inclu- 
sive". 
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nho, as vozes agasalhavam o gélido silêncio da 

noite (AA, p. 129). 

Significantes como corrente, elos, fechava, ultrapassado e arquivavq re- 

presentam o desejo de anular os dias vividos longe de casa. A contagem re- 

gressiva para o dia do retorno demonstra o grande investimento num objeto 

idealizado. A idéia de prisão se fortalece também com aquelas palavras, que 

lembram o desejo recalcado. 

A fixação no passado, objeto perdido, impede que os Gama apreciein a 

forma diferente de viver um acontecimento importante. Ao invés disso, eles 

tentam reeditar o natal do passado, para eles o verdadeiro (daí o uso da mai- 

úscula com referência ao natal da aldeia), levando uma vida feita de adiamento 

do prazer. Entendemos que essas festividades que congregam a família e têm 

grande significação religiosa, como e o caso do natal, têm a sua importância 

pelo que representam na sua essência. O cenário, hiberna1 ou tropical, não se- 

rlia impedimento para a vivência plena de uma experiência de ordem muito 

mais espiritual que material. A recusa desse prazer pela família Gama é uma 

forma de defender-se contra a sedução do exílio, mantendo a fidelidade ao 

primitivo objeto de amor. 

A aldeia, como uma grande família, engalanava-se para os festejos do 

nascimento do Deus-menino. Adeus Aldeia traz, na sexta parte, um capítulo em I 

que se descreve um natal "castiço" em nada parecido com um dezembro 

quente, sol a pino, sem pinhais, sem neve, sem as fogueiras e sem a preseriça 

de av6 Elisa, como temos a seguir: 

Na verdade, mesmo tentando repetir a consoa- 

da, com o bacalhau, as filhoses, as castanhas 

e vinhos importados, era impossível fingir que 

não sentiam os trinta graus de temperatura, 

humedecendo (sic) a pele. Aliás, essa era ape- 

nas uma circunstância a mais para fazê-los de- 

sejar a paisagem de São Joaquim da Serra, 

véspera de Natal em que flocos de magia, 

como plumas, pousavam nos telhados, árvores, 

ruas, portais - a neve, que também vinha do 



pinheiro cintilante de chuva, pingando resina, 

seu aroma rescendendo [sic] pela casa. Pi ma- 

neira que entrava, pesado, forçando portas e 

varrendo o chão, deixava atrás de si um rastro 

de carumas e pinhas. (AA, p. 128) 

O clima de magia, os cheiros, as luzes e as iguarias tipicas só pooliarn 

existir em noites de consoada da aldeia distante. Por mais que se tentasse, não 

haveria termo de comparação. Mas no décimo natal, Tiago da Gama brindou a 

todos e a si mesmo com um presente que nenhum Pai ~ a t a l " ~  poderia dar: "- 

Para o ano, se Deus quiser, estaremos lá, e as filhoses hão-de ter outro gosto, 

naquele friozinho!" (AA, p. 130). O pai provedor que as puniu com o exílio pre- 

miou-as com a promessa do retorno. Nenhuma anunciação teria efeito rriais 

arrebatador do que aquela notícia. 

Trinta anos depois, Tâmara, em Diário das Chuvas, vai recordar com 

tristeza a ausência do pai. Seus comentários sobre o natal são desalentadores: 

A mesa da consoada, sem o pai B cabeceira, 

assemelhava-se a uma planície deserta, 

onde redemoinhassem folhas secas. (p. 32) 

Em todas as faces, boiava o tédio. Ninguém 

parecia contente por estar vivo e muito menos 

por ser antevéspera de Natal. Incorporada ao 

rebanho que a tradição apascentava pelas 

ruas, Tâmara sufocava, calor acentuando a 

nostalgia do seu mundo subterrâneo, onde 

Natal e inverno se confundiam. (p. 29) 

A ausência do pai era mais sentida em ocasiões de ritos coletivos fami~li- 

ares que ele, como o pai da horda primeva, dirigia como chefe absoluto. Em 

Diário das Chuvas o pai era morto mas sua imagem voltava de forma reccir- 

rente tanto nos períodos de vigília como nos sonhos. A posição na cabeceira 

da mesa caracteriza a figura do pai como representante da lei, da ordem esta- 

belecida. 

'I3 Papai Noel, para os portugueses. 
I. 14 



A chegada de Gabriel na manhã do dia 25 de dezembro reedita o clima 

de magia dos natais da infância: 

Só na manhã seguinte aconteceu, de fato, a 

noite de Natal: Gabriel visitou-me e trouxe 

uma caixinha de música. Ao abri-la, volfi~u a 

pastoral da infância - seus sinos, fontes 

cantigas ao Menino em volta da fogueira. 

(DC, p. 32). 

Mário de Andrade no conto "Peru de ~ a t a l " " ~  mostra a insistência da 

imagem do pai morto na mesa da consoada. Diferentemente do desejado pai 

de Diário das Chuvas, o pai de Juca, personagem de Mário, insinua-se para 

frustrar o planejado jantar que em nenhum momento o homenageava. A lem- 

brança insidiosa daquele ausente austero provoca uma onda de lágrimas e 

culpa. ~ q u e l a  mesa havia um novo chefe, o filho, mas a ausência fisica ,não 

dissipa a memória e o "morto vitorioso" precisava ceder o lugar aos vivos, defi- 

nitivamente. 

Em Diário das Chuvas não havia um pai sentado a cabeceira na noite de 

Natal, mas sua imagem foi representada por Gabriel, no dia seguinte. 

O ciclo de imagens biblicas retomadas por Maria de Lourdes Hortas em 

seus dois textos intensifica-se em Diário das Chuvas com a substituição da fi- 

gura paterna pela do homem amado. Estruturante do superego, o pai tem unia 

importância fundamental nas referências afetivas e na própria formação do ser 

humano. 

114 Contos Novos. 



4 - O universo simbólico na ficção de Maria de Lourdes 'Hortas 

A configuração romanesca da personagem melancólica em Maria de 

Lourdes Hortas, bem como a manifestação do desejo da impossível ubiqüidade 

a que se associam sentimento de culpa, sexualidade reprimida, estranhamento 

e identidade fragmentada, estruturam-se na obra através de símbolos fortes 

como: a água, mar, rios e fontes, a terra e a casa, representando imagens ide- 

alizadas do paraíso perdido, além dos elementos bíblicos anteriormente estu- 

dados. 

A palavra símbolo, pelo étimo, indica elemento cortado em dois ou mais 

pedaços cuja reunião constitui um sinal de reconhecimento. A idéia remete 

sempre a unia estrutura de substituição: um elemento ocupa o lugar de outro, 

criando-se um mecanismo de intermediação entre o sujeito e o objeto simboli- 

zado. 

A Psicanálise atribui grande relevância a relação simbólica, encarando- 

a, no sentido lato, como um elo entre o pensamento latente inconsciente e o 

conteúdo manifesto consciente. Buscaremos a compreensão de determinados 

elementos da trama sirribolizados no discurso ficcional a partir de uma relação 

contextualizada, tentando sempre articular a atividade hermenêutica com a teo- 

ria freudiana. A propósito do símbolo é esclarecedor o seguinte comentá'rio de 

~reud '  15: 

Em diversos casos, o elemento comum entre 

um símbolo e o que ele representa 6 bbvio; em 

outros, acha-se oculto, e a escolha do símbolo 

parece enigmática. São precisamente es'tes ÚI- 

timos casos que devem ser capazes de lançar 

luz sobre o sentido último da relação simbólica, 

e eles indicam que esta é de natureza genética. 

As coisas que )estão hoje simbolicamente liga- 

das provavelmente estiveram unidas em épo- 

cas pré-históricas pela !identidade conceitu- 

al e lingüística. A relação simbólica parem ser 

11s FREUD, Sigmund. Represenlaçãopor Símbolos nos Sonhos. Vol. V ,  .375. 



uma relíquia e um marco de identidade anteri- 

or. 

A linguagem literária é, por natureza, simbólica, o que a torna >material 

precioso para uma leitura psicanalítica. Isto ocorre particularmente nos textos 

de caráter intimista, como os do gênero lírico ou os diários, que favorecem 

esse tipo de leitura. É importante frisar que as imagens não trazem um signifi- 

cado fixo, variando conforme as situações da narrativa. 

Na análise a que procederemos neste capítulo, buscamos enfatizar o ca- 

ráter imagístico-simbólico da ficção de Maria de Lourdes Hortas, cujo cerne 

referencial é o próprio sujeito buscando formas de expressão. Salienta-se! que 

o universo hortiano utiliza um mesmo símbolo com possibilidades interpretati- 

vas muitas vezes díspares, como é o caso do uso do olhar na narrativa. Pluma 

primeira leitura, poder-se-ia interpretar o símbolo do olho enquanto representa- 

ção de um superego vigilante, caso do texto de Adeus Aldeia, quando é feita a 

descrição da telefonia ou rádio que, noticiando a guerra, remete para a idéia de 

medo e repressão: 

[...I abrigando o mistério de sons aquáticos, a 

caixa, com seu olho aceso (vigilante) e rede 

acetinada, amedrontava-a pelo tempo do jantar 

que durava anos. (AA, p. 138). 

Ainda na mesma obra registramos a presença da imagem do olkiarIq6 

não mais indicando o superego, porém instaurando um clima de cumplicidade 

afetiva: 

Os dois olharam-se, e depois Catarina olhou 

para o chão, escondendo as contas azuis que 

haviam fascinado Adelino desde a primeira vez. 

(AA, P. 55). 

Em Diário das Chuvas a duplicidade da imagem é mais recorrente; o 

olho vigilante é retomado em vários momentos da narrativa como, por exernp'lo, 

"6 "O olhar t carregado de todas as paixões da alma e dotado de um poder mágico, que Ihe confei-e uma 
terrível eficácia. O olhar t o insbumento das ordens interiores: ele mata, fascina, fulmina, sedw3 assim 
como exprime." Cf. CHEVALIER, Jean c GHEERBRANT, Alain. Op. Cit., p. 653. 
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num episódio em que Tâmara vai a uma festa sozinha e fica exposta aos olha- 

res curiosos e censuradores dos homens presentes. Ou, mais fortemente, em 

um sonho-pesadelo com animais que a fixavam, assustando-a com um olhar 

que a paralisava: 

Então vieram os bichos 

[--.I 

A seguir foi o sapo. Debaixo 

da dobra da colcha ele a fixava, 

mexia-se, saia gordo, volumoso [...I 

Os magos, talvez eles, mirassem os mortais do 

modo com Gabriel olhava as pessoas: primeiro 

violentando-as, depois ausentando-se no in- 

sondável. (p. 24). 

Num terceiro momento aparecem os gatos. 

Também um trio, como o outro. Sem voz, pas- 

sos veludosos e olhar elétrico. 

[...I Por último veio a cobra. Esquisita, sem 

vida, como se de pano, boca cerzida, olhos de 

retrós. (p. 44). 

Em outros momentos da mesma obra registram-se as imagens dos 

olhos, relacionadas ao aparecimento benfazejo de Gabriel na vida da persona- 

gem Tâmara, como que em um anúncio de renascimento e natividade. 

Em seus olhos, os reflexos das auroras qiie viu 

nascer incidindo sobre mim, me encandeavam 

[.. .I (P- 11) 

Com esse olhar, Gabriel umedecia o meu. (p. 

11) 

Iluminando as trevas 

com o luar dos seus olhos? (p. 23). 

Outro elemento que se pode ler enquanto representação simbólica é o 

emprego reiterado de determinados números nos textos de Maria de Lourdes 



Hortas. O número sete117, por exemplo, é cabalistico e aparece com muita fre- 

qüência: são sete os dias da viagem de Portugal para o Brasil, sete dias de mar 

e, numa referência até bastante explícita ao episódio bíblico de José do Egito 

quando se fala a respeito na volta da família Gama a aldeia: a chegada dos 

presentes "e os cestos, que chegavam para bíblicos sete anos de fome, faziam 

par com os garrafóes, para bíblicos sete anos de seden (AA, p. 156). O sete 

simboliza a mudança após um ciclo e uma renovação. Entre os gregos, estava 

ligado ao culto de Apolo, celebrado no sétimo dia do mês. Simboliza também o 

processo da criação: seis de dias de trabalho e o sétimo para descanso. É con- 

siderado, ainda, um número mágico, possuindo em si a perfeição. Na nunnero- 

logia simbólica, o sete tem o três das pessoas da Trindade somado a qiuatro 

que representa os elementos da natureza. Sobre esse número é significativa a 

passagem: 

Por mais que se esforçasse durante aclueles 

sete dias de travessia marítima, sempre que 

procurava imaginar o semblante da mãe, a ale- 

gria do encontro, a festa da chegada, a cena se 

diluía confusa, e uma inexplicável saudade lhe 

apertava o coração. (AA, p. 131). 

O número dez é outro que se repete em Adeus Aldeia. Esse número tem 

o sentido de conclusão ou de volta a unidade. Os pitagóricos consideravarm-no 

o símbolo da criação universal.118 Liga-se a vida e a morte. Entre os Maias, o 

décimo dia era considerado nefasto pois pertencia a Thoh, deus da morte. Por 

outro lado, o número é também emblema de fecundidade e atribuído a Faro ou 

Dier, deus da água. Na mitologia judaico-cristã foram dez os mandamentos 

ditados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Significativamente, os Gama cum- 

priram um período de dez anos de exílio antes de retornarem a aldeia, corrio se 

tivessem saído da vida para a morte e, curriprido o novo ciclo, ressuscitassem. 

"O sete corresponde aos sete dias da semana, aos sete planetas, aos sete graus da perfei- 
ção, às sete cabeças da naja Angkor, aos sete galhos da árvore cósmica e sacrificial do ,cama- 
nismo etc." Cf. CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Op. cít., p. 826. 
I" op. cit., p. 334. 
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O número quarenta, idade declarada por Tâmara, personagem de Diário 

das Chuvas, ao iriiciar o texto, tem uma sigriificação peculiar. Em Adeus Aldeia 

estão referidos também os quarenta anos mal vividos por Mariana: 

Da idade de Mariana quarenta anos haviam-se 

derretido como neve ao sol. (AA, p. 167). 

Era o décimo nono dia do nono mês do ano 

quarenta da minha vida. Naquele preciso 

instante, estava chegando a última encruzi- 

lhada do meu destino. E desde essa hora 

segui Gabriel para sempre. (DC, p. 12). 

Esse número também significa expectativa, preparação >e prova. Elin vá- 

rias tradições, o quarenta simboliza o ciclo completo da vida. Na Bíblia, carac- 

teriza intervenções sucessivas e diretas de Deus. Também está ligado a idéia 

de p~rificação''~ e, por isso, Tâmara preparou-se durante quarenta anos para 

Gabriel, mantendo intocado o seu coração. 

O número três é o número perfeito entre os chineses e para os cristãos 

esth ligado a Trindade. Em muitas culturas o três tem uma simbologia especial. 

Entre os gregos, os senhores do universo eram Zeus, Poseidon e Hades. 

Freud atribui um significado sexual ao número três1*'. Talvez, por esta ligação 

com a sexualidade, no sonho-pesadelo de Tâmara animais em número de três 

invadiram o seu quarto. Sobre esse sonho, falaremos mais detidamente a se- 

guir. 

O número cinco é usado reiteradas vezes nesta passagem: 

Há cinco dias estou aqui: cinco séculos. 

Cinco milênios de dilúvio. Sangrancio, as 

horas gotejam, uma a uma, no poço das au- 

sências. 

Há cinco dias estou aqui. Cinco séculos de 

minutos inúteis que empilho, pedra sobre 

'19 Cf. SCHLESINGER, Hugo e PORTO, Humberto. Op. cit. 
I 2 O  FREUD, Sigmund. Obras Completas, XV, p. 185: "Primeiramente, para os genitais masculi- 
nos, como um todo, o sagrado numero três tem significação simbólica". 
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pedra, muralhas da cidadela onde me fecho. 

(DC, P. 91) 

Este nijmero, entre outras coisas, simboliza o homem de braços esten- 

didos, em forma de cruz. O cinco está relacionado aos sentidos, aos sabores, 

as vísceras, aos dedos da mão, as chagas de Cristo. 

Para os pitagóricos, o cinco é considerado símbolo do casamento e da 

síntese. É também um numero importante para os alquimistas, que procuravam 

a quintessência ou o quinto elemento121. 

O sonho 

O sonho, via de acesso ao inconsciente, é um repositório de imagens e 

representações que escapam ao controle consciente do sonhador. O método 

freudiano de interpretação dos sonhos baseia-se nas associações livres ~iusci- 

tadas pelo seu relato. A interpretação dos sonhos remonta a tempos imemori- 

ais, pois a própria Bíblia já relatava episódios em que ocorria a decifração dos 

sonhos. No Antigo Egito os sonhos tinham um valor premonitório. É célebre o 

episódio bíblico da decifração do sonho do faraó por José, filho de ~ u d á ' ~ ~ .  

Freud menciona a preocupação do filósofo grego Aristóteles com o tema. A 

novidade introduzida por ~ r e u d l * ~  na interpretação dos Sonhos é fundamenta- 

da na leitura dos símbolos oníricos: para ele, o sonho nada mais é que a reali- 

zação de desejos inconscientes. O conhecimento da alma humana é possível 

pela análise dos sonhos e a interpretação psicanalítica consiste na iden'tifica- 

ção dos elementos essenciais do conteúdo 'latente, os quais aparecem diatorci- 

dos pelos mecanismos de formação do sonho. A censura age neste proc:esso 

transformando elementos potencialmente conflitantes em outros, paliativos,. 

Os sonhos estão presentes nos dois textos da nossa análise. Em Pideus 
Aldeia o personagem Adelino sonhava com sua pátria, bem como os demais 

'" CHEVALIER, Jean c GHEERBRANT, Alain. Op. cit., pp. 241-245. 
'22 Gên., 41:14-37. 
lZ3 "A concepção dos elementos oníricos nos diz serem eles coisas não-originais, substitutos de alguma 
outra coisa desconhecida do sonhador (como a intenção de uma parapraxia), substituto de algo cujo co- 
nhecimento está presente em quem sonhou, que ihe é, porém, inacessível". In: Obras Complefm. Vol. 
XV, p. 139. 
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membros de sua família tinham sonhos indicativos de boas novas, por exem- 

plo: 

Quando Tiago da Gama acordou anunciando a 

Mariana que tinha sonhado com uvas. (AA, p. 

93). 

- Sonhei com uvas. 

E a tarde o presságio se cumpria. 

O ciclo recomeçava: nova carta, outra espera. 

Mais um sonho, outra resposta. Sempre assim, 

mês atrás de mês, meada de saudade foman- 

do um novelo cada dia maior. (AA, p. 114). 

As uvas simbolizam o outono e a presença mística do Cristo, que se di- 

zia a videira ("eu sou a videira e vós os ramos124'). Aquele sonho, sempre com 

uvas, mantinha vivo um sonho maior'25: a volta a aldeia. 

Já em Diário das Chuvas, os sonhos oferecem pistas interpretativas e 

uma vivência de desejos e frustrações da personagem Tâmara. Rastrearemos 

os símbolos oniricos, tentando estabelecer as associações que permitam uma 

leitura desses sonhos, iluminando, assim, o percurso da personagem melancó- 

lica. 

Os sonhos de Diário das Chuvas trazem indícios do aprisionamento, da 

morte e da vida através de representações tão fortes como a serpente, sírribolo 

da vida e da morte; do cão, condutor dos mortos, e de outros bichos que ence- 

nam, no teatro onírico, os recalques, as frustrações, as pulsões de Tâmara. 

O sonho-pesadelo da personagem, tendo o quarto invadido por bichos, 

reveste-se de uma significação que remete a sexualidade reprimida: pintos, 

gatos e cães que, em número de três, invadiram o seu quarto. Na Caboila, o 

número três representa o espírito, a alma e o corpo ou o material, o racional e ~ o  

espiritual. Freud, falando do simbolismo dos sonhos, explica126: 

- Muitos dos animais que são utilizados como 

símbolos genitais na mitologia e no folcloiie de- 

'24 João, 151--8. 
Uti1i;lamos a palavra sonho neste caso no sentido de desejo, devaneio, fantasia 

12' 1n: Obras Completas. Vol. V, pp. 380-381. 



sempenham o mesmo papel nos sonhos: por 

exemplo, peixes, caracóis, gatos, camundon- 

gos (por causa dos pêlos pubianos) e, acima 

de tudo, os símbolos mais importantes do br- 

gão masculino - as cobras. 

[...I Seja como for, o número três tem sido con- 

fitmado sob muito ângulos como um símbolo 

dos brgãos genitais masculinos. 

Destaquemos alguns elementos na leitura desse sonho: a reiteragto do 

número três, símbolo sexual, a presença de animais peludos como o pinta, co- 

incidentemente, uma nomeação popular para o pênis; o gato, símbolo ambi- 

valente cultuado no Antigo Egito como animal sagrado da deusa Bastet, prote- 

tora do lar, das mães e das crianças, ligado também a tradições de bruxaria na 

Idade Média (particularmente o gato preto), mas, sobretudo, símbolo de sensu- 

alidade; o cão, simbolizando a trilogia terra, água, lua e apontado como forte 

referente da sexualidade, tarribém ambivalente. Há uma cultura negativa da 

simbologia do cão que o coloca como intermediário entre o reino dos lmortos e 

o dos vivos, como é o caso de Cérbero, o cão que guarda as portas do Inferno. 

Mas, sobretudo pelo seu vigor sexual, o'cão está relacionado com o simbolis- 

mo dos geradores da espécie humana'". 

Porém os grandes símbolos do sonho de Tâmara são a cobra e o sapo: 

Por último, veio a cobra. Esquisita, sem vida, 

como se de pano, boca cerzida, olhos de re- 

trós. [...I Todos se entreolhando, espanlo de 

nada verem, assustados sim, mas por causa 

dela, desvairadamente subindo numa cadeira, 

gritando: Ela está aqui, ama o bote, fica da mi- 

nha altura, salvem-me, salvem-me! (DC, p. 64). 

Símbolo sexual por excelência, a cobra, por sua forma fálica, representa 

o masculino e, pelo seu ventre, representa o feminino. Sua ligação com a se- 

xualidade já foi registrada na Bíblia quando Eva, a primeira mulher, na tradição 

cristã, se deixou enganar pelo discurso da serpente. A serpente, símbolo da 

121 Cf. LEXIKON, Herder. Dicionário de Simbolos, p. 44. 



sabedoria, também representa a alma, a libido e a fecundidade: a cobra do so- 

nho de Tâmara é desvitalizada: olhos inexpressivos, boca fechada, sugerindo o 

silêncio que representa a morte. Lemos, na representação desta serpente uma 

sexualidade reprimida, anulada pela ação do superego. A personagem no so- 

nho tenta escapar pedindo ajuda aos filhos e a mãe, cuja presença a protege 

da sua própria sexualidade. O outro símbolo é o sapo: 

A seguir, foi sapo. Debaixo da dobra da colcha, 

ele a fixava, mexia-se, saía gordo, volumoso. 

Mesmo silêncio, mesma ausência de vestigios. 

(Ai, socorro! Alguém me salve, tem um sapo 

aqui, quem o trouxe? Querem me enlouque- 

cer?). Mas bastou-lhe abrir a janela e o sapo, 

do jeito dos pintos, caiu lá embaixo, redondo, 

mal nenhum )lhe acontecendo. (DC, p. 63). 

Ligado a água, a terra, a mulher e a umidade, o sapo também evoca a 

figura de um varão que, enfeitiçado, se transformou num animal feio e repug- 

nante, cuja redenção só se daria pelo beijo de uma mulher - ligação evidente 

com o sexo. Também símbolo da luxúria, não por acaso, o sapo representou 

na Grécia antiga a cortesã ~r inéia '~ '  e, por analogia, associava-se a própria 

luxúria. 

No sonho que analisamos, o sapo apresentava-se gordo, volumoso, ani- 

nhado na cama da mulher, fixando-a. Os adjetivos gordo e volumoso associam- 

se a vulva que, no imagináirio popular, recebe a denominação de perereca. 

Para os Maias o sapo é o deus da chuva e chamador dela, para os viet- 

namitas. Afeiçoado ao sombrio e ao úmido, a afinidade dele com o sexo femi- 

nino é incontestável. Representa morte e renovação - a morte da outra Tâ~na- 

ra, da antiga, que precisou fugir para recomeçar. No silêncio do quarto, o as- 

salto dos medos e dos fantasmas de uma existência contida era inevitável; ini- 

migos do cotidiano, da mesmice da vida programada, os bichos invadem o seu 

sonho mas não a agridem fisicamente. O grito de socorro foi uma tentativa de 

defender-se do desejo com o instinto de sobrevivência, a pulsão de vida na 

-- - -  

'''Cf. CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Op. cil., p. 804. 
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mulher resultando mais fortes: quando a mãe surge com a irmã e os filhos, ela 

já tangera os animais. Um passo positivo na construção da nova Tâmara esta- 

va dado: suas inquietações, afinal, eram do seu tamanho e a salvação não vi- 

nha dos elementos identificados com os laços sanguíneos e familiares, escu- 

dos eficientes contra a libertação e o crescimento enquanto pessoa. Ela próipria 

era agente e paciente de um mesmo processo. 

O outro sonho que comentaremos remete a uma paisagem da infância: 

No carrossel do sonho, regressavam as: an- 

dorinhas. Ou seriam pombas? Apenas um 

corvo muito negro, súbito v& caindo siobre 

mim. Comecei a gritar pai, pai, e o pai levan- 

tou-se, afugentando o abutre que me feria. 

Precisou matá-lo para me salvar.. . eu tinha 

cinco anos, estava na grande Praça, gritava 

- gritos de pavor! Senti contra meu corpo 

um abraço muito quente. (DC, pp.80-81). 

Este sonho de Diário das Chuvas remete ao episódio relatado por Leo- 

nardo da Vinci em um texto sobre o vôo dos abutres e comentado por Freud 

em "Leonardo da Vinci e uma lembrança da sua infân~ia" '~~. Leonardo refere o 

ataque de um pássaro (it.: nibio, cuja tradução é milhafre), que lhe fustigou os 

lábios repetidas vezes quando ainda era criança em fase de aleitamento, intro- 

duzindo a cauda na boca do bebê. Na interpretação de Freud, este relato seria 

uma fantasia transposta pelo autor para a sua infância. Reitere-se aqui o con- 

teúdo erótico do sonho, evidente na imagem da cauda, símbolo fálico, e mais 

ainda, na sua introdução na boca do meriino, o que sugere a felação. 

O sonho de Tâmara leva igualmente a infância na companhia dos pais. 

A cena denuncia o desejo pelo pai e a censura pelo temor do incesto. As pala- 

vras que a menina ouve sair da boca da Condessa que foram visitar: decoro ... 
principio ... honra ... dignidade ... (DC, p. 79), representam conceitos assimila- 

dos pelo superego. No decorrer do sonho, 

IDEM, Ibidem. p. 76. 



num s6 pesadelo, fundiam-se fragmentos de 

antigos pesadelos, o dínamo do pacsado, 

oniricamente ingovemável, remontando a 

vida sem lógica nem cronologia. (DC, ,p. 80). 

Condensando imagens várias, o sonho traz a cena fantasmas rernotos 

que tentavam se atualizar fundindo-se com recalques e desejos em busca de 

satisfação. A ação da censura, entretanto, apesar do sono, permanece e propi- 

cia o disfarce que dificulta a leitura do sonho pelo sonhador, mercê dos meca- 

nismos de conden~ação'~~ e deslocamento. 

Pelas lembranças de Tâmara desfilam cenas da infância, perseguipões e 

reminiscêiicias do casamento. Entre essas lembranças fixam-se um coche ne- 

gro e a figura do pai morto. O ataque da menina pelo abutre e a interferência 

do /pai, remete ao Édipo femininoi3', em que a figura do pai e o objeto do de- 

sejo. O registro da idade (cinco anos) coincide com o período em que o com- 

plexo de Édipo132 aparece na criança. O abraço quente endossa ainda mais o 

argumento de uma relação edipiana. 

Os pássaros são abundantes nesse sonho: andorinhas, aves migradoras 

que simbolizam a primavera e a fecundidade e, pelo seu movimento de ir e 

voltar, lembram a angústia constante da personagem; também surgem pom- 

b a ~ ' ~ ~ ,  que são popularmente consideradas símbolos do amor. Sobre essas 

aves, lembramos que, na Bíblia, Noé utilizou três pombas para visitar o rriundo 

após o dilúvio; mais profundamente, a cultura judaico-cristã utiliza a pomba , 

Condensação é o mecanismo mconsciente quc consistc na M o  de idCias inconscientes, particular- 
mente do sonho, sintcti7ada numa idéia única, no conteúdo manifesto consciente. Cf. ROUDINESCO, 
Elisabeth e PLON, Michel. Dzclonárzo de Pszcanál~se, p. 125. 
13' O Édipo feminino, segundo Freud, não é simétrico ao do menino porque apenas nele C quc se e!;labele- 
ce a relação, que marca o seu destino, entre o amor por um dos progenitores e rivalidade com ci outro. 
Enfat.izando a diferença do complexo de castração para cada sexo onde sublinha a importância do apego 
pré-edipiano da menina a mãe c a prcdominhcia do falo para ambos os sexos, Freud rcjeitou a cxjpressão 
"Complexo de Electra", cunhada por Jung. O argumento mais forte de Freud pam a rejeição do Icrmo é 
que não há urna analogia entrc a posição do menino e a da menina em rclação aos pais. IDEM, ibidem, 

. 8 1-82. ' ccComplexo de Édipo é o conjunto organirado dc desejos amorosos e hostis que a criança sente em 
relação aos pais [...I. O complexo de Édipo desempenha papel fundamental na emturação da peisonalj - 
dade e na onentação do desejo humano. [...I segundo Frcud, o apogeu do complexo de Édipo é vivido 
entre os irês e os cinco anos, durantc a fase fálica". IDEM, ibidem, p. 77. 
133 "Na acepção pagã, que valoriza de modo diverso a noção de pureza, não a opondo ao amor w i a l  mas 
associando-a a ele, a pomba, ave de Afiodite, reprcscnta a reali7ação amorosa que o amante oferece ao 
objeto de seu descjo." IDEM, ibidem., p. 728. 
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como símbolo do Espírito Santo, representando pureza e simplicidade. U cor- 

vo, outro animal referido, contrapõe-se a pomba por ser considerado, na Elíblia, 

um animal impuro. 

Além disso, os corvos são considerados pais que se descuidam dos fi- 

lhos, daí a persistência, no alemão, das expressões mãe-corvo e pai -c~rvo '~~.  

Poderíamos considerar a figura do corvo o indicativo de uma crítica ao pai que 

abandonou, com a morte, as duas filhas ainda jovens, necessitando da sua 

proteção. O ultimo pássaro do sonho, o abutre, símbolo da realeza e protetor 

dos faraós egípcios, é também relacionado com a sexualidade no culto judaico- 

cristão, onde representa a virgindade de  ari ia'^^. No texto de Freud sobre a 

infância de Leonardo da Vinci a que nos referimos anteriormente, o abutre é a 

metamorfose da mãe. No caso do sonho de Tâmara, a menina ferida grita pelo 

pai que, mesmo morto, mata o abutre para salvá-la, realizando, assim, o desejo 

edipiano. 

Quando despertou desse sonho-pesadelo, Tâmara procurou Gabriel ao 

seu lado, o que sugere a substituição do pai, como objeto de amor interdito, por 

Gabriel. Tentamos associar as verdadeiras imagens provenientes do desejo, o 

sonho latente, instintos sofreados, que inspiraram o sonho mas que, interdita- 

dos pela censura da consciência, disfarçaram o seu real significado. A leitura 

dos sonhos da personagem contribuiu para iluminar nossa análise pois mostra 

a persistência de desejos insatisfeitos em busca de sua realização. 

4.2 - Revisitando a infância: a casa e as tranças 

Adeus Aldeia e Diário das Chuvas trazem a baila o problema da identi- 

dade multifacetada nas representações da casa e da terra, da sensagio de 

forasteiro, das portas e janelas, da luz e das águas. O sentido da casa como 

extensão da própria individualidade é recorrentemente utilizado no texto, o que 

faz que essa imagem assuma ora o significado de pátria, ora o significado de 

lar, ora mais especificamente o espaço do próprio corpo, como expresscim os 

trechos abaixo: 

'34 Cf. LEXKON, Herder. Op. cit., p. 67. 
13' IDEM, Ibidem. p. 11. 



A casa era o Sol do universo de Mariaria, em 

tomo do qual giravam mundos alheios, exter- 

nos e impenetráveis. (AA, p. 11 1) 

A casa boiando longe, além da neblina da in- 

fancia tranqüila de duas meninas sofrera um 

corte (AA, p. 135). 

[...I Era como se a casa estivesse infla,da de 

emoção. (AA, p. 129). 

A casa como símbolo da identidade perdida - o cais móvel - atravessa 

toda a obra de Maria de Lourdes Hortas tanto em prosa quanto em verso, 

constituindo uma imagem que representa uma busca constante. No poema "Os 

continentes da lê-se: 

Além da porta 

nas entranhas da casa 

um no largo divide a casa ao meio. 

Rio de outrora frio 

jazente no: 

eras remotas 

que fecho e desabito. 

Em diversos momentos, a importância da casa é ressaltada nos textos. 

Em AA está descrito o luxo da casa do tio António e a pobreza da casa tla al- 

deia em Vale-de-Sobreiros. Ao estabelecer-se como comerciante em Sãci Joa- 

quim da Serra, Tiago apresenta-se como comprador de uma casa. Mairiana, 

ainda noiva, perguntou: 

Como é a casa, Tiago? [...I casinha de roman- 

ce? Telhado vermelho, cortinas esvoa(:antes, 

varanda de madeira, jardim? 

Ai as mulheres, pensava o noivo, às vésperas 

do casamento. A casa? Que tinha uma casa? 

Era como as outras, com certeza. Umi lugar 

para viver, ao abrigo das chuvas e dos ventos. 

(AA, p. 89). 

I 3 % 0 ~ ~ A S ,  Maria de Lourdes. Fonte de Pássaros, p. 109. 



Pela passagem acima, observamos a significação diferente que a casa 

tem para o homem. Mariana a idealizava como um ninho de amor: bonita, ro- 

mântica. Tiago, por sua vez, a via como um espaço para resguardo e proteção 

da família. Estas diferentes formas de ver a casa fizeram com que Mariana 

sentisse mais profundamente o exílio quando precisou viver como hóspede na 

casa de Lutegardo Marques. Entre Tâmara e Gabriel (DC) tarribérri havia ciiver- 

gência quanto a forma de ver a casa: para ela, em principio, o caráter da con- 

cretude e solidez - muros, qrades, portas - indicavam a noção de casa; para 

ele, esta noção não tinha sentido, enquanto representação essencial da casa. 

Com o tempo, a convivência com Gabriel levou Tâmara a reformular seu, con- 

ceito acerca de casa, conforme se 1ê abaixo: 

As traves da nossa casa não são de madeira, 

nem de ferro s%o as nossas varandas. ,Mora- 

mos em ruas distintas, mas quando chega a 

hora do nevoeiro ficamos juntos no espaço do 

nosso sentimento sem precisarmos ritos nem 

selos. Onde estivemos, aí A a nossa casa. 

(DC, p. 121). 

Sobre o tópico da casa Gaston ~achelard'~' afirma: 

O mundo real apaga-se de uma só vez, quando 

se vai viver na casa da lembrança. De que va- 

lem as casas da rua quando se evoca a casa 

natal, a casa da intimidade absoluta, a casa 

onde se adquiriu o sentido da intimidade? Essa 

casa está distante, está perdida, não a habita- 

mos mais, temos certeza, infelizmente, tle que 

nunca mais a habitaremos. Então ela A riais do 

que uma lembrança. É uma casa de sonhos, a 

nossa casa onírica. 

Impossível escrever a história do inconsciente 

humano sem escrever uma história da casa. 

Para Gaston Bachelard, a casa oniricamente completa é um dos esque- 

137 A terra e os devaneios do repouso. pp. 75 e 89. 



mas verticais da psicologia humana'38. Para ele, o telhado é racional, o porão 

guarda os símbolos do inconsciente e a casa precisa sair da terra para que a 

vida consciente cresça. Dai a sensação de aprisionamento que sente quem 

vive em andares e a má qualidade da sublimação praticada pelos habitantes 

das casas sem sótão139. 
I 

Além de representar o espaço de proteção e repouso, também indica o , 

da vivência da intimidade, porto seguro, longe de todos os conflitos da vida I 

exterior. A casa dos pais remete a infância, a origem e ao paraíso perdido; 
I 

quando adultos, buscamos na casa que constituímos a reedição de certos valo- 

res da casa original. O poema abaixo é representativo dessa busca: 

Em todas as casas te procuro, Casa onde ha- 

bitou a infância 

hora luminosa e matinal em que o galo canta e ' 

o sino toca 

punhados de granizo tamborilando no telliado e 

a silente carícia da neve nos peitoris. 

Em todas as casas te procuro, Casa: beirais de 

pombas 

escadas de granito, vento de inverno uivando 

pelas frestas. 

("Cirandan in Relógio d'Água, p. 39). 
I 

Emigrantes e exilados associam a perda da casa a perda da pátria. A 

busca incessante dessa imagem da infância pode ser traduzida como a busca 

da terra natal. 

Em Adeus Aldeia Mariana só se sentiu chegando a algum lugar no exílio :; 

quando, meses após o desembarque no Recife, o marido Tiago instalou-c C]  com 

as filhas em uma casa própria, livrando-a da incômoda situação de hóspede na 

casa de um português emigrado. 

Em Diário das Chuvas Tâmara também se inquietava a respeito da casa, 

pois queria uma "existindo solidamente" (DC, p. 65). O desejo de viver com 
1 

Gabriel pressupunha a idéia de ter uma casa onde pudessem viver junto:;; en- 

13' IDEM, Ibidem, pp. 8 1-82. 
'39  IDEM, Ibidem, p. 82. 



tretanto, Gabriel ao ser questionado sobre a casa, respondeu-lhe: "voch é a 

minha casa" (DC, p. 62). A resposta dele angustiou Tâmara mas, ao mesmo 

tempo, fortaleceu a vontade de rever a casa da infância, a aldeia, certificando- 

se dos seus reais desejos para não repetir aquela incômoda "sensação de luva 

calçando-'lhe a identidaden(DC, p. 57). Animizada no texto, a casa dialoga com 

a personagem: 

Era a casa. Do fundo das lembranças erriergia, 

atônita por se ver assim exposta, branca tle cal, 

vendo-me chegar sozinha. E a chave? Per- 

guntou-me a porta. Não me reconhecia. Como 

poderia imaginar que se tratava da mesma me- 

nina que havia partido, décadas atrás, eni solu- 

ços? (DC, p. 86). 

Esse encontro com a casa da infância evidenciou as mudanças sofridas 

por Tâmara e os efeitos provocados por elas em seu sentimento de iijenti- 

dadela. O conflito gerado pela busca de si mesmos ou da preservaçiio da 

identidade leva os imigrantes e exilados, em geral, ao apego ferrenho as refe- 

rências familiares, tais como: paisagem, músicas, casa e sonhos, em cujo 

conteúdo manifesto ressurgem aspectos da terra natal, através das quais; ten- 

tam encontrar formas palpáveis de situar-se no mundo. Dentre essas foi-mas, 

ter casa e companheiro exercem um forte apelo sobre o exilado que, ao ultra- 

passar as portas da sua própria habitação e dividir com um companheiro so- 

nhos e tristezas, pode significar uma possibilidade de reterritorialização, de fin- 

car raízes em um outro espaço. Esta necessidade do concreto que simboliza a 

identidade pode estar vinculada a elementos mais simples, porém de grande 

significação contextual. E o caso de Adelino ao chegar ao Brasil: 

140 O tcrmo identidade ioi usado em teoria psicanalítica pela primeira vez por Victor Tausk (1879 - 
1919), quc sustentava que "assim como a criança descobre os objcios e seu próprio selj; do mesmo modo 
o adulto, em sua luta pcla autoprescrvação, deve repetir constantemente a experiência dc 'cncontar-se a si 
mesmo' e 'scntir-se a si mcsmo'. [...I Freud (1926) utilizou apenas uma vez o termo identidade em toda 
sua obra e o fez com uma conotação psicossocial. Foi quando íratou de explicar, em um discurso, seu 
vínculo com o judaísmo e falou de 'obscuras forças emocionais', que eram 'tanto mais poderosas quanto 
mcnos se podia expressá-las com palavras', e uma clara consciência de uma identidade interior que não 
está baseada cm raça ou religião mas em uma atitude, comum a um grupo, a viver em oposição e a estar 
livre de prejuízos que coarctarim o uso do intelecto' (...) Freud se refere, pois, a algo medular, do interior 
do indivíduo quc tem a ver com um aspecto essencial da coerência interna de um gnipc)." Cí. 
GRINBERG, Le6n c GRTNBERG, Rebeca. Psicoanblisis de lu migracibn y de1 exilio, pp. 155 e 156. 
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I...] de novo a tatear o volume do passaporte, e 

a precisar pegá-lo, para conferir, como se as- 

sim pudesse de facto certificar-se de si meç 

mon. (AA, p. 20). 

Quero guardar nela a herança de meu !pai: o 

relógio de bolso, as cartas que lhe escrevi, al- 

guns documentos. E o passaporte". (#A, p. 

1 80). 

Também para Tiago, mais instruído que o pai Adelino, instaura-se a ne- 

cessidade de construir formas materiais da identidade perdida; porém é TBma- 

ra, personagem de Diário das Chuvas, que de forma mais contundente perse- 

gue essa referência. Ela materializa no diário fragmentos da sua identidade, 

tentando reunir os elementos de sua totalidade psíquica fraturada pelo exílio e 

pela solidão; encontrar a unidade envolve a necessidade de efetivar o retomo, 

atitude de mobilidade que se contrapõe ao imobilismo do melancólico, pois 

empreender o enfrentamento do passado é viabilizar o expurgo dos fantasmas, 

liberando-se para um novo investimento. 

Dentre os fantasmas que representam a infância perdida, Tâmara tinha 

particular relação com as tranças que lhe cortaram, ainda menina. O fato ocor- 

reu as vésperas da partida para o Brasil, quando a mãe avisou a menina que 

ela teria as tranças cortadas. Embora sendo uma criança, a personagem sofreu 

duplamente com o corte: primeiro porque, sem as longas tranças, não podia 

representar o papel de Verônica na Semana Santa; e, segundo, porque ao ser 

excluída daquele ritual onde, por algumas horas, reinava, exilava-se também 

do paraíso infantil, onde era alvo de atenções e cuidados. A menina Mariuela 

voltou muitas vezes as tranças cortadas para reviver instantes do passado: 

[...I tinham encontrado o par de tranças, as su- 

as tranças que cortara pouco antes do embar- 

que para o Brasil. (AA, p. 136). 

Quantas vezes nos primeiros anos de adoles- 

cência, esperava o momento de estar sozinha 

em casa para abrir a mala onde estavam as 

tranças e se enfeitar com elas diante do espe- 



lho tentando reencontrar a menina perdida 

além-mar. (AA, p. 138). 

E evidente a fixação da garota no passado. As tranças foram cortadas 

da cabeça, mas não da lembrança. Guardadas, elas ajudavam a compor a 

cena da viagem interior da personagem ao mundo da infância, na aldeia. 

O cabelo é marca de mortalidade e de temporalidade e o seu corte 

constitui um paradigma que deslizará nas duas narrativas simbolizando a cas- 

tração14'. Também na história da cultura o corte de tranças é associado a per- 

das e luto, como no caso da personagem Hécuba de Eurípides (485 - 406), 
que assim se expressa após a derrota de TróiaI4*: 

Como cativa levam-me de casa, decrépita, os 

cabelos aparados - sinal de luto - o cort,e ma- 

cerado. (p. 204). 

Segundo Aries e ~ u b y ' ~ ~  as tranças podem sugerir tanto luto quanto de- 

sespero. Eles observam que: 

O personagem alegórico Tristeza, do Roman 

de /a Rose, puxou e arrancou seus cabelos sob 

o efeito do arrebatamento e do pesar. Sirial de 

luto igualmente. Sob os olhos de Yvain - e 

esse não era um pequeno trunfo de sedução - 
Laudine arrancava de aflição seus louros ca- 

belos, e, no Roman de la Violefte, a bela Eu- 

riaut, que se desespera pela perda de seli ami- 

go, afunda violentamente os dedos errl sua 

trança e desfaz seus cabelos. 

O cabelo é símbolo de força e poder tal como se exemplifica no episódio 

bíblico de Sansão que, ao perdê-lo, teve a sua força extraordinária diminuída, 

igualando-se aos outros homens. 

141 "1 . . .I No caso da posição fcmiiiina, a castração apresenta-se antes como pressuposto da posição femi- 
nina do que como conseqüência; para poder assumir a posição feminina, é necessário que a criança aceite 
antes, a condição de ter sido casimla". LAPLANCHE, Jean. Caska~ão: simbolizap5es, p. 63. 
142 EURÍPIDES. O teatro de Eurípides: Hipólifo, Medéia, As troianas. 
143 História da Vida Privada II - Da Europa Feudal a Henascen~a, pp. 36 1 - 362. 
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tes, sofrimentos e saudades, e porto de chegada, depositário de esperanças de 

religação e reencontro do objeto perdido. Cheio de sortilégios, o mar éicena 

com promessas fantásticas e interpõe um abismo entre presente e passado. 

Mar e mãe, metáforas do líquido menstrual e amniótico, símbolo do feminino e, 

portanto, gerador da vida. O mar ambivalente de Maria de Lourdes Hortas é um 

similar do "salso argento" e do "mar irado" de ~amões'~', do "mar anterior a 

nós" de Fernando ~ e s s o a ' ~ ~  e do mar de 6audelaire1@ representado na estrofe 

abaixo: 

O mar, o vasto mar nos consola os labores! 

Que demônio dotou o mar (roufenho canto 

Prefere acompanhar os ventos rugidores) 

Da sublime função de materno acalanto? 

O mar, o vasto mar nos consola os labores! 

O texto bíblico elege o tema da água para representar a formaçao do 

mundo, que se deu pela separação das águas; o êxodo também apontou o 

caminho do mar; e o Senhor Deus mandou um dilúvio para destruir a terra. 

Não por coincidência, Adeus Aldeia e Diário da Chuvas são livros que 

também exploram a água nos seus mais diversos aspectos: a "água funda e 

escuraJ' (AA, p. 134) com a qual Mariana se identificou quando soube da inorte 

de sua mãe; a água salgada do mar representando distância e, ao mesmo 

tempo, possibilidade de retorno; a água da chuva, associada as lágrimas, a 

água que fertiliza a terra e, metaforicamente, semeia as esperanças. Na., COS- 

mogonias míticas de variadas culturas a água figura como elemento geradlor da 

vida, como no Gênesis bíblico ou nos textos austro-asiáticos que relatam a ori- 

gem do mundo150. 

Como se cada imagem tivesse dupla face, tomemos como exemplo o 

mar, elemento sobejamente explorado em Adeus Aldeia: ora ele é espaço triste 

147 Os Lusfadas. Canto I ,  estrofe 8, versos 5 e 8. 
148 Mensagem. In: Obra Poética volume único, p. 78. 
149 As Flores do Mal. p. 195. 
lsO "A noção de águas primordiais, de oceano das origens, é quasc universal. Pode ser encontrada até na 
Polinésia, e a maior parte dos povos austro-asiáticos situa na água o poder cósmico." Cf. CHEVALIER, 
Jean & GHEERBRANT, Alain. Op. cit., p. 16. 
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da viagem do exílio, símbolo do corte; ora ele é o camin'ho do retorno, o elo 

entre o passado e o presente, como vemos na passagem: 

Manuela olhava o mar, que para ela não pas- 

sava de um caminho levando-a para a geogra- 

fia recusada. (AA, p. 176). 

[ . . .I  
Um mar dez anos, entre dois cais, 

Um barco para ir, outro para voltar. (AA, p. 31). 

O mar tarnbém pode configurar a representação melancólica da viagem 

do exílio, que parece empolgar em angústia a personagem: "lá em baixo, late- 

jante e negro, o mar (p. 103). Esse signo traz em si a marca da ambivalêricia e 

que pode ser ratificado pelo desejo de Adelino em "atirar-se ao mar. Nadar de 

volta" (p. 34). 

O olho integra um sistema imagístico que privilegia o símbolo do líquido, 

na sua capacidade de refletir imagens e captar elementos151. Penetrando no 

terreno da espiritualidade, o olho está associado ao conhecimento. Em Diário 

das Chuvas confirma-se a propriedade mágica do olhar: 

Muito alto, curvou-se para olhar-me dentro da 

alma, pois dentro é que me olhou, desde a pri- 

meira vez. [ . . .I  Com esse olhar, Gabriel umede- 

cia o meu. (DC, p. 11). 

A passagem é elucidativa do caráter especular do olho. Particularmente, 

o olhar de Gabriel, personagem envolto em magia, ultrapassa os limites físicos 

penetrando em uma dimensão especial de Tâmara: a alma. Está também mar- 

cada pela liquidez do olhar na expressão "umedecer". Em Diário das Chuvas o 

olho e o verbo olhar são prodigamente utilizados. Os olhos acompanham a 

evolução da história e das personagens. No início do texto, Gabriel olhou den- 

tro da alma de Tâmara e seus olhos, com reflexos das auroras encandeavam a 

mulher (p. 11). No último parágrafo do livro o olhar também está presente: "a 

15' CHAUÍ, Marilena In: O olhar. Citando Demócrito, *a: "... os olhos, feitos de átomos de ág,ua, são 
espelhos onde vêm refletir-se átonlos de fogo (fonte da luz) que se desprendem das coisas luminosas ou 
iluminadas, espalhando-se pelo ar e alcançando os olhos, onde se espelham" @. 41). 
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menina do olhar acaricia o musgo dos muros e se deita nas mantas das ca- 

rumas nos pinhais" (p. 124). 

O espelho configura, na narrativa, um instrumento através do qual as 

personagens tentam a recuperação da identidade e, paralelamente, se deixam 

capturar traindo emoções que o espelho registra por ser uma espécie de repo- 

sitório de todas as faces refletidas, onde o eu se projeta. Símbolo do saber, do 

alto conhecimento e da consciência, o espelho é, ao mesmo tempo, símbolo 

solar e lunar. Seu caráter passivo identifica-o com a feminilidade. Sua natureza 

líquida é responsável pela sua utilização entre alguns povos africanos nos ritos 

para produzir a chuva. Para Gilbert ~urand"~,  

o espelho não é só processo de desdobra- 

mento das imagens do eu, e assim símbolo du- 

plicado tenebroso da consci€incia, corno tarn- 

bém se liga à coqueteria, e a água constitui, 

parece, o espelho originário. 

A personagem Manuela em Adeus Aldeia fazia do espelho seu cúmplice 

para reviver o passado. Na tenra infância, quando ainda vivia na aldeia, as 

fontes e os regatos eram os espelhos onde se refletia a sua imagem. Em Diário 

das Chuvas, Tâmara consultava o espelho para conhecer os estragos que o 

tempo havia causado na sua face. Mas é também o espelho que anuncia a no- 

vidade: 

Ao espelho, no fundo do olhar, descobriu um 

novo brilho, brilho fecundo, como se alguma 

coisa estivesse para desabrochar. (DC, p. 45). 

Ao renascer para o amor, Tâmara viu no espelho o florescimento de uma 

nova mulher. Porém, sempre fiel a imagem que refletia, o espelho tarnbém 

mostrou a presença do passado em fios de cabelo embranquecidos e nas mar- 

cas deixadas pelas mágoas. A verdade espelhada despertou nela um iinimo 

até então desconhecido: "[ ...I sentia-se grávida de si mesma" (DC, p. 46) e i;e- 

solveu seguir o brilho novo do olhar. 

152~struturas antropológicas do imaginário. Introdução à arqueiipologia geral, p. 100 
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q As lembranças e desejos dos personagens são muitas vezes associados 

4 a imagens do Iíquido, símbolo que permeia o discurso ficcional tanto em Adeus , 

1 Aldeia, quanto em Diário das Chuvas. 

Adelino "flutuava em ... uma estrada de águas" (AA, p. 19) e ouvia "o som 

da chuva presente a se confundir com o som da chuva do passado, outra chu- 

va a molhar outro chãoJ' (AA, p. 53). Mariana faz "mergulho no mar. Na profun- 

didade do mar ..." (AA, p. 105), via "apenas as vagas cinzentas, intervalo de 

águas entre dois mundos" (AA, p. 104). Manuela "mergulhava na aldeia", e so- 

nhava "com uma cidade onde havia praias ... areia, conchinhas, mar engdhado 

de madrugada ..." (AA, p. 1 36). 

Em Diário das Chuvas os significantes associados ao Iíquido avultam. 

Expressões como chuva do beiral, cântaros, pingos de orvalho, barro moll?ado, 

verter a alma, água cristalina (DC, pp. 13 e 14), são recorrentes. As descrições 

de chuvas, vendavais, dilúvios e visitas aos poços compõem prioritariamente o 

cenário da narrativa. O exemplo abaixo é elucidativo: 

Pela madrugada, recomeçou a chuva. Açoita- 

dos pelo vendaval, os centauros do mar bufa- 

vam, tentando rebentar o cerco de areiar. Fan- 

tasmas desvairados e lúgubres uivavam as ja- 

nelas dos vivos, abanando-as com suas mãos 

frias. Pareceu-lhe ouvir bater à porta. Quem vi- 

nha acentuar a inquietude de sua noite? 

Como um relâmpaigo, Gabdel fulgurou nci escu- 

ro da casa e apertou Tâmara com saudade ... 

(De,  P. 26) 

Outras imagens ligadas ao Iíquido são apresentadas nos textos, como a 

fonte da aldeia onde se recolhia água, conolando a vida, o nascimento, a ori- 

gem; o poço representando, ao mesmo tempo, a lei e a sabedoria; o rio, ratifi- 

cando o sentido de fertilidade, morte e renovação; a flor que, pela sua forma 

semelhante ao cálice, é recipiente para o orvalho e a chuva, símbolo tarnbém 

de fecundação, e a terra molhada, representando a união de dois elementos da 

natureza: a terra de que foi feito o homem primitivo e a água que permitiu mol- 

dá:la, transformando-a em barro. Estes símbolos, além de terem uma profunda 
139 



ligação com a sexualidade, pois o liquido é indicativo de sensualidade, tarribém 

estão ligados ao objeto perdido: 

[...I o movimento surdo das águas distantes da 

ribeira, o som da chuva presente a se confundir 

com o som da chuva da passado, outra chuva 

a molhar outro chão. (AA, p. 53) 

Seivia para muita coisa aquele pote: sua água 

regava as dálias e a salsa dos canteiros. (DC, 

p. 13). 

Além dessas significações registramos a intensa ligação entre o símbolo 

da água e a idéia de purifcação. Para Mircea   lia de'? 

[...I as águas possuem esta virtude de piirifica- 

ção, de regeneração e de renascimento, por- 

que o que é mergulhado nela "morre" e, er- 

guendo-se das águas, é semelhante a uma cri- 

ança sem pecados e sem "histórian capaz de 

receber uma nova revelação e de começar uma 

nova vida limpa. 

Tâmara purifica-se pela água expurgando os fantasmas do passado a 

fim de que nasça uma nova mulher. A chuva aparece nos dois textos e mais 

especificamente em Diário das Chuvas. A narrativa do texto flui como uma tor- 

rente da subjetividade para a exterioridade, num ritmo em fluxos desembocan- 

do em imagens que buscam a terra. A função purificadora da chuva, como as 

águas batismais, sugere a idéia de morte do passado e de renascimento, o que 

é registrado no final de Diário das Chuvas: 

As lágrimas, em no, coniam livremenie. I...] 
(p.124) 

Não chovia. 

Ao que tudo indica o inverno havia passado. 

[ . . . I  
Andorinhas revoam aleluias em fuga. Nasci 

aqui. (p.124). 

Is3 Tratado de IfisIbria das Religiões, p. 158. 



O sentido de libertação nesta passagem é evidente. As lágrimas re- 

presadas, o desejo recalcado podiam afinal manifestar-se. A suspensão da 

chuva simbolizava o fim do pranto e, portanto, da melancolia. As aleluia~s do 

canto das andorinhas substituem o coro de mulheres que pranteavam. 1-ivre, 

afinal, dos conflitos e frustrações que a levaram a empreender o nostálgico re- 

gresso a aldeia, a personagem Tâmara representa seu renascimento com a 

elucidativa oração: "Nasci aqui" (p. 124). A superação da melancolia concluz a 

um novo investimento. 

4.4 - Super flumina: travessia para a liberdade 

Super flumina.. . 154 

Sôbolos rios que vão 

por Babilónia, m'achei, 

onde sentado chorei 

as lembranças de Sião 

e quando nela passei. 

Ali o rio corrente 

De meus olhos foi manado, 

E tudo bem comparado, 

Babilónia ao mal presente, 

Sião ao tempo passado. 

Ali lembranças contentes 

n'alma se representaram, 

e minhas cousas ausentes 

se fizeram tão presentes 

como se nunca passaram. 

Ali, depois de acordado, 

co rosto banhado em água, 

deste sonho imaginado, 

vi que todo o bem passado 

não é gosto mas é mágoa. 

Nenhum texto poderia representar melhor a longa travessia das peiso- 

CAMÕES, Luís Vaz de. Rimas, p. 105. 



nagens Mariana e Tâmara como o que nos serviu de epígrafe. Como o poeta 

Camões, entre Babel e Sião, elas também viveram reconfortadas pelas lem- 

branças do bem passado; torturadas pela saudade das pessoas e coisas em 

quem imprimiram um pouco da sua essência, as personagens precisarana vol- 

tar a fim de reunir os fragmentos de uma identidade pulverizada em referêricias 

longínquas. 

Retornar foi para Mariana, personagem de Adeus Aldeia, um impacto 

semelhante a morte. As pessoas e os lugares sonhados não tinham matsriali- 

~dade e ela descobriu, afinal, que ali não era mais o seu lugar. A imagem do 

\paraíso perdido estava destruida e só pela memória era possível refazê-la. Su- 

perar a melancolia ou deixar-se tragar por ela eram as saídas possíveis para a 

,personagem. Ir a aldeia e não se sentir em casa foi um passo decisivo para 

que ela reelaborasse a fantasia triunfando sobre os fracassos sofridos, ti'ans- 

formando as fraquezas em forças. Apaziguada, ela empreendeu a viagem de 

volta ao Brasil, desta vez por sua própria vontade. 

Tâmara também empreendeu a volta a aldeia por necessidade de des- 

truir o dique que dividiu a sua vida e sua chegada anônima lhe deu a exata si- 

~gnificação da visita. Seu retorno é o mesmo *de que fala Orlanda Amarílis em A 

casa dos mastros'55: "caminho de emigrantes, caminho da procura, caminhio de 

ir e voltar". 

Em busca da identidade perdida, a personagem aportou na terra riatal, 

onde ela julgava encontrá-la, mas esse retomo evidenciou dois fatos: erri pri- 

meiro lugar, o exílio não foi suficiente para desenraizar a personagem. E, em 

segundo lugar, não obstante a ligação visceral com a aldeia, qualquer tentativa 

de reterritorialização redundaria em um novo exílio. 

O processo de volta a aldeia é simultaneamente o retorno no~tá lg ico '~~ 

que culmina com a desidealização do paraíso perdido, o que ocorreu de forma 

exemplar com Mariana quando, no retorno a São Joaquim da Serra, foi tratada 

"' 1989, p.48. 
lS6 "[ ...I evocada por todos os exilados, mistura amarga, desde Ovídio, de iristeza e melancolia A nostal- 
gia, sofrimento por conta de um bem perdido que era constitutivamente nosso, desvenda-se e revela-se 
como um sentimento essencialmente negativo, espécie de luto que o tempo desvanece sem o deixar es- 
qucccr". Cf. LOURENÇO, Eduardo. Portugal como Destino seguido de Mitologia da Saudade, p. I 16. 
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como forasteira, tão dissonante se afigurava a personagem entre os aldeões. O 

primeiro estranhamento instaura-se com a ausência da mãe, seguida de uma 

série de tentativas de fazer-se reconhecer pela comunidade. Por fim, a própria 

personagem, traída pelo inconsciente, expressa sua inadaptação a vida da al- 

deia que no exílio idealizou: 

Ah fadário ela que tanto se imaginou regres- 

sando por um tempo de Páscoa, como não ha- 

via de desesperar vendo-se assim, rodeada de 

labregos? (AA, p. 150). 

Para os lusitanos, o retorno a aldeia'57 simboliza a reintegração a:; ori- 

gens, a terra-mãe. Miguel Torga, poeta português que migrou para .o Brasil aos 

treze anos, registra, no poema abaixo, sua idéia de pátria: 

Soube a definição na minha infância. 

Mas o tempo apagou 

As linhas que rio mapa da memória 

A mestra palmatória desenhou. 

Hoje 

Sei apenas gostar 

Duma nesga de terra 

Debniada de mar. 

(Torga, Miguel. Portugal.) 

O regresso a aldeia, paradoxalmente, deu a Mariana a exata medida da 

sua condição de estrangeira. Em Vale-de-Sobreiros e em São Joaquim dai Ser- 

ra as pessoas não a reconheceram: trataram-na como hóspede, forasteira. Até 

A palavra "aldeia" C de origem árabe <addaya>: pequena povoação que não tem categoria de vila ou 
cidade. Povoação mística. Em Portugai, nos primeiros tempos da monarquia, "aldeia" significava, segun- 
do Silveira Bueno, não uma povoação, mas uma casa s6, um casal, uma herdade. No Brasil, os poitugue- 
ses, na coloni7açã0, chamaram aldeias às tabas dos índios, às povoações indígenas e AqueIes que c)s mis- 
sionários iam convertendo chamavam-se aldeados aos índios que deixavam a vida nômade para sr: agu- 
par em localidades beneficiadas pela civilização. 
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dos :pastéis que comera na infância "o gosto de açafrão havia-se evolado". De 

repente, a personagem dá-se conta da estranheza da situação: 

Sentia-se forasteira e infeliz em Valede- 

Sobreiros. Constatava a felicidade de Tiago, a 

familiaridade dele com a terra, o cumprimento 

dos rituais de camponês mas era incapaz de 

entender. Sentia-se só e trevosa. (AA, p.145). 

É um momento crucial na vida da personagem, que acorda do sorihci de 

regresso cultivado por uma década. O desejo de retornar a aldeia e retomar a 

vida que ali deixara alimentou-a durante a permanência no Recife. Poréin o 

momento de concretizá-lo afigurou-se-lhe "um deserto absoluto, um chão oco" 

(AA, p. 175). Estava na aldeia, mas aquela não era a sua aldeia. Nela, não se 

encontravam as pessoas e os afetos ali deixados, até a paisagem mudara. 

Frustrada, Mariana admitiu, pela primeira vez, reavaliar sua noção de terra 

natal. Após o desinvestimento no objeto para sempre perdido, a aldeia, a per- 

sonagem reinveste no país que tanto recusou: 

Sabes de uma coisa, Tiago? Isso de terrat, afi- 

nal, não tem importancia. Sem minha mãe, que 

mais me prende aqui? O mundo é todo de 

Deus, onde estivermos, estarnos no miindo, 

portanto ... (AA, p. 175). 

A aldeia longamente pranteada simbolizava o retorno ao regaço mater- 

no, ao carinho da mãe Elisa pois, sem ela, tudo perdia o sentido. São Joacluim 

da Serra representava sua infância e juventude, constituindo o escrínio onde 

estavam depositados seus preciosos bens: a pátria, a familia. Na esperança de 

reencontrá-los, Mariana viveu, renegando a vida no estrangeiro, como quem 

salta sobre o abismo, a fim de religar a ponta do novelo que ficara do outro 

lado. Resistira heroicamente a sedução do trópico, amante fiel de sua aldeia 

longínqua. 

Entretanto, o regresso não correspondeu a expectativa de Mariana. No 

lugar da calorosa recepção materna, esperava-a a severa feição da morte: a 

emoção de saber da volta da filha fora demasiada para o coração de Mãe Eli- 



sal sempre pleno de saudades: morreu sem revê-la. A notícia dessa morte foi 

encontrar os Gama ainda em Lisboa, fato que tornou o percurso para a aldeia 

uma tortura: 

Nenhum precipício poderia ser mais fundo para 

Mariana do que o canto do banco do combóio 

onde se enovelara desejando que a viagern para 

São Joaquim da Serra não acabasse e nunca 

mais amanhecesse. (AA, p. 75). 

A perda da mãe simbolizou para Mariana o corte definitivo de suas rai- 

zes. Ali não era mais o seu lugar. O espaço construido no exílio reclamava o 

investimento negado. Para ela restava a existência construida ao lado de 'Tia- 

go e das filhas em Recife, com a vida reivindicando um investimento que a 

personagem estava, então, pronta para fazer, uma vez que, desinvestindo-se 

do antigo objeto de amor, era mister substitui-lo: 

Como que por encanto os dez anos de Brasil 

começaram a ecoar forte dentro de Mariana. E 

podia jurar que o mesmo devia estar ocorren- 

do com as filhas. O que tanto temia, antes da 

decisão de emigrar, concretizava-se: estavam 

todos marcados para sempre. O estigma do 

emigrante ia mais fundo dentro de cada um, do 

que o sotaque dúbio ou a pele amorenada. A 

verdade, doesse ou não admiti-lo, é que não 

se sentiam mais portugueses. Nem Mariana 

que fora a mais difícil de se aclimatar. Era in- 

crível mas pelo jeito tinha sido preciso ir a 

Portugal para descobrirem o quanto eram bra- 

sileiros. (AA, p. 153). 

Dessa forma, Mariana neutralizou os efeitos das rupturas que sofrera 

com a perda da aldeia e canalizou o seu investimento para os valores da vida 

presente ao lado do marido e das filhas, no Recife. Sabia que um eventual re- 

torno a aldeia teria, doravante, o caráter de "temporada de férias". Não mais 

empreenderia a volta: seria visitante, forasteira. Esta certeza chegou para ela 
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