
O canto vigoroso de duas mulheres
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"Se cantarão Catulo, e depois dele
Meu canto vigoroso de mulher?

Hão de cantar."

HILDA HILST

Durante o segundo semestre de 1998 e o primeiro de 1999, realizamos o

trabalho “Adélia Prado e a problemática do gênero”, no qual tivemos a

oportunidade de investigar nosso objeto de pesquisa pelo viés teórico dos estudos

de gênero e pós-gênero e dos estudos culturais. Pudemos, também, avaliar a

questão da mulher e do seu lugar na literatura e na sociedade em geral. O contato

com essa pesquisa foi muito importante para amadurecer questões teóricas sobre o

gênero na literatura e também fez renascer um projeto antigo sobre a poesia de

Hilda Hilst e de Teresa Calderón, cujas obras sempre nos pareceram de relevante

importância e contribuição para a cultura de cada um dos seus países e para a

literatura das mulheres latino-americanas.

A escolha da poesia de Hilda Hilst e Teresa Calderón deu-se pela

necessidade de seguir aprofundando as investigações sobre gênero e literatura e

suas implicações dentro das relações sociais, culturais e políticas. A partir da poesia

dessas duas mulheres é possível, consonante com o olhar da crítica de gênero e

pós-gênero, compreender como vêm caminhando a produção, a qualidade e a

contribuição dos textos femininos para a cultura e para o registro da memória

histórica e social que faz a Literatura.

É importante conhecer as diferenças entre as histórias, contadas através

de textos de mulheres, e a "História" construída como “verdade” pelo discurso
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hegemônico. Esse discurso é marcadamente masculino, pois se vale de uma

linguagem construída sob uma razão civilizatória que assimilou o masculino como

universal, como nos aponta Richard (1989). Sabemos que a própria Historiografia

literária oficial, em sua maior parte, foi escrita por mãos masculinas e algumas

poucas mãos femininas que se destacavam no cenário literário e político, e tendo,

muitas vezes, de travestir-se para ter o seu discurso legitimado pela cultura oficial,

como é o caso da francesa George Sand e da espanhola Cecília Bohl de Faber.

Pelo fato de ser o Brasil o meu lugar de enunciação, e o Chile, uma

cultura que, de alguma maneira, incorporou-se à minha bagagem cultural através

do estudo da literatura hispano-americana, escolhemos fazer este estudo

comparativo. Conhecer e entender a produção poética das duas autoras significa,

em primeiro lugar, concentrar suas obras em momentos históricos específicos – do

Brasil e do Chile –, em contextos nos quais diversas mudanças e elementos

socialmente contraditórios (como as ditaduras brasileira e chilena, a revolução

sexual) têm ocorrido ao longo das três últimas décadas.

Na epígrafe de Hilda Hilst, temos uma voz que assume um discurso

erótico quando anuncia o seu "canto vigoroso de mulher" e, ao mencionar Catulo,

ícone da poesia erótica na Antigüidade Clássica, pergunta ao leitor se a sua poesia

pode ser equiparada à do poeta grego. Essa epígrafe propicia-nos o contato com o

erotismo como inscrição literária e social da mulher na História, paralelamente à

possibilidade de discutir questões como a "escrita feminina" e o gênero. Desse

modo, vemos a possibilidade de, através da poesia erótica escrita por mulheres,

relacionar erotismo e política, a fim de que se possa entender como esses elementos

organizam-se para promover a emancipação feminina .
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Pretendemos analisar, com o apoio dos estudos de gênero e pós-gênero,

as relações de subversão ao poder que Hilst e Calderón estabecem através da

articulação do erotismo, no contexto das sociedades patriarcais do Brasil e do

Chile. Estabeleceremos algumas considerações sobre a inscrição do erotismo como

elemento de emancipação política e como reivindicação ao próprio corpo. Trata-se

de uma intervenção que busca, paralelamente, a aquisição de direitos como cidadã

e o seu reconhecimento como mulher; não como o Outro (ao qual associaram-se

características negativas), mas como Um, que é narradora e sujeito da sua própria

história.

Para tratar essa relação nas obras poéticas, escolhemos trilhar o

caminho que fala da visão que se teve/tem da mulher, do seu corpo e da sua

sexualidade, pois esses elementos determinam uma nova posição daquela frente às

relações de poder. Também as transformações nas identidades femininas

consolidadas pela cultura patriarcal (que ocorreram em muitos aspectos,

notadamente na segunda metade do século XX) implicaram uma nova expressão

do desejo erótico a partir dessas identidades e da literatura produzida pela mulher.

Esse é o momento em que ela reconhece que o seu direito ao erotismo não pode

estar disvinculado dos direitos políticos e sociais.

Inserida em meio às mudanças ocorridas na segunda metade do século

XX, a mulher latino-americana (chilena, brasileira) investe na vida literária,

entendendo-a como inseparável da reivindicação à sua sexualidade. Essas

redescobertas, aliadas ao momento de liberação feminina e de luta pela igualdade e

direitos trabalhistas, representam a construção de uma nova história sonhada e

narrada pelas mulheres, utilizando-se de um discurso que procura ser próprio e do
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qual elas querem tornar-se protagonistas: "...la efectiva liberación sexual es un

arma revolucionaria para implantar una sociedad verdaderamente libre".1 (Magda,

1994, p.13). Tais mudanças na estrutura social e na vida da mulher também estão

diretamente relacionadas à maneira de entender o erotismo. Por isso, é necessário

investigar esse momento histórico e certas noções sociológicas sobre a América

Latina. Observaremos trechos da história da ditadura chilena e o modo como esta

marcou a poesia calderoniana, fazendo com que os signos que eram ouvidos

diariamente nas rádios e lidos nos jornais penetrassem no texto poético e este deles

se servisse. Analisaremos também, tanto na obra de Calderón como na de Hilst, o

modo como a cultura patriarcal atuou sobre a realidade da mulher, impondo-lhe

limites e cerceando-lhe os espaços.

Através dos estudos de gênero e de pós-gênero, é possível examinar o

signo mulher, nos textos poéticos calderonianos e hilstianos, com o que está

circunscrito ao seu redor, como valores literários, sociais, trajetória histórica,

papéis básicos na sociedade. Entendemos que esclarecer questões cristalizadas pela

cultura - determinadas por uma visão tautológica com relação ao signo mulher e

aquilo que se relaciona a ele, a exemplo do que realmente vem a ser a "escrita

feminina", assim como os significados de gênero e identidade - é crucial para a

compreensão de novos paradigmas literários e culturais.

Primeiramente, houve, nesses estudos, a preocupação em conceituar

gênero como uma representação construída social e culturalmente, como afirma

Teresa de Lauretis (1994, p.211), "gênero não é sexo, uma condição natural, e sim a

representação de cada indivíduo em termos de uma relação social preexistente ao

1"...a efetiva liberação sexual é uma arma revolucionária para implantar uma sociedade
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próprio indivíduo e predicada sobre a oposição 'conceitual' e rígida (estrutural) dos

dois sexos biológicos". A partir desse reconhecimento, busca-se situá-lo nas

relações sociais. Para entender essa concepção, deve-se também ter em vista as

noções de raça e classe, as quais são imprescindíveis para a compreensão das

relações de sexo-gênero, sistema formado pelas estruturas que definem, ainda

segundo Lauretis (1994, p.211),

"As concepções culturais de masculino e feminino como duas
categorias complementares, mas que se excluem
mutuamente, nas quais todos os seres humanos são
classificados formam, dentro de cada cultura, um sistema de
gênero, um sistema simbólico ou um sistema de significações
que relaciona o sexo a conteúdos culturais de acordo com
valores e hierarquias sociais. Embora os significados possam
variar de uma cultura para outra, qualquer sistema de sexo-
gênero está sempre intimamente interligado a fatores
políticos e econômicos em cada sociedade."

Uma das questões a ser buscada, e onde esses estudos têm relevante

papel, é como o erotismo é visto em nossa sociedade patriarcal. Na maioria das

vezes, quando ele é veiculado pela voz da mulher, torna-se uma manifestação

ilícita, imprópria. Uma vez mais, os binarismos - arraigados em nossa cultura

ocidental- de mulher/homem, castidade/permissividade contaminam a visão que

se vai ter da mulher e do seu discurso. Ainda hoje, a mulher estaria apropriando-se

de uma linguagem proibida - a do desejo - e esse é um signo que pode ser

censurado caso ela se atreva a utilizá-lo publicamente, como nos mostra a recepção

das poesias e outros textos "pornográficos" de Hilda Hilst, por parte da crítica e do

público, a partir de 1990, com a publicação do seu livro O caderno Rosa de Lori

Lamby:

verdadeiramente livre." (trad. minha)
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"Se o objetivo era chocar, foi alcançado em cheio, a julgar pela
reação das pessoas a quem mostrou os originais. Um amigo,
ela conta, o pintor Wesley Duke Lee, achou O caderno rosa
'um lixo absoluto'. Outro, o médico José Aristodemo Pinotti,
ex-secretário da Saúde do estado de São Paulo, considerou
que 'uma poetisa tão boa nunca deveria enveredar pelo
pornô'. A escritora Lygia Fagundes Telles, com quem troca
confidências e produção literária desde os anos 50, admite
que ficou 'meio assustada, aturdida'. O editor Caio Graco
Prado, da Brasiliense, gostou do que leu, mas, temendo um
escândalo, não se atreveu a publicar"(Werneck, 1990, p.6).

Na apreciação desse fato, perguntaríamo-nos: que lugar da literatura

estaria destinado à mulher? E quais as características textuais que se espera de sua

escrita? Para empreender essa discussão, a noção cultural do corpo nos ajuda a

compreender como se dá a construção do imaginário sobre a mulher e de seus

papéis sociais na cultura falocêntrica.

Na cultura patriarcal, na qual estamos inseridos, essa noção norteia o

papel de cada indivíduo, as relações dentro da sociedade e, também, as construções

literárias. O corpo determina certas características biológicas para a mulher (ter

útero, menstruar, procriar, amamentar) e também está relacionado a papéis que

lhe são designados pela cultura. Ele é um dos marcos diferenciais entre homem e

mulher dentro da sociedade patriarcal. A mulher, possuidora do corpo mais “débil”,

o teve “colonizado por el hombre”(Richard, 1989, p.40), embora nesse processo de

dominação sempre tenha havido um “trabalhar nas sombras”, em que a mulher

arquitetou o seu espaço, buscando maneiras de utilizar a sua voz e desviar-se do

cerceamento imposto.

A justificativa para as diferenças sociais e políticas2 entre o homem

branco e a mulher foram, até o século XVIII, as diferenças físicas visíveis: o "ser

2 É válido lembrar que as diferenças se estabeleceram também em relação às noções de raça e classe.
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homem" ou o "ser mulher" determinavam a divisão hierárquica de deveres e

direitos na sociedade. As descobertas biológicas do final desse século apoiaram

“cientificamente” a hierarquia social, com base nas diferenças que passam a ser,

então, "diferenças de natureza”:

"Agora é o corpo que surge como real, e suas significações
culturais são epifenômenos. A biologia torna-se o fundamento
epistemológico dos preceitos sociais. O útero e os ovários, que
definem a mulher, consagram sua função maternal e fazem
dela uma criatura em tudo oposta ao seu companheiro. A
heterogeneidade dos sexos comanda destinos e direitos
diferentes. (...) Fortalecida com seu poder de gerar, a mulher
reina absoluta no lar, orienta a educação dos filhos e encarna
sem contestação a lei moral que decide sobre os bons
costumes. É do homem o resto do mundo. Incumbido da
produção, da criação e da política, a esfera pública é seu
elemento natural." (Badinter, 1993, p.9).

Em contrapartida, a reapropriação do corpo, pela mulher, ao longo do

século XX, é consonante com a apropriação de um novo discurso, uma enunciação

que, de forma mais ampla, não lhe havia sido permitida, até então, pelas relações

de poder na sociedade. Ainda assim, a mulher teve acesso a discursos alternativos,

a formas de narração apropriadas e veiculadas, muitas vezes, às escuras e, outras

vezes, de modo travestido. Guerra afirma que "...las mujeres, como otros grupos

subordinados, no hemos tenido acceso a nuestra memoria, excepto aquella que se

mantiene dentro de la familia..."3 (Guerra,1995, p.175), mas, continua ela, "...por

debajo de la memoria oficial, ha fluido una miríada de historias [...] de la

marginalidad..."4(Guerra,1995, p.175), e a mulher, "...como artesana de historias

3 "...as mulheres, como outros grupos subordinados, não tiveram acesso a uma memória, com
exceção daquela que se mantém dentro da família..." (trad. minha)

4 "...por debaixo da memória oficial fluiu uma quantidade incrível de histórias marginais..." (trad.
minha)
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[...] ha contado cosiendo pedazos de tela [...] o escribiendo con letras de imprenta

su denuncia".5 (Guerra, 1995, p.177-178).

O erotismo e sua inscrição, a partir dessa perspectiva, representam um

atravessar fronteiras entre o privado e o público, a tomada de um discurso que não

apenas fala da realização do desejo erótico, mas que tem raízes na consciência

política, social e cultural: "...el cuerpo como primera superficie a reconquistar (a

descolonizar) mediante una autoerótica femenina de la letra y de la

página".6(Richard, 1989, p.40). Junto a essa conquista do privado, há a do público,

numa transposição desses espaços e num intercâmbio entre seus elementos. À

descolonização do corpo segue a dos discursos, e vice-versa, num movimento em

que uma complementa a outra.

Como nos mostra Octavio Paz, em As armadilhas da fé (1998),

anteriormente, quando as mulheres falavam sobre o desejo erótico, ou mesmo

sobre o conhecimento, eram punidas, como ocorreu com Sor Juana Inés de La Cruz

frente à Santa Inquisição: ela teve que se desfazer dos seus livros e de sua escrita

para não ser queimada nas fogueiras do Santo Ofício. Tornar público o desejo

erótico significaria exteriorizar o que estava restrito à vida privada, fosse nos

conventos ou nas casas, o que contrariava os padrões de comportamento nos quais

se queria enquadrar a mulher.

A redescoberta do corpo pela mulher, no século XX, apresenta, também,

a possibilidade de falar diretamente sobre o corpo do homem amado. Ela se

5 "...como artesãs de histórias, têm contado, costurando pedaços de tecidos, ou escrevendo com
letras de imprensa sua denúncia". (trad. minha)

6 "...o corpo como primeira superfície a reconquistar (a descolonizar) mediante uma auto-erótica
feminina da letra e da página." (trad. minha)
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reconhece como sujeito que faz parte da História; o qual possui uma memória e o

direito a ser e sentir. Temos, então, a mulher cidadã articulando, através do

erotismo, seu discurso enquanto ser histórico. Há, nessa intervenção, a vontade de

eliminar o binarismo objeto desejado/sujeito desejante e instaurar uma relação em

que ambos são sujeitos, possuidores de uma memória - a mulher e o homem, como

seres que narram e, ao mesmo tempo, são narrados.

Uma das formas encontradas pela cultura patriarcal para submeter a

mulher e suas realizações artísticas e culturais foi agrupar a escrita de todas as

mulheres sob o rótulo "literatura/escrita feminina". Afirmá-lo seria o mesmo que

crer numa "essência feminina", nas mesmas características definidoras de homens,

mulheres e suas respectivas realizações. Podemos afirmar que o espanto e a

resistência que existiram, por parte do público e da crítica, quando Hilst publicou

sua trilogia pornográfica deveu-se a essa crença numa "essência feminina". Pela

reação contra a obra de Hilst, podemos chegar à conclusão de que o espaço onde se

inscreve o erotismo é, ainda, tenso.

Assim como não se pode afirmar que todos os textos contemporâneos

escritos por mulheres intervenham na cultura e sejam capazes de dialogar com as

teorias de gênero e pós-gênero, ou mesmo que os textos escritos por homens sejam,

em sua totalidade, machistas, cerceadores ou misóginos, também seria ingênuo

defender um discurso-essência, símbolo da "passividade feminina" e do seu

"caráter monolítico":

"Tal como 'ser mujer' no garantiza por naturaleza el ejercicio
crítico de una femineidad necesariamente cuestionadora de la
masculinidad hegemónica (ni de sus parámetros culturales
dominantes), 'ser hombre' no condena al sujetoautor a ser
fatalmente partidario de las codificaciones de poder de la
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cultura oficial ni a reproducir automáticamente sus
mecanismos, por mucho que la organización patriarcal
busque convencerlo de sus beneficios".7(Richard, 1989, p.36-
37)

A recepção que se faz dos textos é que vai determinar o seu caráter

interventor ou passivo, conivente ou crítico. Para Richard (1989, p.31-33), o fato de

que a escrita tenha uma firma com valência sexuada não implica que o discurso da

mulher tenha indagações sobre as estruturas discursivas oficiais e as práticas que a

excluem como formuladora cultural.

Muitos são os modelos de diferença genérica que as tendências críticas

utilizam para analisar a escrita da mulher, a exemplo os da psicanálise, da biologia,

da cultura e da lingüística. Como afirma Elaine Showalter, eles não são

contraditórios, e é possível estabelecer alguns pontos de interseção nos quais se

tangenciam, já que "eles se sobrepõem e são mais ou menos seqüenciais, no sentido

de que cada um incorpora o anterior" (Showalter, 1994, p.32).

A questão com a qual nos deparamos é a de crer numa essência

feminina, para quaisquer que sejam os modelos de análise utilizados, psicanálise,

biologia ou linguagem. Essas abordagens não podem deixar de considerar que os

textos estão inseridos na cultura e que "as idéias a respeito do corpo são

fundamentais para que se compreenda como as mulheres conceptualizam sua

situação na sociedade mas não pode haver qualquer expressão do corpo que não

seja mediada pelas estruturas sociais e literárias"(Showalter, 1994, p.35).

7 "Assim como 'ser mulher' não garante, por natureza, o exercício crítico de uma feminilidade
necessariamente questionadora da masculinidade hegemônica (nem de seus parâmetros culturais
dominantes), 'ser homem' não condena o sujeito-autor a ser fatalmente partidário das codificações
de poder da cultura oficial nem a reproduzir automaticamente os seus mecanismos, por mais que a
organização patriarcal busque convencê-lo dos seus benefícios". (trad. minha)

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


20

A discussão da "escrita feminina" serve-nos para ampliar a visão sobre a

noção de texto feminino como participação na cultura, de modo a refletir as

relações sociais e questionar as diferenças genérico-sexuais. Deparamo-nos com

uma escrita que não conhece a imanência desejada pela cultura, a não ser aquela

que fala de outro momento para o texto e para as realizações da mulher.

Através das relações vivenciadas, pessoal, intelectual, afetiva e

sexualmente, podemos constatar que a mulher vem realizando um movimento de

busca de si mesma, de reflexão e questionamentos, o que justifica uma voz

enunciadora que se inscreve nos espaços em branco do silêncio, seja na poesia ou

em outras expressões artísticas. Ela está vivenciando um processo de identificação

como sujeito, o que lhe assegura, entre muitas outras coisas, o direito ao desejo

erótico.

Nos poemas que analisaremos, falar do desejo erótico é reivindicar para

si outras possibilidades de ser e de existir, é uma maneira de afirmar: o meu corpo

existe além das fronteiras do lar, além das fronteiras estabelecidas pelos papéis

genéricos tradicionais. A manifestação do desejo erótico nessas obras é, entre

outras, a reivindicação a ser sujeito histórico que interage com o outro e pode

caminhar junto. É uma maneira de romper com os binarismos que existem em

nossa cultura, em que mulher/frágil opõe-se a homem/forte, em que o caráter

privado do corpo feminino opõe-se ao público do masculino. Exteriorizar o desejo

através da literatura, associa-se a todo o processo de “desrepressão”; a mulher

deixa, assim, de ser o apenas objeto do desejo masculino e passa a ser sujeito dos

seus próprios desejos. Não se trata de criar novas hierarquias ou novos binarismos,
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senão de romper com a noção de centro masculino/periferia feminina cristalizada

em nossa sociedade.

O presente trabalho tem como metodologia o estudo das possíveis

intertextualidades das autoras ligadas através dos tópicos eroticidade, política e

desejo. Começaremos fazendo um apanhado teórico sobre a sexualidade feminina a

fim de entender a formação das identidades e a relação destas com o erotismo, o

que faremos no capítulo I. Esse capítulo, baseado na noção de que o erotismo é

mediado por relações de poder, dá-nos suporte para entender como a

representação do desejo feminino foi construída ao longo dos três últimos séculos,

através dos estudos de gênero e de noções sociológicas e culturais sobre o corpo e a

sexualidade.

No capítulo II, que trata da obra poética de Hilda Hilst, analisaremos

como o desejo erótico inscreve-se como elemento político nos poemas da autora,

face à sociedade patriarcal na qual se inserem obra e autora. O mesmo nos

propomos a fazer no capítulo III, na obra poética de Teresa Calderón, a qual

explora/expõe, além do patriarcalismo, a experiência ditatorial de poder e de

cerceamento que se inscreve em todos os âmbitos das relações com o indivíduo.

Finalmente, na conclusão, buscaremos entender as possíveis

intertextualidades entre as obras hilstiana e calderoniana, a partir dos diversos

elementos que constroem o erotismo como instrumento de emancipação feminina.

Se, em momentos anteriores, manter-se em silêncio ou dissimular sua

fala eram as maneiras que tinham as mulheres para alcançar suas metas em meio à

sociedade patriarcal, falar e expressar suas necessidades e seus desejos são, agora,

o modo de inscrever-se na História. Se antes, tinham espaços alternativos para
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desenrolar os novelos de suas mater-narrativas,8 agora desvendam-no no objeto

comum que é o texto escrito, o livro impresso, objeto de veneração dentro da

cultura letrada e que garante à mulher seu lugar na História escrita.

Capítulo I
-
8 Lucia Guerra, no texto "Hacia una mater-narrativa" (1995, p.161) utiliza o termo para referir-se a
uma linguagem construída pelas mulheres e que seja capaz de representar realidades vivenciadas
por elas, diferentes das que, geralmente, se tem através do discurso oficial.
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A configuração das identidades e do
desejo
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Erotismo e política estão unidos por teias textuais e práticas culturais

comuns na sociedade: ambos têm ligação com as relações de poder que estruturam

a vida social e que determinam os contatos interpessoais. O erotismo é um tipo de

saber e de poder e traz, no texto, a inscrição do corpo, que é, ao mesmo tempo,

indivíduo e coletividade. Indivíduo, se pensamos a relação pessoal de cada ser com

seu desejo e como isso atravessa o corpo e os sentidos até desembocar na escrita; é

coletivo porque parte de um indivíduo a outro, porque, quando se realiza, passa a

ser intervenção social, texto escrito sobre a realidade maior da sociedade.

Há, na nossa cultura ocidental, uma tradição de texto escrito sobre a

moral, os bons costumes; esses textos ditam os comportamentos de homens e

mulheres e, por seu caráter ideológico, excluem o desejo erótico (sexual),

determinando-o como proibição, interdição: "En la época moderna se inscribe [lo

prohibido] como negación y emergen una serie de géneros discursivos de

pretensiones científicas que enlazan la sexualidad con la patología como producto

de la neurosis, sobre todo en las mujeres, preferiblemente de la clase proletaria.".9

(Zavala, 1992, p.157)

A relação entre erotismo e política é delineada pela relação entre sujeito

e objeto do desejo e de como essa dicotomia sujeito/objeto do desejo é neutralizada

quando temos uma relação erótica, em vez de pornográfica. A pornografia pode ser

entendida, então, como uma inscrição textual de relações de poder:

tradicionalmente está associado à visão e à escrita do corpo feminino pelo olhar

masculino, visando a dominar a mulher. A sua representação está relacionada a um

9"Na modernidade se inscreve [o proibido] como negação e emerge uma série de gêneros discursivos
de pretensões científicas os quais relacionam a sexualidade com a patologia, como produto da
neurose, sobretudo nas mulheres e preferivelmente da classe proletária." (trad. minha)
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voyeurismo que registra corpos indefesos, frágeis, sempre alvos e bem vestidos. É

uma representação que explora o registro das roupas para depois despi-las, e,

assim, submeter a mulher, já que, como afirma Zavala (1998, p.166), " ...el desnudo

femenino ha denotado la lujuria (...) en contraste, el masculino revela

valoraciones."10

Entretanto, essa não é a face do erotismo, pois ele não é monológico:

parte de alguém para outrem, de um corpo para outro. Também não é monológico

e/ou monolítico porque serve a outros desejos. As mulheres sentem desejo e

possuem uma economia erótica; o que nos cabe ressaltar é o modo como elas se

apropriam do erotismo e como podem relacionar-se com ele na nossa sociedade

através da sua expressão nas artes, especificamente na poesia. E por que não dizer

que essa expressão é uma relação de poder? Expor o corpo e sua textualidade em

um discurso pode vir a desencadear relações políticas entre sujeitos; também

questioná-las, negociá-las, ultrapassá-las.

A política perpassa todas as relações na sociedade e se relaciona a

muitas práticas, inclusive ao erotismo do texto literário. Nesse sentido, podemos

afirmar que ele, partindo da mulher, tem um papel interventor na realidade que, ao

longo dos três últimos séculos, privilegiou o desejo masculino e relegou à mulher o

lugar de objeto. Assim como vemos as práticas culturais e artísticas relacionadas ao

erotismo, podemos, às vezes não atentar para o fato de que, nelas, há um caráter

político; seja o de promover a liberação do indivíduo ou de aprisioná-lo através de

relações de poder.

10"...o nu feminino denota a luxúria, em contraste ao [nu] masculino, que revela valorações." (trad.
minha)
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Esclarece-se, dessa forma, a oposição entre erotismo e pornografia,

como práticas díspares que se negam e que são determinadas por relações de

poder, visando, respectivamente, a uma prática libertadora-amorosa ou a uma

prática de dominação do outro.

A mulher - poeta/escritora/dramaturga/crítica - que é capaz de falar em

seu texto sobre o erotismo também pode ser a mulher capaz de promover

mudanças políticas e sociais, reconhecendo-se como sujeito histórico e afirmando

seu desejo como político. Escrever sobre esse desejo já é um exercício político, em

oposição ao discurso monolítico que estabeleceu o desejo feminino como patologia,

embora muitas mulheres não reconheçam como legítimo o fato de que outras

reivindiquem o desejo.

1.1 - Identidades e erotismo

Mulheres e homens estão envolvidos em um "sistema de sexo-gênero",

sistema simbólico através do qual se criam e se reforçam as características

genéricas para ambos, as quais envolvem seus atributos físicos, comportamentais,

suas funções sócio-culturais. Segundo Mora (1989, p.61), esse sistema funciona

como "...conceptos culturales agregados al sexo anatómico, que junto a otros

aparatos ideológicos, son cruciales para la formación de la identidad".11 Quando

nascemos, já estamos incluídos na categoria "sexo" - marcam, em nossa ficha

classificatória, "masculino" ou "feminino", entre outras características, como "cor

11 "...conceitos associados ao sexo anatômico, que junto a outros aparatos ideológicos são cruciais
para a formação das identidades". (trad. minha)
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da pele" ou "etnia"12 e, pouco a pouco, é engendrado em nós o gênero, um modo de

vestir, de andar, de cruzar as pernas, de pensar, de ser, de sentir e existir. Esse

sistema categoriza distintamente homens e mulheres e atribui a eles lugares de

existência e enunciação no mundo, os quais, no decorrer da história das relações

genéricas, poucas vezes coincidiram entre si.

Para desvendar a relação de disparidade de oportunidades, acreditamos

ser imprescindível falar da construção do gênero feminino, já que esse é

perpassado por relações de poder dentro da sociedade e construído culturalmente,

pois

"o gênero não é uma propriedade de corpos nem algo
existente a priori nos seres humanos, mas nas palavras de
Foucault, 'o conjunto de efeitos produzidos em corpos,
comportamentos e relações sociais, por meio de
desdobramentos de 'uma complexa tecnologia
política'."(Lauretis, 1994, p.208.)

o que também podemos observar com relação ao desejo. É através dos

estudos de gênero e das relações sociais que pensaremos a formação das

identidades.

Para a mulher, em diferentes momentos ao longo dos três últimos

séculos, houve distintas tarefas e identidades que lhe foram atribuídas por outros

ou criadas por ela mesma. Com o advento dos Estados Nacionais, houve a crença

de uma identidade feminina homogênea: a mulher nascera para a maternidade,

para criar os filhos, cuidar do marido, ser uma esposa dedicada. Esse ideal de

mulher trilhou diferentes caminhos até chegar ao que temos hoje: a consciência de

que qualquer identidade é um processo, e não um fenômeno fixo (Mora, 1989,

12 Essas são características consideradas estáticas, ainda que, hoje em dia, alguns casos já provaram
que se pode burlar a superficialidade dessas características "mudando" de sexo ou de cor de pele.
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p.61), ou que se poderia determinar como tal. A mulher, muitas vezes, assume

diferentes identidades dentro do lar, na vida profissional, na maternidade, na

intelectualidade, o que nos mostra que além de processo, a identidade é múltipla.

Stuart Hall (1998, p.8) aponta-nos o conceito de identidades "deslocadas dos seus

centros", ou seja, "deslocadas ou fragmentadas", identidades superpostas num

mesmo momento histórico e pessoal. A identidade feminina começa a deslocar-se

do centro estabelecido pelo sistema genérico-sexual - no qual deveria perpetuar-se

- e a agregar a si identidades várias, espaços em que a mulher assume diferentes

papéis, como muitas vezes a intelectual também é dona-de-casa, esposa, mãe e

campeã de natação do clube da sua cidade. Os espaços considerados "femininos"

foram estabelecidos como "verdade" e, mesmo que não contemplassem as

expectativas das mulheres, foram impostos. Estabelecidos de modo que

parecessem naturais e "verdades incontestáveis", buscou-se sistematizar as

relações genéricas e o controle sobre a mulher.

O conceito de verdade absoluta estabelecido pela razão cartesiana e sua

veiculação na cultura ocidental - atendendo aos interesses da sociedade patriarcal -

fazem crer que todas as abstrações sobre as relações entre os gêneros e as demais

relações13 que os circundam já foram feitas e que “tudo já foi/está dito”. Essa é a

máxima que regulamenta a sociedade, suas leis, costumes, códigos sociais e morais,

a religião, a ética, a família, o convívio entre as pessoas, o Estado, o desejo. Criada e

instituída por um Ser Supremo responsável por idealizá-la com a finalidade de

13 São muitas as relações que estão envolvidas no processo estabelecido por essas verdades. As
relações genéricas e aquelas que estão diretamente ligadas a elas são as que nos interessa citar nesse
texto.
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ordenar o mundo e as relações entre os homens, a "verdade" masculina é

reconhecida pela cultura oficial como natural. Essa "verdade" tem bases e respaldo

junto a exegetas da Bíblia, como Thomas de Vio (apud Guerra, 1995, p.158), que

afirma ser "... la creación de Eva durante el sueño de Adán [funciona] como una

metáfora que explica la imperfección de la mujer, pues ésta fue creada durante un

estado de inconsciencia y ‘semi-virilidad’.”.14 Tal inconsciência e semi-virilidade são

elementos daquilo que se determina como valores femininos, pois à mulher se

associam a intuição, a vontade fraca, a pouca energia física, o que se contrapõe à

razão, à vivacidade, à inteligência e determinação atribuídas ao homem. Como

Thomas de Vio, outros filósofos, como Francis Bacon, Rousseau, Montesquieu,

Fray Luis de León e Comte, restringiram a mulher, em seus textos, ao exercício da

maternidade, afastando-a dos labores da Ciência, da vida intelectual e pública.15

(apud Guerra, p.58-75).

Essa(s) verdade(s) estabelece(m) como seu princípio o masculino, o Pai,

a semelhança com, o Poder, em oposição ao feminino, à Mãe, ao Outro, à diferença.

Essa relação de binarismos16 termina por colocar em destaque o signo masculino

14 “...a criação de Eva durante o sono de Adão como uma metáfora que explica a imperfeição da
mulher, pois esta foi criada durante um estado de inconsciência e ‘semi-virilidade’.”. (trad. minha)

15 Bacon estabelece uma relação entre a Natureza, como um princípio feminino, e a Razão, como
masculino. Montesquieu, que aspira à igualdade nas relações sociais, reconhece que, no âmbito
doméstico, a ordem familiar – baseada no domínio do homem sobre a mulher– é tida como “natural
e imodificável”. Para Rousseau, a institucionalização da união monogâmica atende aos interesses da
sexualidade e abre espaço para que o homem se dedique às suas tarefas cívicas, o que demonstra a
dicotomia homem como indivíduo público e mulher como entidade biológica, meio de reproduzir e
perpetuar a espécie. Podemos afirmar que uma sistematização filosófica foi sendo elaborada com a
finalidade de designar à mulher um papel privado e relacionado apenas à afetividade,
irracionalidade e inferioridade, tendo, por isso, que ser governada pelo homem.

16 Binarismos estabelecidos, como nos mostra Guerra (1995, p.11-31) e também Bourdieu (1999,
p.16-20), pela oposição entre homem e mulher.
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em relação ao feminino, que passa a ser o seu equivalente negativo, sem poder de

interferência, como nos mostra Magda (1994, p.30):

"El hombre-amo ha logrado serlo porque ha conseguido que
su deseo de las cosas se cumpla por medio del dominio y
anulación de otro deseo: el de la mujer. (Es por ello que lo
libidinoso se ha pretendido que huyera siempre de lo
femenino para ser definitorio y esencial a lo masculino. La
mujer no desea, es deseada). No obstante este señorío
requiere el sometimiento del otro, esclavización que se logra
negándole la autoconciencia, no reconociéndolo como un
igual, coisificándolo." 17

Ao estatuto de verdade ainda se pode associar a neutralidade e

universalidade dos discursos oficiais da cultura patriarcal, em que o masculino

equivale ao neutro e ao universal, como fruto do pensamento iluminista, segundo

nos aponta Flax (1992, p.222): “A ciência, como exemplo do uso correto da razão, é

também paradigma para todo conhecimento verdadeiro. A ciência é neutra nos

métodos e conteúdos, mas socialmente benéfica em seus resultados”. Encontramos

uma idéia de neutralidade que associa o masculino imediatamente ao valor do

bom, do positivo, da luz, daquilo que traz benefícios, enquanto que, ao feminino,

está associado o negativo, o escuro, o mau.

Essa neutralidade empresta aos textos e práticas masculinos um caráter

absoluto e incontestável, o qual pode fazer crer que a cultura patriarcal esgota a

possibilidade de outros textos. Entretanto, para nossa análise da poesia de Hilda

Hilst e Teresa Calderón, partimos da idéia de que nem tudo está dito. Ou nem tudo

foi escrito, lido e/ou ouvido pelas mulheres. A existência de uma verdade absoluta

17"O homem-amo alcançou sê-lo porque conseguiu que seu desejo das coisas se cumpra por meio do
domínio e anulação de outro desejo: o da mulher. (por isso se pretendeu que o libidinoso se
afastasse sempre do feminino para ser definitório e essencial ao masculino. A mulher não deseja, é
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masculina que impõe conceitos, gostos, idéias, comportamentos, identidades, não

foi capaz de excluir “verdades” alternativas, relativas, subjetivas, pois as vivências

femininas geraram suas próprias verdades, desafiaram o consenso que havia sobre

o corpo, o desejo, o espírito e a sexualidade da mulher, apesar de esta não ter todos

os seus textos legitimados pela cultura patriarcal. As realizações femininas foram e

são responsáveis por trazer à tona um movimento que contextualiza a verdade

masculina não como única e incontestável, pois cerceadora das possibilidades que

existem de ler/interpretar/ver/existir o mundo, mas a partir dele, tentar abrir

caminhos para a mulher nas suas práticas intelectuais, afetivas, sexuais, políticas.

Apesar dos padrões rígidos segundo os quais a mulher foi educada e existiu dentro

da família e da vida privada - o que fez com que a sua visão dos fatos tenha ficado

muitas vezes limitada a isso -, algumas mulheres fizeram suas incursões pela vida

pública e literária, falando de desejo, de outras existências possíveis de ser e de

sonhar, como o fizeram Safo, Sor Juana Inês de la Cruz, George Sand, Gilka

Machado, e como o vêm fazendo Hilst, Calderón, entre tantas outras do passado e

do presente.

1.2 - O desejo feminino

Simultânea à origem da propriedade privada, podemos buscar uma

possível gênese da tentativa de submeter a mulher e seu desejo: ela é concomitante

ao interesse pela hereditariedade e ascendência, quando se concluiu que a certeza

sobre a paternidade só seria possível com a dominação masculina sobre a mulher e

com a sua fidelidade conjugal. A descoberta de que o homem também era

desejada.) Não obstante este senhorio requer a submissão do outro, escravização que se consegue
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responsável pela geração dos filhos reconfigurou a relação homem/mulher e os

papéis assumidos por ambos. Para a economia, esse controle sobre a paternidade

garantiu a perpetuação da propriedade privada nas mãos da descendência e a

reprodução da mão-de-obra. Para a sociedade patriarcal, o poder exercido pelo

homem sobre a mulher garantiu uma hegemonia de séculos, o que, no decorrer da

história do capitalismo, foi mais uma engrenagem na reprodução monogâmica dos

mecanismos sociais e econômicos. Através da leitura que Beauvoir faz de A origem

da família, da propriedade privada e do estado, de Engels, podemos confirmar

que as relações econômicas são responsáveis por reconfigurar as relações sociais e

políticas, já que essas são relações de poder, e quem está em situação de vantagem

econômica, sem dúvida alguma, é quem organiza os papéis:

"Enquanto o homem caça e pesca, a mulher permanece no lar.
Mas as tarefas domésticas comportam um trabalho produtivo:
fabricação dos vasilhames, tecelagem, jardinagem e com isso
ela desempenha um papel importante na vida econômica. Com
a descoberta do cobre, do estanho, do bronze, do ferro, com o
aparecimento da charrua, a agricultura estende seus domínios.
Um trabalho intensivo é exigido para desbravar florestas,
tornar os campos produtivos. O homem recorre então aos
serviços de outros homens que reduz à escravidão. A
propriedade privada aparece: senhor dos escravos e da terra, o
homem se torna também proprietário da mulher. Nisso
consiste 'a grande derrota histórica do sexo feminino'. Ela se
explica pelo transtorno ocorrido na divisão do trabalho em
conseqüência da invenção de novos instrumentos. 'A mesma
causa que assegurava à mulher sua autoridade anterior dentro
da casa, seu confinamento nos trabalhos domésticos, essa
mesma causa assegurava agora a preponderância do homem'.
O direito paterno substitui-se então ao direito materno." (apud
Beauvoir,1980, p.74-75, 1 v.)

O paradigma do pensamento oficial, que privilegia o masculino e ordena

as relações sociais, apropria-se de muitos elementos da sociedade e da cultura para

negando-lhe a autoconsciência, não a reconhecendo como uma igual, coisificando-a". (trad. minha)
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legitimar-se, a exemplo da ciência, da religião e das artes. O domínio da razão e dos

poderes masculinos na sociedade, em supressão ao princípio feminino

(Bourdieu,1999, p.19),18 encontra ecos nas instituições que regulamentam o sexo e

a sexualidade, como a escola, a família, os aparatos estatais. Essas instituições

regulamentaram também o discurso sobre o sexo, que, como afirma Foucault (apud

Magda,1994, p.13), desde a era vitoriana teve sua pedagogização entre mulheres e

crianças, na busca de direcionar o sexo apenas para a procriação.

As mulheres foram o principal alvo de um controle sistematizado:

através da negação da sua sexualidade, através da figura da prostituta como anti-

modelo feminino, entre outras práticas, foi que se conseguiu a defesa da mulher

virtuosa e casta, defendida pela Igreja e pelo Estado. A partir dessas e de outras

práticas, tais como a medicina - notadamente a psiquiatria -, a religião e a filosofia,

estabelece-se um controle rigoroso do corpo e da sexualidade, principalmente no

caso da mulher. É através de discursos contra o sexo, o prazer, o erotismo e a

prostituição que o discurso oficial consegue censurar o desejo erótico como

elemento natural, imanente à sexualidade humana, limitando-o à procriação.

A partir do século XVIII, a escola, através da educação formal e de

critérios que determinaram a solidificação de um perfil feminino ideal, começou a

modelar o comportamento feminino, como nos mostra Guerra (1995, p.71-72), com

relação à reforma educacional realizada por governos como o de Sarmiento, na

Argentina, no século XIX, o qual implantou as primeiras escolas para meninas:

18 O princípio feminino é aquele que, desde a antiguidade, foi responsável por criar a terra,
amadurecer os frutos, gerar a Vida, trazer a Morte, etc. Está relacionado à intuição, ao lado
esquerdo, à fragilidade, o baixo, o dentro, o outono e o inverno, o torto, o úmido e o escuro.
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“...en la creación de escuelas primarias y normales para niñas,
se propone educar a la mujer para que sea una mejor madre y
una eficiente dueña de casa. Por lo tanto, en los cursos
incluidos, se dio énfasis al manejo científico de las tareas
hogareñas (economía doméstica, planificación
presupuestaria, higiene y crianza científica del niño)
introduciendo la gimnasia para que fortaleciera un cuerpo
que así daría hijos más sanos a la patria." 19

Essa regulamentação não deixou espaço para que as mulheres

pensassem sua sexualidade e seu desejo. Quando abordava esses elementos,

tratava-os pela via do pecado, da defesa da castidade e da salvação da alma. Ela

também é responsável por traduzir e cristalizar o modo de pensar de um grupo

hierarquicamente superior, determinando como "melhor" o que este deseja.

À luz dos estudos de Foucault (1999) sobre a sistematização e verdadeiro

policiamento científico da sexualidade, começados no século XVII, vemos que o

sexo foi considerado, na sociedade capitalista industrial, unicamente como modo

de procriação, e a mulher, como instrumento para tal. Portanto, foi importante que

se estabelecesse um código de moral com relação ao sexo - e que esse código

vigorasse ao menos para a mulher, garantindo, dessa forma, a certeza sobre a

paternidade dos filhos da família monogâmica, defendida a partir de então:

"...foi na família 'burguesa', ou 'aristocrática', que se
problematizou inicialmente a sexualidade das crianças ou dos
adolescentes; e nela foi medicalizada a sexualidade feminina;
ela foi alertada em primeiro lugar para a patologia possível do
sexo, a urgência em vigiá-lo e a necessidade de inventar uma
tecnologia racional de correção. Foi ela o primeiro lugar de
psiquiatrização do sexo. Foi quem entrou, antes de todas, em
eretismo sexual, dando-se a medos, inventando receitas,
pedindo o socorro das técnicas científicas, suscitando, para

19 “... na criação de escolas primárias e normais para meninas, propõe-se educar à mulher para que
seja uma melhor mãe e uma eficiente dona de casa. Portanto, nos cursos dados, deu-se ênfase ao
manejo científico das tarefas domésticas (economia doméstica, planejamento familiar, higiene e
criação científica dos filhos) introduzindo a educação física para fortalecer um corpo que desse
filhos mais saudáveis à Pátria.” (trad. minha)
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repeti-los para si mesma, discursos inumeráveis. [...] A
personagem investida em primeiro lugar pelo dispositivo de
sexualidade, uma das primeiras a ser 'sexualizada' foi, não
devemos esquecer, a mulher..." (Foucault, 1999, p.114)

O rigor da regulamentação imposta sobre o sexo foi responsável por

coibir a relação da mulher com o seu desejo, com sua sexualidade. As casadas e as

não-casadas sofreram várias intervenções científicas, morais e taxonômicas, como

as da psiquiatria, a igreja, a educação formal e familiar para direcionar a mulher e o

seu corpo apenas para o casamento e a maternidade, eliminando do seu caminho

qualquer possibilidade de sentir desejo e deixá-lo vir à tona.

Contraditoriamente, as tentativas de taxonomizar, categorizar, submeter

e excluir a sexualidade feminina não conseguiram fazer com que fosse homogênea

a representação da mulher como ser assexuado e sem vontade própria. Temos que

reconhecer que o desejo é imanente ao ser humano: independe do sexo, do gênero.

O desejo nasce com a mulher, já que aquele, em primeira instância, é pulsão sexual

que orienta para a reprodução da espécie e da Vida; dessa forma, todos o

vivenciam. Mas não é esse desejo fisiológico que nos interessa, já que ele passa pelo

filtro da psique humana e, portanto, se realiza como sensações vivenciadas,

recebidas e dirigidas a outro ser humano, apoiando-se no corpo, mas sendo

marcado pela sensibilidade. Apesar de coibido pela igreja e pela cultura, o desejo

feminino sempre esteve presente na história das mulheres, manifestando-se nos

versos de amor e erotismo, que escreviam as monjas nos conventos, ou nas poções

mágicas das feiticeiras, num gesto de emancipação política e cultural frente ao

poder central masculino.
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As mulheres que se recusaram a cumprir os desígnios da maternidade e

do casamento, em outros tempos (a exemplo a Idade Média e do México colonial),

ou escolhiam a clausura dos conventos - onde, ao menos, lançavam mão de uma

intelectualidade que a vida religiosa podia proporcionar-lhes -, ou se tornavam

feiticeiras, que foram perseguidas por se recusarem à clausura do casamento e dos

conventos, trilhando caminhos proibidos pelo Cristianismo e pela sociedade - e

laicos - em busca de conhecimento. Podemos citar Sor Juana Inés de la Cruz e sua

escolha pela vida de clausura em troca de imersão intelectual entre os livros e o

saber, como exemplo de tantas outras mulheres, cujos escritos não foram

registrados pela história oficial e foram perseguidos e condenados pelo poder de

fogo do Malleus Maleficarum.20

Devemos insistir que o desejo feminino foi abordado, primeiramente,

pelo homem, de modo a manipulá-lo - bem como a mulher -, segundo seus

interesses, como já havíamos afirmado anteriormente. Publicamente, interessa

discutir, o desejo feminino foi expresso em textos escritos e exposto por homens

sob a ótica masculina, ou seja, imbuída de juízos de valor masculinizantes. O desejo

feminino foi (e, em muitos casos, ainda é) considerado coisa ilícita, pelo menos no

tocante à exterioridade da vida pública, no texto literário, ainda que ele esteja

presente desde a Antigüidade clássica em textos de mulheres, como foi o caso de

Safo:

"...En la escena social, la inscripción textual sobre las
pasiones del cuerpo aparece mediado por un discurso
represivo, como un discurso vedado, o un lenguaje ocupado
por la mirada y el monitor de imagen masculino. (...) Pero no

20 Livro que foi peça-chave na perseguição às bruxas nos anos da Inquisição. Publicado em 1848,
levou centenas de milhares de pessoas às fogueiras, por crimes de bruxaria e heresia.
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cabe duda que desde la Antigüedad se conocen los signos de
la obscenidad, del erotismo y de la pornografía en la escritura
de mujeres. Este es un topos frecuente en algunas culturas."21

(Zavala, 1998, p.160).

Modernamente, para a Psicanálise, o desejo feminino está posto como

uma falta, uma ausência do falo, ainda não deixando de existir a dicotomia que

restringe a mulher à porção negativa, obscura, às vezes imperfeita do masculino. O

desejo da mulher está colocado como um espaço vazio, para o qual só há sentido se

há o Um, oposição binária ao Outro, representado pela mulher. Essa noção do

Outro nos faz entender as relações estabelecidas na sociedade, já que essa

dicotomia do Um/Outro se apóia nas mesmas relações de poder que estabelecem o

homem como supremacia.

Simone de Beauvoir, em O segundo sexo (1949), afirma que um

problema existente na avaliação que a Psicanálise faz da mulher é tê-la pensado a

partir do homem, como seu equivalente "mutilado". A ausência do falo é

considerada por Beauvoir (1980, p.69, 1 v.) como "anatômica", um elemento que

não deve ser preponderante na relação estruturadora das identidades. "Assim como

não basta dizer que a mulher é uma fêmea, não se pode defini-la pela consciência

que tem de sua feminilidade; [ela] toma consciência desta [feminilidade] no seio da

sociedade de que é membro".

Seguramente, essa tomada de consciência sempre causou temor às

instituições responsáveis pela manutenção da vida em sociedade, da família, da

21 "No cenário social, a inscrição textual sobre as paixões do corpo aparece mediada por um discurso
repressivo, como um discurso vedado, ou uma linguagem ocupada pelo olhar e o monitor de
imagem masculino. Mas não resta dúvida de que desde a Antigüidade se conhecem os signos da
obscenidade, do erotismo e da pornografia na escritura de mulheres e esse é um topos freqüente em
algumas culturas." (trad. minha)
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religião, da moral, da lei. O poder central masculino, hierarquicamente superior ao

da mulher, viu-se ameaçado por uma economia do desejo que partia de um ponto

em que sempre se tentou manter o silêncio e que começou a ameaçar mudar as

estruturas profundas das relações de poder. É sobre essa intervenção realizada pelo

sujeito declarado do desejo que nos propomos discutir, intervenção essa

responsável por mudanças nas relações sociais da forma como estavam

majoritariamente estabelecidas em nossa sociedade.

1.3 - Intervenção política e erotismo

Me bastaría contigo
para organizar cruzadas contra

la
muerte.

Teresa Calderón

A Modernidade dessacraliza o corpo: a eclosão do erotismo promovida

pelos artistas dessa época põe em evidência os corpos, mãos deslizantes, um olhar

que revela o inaudito. A concepção do homem como ser livre liberou também o seu

corpo do discurso autoritário que o considerava como instrumento para a salvação

da alma. Essa concepção de liberdade estava, e está, relacionada à consciência de

que cabe ao ser humano decidir sobre seu destino, modificá-lo e construir sua

própria história. Trata-se de uma consciência política, ciente do seu papel pessoal

na transformação não só da(s) existência(s) pessoal(is), mas também do conjunto

da sociedade. A consciência política opera sobre a liberação do erotismo e vice-

versa, reconhecendo que é através do corpo e de sua dessacralização que se pode

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


39

modificar a existência do ser humano e as relações entre as pessoas, o que podemos

constatar com os versos de Calderón "Me bastaría contigo/para organizar cruzadas

contra la muerte".

A partir do século XIX, a contribuição do Materialismo Histórico com a

sua reivindicação à igualdade, seja em relação à classe assim como ao sexo e raça,22

e também, atualmente, dos estudos culturais com a luta pelo reconhecimento da

diferença, é importante no sentido de entender como a tomada de consciência dos

sujeitos históricos modificou e vem modificando a vida em sociedade nesse último

século. As mulheres, assim como outros grupos de minorias, identificando-se como

sujeitos históricos e políticos, reconhecem-se como interventores nas relações

sociais, culturais, políticas e econômicas, fazendo reivindicações de direitos que

entendem como seus; e lutando por eles. Nesse sentido, as revoluções sociais foram

fundamentais para a nova configuração das identidades femininas que

encontraremos em meados do século XX, já que as mulheres se reconhecem como

realizadoras na acumulação do capital e na organização de relações mais amplas

dentro da sociedade:

"Através da determinação de sua força de trabalho como
mercadoria, a mulher encontra a possibilidade típica da
formação social capitalista de se realizar objetivamente no
mundo exterior, de mediar o enriquecimento do seu eu pelo
outro objetivo, de efetivar, enfim, por meio daquela dualidade
de que fala Simmel, a ampliação e a integração do eu. De
outra parte, a sociedade de classes privou a mulher da
igualdade com os homens, discriminando-a não somente de
fato, mas também no plano formal do direito, quando foi ela
própria que, pelo recurso à técnica e à máquina, eliminou,
antes que qualquer outra sociedade o fizesse, uma real

22 Apesar de que a igualdade entre sexos foi um ponto que deixou a desejar na configuração dos
estados socialistas, pois o machismo não é um traço econômico e, sim, cultural, mais difícil de ser
modificado.
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desvantagem do elemento feminino em face do masculino: a
da força física."(Safiotti, 1979, p.68)

Todos esses fatos têm relação direta, ou indireta, com a reconfiguração

do desejo feminino e da relação entre ele e as identidades. Todos contribuíram para

o novo momento que a mulher teve - e tem - diante de si: reconhecer-se como

sujeito de seu desejo e realizadora de uma economia erótica. As relações com

esse(s) desejo(s) mudam de acordo com os modelos de sociedade que há diante de

si, também por causa do momento histórico e das vivências pessoais de cada

indivíduo; por isso, podemos falar em identidades e desejos, assim, no plural.

Os textos femininos, além das temáticas tidas como “femininas”,23

corroboradas e incentivadas pela cultura patriarcal, trazem inquietações históricas

sobre os espaços em branco das trajetórias da mulher. Essas lacunas construídas

pelo silêncio trazem projetos, entre outros, de (re)apropriar-se do seu corpo e do

seu desejo, entendendo-os como espaços de intervenção na sociedade, na vida

política e cultural. Escrever sobre esse desejo passa a ser exercício tão vital quanto

reivindicar o direito de senti-lo: eis o lugar em que o desejo feminino e a literatura

se dão as mãos para construir uma nova história das mulheres; diferentemente do

que se tinha antes, essa é uma narrativa que parte delas e que narra sua trajetória,

suas "verdades". Elas assumem, ao escrever, um papel interventor, capaz de

transformar as relações genéricas, pois seus discursos instauram novos espaços de

expressão para a mulher.

Assim, a proposta amorosa é, também, política, já que a relação homem-

mulher pode estabelecer-se lado a lado a uma outra experiência: a de transformar a
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realidade em que vivem e de serem parceiros contra a morte, como nos mostra a

epígrafe "Me bastaría contigo/para organizar cruzadas contra la muerte".

Mas mesmo com a equiparação e "reconhecimento" de alguns direitos

políticos, sociais e poucos direitos econômicos - como o direito ao voto, a exercer

cargos públicos, ao exercício da maternidade concomitante à vida profissional,

entre outros - a sexualidade ainda não foi encarada em pé de igualdade entre

homens e mulheres. Mesmo porque o reconhecimento de direitos não representa

uma garantia de que eles sejam respeitados pelo conjunto da sociedade, ou que

sejam considerados legítimos. Muitas vezes, os direitos das mulheres são

considerados favores políticos. Principalmente porque a mulher ainda enfrenta

dupla jornada de trabalho e, apesar de representar metade, ou mais, da força de

trabalho em muitos países, ainda convive com salários que, às vezes, não chegam a

50% dos salários do homem, pela mesma função desempenhada. Ainda se educam

os "meninos" de maneira diferente de como se educam as "meninas", e, entre essas

duas categorias, ergue-se uma muralha dicotômica, construída com muitos dos

binômios que vêm há séculos dando mais poder e destaque aos seres do sexo

masculino, o considerado gênero hierarquicamente superior, destinando à mulher,

tradicionalmente, o papel de objeto do desejo do homem.

Para falar sobre desejo, as mulheres já rompem com uma condição -

feminina - imposta a partir da sociedade patriarcal e dos valores sobre o que é ser

mulher.24 Entretanto, com o texto erótico, a mulher visa a assegurar para si o

23 A subjetividade, o sentimentalismo, os temas domésticos, como o casamento, a maternidade, a
vida conjugal, são temáticas consideradas “femininas” e pensava-se que a escrita feita por mulheres
seria unicamente capaz de abordá-las, já que à mulher foi imposta a vida privada.
24 São interessantes as noções dadas pela Igreja através das cartas escritas pelos Papas às jovens. Cf.
Safiotti, 1979. p.90.
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direito a uma existência diferente, já que o discurso erótico é uma contra-palavra

do discurso oficial, o qual regula a procriação da família nuclear burguesa (Zavala,

1992, p.159). Esse é um desejo que, muitas vezes, nasce sufocado, encontrando a

sua realização nas relações secretas, no casamento ou na promiscuidade - essa

última termina por funcionar, muitas vezes, como uma resposta contraventora a

um sistema que reprime e pressiona a mulher, pois ela vai de encontro aos padrões

sociais e morais, negando-os. Desde o estabelecimento da propriedade privada, as

relações extra-conjugais eram uma resposta ao domínio e à poligamia do homem:

"nessa família a mulher é oprimida. O homem, reinando soberanamente, permite-

se, entre outros, o capricho sexual: dorme com escravas ou hetairas, é

polígamo"(Beauvoir, 1980, p.75, 1v.). Desde essa época remota, a mulher foi capaz

de dar respostas ao jugo masculino e de estabelecer situações de soberania

próprias.

A escrita erótica feita por mulheres parte do próprio reconhecimento

delas como sujeitos políticos capazes de intervir no curso dos acontecimentos, nas

relações sociais, políticas, econômicas e culturais. Quando se reconhece como

sujeito, em supressão ao seu papel de “objeto” do desejo masculino, a mulher busca

direitos sobre seu corpo e sua sexualidade e, também, de poder expressar o seu

desejo. Ele funciona, em nossa abordagem da poesia de Hilst e de Calderón, como

um desejo consciente de transformar as estruturas/relações de poder da sociedade

patriarcal. Parte em busca de uma linguagem que também seja capaz de expressar

um erotismo novo25 e que proponha modificações das relações genérico-sexuais

25 Trata-se de um erotismo novo, se considerarmos a representação oficial do erotismo vivenciado
pela mulher, e não que a mulher só o sinta contemporaneamente ou que ele se tenha modificado.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


43

como as conhecemos. A escritura erótica deve ser fiel à experiência sexual feminina

da forma como ela é vivenciada pela mulher, e à forma como essa

vivência/experiência circunscreve-se na situação mais ampla da mulher na

sociedade (Cuadra, 1999, p.1).26

Reconhecer-se como sujeito do seu próprio desejo pode significar

ganhar uma autonomia que lhe foi negada por muito tempo, o reconhecimento de

que a liberdade sobre o corpo e o desejo representa ser livre para pensar e poder

expressar-se. A mulher deixa de ser pensada pelo e para o desejo masculino e passa

a dizer sua existência, tentando exprimir a condição feminina para além do que já

foi /está dito. Uma das maneiras encontradas para tal intento foi a de

"desrepressão" do corpo, passando-se a considerá-lo elemento fundamental para a

expressão erótica.

O desejo passa pelo corpo e elege certas partes como receptáculos dos

signos eróticos; cabem bem as partes inusitadas que, em seu contexto original, não

imaginaríamos como elementos eróticos, pois não há referência direta aos órgãos

genitais; costuma-se, muitas vezes, travesti-los, como nos versos de Hilst: "um

desvanecimento trêmulo de avencas", "um caracol de fogo", "pulsas como se fossem

de carne as borboletas": o erotismo se inscreve na oposição semântica que existe

entre a carne humana e a matéria de que são feitas as borboletas, entre as imagens

da natureza e o desejo.

Os enunciadores sobre o corpo e o erotismo se apóiam numa linguagem

dividida entre o público e o privado, o nominável e o indizível. Aqui surgem as

metáforas, as linguagens secretas, dissimuladas. Essas maneiras de dizer o desejo,

26 http://www.ucm.es/info/especulo/numero16/tunombre.html
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marcadas pela divisão dos espaços determinados ao homem e à mulher,

respectivamente o público e privado, estão em negociação com a cultura oficial ao

transitar entre espaços legítimos e proibidos, entre o dito e o interdito. Esses

discursos opõem-se a um estereótipo que dita uma abordagem do corpo feminino e

dos impulsos eróticos como não pertencentes à mulher, opondo-se também ao

"discurso social (que) es un imperativo a la represión, incluso a la capacidad de

desear"27(Zavala,1992, p.173). A afirmação do ser humano como sujeito passa pelo

reconhecimento do corpo como instrumento de intervenção, como forma de se

colocar e de discutir todas as manifestações a partir das relações entre os corpos:

"Una de las formas primordiales de la conciencia de clase es la afirmación del

cuerpo, este conocimiento se reconoce en el cuerpo y la sexualidade de las clases

explotadas en la modernidad".28(Zavala, 1992, p.175).

Diferentemente da pornografia, que tem um caráter político de controle

dos corpos e dos discursos sociais, o erotismo visa a uma liberação do indivíduo e

do seu potencial criativo. O erotismo é criado e recriado, é criatura e criador.

Através do erotismo, e graças a ele, reivindicações das mais diversas são feitas: a

busca de um discurso, de um espaço, do reconhecimento da sua realização política

e econômica dentro da sociedade. O erotismo, diferenciando-se da sexualidade que

visa apenas à reprodução, ganha um status parecido ao da poesia: "A relação da

poesia com a linguagem é semelhante à do erotismo com a sexualidade. Também

no poema - cristalização verbal - a linguagem se desvia do seu fim natural: a

27"discurso social (que) é um imperativo à repressão, inclusive à capacidade de desejar " (trad.
minha)
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comunicação."(Paz, 2001, p.13). Essa irmanação com a poesia nos permite pensar o

erotismo como um elemento textual e político que propõe a construção da

liberdade, seja ela a do sentir, conquistar e/ou ser.

Esse discurso erótico toca em muitos pontos de uma realidade em que

se apóia e está instalado o eu-poético: seja a natureza, ou um quarto, uma sala

triste, ou a história política de seu país. Nesses contextos, propõe-se a busca de

uma nova existência, a luta contra todo tipo de opressão - a morte, a ditadura

militar - ou a tentativa de se estabelecer uma relação homem/mulher na qual haja

sentimentos verdadeiros; e eles possam ser ditos, independendo do sexo desse

interlocutor. Esses pontos de apoio com a realidade são a intervenção do eu poético

sobre aquela, já que o erotismo é elaborado a partir da existência do corpo, e este

tange a realidade. Essa intervenção conta com o apoio - ainda que mudo ou

inconsciente - do amante: é através do diálogo amoroso que sabemos que o eu

poético não está só, ou que, ao menos, tenta estabelecer conexões com o mundo

que lhe rodeia, seja através da figura do amante, seja num discurso que fala do seu

amor, da liberdade e da realização dos sentimentos.

28"Uma das formas primordiais da consciência de classe é a afirmação do corpo, esse fato se
reconhece no corpo e na sexualidade das classes exploradas na modernidade" (trad. minha)
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CORPO: LOCUS DO EROTISMO, DA POESIA E DA POLÍTICA

Nosso primeiro contato com o mundo é através do corpo: tocamos com

as mãos, balbuciamos sons inintelegíveis, levamos à boca o que quer que nos

pareça prazeroso ao tato ou ao olhar. Descobrimos e percebemos o mundo, as

sensações, tudo que há, pelo corpo. Intermediador da relação entre sujeito e Vida, é

também através dele que as relações sociais, culturais e políticas vão sendo

construídas ao longo da nossa existência. Somos, a priori, um corpo que fala,

pensa, se locomove de um lugar a outro, ama. E o corpo responde a demandas da

existência; molda-se aos processos aos quais é submetido.

Não é à toa que somos representados, pela cultura oficial, como corpos,

e que se tenha associado ao texto características corporais, apesar dessa

representação ser biologizante, definidora dos seres humanos como "macho" e
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"fêmea", associando-os a um esquema dicotômico que privilegia o masculino

visando a sobrepujar o feminino, sem sequer observar que as diferenças se dão no

bojo da cultura e da vida em sociedade. Fala-se de um "texto feminino" como

aquele escrito pela mulher, marcas do corpo da mulher, subjetividade do sexo

feminino. Ainda que um texto não traga registradas em si, a priori ou a posteriori,

essas marcas da autoria, nossa sociedade insiste em mencioná-las, insiste no

discurso feminino como fragilidade e no qual "lo masculino es sinónimo de

trascendencia mientras el femenino permanece en la imanencia"29(Guerra,1995,

p.144). Nossa cultura está atrelada aos conceitos de sexo e de gênero e, dessa

forma, recebe as representações do corpo: "vêm de um homem ou de uma mulher?"

é a pergunta que primeiro se faz ao se receber um texto. A partir da(s) resposta(s)

se parte para a análise de como se dá a relação entre a escrita e a representação da

realidade guiada pelo sistema genérico-sexual, com um olhar moldado por esse

sistema e sob perspectivas cristalizadas em relação ao que pode produzir uma

mulher ou um homem. Dessa forma, fecham-se as possibilidades de defrontar-se

com o inesperado, com o elemento surpresa, pois essa perspectiva de leitura e

recepção crê numa essência feminina. Se uma mulher apresenta elementos, em sua

escrita, diferentes dos esperados pela cultura oficial, seu texto é considerado

"masculino" ou "transgressor".

Interessa-nos analisar como os versos de Hilst e de Calderón subvertem

a expectativa já cristalizada na/pela cultura sobre a escrita considerada feminina.

Há um horizonte de expectativas cristalizadas em nossa sociedade sobre as

características que carrega o texto da mulher, e também o que esse texto não pode

29"o masculino é sinônimo de transcendência enquanto o feminino permanece na imanência". (trad.
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ou não deve conter. É como se a categoria "mulher" fosse uma unidade

indissolúvel, já que não se considera a pluralidade de grupos, mulheres, textos e

intervenções. Talvez esse fosse o objetivo dos idealizadores do discurso oficial que,

ao longo de séculos, criaram maneiras de submeter a mulher, domesticá-la,

cercear-lhe os caminhos e impedi-la de ser realizadora de seus próprios textos e de

outros trabalhos de criação artística, o que também vivenciaram os negros, os

indígenas, os homossexuais e outras minorias que estão, atualmente, buscando o

reconhecimento da sua diferença e dos seus espaços de enunciação.

A experiência poética passa, inevitavelmente, pelo corpo. O sentir, o

pensar, os prazeres que se descrevem, o amor, a fúria ou o desejo que se sentem,

todos são experiências, primeiramente, corporais. O mundo é absorvido pelos

sentidos, numa realização primitiva de captura da Vida, ainda que passe pela

sensibilidade humana; realização essa que ganha um caráter mais elaborado

quando passa pelo filtro da psique, traduzindo para o texto poético, racionalmente,

uma experiência que se sabe sensorial, física e emocional. Por isso, a relação

pertinente entre erotismo e poesia. Ambos capturam a vida através dos sentidos e a

modificam. Paz (2001, p.12) afirma: "A relação entre erotismo e poesia é tal que se

pode dizer, sem afetação, que o primeiro é uma poética corporal e a segunda uma

erótica verbal". É também através de Paz (2001, p.13) que podemos apropriar-nos

do conceito de erotismo como "metáfora da sexualidade". Temos, então, uma

sexualidade transfigurada, suave, sutil, ou forte, viva, intensa. Novamente, o corpo:

o erotismo passando pelo corpo, transformando o sexual em poético.

minha)
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Ele também é guardião das experiências históricas e pessoais,

conservando-as em suas marcas e, outras vezes, usando distintas memórias para

guardá-las, papel importantíssimo do texto literário, das artes em geral, da

História. Esse registro de experiências dá ao corpo o status de guardião da(s)

memória(s), como o faz a Literatura. Ele passa, então, a contar com a literatura

para a preservação daquilo que se viveu; o "texto" produzido pelo corpo se

transforma em texto escrito, memória perene que o tempo demandará mais esforço

se quiser apagar, espaço de realização e de força criadora.

Capítulo II -

O erotismo-cintilância de Hilda

Hilst
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Autora de diversos livros em prosa, poesia e teatro, Hilda Hilst iniciou

seu "trabalho" - como a própria autora prefere referir-se aos seus mais de trinta

livros publicados, afirmando que "nem falo 'minha obra' pois acho pedante"(Hilst,

1998, p.37) - com o livro de poemas Presságio, publicado em 1950. Daquele tempo
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até agora, percorreu uma longa caminhada de realizações literárias consideradas,

pela crítica especializada, de alta qualidade e valor. Conhecida e reconhecida no

Brasil e no exterior pelo público e pelos estudiosos da literatura - especialmente na

Itália, com a publicação do seu Il quaderno rosa di Lori Lamby, e França, onde a

editora Gallimard publicou dois de seus livros, Contes sarcastiques e L'obscène

madame D suivi de le chien - e vencedora de sete prêmios nacionais (incluídos os

três gêneros cultivados pela autora), tem, segundo as palavras de Anatol Rosenfeld,

a raridade de ser como poucos escritores que, no Brasil e no mundo, cultivam "os

três gêneros fundamentais da literatura - a poesia lírica, a dramaturgia e a prosa

narrativa - alcançando resultados notáveis nos três campos" (apud Hilst,1970,

p.10).

A discussão sobre o lugar que a produção hilstiana tem na literatura

considerada canônica e sua recepção pelo público são, sem dúvida, um elemento-

chave para compreender o papel ímpar que pode desempenhar a arte numa

sociedade. A produção hilstiana é capaz de propor mudanças às bases da sociedade

na qual vivemos, alterando-as, mas para essa análise teríamos que nos adentrar em

discussões, tais como o número de leitores que há em nossa sociedade,

analfabetismo, poder aquisitivo da população, mercado editorial, etc.

Neste momento, interessa-nos investigar o espaço de discussão e

reflexão que a poesia de Hilda Hilst pode ampliar, com seus versos que falam de

amor, erotismo e da relação homem-mulher, ainda que seja, por hora, restrita a um

pequeno grupo que a lê.

Partindo da leitura da sua antologia Do desejo (1992) e utilizando os

estudos de gênero como base teórica e crítica, propomos uma leitura do erotismo
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que há nos versos da autora, entendendo que eles atuam como uma forma de

intervenção/realização política. O livro está dividido em sete partes, a saber: Do

desejo, Da noite, Amavisse, Via espessa, Via vazia, Alcóolicas e Sobre a tua

grande face. Entre temas como a morte, a busca de Deus, a relação com o fazer

poético, a loucura, podemos vislumbrar, cintilante, o desejo. Não é à toa que ele dê

título à obra, pois o erotismo impregna os versos da poeta. Podemos afirmar que,

em sua obra, esse é um tema que se torna topos, a partir da publicação, em 1974, de

Júbilo, memória, noviciado da paixão, no qual o desejo se cristaliza como centro

gravitacional da produção hilstiana, como afirma Nelly Novaes Coelho (1998, p.74):

"No plano do pensamento ou das idéias, o instinto sexual já
não corresponde apenas a uma função orgânica específica,
independente das demais opções ou atos da existência
cotidiana, mas sim a algo infinitamente mais vasto e profundo
do que aquilo que se entende vulgarmente por função sexual.
É nessa ordem de idéias que se inscreve o motivo polarizador
da poesia hilstiana a partir de Júbilo, memória...: o Erotismo,
no alto sentido filosófico do termo - a experiência da
comunhão plena eu-outro que, partindo do corpo, atinge as
raízes metafísicas do ser e o faz sentir-se participante da
totalidade."

Pretendemos mostrar que a escrita hilstiana pode ser lida como uma

representação do desejo feminino que questiona os papéis genéricos estabelecidos,

partindo de uma perspectiva em que sujeito e objeto do desejo se confundem, e, se

antes havia papéis definidos, estes têm seus contornos apagados ou fundidos. Os

consensos sobre o erotismo, cristalizados na cultura - segundo papéis pré-

determinados -, desfazem-se mediante a poética hilstiana, já que vemos como, ao

afirmar o seu desejo, o eu-poético nega o lugar de objeto que lhe é assinalado pela

cultura patriarcal, num desafio histórico: sou sujeito.
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Outro aspecto que nos cabe ressaltar é que, ao enunciar seu desejo, o eu

poético se circunscreve no âmbito político, pois se trata de uma nova relação

mulher/desejo, o que faz com que repensemos seu lugar na ordem sócio-política e

cultural, a começar pela relação amorosa - uma nova relação mulher/homem, a

qual é reivindicada como espaço de igualdade e autonomia, desfazendo-se os

binômios cristalizados sobre as relações genéricas.

Quase sempre associado à luz, elemento que a cultura oficial relacionou

ao masculino, em contraposição à sombra ligada ao feminino, o desejo nos é

apresentado sob um olhar renovador, e, nos deparamos com o modo diverso como

a autora aborda um tema que quase sempre foi censurado pela sociedade

patriarcal: o desejo feminino,

"...porque a la mujer se la ha reducido siempre a naturaleza,
con lo que ello tiene de determinismo y condena. Desde la
consideración, no únicamente encontrable en el Levítico, de
impureza en el tiempo de la menstruación, a la maldición del
'parirás a tus hijos con dolor'. Reducción a mero receptáculo
reproductor que la desentraña de sí misma para convertirla
en accidente abstracto de la perduración de la especie"30

(Magda, 1994, p.144).

A análise dos versos de Do desejo nos propiciam o contato com a

desmitificação desse elemento e, também, uma possível confrontação entre ele e a

realização política de que trataremos.

30 "...porque a mulher sempre foi reduzida à natureza, com o que isso tem de determinismo e
condenação. Da consideração, encontrada não só no Levítico, de impureza no tempo da
menstruação à maldição do 'parirás teus filhos com dor'. Redução a mero receptáculo reprodutor,
que a separa de si mesma para convertê-la em um acidente abstrato da perpetuação da espécie".
(trad. minha)
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2.1 - A escrita-reflexão de Hilda Hilst:

Para abordar a poesia hilstiana e, nela, a relação entre política e

erotismo, faz-se necessário deslizar nosso olhar sobre a forma de escrita da autora.

Ela traz em si, além da riqueza de vocábulos e de uma erudição de quem leu - e lê -

filósofos (Husserl, Wittgenstein, Kierkgaard, para citar alguns), poetas e escritores,

como Camões, Jorge de Lima, Joyce, Beckett, um cuidado e uma obstinação em

trabalhar cada palavra, cada frase ou verso. Seus textos trazem, além de temáticas

como a morte, o amor e a loucura, uma reflexão constante sobre o ato de escrever e

a linguagem: "Alguns poemas são reelaborados várias vezes, outros encontram sua

forma, ritmo e musicalidade nas primeiras versões. [...] A seqüência dos poemas

que compõem um livro geralmente é trabalhada até a exaustão. [...] O processo

criativo exige reelaboração da linguagem e experimentação", afirma Cristiane

Grando (2001, p.22-23). Essa elaboração e acuidade podem ser observadas ao

longo de toda a obra hilstiana, seja na poesia, na prosa ou no teatro.

A prosa hilstiana, em sua fase chamada pornográfica, busca questionar o

que se tem como "literatura de boa qualidade", como textos que são bem recebidos

pelo mercado editorial e pelo público, ao mesmo tempo em que provoca o gosto

pela garimpagem vernacular, cultivando-o. No tocante à essa literatura, Alcir

Pécora levanta uma série de vocábulos utilizados pela autora para descrever os

órgãos sexuais na sua trilogia pornográfica, e afirma:

"Simplesmente não é crível que alguém interessado em
excitar os afetos sensuais do leitor detenha-se em compor
uma tão recôndita coleção de palavras obscenas, como ela o
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faz; que alguém que empregue variedade tão bizarra de
termos para designar três sítios fisiológicos, mais do que
sexuais, possa estar mais interessado em explorar os efeitos
dos hormônios que os do vernáculo."(Pécora, 2001, p.17).

O uso exaustivo de palavras consideradas vulgares, segundo Pécora,

obedecem a uma busca do imaginário popular e da representação que ela faz dos

órgãos sexuais. Trata-se de uma reflexão cuidadosa sobre as maneiras como se

pode valer da linguagem para a representação da realidade. Para confirmar isso,

basta observar o vocabulário

"...que Hilda aplica ao órgão sexual feminino: 'cona biriba
rosa xiruba xerea tabaca mata perseguida xereca pomba
cabeluda prexeca gaveta garanhona vulva choca xirica pataca
caverna gruta fornalha urinol chambica poça xiriba Maldita
brecheca camélia bonina nhaca petúnia babaca ´os meios`
crica' (...) Para o masculino, não tem menos copiosidade de
registros: 'bagre mastruço bastão quiabo rombudo gaita taco
ponteiro sabiá malho verga mangará ´um não sei quê` cipa
farfalho chourição picaço cipó estrovenga toreba besugo
porongo envernizado mondrongo trabuco bimbinha fuso
mango manjuba pau-barbado chonga vara ganso'. Para a
terceira região, comum aos dois sexos, o vocabulário de Hilda
é, também, prolífico: 'anel rosquinha buraco rebembela
rodela ´o meu` pretinho of oiti prega rosquete aro regueira
cifra mucumbuco ó mosqueiro roxinho pregueado botão
borboleta cibazol jiló cabo bozó besouro chibiu furo porvarino
figo babau'."(Pécora, 2001, p.17)

dentro de um texto que não visa a atender simplesmente a um apelo comercial, mas

que passa pelas constantes elaboração e reelaboração da linguagem, o que, no caso

dos textos hisltianos, também atende a uma preocupação com vocábulos precisos, a

uma conjunção entre forma e sentido. Trata-se de uma eloqüência que quer ser

alcançada em qualquer tema ou gênero, de uma precisão que só um bom autor

poderia alcançar ou esmerar-se à sua procura.
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A experiência lingüística com a prosa hilstiana seria, assim, a

experiência de uma elaboração exaustiva da linguagem, sem possuir,

primordialmente, uma intenção de desvendar a experiência sexual humana, ainda

que proponha a relação entre o imaginário popular e a sexualidade. Dista muito do

que se considera realmente pornografia, pois "la pornografía es un discurso

monológico y pone el acento en el dominio, la autoridad y el control sobre los

cuerpos y los destinos. [...] La pornografía se concibe como una práctica sistemática

de explotación y subordinación basada en las diferencias sexuales que afecta muy

directamente a la mujer." (Zavala, 1992, p.161-165).31 Em contrapartida, sua

expressão do erotismo na poesia visa, mais claramente, a um espaço de discussão

sobre a sexualidade humana, o amor; a um discurso que dê mostras da experiência

erótica feminina, espaço que também é de realização pessoal, política e cultural.

Não deixa de haver uma elaboração lingüística e estética, mas então já não se trata

apenas da rica pesquisa vocabular sobre as genitálias humanas, senão da relação

entre erotismo e poesia:

"Toma-me. A tua boca de linho sobre a minha boca
Austera. Toma-me AGORA, ANTES
Antes que a carnadura se desfaça em sangue [...]
Tempo do corpo este tempo. Da fome
Do de dentro. Corpo se conhecendo, lento,
Um sol de diamante alimentando o ventre,
O leite da tua carne, a minha
Fugidia."

(Hilst, 1999, p. 46).

31"a pornografia é um discurso monológico, que dá destaque ao domínio, à autoridade e ao controle
sobre os corpos e os destinos. [...] A pornografia é concebida como uma prática sistemática de
exploração e subordinação baseada nas diferenças sexuais e afeta muito diretamente a mulher"
(trad. minha)
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A partir do trecho do verso "toma-me", o eu-poético oferece os versos do

poema ao amante; se vamos mais além , vemos o apelo: toma meu corpo. O eu-

poético se abre no oferecer-se ao outro, ao mesmo tempo em que há um processo

de auto-conhecimento, "...corpo se conhecendo, lento".

Em outros poemas, vemos que a escrita hilstiana revela também uma

preocupação social, questionamentos sobre as mazelas humanas, tomando os

espaços do texto para refletir - e chamar a refletir - sobre essas mazelas. Em

entrevista ao Jornal do Brasil, em 1989, Hilda afirmou: "Escrevi peças de teatro

entre 1967 e 1968, obedecendo ao desejo de participar politicamente, como uma

maneira de reagir à repressão"(Hilst, 1989, p.4). Citando a autora, Grando diz:

"Assim como suas personagens, Hilda escreve 'para pensar o homem', como ela

própria afirma em seus manuscritos."(Grando, 2001, p.23). Essas afirmações

caracterizam o que nos interessa na poesia da autora, que é o lugar para pensar a

situação da mulher como realizadora do seu erotismo e da possibilidade de

repensar a relação amorosa e política.

Tendo como ponto de referência o ideal de mulher e de escrita feminina

para a sociedade patriarcal, podemos afirmar que, em sua escrita, estampa-se uma

mulher distinta desse ideal. A escrita parte dela, na tentativa de descrever a

experiência feminina e suas vivências. A linguagem poética serve, pois, a este fim:

ter, como um dos seus centros, as inquietudes e questionamentos femininos

contemporâneos, os quais se deparam com o corpo, o desejo, a vontade de

modificar a relação com o seu parceiro, o seu lugar no mundo.

Podemos pensar, na poesia hilstiana, em uma erótica feminina

redimensionada, segundo uma linguagem que não passa pelo tom sexual apelativo
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dos textos a que Cuadra32 (1999, p.4) denomina “anatômicos”. Capaz de dizer uma

erótica feminina e subversiva, ela se utiliza de “uma linguagem poética cheia de

imagens sensuais e sexuais que, em conjunto, propõem uma nova expressão da

experiência sexual feminina”.

Essa expressão é possível pois, segundo Moix (1992, p.200), não existe

uma linguagem erótica cristalizada e pronta, mas, sim, signos que atendem a um

erotismo que se constrói a partir de si mesmo e para si mesmo: "El erotismo no

hace referencia unívoca al mundo de las cosas, al referente, sino a la realidad de la

ficción que él mismo crea por medio del lenguaje, es decir, hace referencia a la

irrealidad."33 Assim, temos a irmanação entre erotismo e poesia, na qual

vocábulos/imagens inusitados são empregados para falar de desejo: "Pulsas como

se fossem de carne as borboletas."(Hilst, 1992, p.18).

2.2 - O erotismo-cintilância de Hilda Hilst:

Recorrente na poesia de Hilst é a imagem da luz como elemento que

clareia caminhos, ela é, também, imprescindível para os espelhos, para que a

imagem do amante e do eu-poético se formem. O espelho está presente em vários

de seus versos, em situações em que os amantes se vêem, um refletido no outro,

num exercício de descoberta e redescoberta do eu e do outro. Seria essa uma busca

da semelhança e da igualdade entre os sexos? Ou será que apenas no momento do

ato amoroso é que se pode encontrar essa semelhança? Angélica Soares nos lembra

32 http://www.ucm.es/info/especulo/numero16/tunombre.html

33"O erotismo não faz referência unívoca ao mundo das coisas, ao referente, mas à realidade da
ficção que ele mesmo cria por meio da linguagem, ou seja, faz referência à irrealidade." (trad.
minha)
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que, na poesia erótica, o eu-poético "projeta uma via de aproximação do ser

humano consigo próprio através do outro, levando-o a assumir-se como um ser

relacional."(Soares, 1999, p.65). Nesse ponto em que se trata de espelhamentos e

de seres relacionais, os seguintes versos nos ajudam a ilustrar mais detidamente

essa questão:

"Lembra-te que há um querer doloroso
E de fastio a que chamam amor.
E outro de tulipas e espelhos
Licencioso, indigno, a que chamam desejo."

(Hilst, 1992, p.15)

O eu poético lembra a seu amado/interlocutor a relação de contraste

entre o amor, visto pelo eu poético como "querer doloroso/E de fastio", herança da

tradição literária romântica, e o "desejo", que é acompanhado de valorações que a

cultura patriarcal considera negativas, como ser "licencioso", possuidor de uma

sensualidade que o torna "indigno" do ser humano. Entretanto, é através da

imagem "de tulipas", flores altivas, pictóricas e belas, proporcionadoras de uma

imagem carregada do belo, "de espelhos", espaço de conjunção dos amantes, lugar

em que, através da luz do desejo, a imagem dos corpos se formam e um se

reconhece no outro, que vemos a defesa do erotismo feminino: um erotismo que se

funda nas flores e nos espelhos, da beleza que seduz e dos espelhos que conduzem a

junção de imagens, espaço em que se realiza o desejo e uma verdade se estampa.

A idéia da luz - ou sua ausência - permeia todo o tempo o desejo

expresso pelo eu poético:

"[...]Que sombrio te tornas se repito
o sinuoso caminho que persigo: um desejo
sem dono, um adorar-te vívido mas livre"
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(Hilst, 1992, p.10)

O "sombrio" do amante alterna com a luz que jorra do seu corpo em

outros versos, a exemplo de versos como "Porque há desejo em mim, é tudo

cintilância"(Hilst, 1992, p.9), "Eu te sorvo extremada à luz do amanhecer"(Hilst,

1992, p.11). A afirmação e a negação da luz podem ser entendidas como ausência ou

presença de desejo. Luz e sombra podem ser lidas como luta entre o desejo

perseguido e a cultura androcêntrica - na qual a mulher não deveria/poderia

expressá-lo ou vivenciá-lo livremente. A articulação dessa imagem da liberdade

feminina com a expressão do seu desejo sinuoso, ou seja, que foge dos parâmetros

estabelecidos, choca-se com o próprio amante, que representa, nos versos, a cultura

oficial: "que sombrio te tornas se repito/O sinuoso caminho que persigo: um

desejo". Podemos afirmar que a reprovação do sentimento do eu-poético pelo seu

amante/interlocutor se dá pelos já cristalizados modelos de mulher ideal,

assexuada, por um código de conduta cristão que a reduziu a uma matriz-

reprodutora.34

Soares (1999, p.68) afirma: "A resplandecência dos corpos dos amantes

afasta do erotismo as idéias de mancha ou pecado propagadas pela moral sexual

cristã. O sentido da perdição é, então, substituído pelo de uma perda positiva: um

perder-se puro e esclarecer, para o encontrar-se no outro". Há, ainda, o confronto

entre o ideal de mulher com o seu desejo que não se mostra; nisso reside o aspecto

"sombrio" do amante ao ter revelado, diante de si, "um adorar-te vívido, mas livre".

A idéia da liberdade da mulher, a liberdade de sentir, confunde-se com a

consciência da liberdade sobre seu corpo, um corpo livre da opressão de ser,

34 Sobre a regulamentação da sexualidade feminina, Cf. capítulo I.
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somente, objeto do desejo e da vontade masculinos. Ao possuir "um caminho" para

perseguir, o eu poético afirma-se enquanto sujeito. Um dos aspectos da poesia

hilstiana seria a busca da relação de igualdade entre mulher e homem, e sobre ela

podemos ver o que Nelly Novaes Coelho nos aponta ao citar as duas inquietações

que marcam a poesia hilstiana:

"uma, de natureza física (psíquico-erótica), centrada na
Mulher, cujo eu, através da fusão amorosa com o outro, busca
em si a verdadeira imagem feminina e seu possível novo lugar
no mundo; e outra, de natureza metafísica (filosófico-
religiosa), centrada no além-aparências, ou melhor, no
espaço-limiar entre o profano e o sagrado, tenta redescobrir o
ser humano, as forças terrestres e a própria Morte, como
elementos indissociáveis e integrantes do grande mistério da
vida cósmica (Deus, o Absoluto, o Princípio primeiro...)"
(Coelho, 1998, p.67).

Na nossa leitura, não nos interessa explorar a segunda abordagem, ainda

que a expressão do sagrado compartilhe com o erotismo uma posição central na

poesia hilstiana. A relação erotismo/sagrado, assim como na poesia de Adélia

Prado, está, muitas vezes, fundida, pelo eu-poético, em Hilda Hilst. A própria

autora afirma que sua literatura "é a busca de Deus", que "meu negócio é com

Deus"(Hilst, 1998, p.30). Mas não nos ateremos a esse aspecto, já que ele não é

relevante para este momento da nossa pesquisa.35

Ao analisar o primeiro poema de Do desejo, deparamo-nos com a luz já

referida nos versos hilstianos; luz que funciona como clareira na relação homem -

mulher; espaço em que o rigor das regulamentações sobre os comportamentos se

rompe:

35 Sem dúvidas, a relação erotismo/sagrado nos versos hilstianos nos oferece a possibilidade de dar
sequência à atual pesquisa, aprofundando, assim, os estudos, não somente sobre a poesia, mas
sobre toda a obra da autora.
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"Porque há desejo em mim, é tudo cintilância.
Antes, o cotidiano era um pensar alturas
Buscando Aquele Outro decantado
Surdo à minha humana ladradura.
Visgo e suor, pois nunca se faziam.
Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo
Tomas-me o corpo. E que descanso me dás
Depois das lidas. Sonhei penhascos
Quando havia o jardim aqui ao lado.
Pensei subidas onde não havia rastros.
Extasiada, fodo contigo
Ao invés de ganir diante do Nada."

(Hilst, 1992, p.9)

O desejo, nos versos desse poema, é elevado ao status de "cintilância",

qualidade inerente às estrelas e a outros seres que possuem luz própria. A mulher e

seu desejo, o qual não se mostra, foram restringidos pela cultura androcêntrica ao

não-visível, associando a sombra, o escuro e o invisível ao feminino, pois, como

afirma Cunningham (1989, p.129), “'lo femenino’ como categoría incluida en este

sistema [falocéntrico] ha sido siempre la sombra por excelencia y es precisamente

esta imagen la que nos provee la primera inseminación en este acercamiento crítico

a la producción literaria de la mujer”36. Esse sistema assinalou que o desejo

masculino é visível porque o falo o é, pois “a forma visível determina a existência

dos objetos”(Guerra, 1995, p.157); em oposição a isso, o órgão sexual feminino é

considerado “invisível”, por essa razão o desejo da mulher é tido como sombra do

desejo masculino, espaço em que não há um corpo tangível, cuja existência se possa

provar. O desejo feminino funcionando, então, como "cintilância" (aquilo que

possui luz própria ou a reflete) inscreve-se publicamente no texto literário; ganha

36“... 'o feminino' como categoria incluída neste sistema [falocêntrico] sempre foi a sombra por
excelência e é precisamente essa imagem a que nos dá a primeira possibilidade de aproximação
crítica à produção literária da mulher.” ( – trad. minha)
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destaque, pode ser visto. Ao afirmar “Porque há desejo em mim, é tudo cintilância”,

a sombra é negada, construindo uma nova possibilidade de existência para o desejo

da mulher.

Temos uma voz poética que enuncia seu desejo e o de seu

companheiro/interlocutor, falando do ato amoroso não como transcendência, o

que estaria mais de acordo com os papéis designados pela cultura patriarcal à

mulher, mas com verbos que evocam situações concretas: "há desejo", "tomas-me o

corpo". Ainda que o substantivo abstrato "desejo" contraponha-se ao substantivo

concreto "corpo", eles são semanticamente complementares, pois o "desejo" passa

pelo "corpo". Na seqüência de versos do poema, o desejo se opõe aos gestos

transcendentes como o "pensar" e o "sonhar": “Antes, o cotidiano era um pensar

alturas/ Buscando Aquele Outro decantado/ Surdo à minha humana ladradura.”,

“Sonhei penhascos”, “Pensei subidas”. Nesses versos há um caráter metafísico,

expressado através dos verbos pensar, sonhar, os quais vão sendo substituídos pelo

caráter concreto de palavras que evocam o ato sexual como "carne e osso",

"laborioso", "lascivo". E que não deixam de lado uma conotação relacionada ao

trabalho humano, à realização de uma economia política e/ou erótica.

Todas as oposições que podemos levantar do poema I são, ao mesmo

tempo, filosóficas, políticas e literárias. São oposições imagéticas, e nelas há o papel

preponderante dos sentidos em apreender a realidade. Quando afirma "pensar

alturas", essa imagem nos remete ao gesto metafísico de pensar em Deus, ou de

sonhar uma nova realidade para a mulher. Ainda podemos pensar na possibilidade

da não-realização política em vista do gesto de "pensar alturas", já que esse gesto

transcendente é uma idealização. Esses versos estão em oposição ao "tomas-me o
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corpo", pois o erotismo e a poesia tomam o corpo do eu poético, com seu aspecto

"laborioso", "lascivo" que se configura como o trabalho de criação artística e da

sedução dos versos. O desejo e a poesia são construções: passam pelo trabalho das

mãos, do elaborar, recebendo, depois, o merecido descanso de "depois das lidas".

"Lidas", "laborioso" são palavras que funcionam como realizações do corpo, assim a

poesia e o amor podem se equivaler como trabalhos de criação do ser humano, já

que, para o ato amoroso, são usados verbos e substantivos que têm relação com o

trabalho. As "lidas" podem ser entendidas, também, como o momento amoroso: o

amor pode ser o momento de descansar do mundo.

Através das oposições é que se pode transformar a realidade, pois o

desejo feminino se constrói em uma relação de quebra de fronteiras com o desejo

masculino estabelecido e também na relativização entre aquilo que se

idealiza/deseja e o que se possui e/ou conquista: o eu poético abre mão do espaço

circunscrito ao que cultura androcêntrica designa à mulher e se atreve a assumir

outros espaços, "o jardim ao lado". Pode-se falar, nesse poema, de uma oposição

entre o Ser e o Nada, relação metafísica em que o Ser, pessoa, tem a possibilidade

de escolher seus caminhos frente ao Nada, que é como Deus: "fodo contigo ao invés

de ganir diante do Nada". Esse "ao invés de" apresenta outra possibilidade de

existir; apresenta a consciência da negação presente na escolha. A concretude e a

metafísica se opõem. No texto, a metafísica é masculina, é estabelecida; a escolha,

que também é negação, é política, assumida por uma voz feminina.

A relação entre o "visgo" e "suor" representa a configuração entre o que

está feito, estabelecido pelo tempo - cronos, já que o "visgo" é formado pelo tempo

e sua acumulação sobre os corpos -, e a luta do sujeito para modificá-lo,
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metaforizado como "suor", como o esforço em realizar uma tarefa no presente,

rompendo uma situação estática. A relação entre passado - tradição, cultura

estabelecida, expresso no poema com a passagem "antes o cotidiano era um pensar

alturas" - e o presente - momento em que irrompe a segunda fase do poema, com o

"hoje"- mostra-nos a transformação que a relação homem-mulher vem

atravessando, através da configuração de uma nova realidade, o ser, de "carne e

osso", é capaz de transformar a realidade presente; a mulher pode sentir e declarar

o seu desejo.

Tomada pelo êxtase – do ato amoroso e da função poética – essa voz

afirma o seu desejo e sua concretização utilizando a 1ª pessoa do presente do

indicativo do concreto verbo “foder”, terminologia considerada sombria para o

sistema falocêntrico e regida por uma lógica masculina: “Extasiada, fodo

contigo/Ao invés de ganir diante do Nada.”. A construção do desejo, nesses versos,

contrapõe-se ao modelo de desejo feminino, estabelecido pela cultura oficial, aos

gestos que lhe são atribuídos, como aqueles que se nomeiam como ‘alturas’, ‘Aquele

Outro decantado’, ‘penhascos’, ‘subidas’, o ‘Nada’, não pela transcendência que

possa haver no signo mulher, mas pela impossibilidade de a cultura oficial aceitá-la

como realizadora de papéis culturais diferentes dos de mãe e dona-de-casa,

criatura que se quer assexuada e frágil. Essa concepção sobre a mulher, presente no

pensamento rousseauniano, que a define como modelo de virtude, de intuição e de

pureza e que foi sendo sistematizada por filósofos, pensadores, e pela tradição do

pensamento masculino e patriarcal. O eu-poético transgride ao dizer "fodo

contigo", ao expor na via pública da poesia a sua sexualidade. Transgressão a todo

um sistema masculino, cristão, metafísico.
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A análise do erotismo em Hilst pode ser lida,

primeiramente/basicamente, como a transgressão que o signo erótico realiza ao

ser/estar no texto de uma mulher. Além do caráter transgressor imanente ao

erotismo, ele estaria rompendo ainda mais com um modelo de cultura e sociedade

por vir na voz de uma mulher. Nessa transgressão consiste a realização/intervenção

política, pois existindo como enunciadora, realizadora e sujeito de uma economia

erótica, a mulher assume um papel político, que é o de reconhecer seu lugar como

sujeito histórico e político, já que a liberdade de sentir e desejar passa pela

liberdade de pensar, pela consciência política e histórica. O corpo está em evidência

na poesia erótica; o corpo é elemento político - no momento em que se torna um

instrumento de transformação, locus da consciência.

A inscrição do desejo traz a contestação ao que a cultura patriarcal

estigmatizou como discurso feminino e pode subverter a ordem sob a qual os textos

estão, geralmente, organizados. Trata-se de um desejo que modifica os papéis

femininos e masculinos, que os equipara numa correlação de valores e designa à

mulher o papel de sujeito de seu próprio desejo, o que também podemos

comprovar nos seguintes versos:

"Se eu disser que vi um pássaro
Sobre o teu sexo, deverias crer?
E se não for verdade, em nada mudará o Universo.
Se eu disser que o desejo é Eternidade
Porque o instante arde interminável
Deverias crer? E se não for verdade
Tantos o disseram que talvez possa ser.
No desejo nos vêm sofomanias, adornos
Impudência, pejo. E agora digo que há um pássaro
Voando sobre o Tejo. Porque não posso
Pontilhar de inocência e poesia
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Ossos, sangue, carne, o agora
E tudo isso em nós que se fará disforme?"

(Hilst, 1992, p.12)

O poema começa com o estabelecimento de uma hipótese: “Se eu disser

que vi um pássaro/ Sobre o teu sexo, deverias crer?”. A introdução feita por uma

partícula condicional seguida de um verbo no futuro do subjuntivo representa uma

possibilidade (não remota) do gesto de ver um pássaro sobre o sexo do

amado/interlocutor ser aceita, colocando o plano real/possível/verdade frente ao

fictício/impossível/inverdade, o que corrobora o que já dissemos sobre o conceito

de verdade absoluta.37 A voz-poética nos mostra que já há uma certeza

estabelecida: pássaros não pousam sobre o sexo do(a) amado(a). Este primeiro

verso também introduz um jogo (verdade X ficção) que vai estar presente em todo

o poema.

Nos versos “Por que não posso/pontilhar de inocência e poesia/Ossos,

sangue, carne, o agora/E tudo isso em nós que se fará disforme?”, o olhar

masculino reprova os gestos lúdicos realizados pela mulher-amante, e é sob esse

olhar que o estabelecido é subvertido, questionado. Dentro do gesto “inocente”,

lúdico, da poesia – que, como ironiza Heidegger, é “a coisa mais inocente do

mundo”(Heidegger, 1958, p.56) – está a contestação ao gesto absolutizante

masculino de negar o caráter subjetivo presente na poesia, em busca de uma visão

racional.

A palavra "verdade" e o jogo entre sua presença/ausência surgem como

argumento para que o poetizar não seja visto como uma ameaça, embora o seja: “E

37 Sobre esse conceito, Cf. capítulo I.
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se não for verdade, em nada mudará o Universo.” A ausência da verdade é colocada

como algo incapaz de alterar o Universo, pois implica em "mudar nada". Mais

adiante, a hipótese de que essa verdade sirva como elemento transformador da

realidade se estampa: “... E se não for verdade/ tantos já o disseram que talvez

possa ser.”. Ainda que haja um “talvez”, a verdade continua sendo o que é capaz de

promover mudanças, de reger o tempo. Essa é função do lúdico: fazer grandes

questionamentos com um tom mais jocoso. Assim se estabelece uma cumplicidade

com o leitor: através do jogo e da certeza de que nada muda, a voz poética relativiza

o poder/ a força da verdade (o racional).

O desejo termina por funcionar como elemento que promove a discussão

sobre o conceito de verdade, sobre a relação amorosa como lugar da dominação

masculina, em que o homem é o único a impor sua concepção dos fatos e do

mundo. A verdade absoluta, o Logos masculino que se relaciona com a Eternidade,

vai de encontro ao caráter dissonante, disforme que possuem a "carne", o "tudo", o

"agora"; a "inocência" e a "poesia" vão desconstruindo, sutilmente, as "verdades"

impostas pelo olhar masculino, as quais se relacionam com o feminino, que é

representado aqui pela fugacidade da matéria.

A voz poética que fala do desejo feminino repensa os primeiros versos

“Se eu disser que vi um pássaro/ sobre o teu sexo...”, lançando, mais adiante,

outros “mais razoáveis”, “mais prováveis”, sob os olhos da cultura oficial e seu

discurso regulados pela Ciência e pela Lógica masculinizantes: “E agora digo que há

um pássaro/ Voando sobre o Tejo.”, versos afirmados agora no presente do

indicativo, "digo", em oposição ao futuro do subjuntivo, "disser", utilizado nos

primeiros versos. Cita o Tejo, ícone da poesia de Fernando Pessoa, possibilidade
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mais provável de ser aceita, pois se trata de algo canonizado pela tradição literária -

que, lembremos, é majoritariamente masculina. Em seguida, dirige suas

interrogações ao poder central - masculino - e revela o desejo de transformar a

realidade: “Por que não posso/ Pontilhar de inocência e poesia/ Ossos, sangue,

carne, o agora/ E tudo isso que em nós se fará disforme?”. Transformações que se

realizariam segundo uma perspectiva diferente daquela que as verdades masculinas

impõem como única, questionamento que revela o desejo de uma existência outra,

diversa da que se tem.

Na análise que propomos do seguinte poema, o erotismo concentra-se

em uma única parte do corpo feminino e do masculino, deslocando da região

genital o erotismo tradicionalmente explorado pela literatura erótica masculina: é

no rosto que se concentra o desejo. Boca e olhos vêem, devoram, sentem. Tato,

paladar e visão vão determinando as imagens poéticas que constroem esse novo

erotismo.

"Colada à tua boca a minha desordem.
O meu vasto querer.
O incompossível se fazendo ordem.
Colada à tua boca, mas descomedida
Árdua
Construtor de ilusões examino-te sôfrega
Como se fosses morrer colado à minha boca.
Como se fosse nascer
E tu fosses o dia magnânimo
Eu te sorvo extremada à luz do amanhecer."

(Hilst, 1992, p.11)

A partir da boca, do tato e do paladar, aqui concentrados, começa a

tensão do desejo, representado pelas palavras "desordem" e "querer". O desejo tem
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a capacidade de desestabilizar o estável, de transformar o corpo em "desordem". O

"incompossível", esse não-ordenável, pode ser lido como os dois corpos que, uma

vez separados pelos deuses quando da divisão dos mitológicos seres andróginos38,

não podem se encontrar, exceto no ato sexual, quando se fundem, "...se fazendo

ordem.".

É na boca que se concentra o mais forte erotismo, o que podemos ver

nos versos “Colada à tua boca, mas descomedida/ Árdua/ Construtor de ilusões

examino-te sôfrega”. Os adjetivos "descomedida", "árdua", "sôfrega" fazem pensar

no gesto de comer, quando associados à boca. A própria palavra "sofrêga", segundo

o dicionário Aurélio, tem como uma das suas acepções: “Sôfrego. [De sofrer] Adj. 1.

Apressado no comer e/ou no beber.” Sorver, presente no verso "eu te sorvo

extremada à luz do amanhecer", também é um gesto localizado na boca e é

utilizado para líquídos. Aqui, poderíamos falar de uma metáfora para o prazer de

saborear o sêmen, ao ser absorvido pelo corpo da amante, durante o orgasmo. A

construção da linguagem passando pela boca também nos remete ao prazer que há

na experiência oral, desde a mais tenra fase da vida do ser humano. Os

personagens hisltianos assumem a característica de experimentar com os sentidos,

como Lori, em O caderno rosa de Lori Lambi, a qual levava tudo à boca.

A estrutura do poema faz pensar no próprio ato sexual, pela tensão entre

os versos e pelo ritmo que vai sendo empregado, à medida que se avança, verso a

verso, há um crescendo que ganha corpo na seqüência de "desordem", "vasto",

"descomedida", "árdua", "sôfrega", palavras que sustentam um ritmo que

desemboca no verso "como se fosses morrer colado à minha boca", metaforizando o

38 Fala de Aristófanes, em O Banquete. Cf. Platão, 1977. p.47-54.
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limite alcançado pelo prazer do amante. A tensão Vida versus Morte, que simboliza

a luta entre Eros e Tânatos, presente nos versos “Como se fosses morrer colado à

minha boca./Como se fosse nascer/E tu fosses o dia magnânimo”, funciona como a

metáfora do orgasmo, o qual também é metaforizado pela luz do amanhecer, como

a explosão final que toma conta dos corpos dos amantes. Também podemos ver que

o amante parece próximo da morte e a amante, do nascimento. Ele morre

simbolicamente para que ela nasça, para que depois ela o absorva, o sorva, num

ciclo que se completa em si mesmo e sempre gera vida e morte. Aqui, a violência do

erotismo emprega a imagem da morte como um dos elementos para a realização do

desejo.

Ao inscrever o erotismo feminino, a linguagem poética já está

desempenhando um papel político, pois, como podemos atestar com versos desse

poema, os adjetivos assumem flexões de gênero, que não são as do masculino:

“escura”, “colada à tua boca", "descomedida", "árdua”, “sôfrega”, o que nos mostra

a mulher como sujeito de um discurso e do seu desejo. Podemos falar de uma nova

estética feminina, construída a partir de um comportamento que foge

completamente aos padrões traçados para a mulher, como podemos comprovar

com os adjetivos "descomedida", "sôfrega".

Ao assumir uma relação amorosa em que os papéis se equiparam, são

com-partilhados, o eu-poético revela um erotismo diferente daquele que distribui

papéis, que estabelece hierarquias entre homem e mulher, na relação amorosa e

nas demais relações sociais. A simbologia presente no discurso erótico nos remete à

possibilidade de criar uma vida diferente, já que o corpo é o meio, através do qual

se alcança a Vida. Mais: uma relação amoroso-erótica que não se estabeleça
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segundo os padrões da cultura patriarcal pode ordenar uma realidade diferente

dessa que se tem e que submete os corpos a uma violência visual e concreta na

ficção e na vida real, pois o erotismo que parte da mulher tem, além daquele que é

eco da estrutura vigente e do modelo de sociedade sexista e masculina, a

possibilidade de criar um novo espaço de expressão e prazer.

A expressão desse desejo é uma maneira de escrever sua história e de

inscrever-se na História. O erotismo e o desejo na literatura representam um

atravessar as fronteiras entre o privado e o público, a tomada de um discurso que

não apenas fala da realização desse desejo, mas que tem raízes numa consciência

política, social e cultural, que reconhece que é preciso ser sujeito para não se ficar

restrito à categoria de objeto.

O desejo é elemento transgressor em uma sociedade que impôs à mulher

modelos de comportamento justificados com o argumento das diferenças

biológicas, o que cai por terra quando os estudos culturais afirmam que "as

identidades são definidas historicamente, e não biologicamente."(Hall, 1998, p.13),

nas relações cotidianas de toda natureza.
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Capítulo III -

Erotismo e cidadania em Teresa

Calderón

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


74

3.1 - História e memória no Chile:

3.1.1. A experiência ditatorial

De 1973 a 1990, o Chile viveu anos do que se conheceu como "terrorismo

de Estado", um contexto político e social de sanções, perseguições, silêncio,

torturas e desaparecimentos, responsável pela morte de milhares de chilenos e um

clima de terror e sofrimento que foi registrado em vários tipos de textos por alguns

daqueles que permaneceram no país e também pelos artistas e intelectuais que

foram levados ou condenados ao exílio - por causa de possíveis ligações com o

deposto governo de Salvador Allende, por militância político-partidária e/ou

filiação ideológica.

O Tratado de 1984 contra a tortura39 declara que os acontecimentos

processados no Chile são crimes contra o ser humano e nos mostra as mazelas

deixadas pela ditadura, com violações dos direitos à integridade pessoal, à

segurança, à Vida e a viver na sua pátria. Esse desrespeito caracterizou os

acontecimentos daquele período, como nos mostra Rojas (1988, p.17): "La

39 http://www.derechoschile.com
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represión significó decenas de miles de muertos, desaparecidos, torturados,

detenidos, exiliados y expulsados de sus empleos. La violación de los derechos

humanos alcanzó una pavorosa extensión y masividad".40

A mudez da população, ou, antes, o seu silêncio parcial, frente ao regime

militar, deveu-se a sujeitos fragmentados pelas condicionantes histórico-políticas.

Entretanto, gestavam-se, nas margens da sociedade, movimentos de contestação ao

que se impunha, fosse através de manifestações artísticas, como a poesia, ou de

organizações políticas. Ficou evidente, então, a necessidade de lutar pelos direitos

defraudados; as tentativas de resgatar a liberdade e a democracia vão marcar as

lutas políticas desse período ditatorial, como as manifestações, realizadas em praça

pública, de 1983 e 1984. Sobre esse aspecto, é relevante citarmos a importância das

atividades realizadas pelas mulheres em defesa de direitos básicos, de cidadania e

da Vida.

Apesar do isolamento empreendido pela ditadura e pela falta de apoio

da crítica literária, começou-se a estampar, no Chile dos anos 80, o que Soledad

Fariña denomina "invenção de espaços": em 1987, foi organizado o I Congreso de

Literatura Femenina Latinoamericana, o qual contou com a participação de

brasileiras, chilenas, argentinas, peruanas, costarriquenhas, numa tentativa de

refletir sobre a relação escrita/poder, uma possível "identidade latino-americana" e

o lugar de escritoras e críticas no Chile e no Cone Sul; a partir desse congresso,

concluiu-se que, naquele momento, "sob a ditadura há uma produção efervescente

de mulheres que querem pensar"(Fariña, 1992, p 47).
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Sabe-se que corpo e mente foram alvos da ditadura; as torturas físicas e

psicológicas, dentro das casas de tortura mantidas pela DINA, Direção de

Inteligência Nacional, e, posteriormente, pela CNI41, Central Nacional de

Informações, estavam associadas às campanhas de terrorismo psicológico e social

mantidas pelos meios de comunicação e pela imprensa oficial. Segundo Rojas

(1988, p. 61), as torturas enfraqueciam a resistência do prisioneiro, anulando sua

condição de quadro político e inutilizando-o como realizador de tarefas partidárias

ou de oposição ao regime; significou, também, punir o detido por sua "filiação

ideológica". O corpo, censurado, torturado, marcado, passou a ser, então, lugar de

resgate da memória e de defesa da cidadania.

Vítima da violência da ditadura, a mulher foi violentada nos cárceres

políticos e censurada nas ruas santiaguinas. Entre outras práticas abusivas,

impediu-se, nos primeiros anos do governo militar, que as mulheres usassem

calças compridas e que os homens tivessem cabelos longos; o Estado passou a

regulamentar a vida privada e a pública, dominando os comportamentos e os

modos de pensar. O corpo reprimido pelo totalitarismo representa o que Moix

(1998, p.204) define como "establecer con el individuo unas relaciones de poder

que violan forzosamente la intimidad, y pretenden una uniformización del

40 "A repressão significou dezenas de milhares de mortos, desaparecidos, torturados, detidos,
exilados e expulsos dos seus empregos. A violação dos direitos humanos alcançou uma pavorosa
extensão e totalidade" (trad. minha).
41 A DINA, Direção de Inteligência Nacional, e a CNI, Central Nacional de Informações, eram órgãos
máximos da Segurança Nacional, responsáveis por coordenar, com o apoio de distintos setores das
Forças Armadas, a repressão política imediatamente após o golpe de estado. Cf. Rojas (1992).
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individuo, una homogeneización que alcance incluso a la destrucción de sus

sueños y de sus fantasías más íntimas".42

O reconhecimento e a defesa, pela mulher, desse direito são importantes

bandeiras da época da ditadura, uma vez que uma das táticas de submissão e

controle social utilizadas pelo governo ditatorial foi a de controlar os corpos dos

cidadãos, na tentativa de fragmentar os indivíduos. Esse reconhecimento

significou, basicamente, a resistência a uma homogeneização que visava dominar,

cada vez mais, os seres humanos e, especificamente, a mulher.

Cavarero (2000, p.17-18) nos apresenta uma interessante relação entre a

pólis grega e o corpo: a primeira representa a ordem; o segundo, a desordem. É na

pólis grega que se forma e se desenvolve o sentido e o conceito do que é a política,

as relações entre os seres, as quais são responsáveis pela manutenção da vida em

sociedade. Nada mais lógico que apontar o corpo como a negação da ordem, pois,

além de ser do indivíduo, ele nega qualquer estrutura social quando vivencia o

desejo, pois esse sentimento é subversivo, desestruturador. Essa associação entre a

polis e o corpo, que data da Grécia Antiga, pode estender-se aos anos da ditadura

chilena e explicar o porquê da interdição ao corpo.

Por essas razões, a poesia de Teresa Calderón revisa os dias de

repressão política e ideológica, projetando, com seus versos e através do erotismo,

a intervenção sobre as relações de poder mantidas por esse sistema falocêntrico e

repressor, reivindicando, entre outros elementos, o direito sobre o corpo e a

sexualidade.

42 "estabelecer com o indivíduo relações de poder que violam forçosamente a intimidade e
pretendem sua uniformização, uma homogeneização que alcance inclusive a destruição de seus
sonhos e de suas fantasias mais íntimas". (trad. minha)
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Podemos afirmar, então, que, quando fala, o eu-poético calderoniano

representa a experiência do corpo feminino rompendo os limites ditatoriais, que

impuseram à mulher o silêncio, principalmente sobre seu desejo. O texto feminino

escreve sobre as lacunas e, por esse caráter, é essencialmente político, pois

reivindica o espaço e o direito ao erotismo e a enunciá-lo.

3.1.2 - A memória

"No se aman
paisajes
mares
hombres

plazas determinadas.

Sobre todo se ama
lo que el paisaje

mares
hombres
plazas determinadas
guardan de nosotros.

Por eso envejecemos."43

(Calderón, 1989, p.39)

Os versos do poema prestam-se ao papel de não deixar esquecer os anos

que se passaram; eles insistem, cantam a memória do que se viveu. Como podemos

ver, a voz poética fala de lembranças pessoais, que se agregam aos lugares, aos

objetos e às pessoas, o que nos leva a concluir que somos o que nossas vivências

fazem de nós e nós, delas. Recordar é a referência maior para o tempo, a lembrança

43 "Não se amam/paisagens/mares/homens//praças determinadas. //Sobretudo se ama/o que a
paisagem/mares/homens/praças determinadas/guardam de nós. //Por isso envelhecemos." (trad.
minha)
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de já haver vivido algo é que nos localiza frente aos ponteiros do relógio e às

páginas do calendário; como lembra-nos Calderón, "por isso envelhecemos".

No poema, podemos vislumbrar uma nostalgia com relação ao passado,

a mesma que caracteriza a experiência da ditadura e do exílio vivenciados por

muitos chilenos. O fato de ter que deixar para trás o lugar em que se nasceu e se

viveu toda a vida teve o mesmo teor amargo que permanecer e deparar-se com o

que Fariña (1992, p.45) caracteriza como "sobrevida":

"Estranho favor nos faz a sobrevida: voltar a armar-se na
fragilidade de uma linha traçada com os novos estímulos
apreendidos pelo corpo e a intensa saudade dos sinais que
remetiam a uma história de origem, fazendo voltar os olhos e
todo o corpo para uma zona idealizada na memória, com
estruturas, cheiros e sabores que nos continham."

O seguinte trecho da citação "...estruturas, cheiros e sabores que nos

continham" mantém estreita semelhança com os versos de Calderón, "sobre todo se

ama/lo que el paisaje/mares/hombres/plazas determinadas/guardan de nosotros".

Trata-se daquilo que muitos, naquele país, viveram e que se configurou como

"exílio interior", um fechar-se em si mesmo, mantendo, com a memória, um pacto

de vida - ou sobrevida, que esteve caracterizada por uma carência, uma ausência de

perspectivas que narrou a "outra parte" da história naquele país.

A reconstrução do espaço físico da cidade coincide com a descrição que

Morales (1993, p.67) faz sobre os versos de outra chilena, Inés Moreno:

"Desde la distancia temporal y espacial, la hablante,
aparentemente, reconstruye el espacio de Valparaíso en el
mundo del recuerdo. (...) Una lectura más cuidadosa
evidencia que la reconstrucción del puerto en el espacio del
texto alude a una serie de circunstancias potencialmente
asociables con el período de la Unidad Popular."44

44 "Da distância temporal e espacial, a interlocutora, aparentemente, reconstrói o espaço de
Valparaíso no mundo da lembrança. (...)Uma leitura mais cuidadosa evidencia que a reconstrução
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Como no caso de Moreno, os versos de Calderón não tratam somente da

reconstrução das praças, paisagens, mares e homens; o intento é também

reconstruir, com os versos, um período histórico de liberdade e igualdades sócio-

econômicas.

Matéria-prima para a poesia de Calderón, a memória é o fio que conduz

o olhar do eu-poético e que nos guia pelos seus versos. Como artefato da História e

do tempo, ela nos apresenta o desenrolar dos fatos e narrativas de pessoas que

viveram os anos de ditadura "no sul do mundo". Essa mesma memória histórica é

reconstruída, no seu texto, paralela à experiência erótica, numa incursão pelos

acontecimentos fora das páginas do livro, o que nos mostra a correlação entre a

carência e a resposta ao desejo feminino, e de como esses elementos são impressos

nesse texto, perpassados pelo que se vive e se retém frente aos acontecimentos

históricos.

Para pensarmos o erotismo em Calderón, faz-se necessário relacioná-lo

à experiência ditatorial. A relação corpo versus ditadura concretiza-se dentro dessa

e de outras produções artísticas no Chile, a exemplo de Heddy Navarro, como

podemos comprovar com os seguintes versos:

"Me declaro ingovernable
y establezco mi propio gobierno
Inicio un paro indefinido
y que el país reviente de basura
esperando mis escobas

Soy mujer de flor en pecho
y hasta que se desplomen los muros de esta cárcel
Me declaro
termita, abeja asesina y marabunta

do porto no espaço do texto alude a uma série de circunstâncias potencialmente associáveis ao
período da Unidade Popular." (trad. minha)

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


81

Y agárrense los pantalones
las faldas ya están echadas."45

(Morales, 1993, p. 364)

A denúncia sócio-política assemelha-se à de Calderón. O eu-poético dos versos de

Navarro subverte a linguagem do regime ditatorial, quando afirma "me declaro

ingovernable/y establezco mi propio gobierno". A posição genérica do eu-poético é

expressa nos versos "Inicio un paro indefinido/y que el país reviente de

basura/esperando mis escobas", transgredindo o papel da mulher como um ser

mantenedor do lar e declarando uma "greve indefinida". Vemos, na sua poética, a

mesma apropriação que Calderón faz dos signos militares, como veremos mais

adiante.

Ao longo do poema, esse eu-poético desconstrói o papel da mulher como

ser submisso ao poder patriarcal e declara-se como sujeito histórico, interventor na

realidade histórico-política, ditando, nos versos finais, um imperativo às mulheres -

"agárrense los pantalones/las faldas ya están echadas" -, confrontando a ordem

governamental segundo a qual as mulheres só poderiam usar saias.

Ainda que a maior parte da produção de Calderón se inscreva num

momento de transição democrática e pós-ditadura, ela representa, como a de

Navarro, uma tentativa de refletir sobre a situação geral da sociedade e, em

particular, sobre a da mulher, em face à história silenciada que a ditadura impôs ao

povo daquele país.

45 "Declaro-me ingovernável/e estabeleço meu próprio governo/ Inicio uma greve indefinida/ e que
o país exploda com o lixo/esperando minhas vassouras/Sou mulher de flor no peito/ e até que
caiam os muros desta prisão/Declaro-me/cupim, abelha assassina e formigueiro/e peguem suas
calças compridas/ as saias já foram tiradas". (trad. minha)
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3.2 - A obra poética de Teresa Calderón:

Teresa Calderón publica seu primeiro livro, Causas perdidas, em 1984,

seguido por Género femenino (1989), Imágenes rotas (1995), El poeta, la muerte y

otras maravillas (1997) e Aplausos para la memoria (1999). Tratando de temas

comuns aos cidadãos e cidadãs do século XX, tais como, o amor, o casamento, a

violência, a morte, a liberação feminina, empreitada com êxito e ânimo na segunda

metade do século, à sua poesia soma-se o tom coloquial dos diálogos amorosos, das

conversas "callejeras". Sobre a poeta e sua obra, escreve Tomás Harris (1998,

p.114):

"La poesía de Teresa Calderón presenta, dentro de ciertas
constantes en su escritura como la incorporación del lenguaje
cotidiano, del habla, de la búsqueda e incorporación de restos
de otros lenguajes, no literarios, sobre todo de la subcultura o
cultura popular. Calderón estructura en tres publicaciones
una evolución que se va desprendiendo de los propios lazos
entre sus escrituras: Causas perdidas despliega a través de
una escritura epigramática, consisa en expresión y forma, los
temas más universales de la poesía: el amor, la muerte, las
relaciones conflictivas del poeta y el lenguaje y del lenguaje
con la sociedad; en su segundo poemario, Génereo femenino,
su discurso se sitúa en el espacio doméstico, en las relaciones
conflictuales de la pareja, a veces concebida como una suerte
de campo de batalla donde se juegan una serie de
contradicciones: amor/odio; sumisión/dependencia;
encuentro/desencuentro." 46

Assim como as manifestações literárias de algumas chilenas que

começaram a escrever nos anos oitenta, sua poesia apresenta, entre outras

46"A poesia de Teresa Calderón apresenta algumas constantes em sua escritura, tais como, a
incorporação da linguagem cotidiana, da fala, da busca e incorporação de resquícios de outras
linguagens - não-literárias, sobretudo da subcultura ou cultura popular. Calderón estrutura, em três
publicações, uma evolução que se desprende dos seus próprios laços internos: Causas perdidas
apresenta, através de uma escrita epigramática, concisa em expressão e forma, os temas mais
universais da poesia: o amor, a morte, as relações conflitantes entre o poeta e a linguagem e da
linguagem com a sociedade; em seu segundo livro, Género femenino, seu discurso se situa no
espaço doméstico, nas relações conflitantes do casal, às vezes concebidas como um tipo de campo de
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temáticas, o afrontamento à linguagem e às práticas ditatoriais empregadas pelo

governo instaurado com o golpe de Estado. Apropriando-se de signos da dor, da

repressão, da violência e do medo, essa poesia repensa a relação homem/mulher, a

violência sobre o corpo feminino, a censura, a manipulação das vidas humanas,

utilizando a ironia e signos da linguagem militar como elementos da construção

textual.

Temas como o amor e o erotismo, entre outros, passam a significar a

resistência simbólica de uma geração que se deparou com o terror e que encontrou,

na poesia, a via de escoamento de um estado interminável de violação à Vida. O

trabalho com a linguagem poética visa à liberação de seres que viveram policiados e

sob permanente suspeita, desconstruindo os signos usados em expressões que se

escutavam todos os dias, como "Estado Maior", "estado de sítio", na tentativa de

desfazer, também, o sistema repressor e desumano produtor desses signos.

Estruturado como álbuns de fotografias, nos quais vemos desfilar as

vivências de mulheres comuns e, se aproximamos mais nosso olhar, de um eu-

poético contestador, Género femenino - que é o seu livro de que trataremos

especificamente - está dividido em 5 partes, a saber: "En casa cerrada no entran

moscas", "De la casa para afuera", "Álbum familiar", "Con el amor a cuestas y

acuestas", "Punto de vista" e, por fim, "Acta est fabula".

Desde o seu título, podemos ver a reivindicação à causa comum de um

gênero e dos temas ligados às lutas da mulher contemporânea. As perspectivas da

mãe, da filha, da esposa, da amante, da prostituta, da santa, da militante são

batalha onde se estampam uma série de contradições: amor/ódio; submissão/dependência;
encontro/desencontro." (trad. minha)
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contempladas, ou vislumbradas, pelo olhar da poeta: apesar das diferenças, o

mesmo gênero as acolhe.

O "olhar para dentro" (a família, a tradição, os espaços privados e,

também, o olhar para dentro de si mesma) negocia com o "olhar para fora" (o

mundo, a realidade sócio- política e econômica do seu país, a relação com o outro,

as vivências de outras mulheres, a sua sexualidade, um novo ponto de vista a partir

das suas diversas vivências, os direitos humanos). Nessa conjunção do privado e do

público, as identidades vão se (re)definindo, estabelecem-se novas prioridades,

necessidades, desejos, a partir da consciência e da possibilidade de novas

perspectivas existenciais.

A primeira parte do livro começa com narrativas de mulheres que estão

presas às suas histórias e a seus mundos, os quais coincidem, em sua maior parte,

com o lar e a vida privada. O capítulo "Em casa fechada não entram moscas"

remete-nos, também, à sexualidade policiada das mulheres, ao modelo

comportamental cheio de virtudes que lhes foi ditado. Esse "modelo" também

limitou a mulher a espaços e vivências restritos:

"Acaso la historia
nunca hable de ti

porque la historia está hecha de hombres.
(...) Y que la historia no te nombre
puede ser un asunto
que a nadie le importe
ni siquiera a ti." 47

(Calderón, 1989, p.23)

47 "Se, por acaso, a história/nunca falar de ti// é porque a história é feita de homens.//(...) E que a
história não te cite/pode ser um assunto/que não importará a ninguém/sequer a ti" (trad. minha)
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Vemos, nesses versos, o questionamento a um imaginário feminino no

qual a mulher está restrita ao lar, à vida privada, à casa que está sempre "fechada"

para o mundo. Ela, muitas vezes, não se apercebe da realidade de opressão em que

vive. Dessa casa, das vivências circulares e do tempo linear, a mulher ganha a

esfera pública e estampa-se, nos seus versos, uma voz que reivindica paz,

igualdade, amor. A partir de então, o livro se abre para a saída das mulheres para

os espaços públicos, que se configura como a realização do sonho de ter uma vida

diferente ou, ao menos, a possibilidade de sonhá-lo.

"De la casa para afuera" - ainda a primeira parte do livro - coincide com

o momento de emancipação feminina, de dialogar com a política e o erotismo, de

pensar a história segundo outro olhar, inclusive de pensar a ditadura naquele país.

Nessa saída ao público, o eu poético depara-se com temáticas diversas, como a

repressão política, o silêncio imposto à população, a busca da paz, o amor das

prostitutas. O eu poético se irmana com outras mulheres, de onde quer que sejam,

o que quer que façam, em busca de amor, realização pessoal, profissional.

Uma das preocupações teóricas da crítica feminista tem sido analisar,

junto à cultura, a literatura produzida por mulheres. Nesse "olhar", as questões de

classe, raça e nacionalidade surgem como fatores determinantes da cultura e da

escrita das mulheres, como possibilidades de inclusão na esfera pública, afinal,

percebeu-se que a questão biológica não poderia determinar a escrita da mulher

pois é o único ponto de diferença entre homens e mulheres que não se modifica ao

longo do tempo (Showalter, 1994, p.35) e, por esse aspecto, representa um fator

que não interfere na sua escrita. O que, seguramente, interfere no teor da escrita

são as relações sociais que permeiam os discursos e as práticas em sociedade. No
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poema "En cualquier puerto del mundo", não só a questão de gênero, mas também

as questões de raça e classe estão problematizadas. O eu-poético passa a observar

as condições existenciais de outros setores sociais, ou seja, suas vivências e

realidades. Esse olhar dirigido a outros grupos é o que dá um tom diferencial ao

poema, pois se desloca da condição subjetiva o discurso lírico do eu-poético:

"Recorren los marinos
las cuatro calles del centro
y las muchachas
que los desbordan en una esquina

Distintos ojos
inventando la epopeya de las razas.
Los dedos multiplicados
trashuman la geografía.
Cuentan que ellos traen
todo el mar
adherido en los cabellos,
que con su idioma de aromas
las abrasan.

Y así los descubre el sol
la mañana de la partida:
las bocas manchadas,
la doble sirena del puerto
se los lleva amarrados
a la última mirada
de una nueva muchacha
sobre la piel."48

(Calderón, 1989, p.25)

O lirismo dos versos narra um encontro entre marinheiros e prostitutas;

no entanto, estas não são, no poema, a interdição e negação do modelo feminino

estabelecido pela/na cultura patriarcal. Trata-se de um olhar que reconhece o fato

48"Os marinheiros percorrem/as quatro ruas do centro/e as garotas/que os embriagam em uma
esquina.//Olhos distintos/inventando a epopéia das raças./Os dedos multiplicados/ultrapassam a
geografia./Conta-se que eles trazem/todo o mar/aderido aos cabelos,/que com seu idioma de
aromas/abrasam-nas.//Desse modo, o sol os descobre/na manhã da partida:/as bocas
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de que as prostitutas também têm direito a sentir, negando o seu lugar de simples

objetos de prazer. Podemos afirmar, inclusive, que, na cultura ocidental, a noção de

classe assevera papéis relacionados ao prazer; assim, as pessoas das classes

dirigentes teriam mais direito a senti-lo. A literatura habilitada pela cultura

patriarcal representou a mulher e outros grupos minoritários, a partir dos séculos

XVII e XVIII, de modo a submetê-los:

"Lo erótico en función del poder y la pornografía son
discursos monológicos, y ponen el acento en el dominio, la
autoridad y el control sobre los cuerpos y los destinos.
Desaparece el diálogo y el intercambio, y sólo se inscribe un
género discursivo de autoridad y dominio, que silencia y
oprime. (...) Son discursos sin otro, y sin comunicación ni
respuestas. Desde su inscripción moderna primera
(posiblemente en el siglo XVII, luego el XVIII), focaliza los
cuerpos femeninos silenciados y dominados en una cadena de
prescripciones y leyes genéricas"(Zavala, 1992, p.161-162).49

Nos versos, também o papel masculino dá-se através da negação do

estereótipo que a cultura oficial designaria ao homem: aquele que seduz e submete

a mulher, por ser do sexo considerado "forte" e, no caso do poema, por ser

estrangeiro. Trata-se de um olhar poético que repensa a imagem do "desbravador",

pois os homens do poema "trazem/todo o mar/aderido a seus cabelos", falam um

"idioma de aromas". Assemelham-se muito mais a "seres marinhos" que a

marinheiros; parecem-se com "sereios", cujo idioma encantado seduz e "abrasa".

Essa imagem rompe o binarismo das representações feitas do "um" e do "outro"

manchadas,/o apito dobrado do porto/os leva presos/ao último olhar/de uma nova mulher/ sobre a
pele."(trad. minha)

49 "O erótico em função do poder e a pornografia são discursos monológicos, e destacam o domínio,
a autoridade e o controlo sobre os corpos e os destinos. Desaparece o diálogo e o intercâmbio e só
inscreve-se um gênero discursivo de autoridade e domínio, que silencia e oprime. São discursos sem
outro; sem comunicação ou respostas. Desde a sua inscrição moderna primeira (possivelmente no
século XVII ou XVIII), focaliza os corpos femininos silenciados e dominados numa cadeia de
prescrições e leis genéricas." (trad. minha)
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pela cultura oficial. A idéia da raça - representada, nos versos, pelo "idioma de

aromas" e pelo "mar adherido en los cabellos" - poetiza as diferenças raciais, físicas

e culturais, determinando-as como positivas.

O encontro amoroso transcende a relação entre raças, como foi

construída, ao longo da História, como lugar de diferenças, disputas territoriais,

políticas e econômicas, pois os marinheiros e as mulheres se transformam por

causa do momento de amor. É dado a ambos um papel que se sabe de

miscigenação, "inventando a epopéia das raças". As "raças" não são definidas pela

cor da pele, mas por "olhos distintos". Reside, aqui, uma visão diferente sobre a

questão das raças: trata-se do olhar sobre o outro; ele/a é o que nossos olhos

querem ver.

As "bocas manchadas", "os dedos multiplicados" e "uma nova mulher

sobre a pele" são resultado das interações, diálogos entre os povos, metaforizados

no poema. O texto é finalizado com o olhar que aprisiona os olhos do marinheiro ao

longo dos quatro últimos versos: "...presos/ao último olhar/de uma nova

mulher/sobre a pele". É como um andar e voltar os olhos, a idéia da "nova mulher

sobre a pele" transcende a questão da raça e da classe, emprestando ao erotismo

um papel modificador e interventor da realidade.

3.3 - A carência escrita:

Na poesia de Calderón, o erotismo configura-se, majoritariamente, como

transcrição das carências históricas do sujeito que viveu a ditadura chilena. Ele

funciona como um elemento, através do qual o eu-poético reivindica a diferença, a
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vida política, a cidadania; desejos que se confundem, projetos que se potencializam

sobre o mesmo eixo histórico e político.

Nesse sentido, exerce vital importância a linguagem povoada por signos

que revelam a imprecisão e a incerteza das quase duas décadas de repressão,

censura e lacunas. Não há como fugir do contexto maior vivido pelo conjunto da

sociedade, pela falta de perspectivas, ainda que a linguagem brinque com as

possibilidades, expressando uma infinidade delas nos versos de "Escritura":

"Escribo menos de lo que veo
y veo bastante menos de lo que hay.
Sin embargo sería suficiente
tomar un haz de palabras
y salir a errar
por la página en blanco
sin perder de vista
que el mundo es largo
pero nunca el único."50

(Calderón, 1992, p.13)

Nesses versos, a vontade de construir um mundo diferente daquele que

se tem confunde-se com o fazer poético. A página em branco da poesia abre-se, de

modo que o mundo possa ser transformado; nessa metáfora reside a arte poética

intervindo na realidade e sugerindo mudanças nas suas estruturas.

"Escritura" é o primeiro poema de Causas perdidas (1984) e mostra-nos

um papel político e vanguardista para a poeta, já que esta, ao escrever, pode vir a

inaugurar um "mundo novo". A espacialidade que se faz do texto funciona como a

expressão do silêncio, intercalada com os momentos nos quais se diz, com palavras

precisas, ou às vezes cifradas, a experiência da repressão. Falar, nesse poema,

50 "Escrevo menos que vejo/e vejo muito menos do que há./Contudo, seria suficiente/tomar um
feixe de palavras/ e sair a errar/pela página em branco/sem perder de vista/que o mundo é grande/
mas nunca o único." (trad. minha)
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significa inscrever-se na história e ter a consciência de que há outras possibilidades

de existência e de que nenhuma delas é a única ou a verdadeira.

Os poemas breves de Calderón trabalham com a cumplicidade

estabelecida entre a voz enunciadora e o silêncio da página. Em contraposição à

eloquência masculina, na sua poesia, propõe-se a página como diálogo entre leitor

e poema, espaço em que a história e os temas vão sendo sugeridos e a expressão da

linguagem que se estabelece a partir desse contato subverte as teias do discurso

oficial e falocêntrico.

Essa espacialidade do poema funciona, segundo Richard (1989, p.54),

como "el fracaso de las metanarrativas totalizantes que agotan planos y superficies

con sus sobreacumulaciones plenarias de razones y lecturas sin cabos sueltos"51, do

que podemos concluir que os discursos impostos pela cultura patriarcal sempre

deixam menos - ou, às vezes, pouquíssimo - espaço ao leitor, para que este

reformule, junto ao poema, e a partir de sua própria realidade, leituras mais livres:

as "verdades" são enunciadas em sua totalidade e já estão acabadas.

Ainda sobre esses espaços em branco da página, poderíamos relacioná-

los ao terror vivido fora das páginas do livro e dentro da realidade chilena dos anos

de ditadura. Causas perdidas (1984) e Género Femenino (1989) revelam, com seus

poemas, os espaços "obscuros" vivenciados pelo povo chileno sob o governo de

Augusto Pinochet. Esses espaços vazios apontam para uma ausência que marca a

obra calderoniana.

51 "o fracasso das metanarrativas totalizantes que esgotam planos e superfícies com suas
sobreacumulações plenas de razões e leituras sem arestas" (trad. minha)
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A carência que vemos em "Escritura" tem um caráter múltiplo - político,

literário, histórico e social -, gerado pela situação histórica. Apesar disso, não se

pode perder de vista, na poesia calderoniana, outra carência expressa pelo

erotismo. Sem direitos como cidadã e ao desejo, o eu-poético lança seus versos no

vazio das estruturas condicionais, atrelando ao elemento desaglutinador "haría

falta" o preenchimento dessa carência.

Através do que é idealizado no poema, o eu feminino vivencia aquilo que

não poderia viver na vida real, por motivos pessoais ou por causa das condições

sócio-históricas, como podemos ver, nos seguintes versos:

"Haría falta
que el tiempo girara de otro modo.
Haría falta
enumerar los días según diversos ritos
y una palabra fecundara estos años circulares.

Haría falta
que enarbolando el enigma de todas las distancias
susurráramos signos que desconozco
y los ojos subterráneos diseñaran caminos
o el silencio se deslizara despacito
por las secretas fisuras de la casa.
Haría falta
que atardeciera el viernes desnudo de presagios
y fuera larga la quietud de los olivos.

Haría falta, en fin,
que con minutos de distintas magnitudes
se modelaran columnas
y sostuvieran el encuentro de este encuentro. "52

(Calderón, 1989, p.19)

52 "Seria preciso/ que o tempo girasse de outro modo./Seria preciso/enumerar os dias segundo
diverso ritos/ e que uma palavra fecundasse estes anos circulares.//Seria preciso/ que abraçando o
enigma de todas as distâncias/sussurrássemos signos que desconheço/e que os olhos subterrâneos
desenhassem caminhos/ou o silêncio deslizasse bem devagar/pelas fissuras secretas da casa./Seria
preciso/que a sexta-feira entardecesse nua de presságios/ e que fosse enorme a quietude das
oliveiras.//Seria preciso, enfim,/que com minutos de distintas magnitudes/fossem modeladas
colunas e sustentassem o encontro deste encontro." (trad. minha)
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Nesses versos, o contexto que envolve os amantes é idealizado para o

encontro amoroso, embora essa idealização seja a única possibilidade de encontro.

Para "estos años circulares", que podemos entender como os anos da ditadura, o

eu-poético apresenta sua defesa, "una palabra fecundara estos años circulares", o

amor. Para esse intento, o eu-poético transformaria o tempo linear ou inverteria os

ponteiros dos relógios, como vemos em "Haría falta/que el tiempo girara de otro

modo"; enumeraria os dias segundo outra lógica, talvez a dos ritos amorosos;

deseja uma linguagem capaz de traduzir os sentimentos, a qual vemos em

"susurráramos signos que desconozco". O eu-poético sonha um outro tempo para

que se alicerce o seu encontro, no qual o tempo tem distintas formas, como se vê

em "minutos de distintas magnitudes". Trata-se de um encontro maior,

representado pelo desejo de mudanças políticas e sociais, do encontro com a

liberdade e a democracia: "Haría falta/que atardeciera el viernes desnudo de

presagios/y fuera larga la quietud de los olivos.", pois não somente dentro da

relação haveria paz, mas também nos "olivos".

O desejo é construído como ausência, verso a verso, a qual é capaz de

traduzir o momento histórico e as lacunas deixadas pelo sistema político naquele

país. Insiste-se sobre a estrutura condicional "haría falta", como uma marca dessas

carências, a qual funciona como a revelação exaustiva de que a vontade de ter "esse

encontro" - seja ele amoroso, ou com a democracia - é tudo que se possui.

O eu-poético não desvincula a sua situação interior, entendida como

carência afetivo-sexual, da situação política do país e dos outros tipos de carência

vivenciados pelos cidadãos chilenos. A integração desses "espaços em branco", no
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plano pessoal e político, configura, na poesia calderoniana, o que chamaremos de

"o erotismo como elemento político", o qual se vale de diversos elementos para

estruturar-se.

Cerceada pela censura do discurso oficial, a linguagem erótica é, assim,

resposta à repressão sócio-política e cultural, conseguindo uma expressão

contestadora do que se vivia fora das páginas dos livros, libertando o texto e

enriquecendo-o, como nos mostra o poeta chileno Jorge Montealegre (1998, p.18):

"Las condiciones de represión obligaron a la búsqueda de
recursos expresivos que, paradójicamente, enriquecieron la
diversidad que ya estaba en desarrollo. La censura y la
autocensura determinaron modalidades y tonos en los
escritores que comenzamos a escribir inmediatamente
después del Golpe de Estado. El 'entrelínea' se nutrió con la
adopción irónica del lenguaje oficial; la sintaxis fue retorcida
con fruición; se exploraron tanto el arcaísmo como el lenguaje
de la calle para dar cuenta poéticamente de la historia
(también la poesía fue asaltada por coloquialismos apoéticos
y manierismos insoportables); se potenció la poesía escrita
por mujeres."53

A carência pode ser lida em outros poemas de Género femenino, tais

como, "Hipo-tesis" e "Proyecto". Ambos são idealizações, como podemos observar

a partir de seus títulos, "Hipótese" e "Projeto":

"Me bastaría contigo
para organizar cruzadas contra la muerte.
Me extendería en señales cuando amanezcas
enredado de pinos - por dar una referencia verde -

Destinaría guardias
en las riberas del raciocinio
o iniciaría una tortura gigantesca

53"As condições de repressão obrigaram [os poetas] a buscar recursos expressivos que,
paradoxalmente, enriqueceram a diversidade que já estava em desenvolvimento. A censura e a auto-
censura determinaram modalidades e tons nos escritores que começaram a escrever imediatamente
após o Golpe de Estado. A 'entrelinha' se nutriu com a adoção irônica da linguagem oficial; a sintaxe
foi retorcida com fruição; exploraram-se tanto o arcaísmo, como a linguagem da rua para dar conta,
poeticamente, da história (também a poesia foi assaltada por coloquialismos apoéticos e
maneirismos insuportáveis); a poesia escrita por mulheres foi potencializada." (trad. minha)
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y ritos piramidales y puertas confusas.

Podría asignar
recetas contra el miedo en este reYNo dE CHile
y reconstruir la arqueología de sus difuntos.

Rescataría tus ojos
desde la jaula de sus órbitas
y los seguiría hasta el exterminio.

Atinaría, también,
a reunir materiales sombríos
y los fundiría de otro modo,
o podría adoptarte para siempre
como norma de vida o como norte
o como todas las muertes del mundo
en una sola."54

(Calderón, 1989, p.43)

A relação dialógica eu-outro confirma a empreitada contra a morte,

contra a ditadura. O eu-poético convida o seu amado a realizarem, juntos,

"cruzadas contra a morte", convite implícito contra o terror que se viveu no Chile,

convite explícito ao amor. É nessa relação, nesse não-estar só, que o eu poético tem

forças para seguir em frente: "destinaría guardias...", "podría asignar recetas contra

el miedo...", "rescataría tus ojos...", "atinaría a reunir materiales sombríos...". As

estruturas "destinaría", "podría" e "rescataría" revelam a ausência dessa relação no

momento presente, e o seu caráter apenas hipotético.

Em "Proyecto", o projeto de estar junto ao amado é uma idealização para

quando a ditadura, representada, no poema, pela "chuva", termine:

54 "Me bastaria a ti/para organizar cruzadas contra a morte./Me estenderia em sinais quando
amanhecesses/ envolvido por pinhos - para ter uma referência verde.//Destinaria guardas/nas
ribeiras do raciocínio/ou iniciaria uma tortura gigantesca/e ritos piramidais e portas confusas//
Poderia prescrever/ receitas contra o medo neste reino do Chile/ e reconstruir a arqueologia de seus
mortos.//Resgataria teus olhos/da jaula de suas órbitas/e os seguiria até o extermínio.// Atinaria,
também, a reunir materiais sombrios/ e os fundiria de outro modo,/ou poderia adotar-te para
sempre/como norma de vida ou como norte/ou como todas as mortes do mundo/em uma só." (trad.
minha)
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"Me voy a reunir contigo
cuando se marche la lluvia
y cuando se hayan ido
muchas cosas de esta ciudad
si algún día deciden marcharse.

Así podría ser
que se alzaran espejismos
y los antiguos caminos
quedaran libres
de todas esas cosas
que tendrían que irse
para que yo pudiera
reunirme contigo."55

(Calderón, 1989, p.44)

O encontro amoroso está condicionado ao elemento que constrói uma

nova realidade, representado pelo verso "cuando se marche la lluvia". As estruturas

condicionais colocam esse desejo no plano do possível, o que comprovamos com o

verso "me voy a reunir contigo". Morales (1996, p. 91) afirma que a imagem da

"chuva", no poema escrito por mulheres durante a ditadura, "refuerza una

percepción del mundo como agresivo, desolador"56, pois as circunstâncias

históricas que envolvem o eu-poético, e que estão renomeadas no poema - a

"chuva" -, o impedem de realizar seus projetos pessoais e políticos.

A possibilidade de repensar o mundo a partir do olhar do amante é uma

busca nessa poética, o encontro com o outro é uma tentativa de compreender o

mundo e a relação a dois. Uma vez mais, vemos que a percepção corporal do amado

55 "Vou reunir-me contigo/quando a chuva se for/ e quando tenham ido muitas coisas desta
cidade/se algum dia decidam ir-se.//Assim poderia ser/que se erguessem oásis/e os antigos
caminhos/ficassem livres/de todas essas coisas/que teriam que partir/ para que eu pudesse/reunir-
me contigo." (trad. minha)

56 "reforça uma percepção do mundo como agressivo, desolador" (trad. minha)
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funciona como uma aliada no erotismo, na reconstrução poético-erótica do mundo

social.

3.4 - Corpo do Estado, corpo do sujeito:

Logo após a deposição do presidente eleito Salvador Allende, o governo

ditatorial de Augusto Pinochet passou a emitir os "bandos militares", decretos que

funcionaram como regulamentação da sociedade que surgia então, os quais

acumulavam as funções "normativa, ideológico-programática e propagandístico-

informativa". No primeiro instante, foram eles que cumpriram a tripla função já

citada:

"Las tareas iniciales de destrucción de la institucionalidad
democrática y represión a los partidarios del gobierno
derrocado, requerían necesariamente de una ideología que
sirviera como legitimación y guía para los militares. [...] Son,
sobre todo, los bandos militares los que asegurarán las
funciones ideológico-programática, normativa-institucional e
informativo-propagandística, en los primeros meses de la
dictadura. [...]En este sentido, hay que señalar dos
dimensiones de esta función. Por un lado, el conjunto de los
bandos apunta a crear un clima emocional psico-social que
haga más vulnerable y manipulable a la población. Por el otro
lado, la función informativa es siempre propagandística, es
decir, no pretende dar cuenta de una realidad sino
interpretarla. Por eso los bandos entregan ciertas
informaciones, pero ocultan otras, ya sea tergiversándolas, ya
sea negándolas."57

57 www.derechoschile.com/Areastematicas/legal/bandos/funcionbandos.htm "As tarefas iniciais de
destruição da institucionalidade democrática e repressão aos partidários do governo derrocado
requeriam necessariamente uma ideologia que servisse como legitimação e guia para os militares.
[...] São, principalmente, os bandos militares que assegurarão as funções ideológico-programática,
normativa-institucional e informativo-propagandística, nos primeiros meses da ditadura. [...] Nesse
sentido, tem-se que afirmar duas dimensões dessa função. Por um lado, o conjunto dos bandos
aponta para criar um clima psicossocial que torne a população mais vulnerável e manipulável. Por
outro lado, a função informativa é sempre propagandística, ou seja, não pretende dar cabo de uma
realidade, senão interpretá-la. Por isso os bandos dão certas informações, mas ocultam outras,
tergiversando ou negando-as." (trad. minha)
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Os bandos militares exercem influência na poesia de Calderón e, deles, a

poeta toma, de empréstimo, a forma e a linguagem. Seja ironizando ou mostrando

a influência daquele regime sobre a vida dos cidadãos, os signos militares povoam

os seus versos. E, a eles, Calderón soma o erotismo, elemento que, apesar de

censurado pelo governo nos anos de repressão, visava à liberação da mulher.

A linguagem militar esteve presente na vida pública de forma tão intensa

que a poesia a incorporou. A poesia e o erotismo tomam o corpo físico do eu-

poético e declaram o seu "estado de sítio", como podemos ver nos seguintes versos:

"Considerando la gravedad
de los últimos acontecimientos,
y el desorden interno
que se vive en mi país
por estos días.
Considerando también
los actos subversivos
de mis sentimientos
y la sucesiva insurrección
de la voluntad,
solicito refuerzos
al estado Mayor de mi conciencia.

Emite un bando que establece,
de inmediato,
la situación de emergencia,
y a resguardar la ciudadanía
me envía sus centurias
con estrictas órdenes
de dar la vida si fuera necesario.

Mi corazón anárquico
acepta un gobierno provisorio,
mientras yo continúo
en gestiones clandestinas con tus ojos
con tu boca invasora de todos mis límites,
en esta guerra que me declaras,
en este amor abierto entre nosotros."58

58 "Considerando a gravidade/dos últimos acontecimentos,/e a desordem interna/que se vive em
meu país/por esses dias./Considerando também/ as ações subversivas/de meus sentimentos/e a
sucessiva insurreição/da vontade,/ solicito reforços/ao Estado Maior de minha consciência.//Emita
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(Calderón, 1989, p.52-53)

Nos versos calderonianos, vemos uma linguagem erótica que se

entrelaça ao político e que, subvertendo a situação gerada pelo regime militar,

apropria-se de termos militares. Essa apropriação representa a subversão

lingüística de um modelo de sociedade baseado no controle absoluto dos

comportamentos, da linguagem, dos modos de pensar, os quais devemos reduzir ao

singular - um modo de pensar sistematizado e imposto pela ditadura chilena. O

caráter subversivo acentua-se com a associação entre linguagem militar e erotismo.

Podemos comparar o poema com a linguagem e o teor ideológico do

Decreto-Lei nº 521, que criou a Direção de Inteligência Nacional (DINA):

"Considerando la necesidad de que el Supremo Gobierno
tenga la colaboración inmediata y permanente de un
organismo especializado que le proporcione en forma
sistemática y debidamente procesada la información que
requiera para adecuar sus resoluciones en el campo de la
Seguridad y Desarrollo Nacional..."59

Também podemos associá-lo com o Bando Nº5, Decreto-Lei que depôs o

governo de Salvador Allende e tentou justificar o golpe de Estado:

"Teniendo presente:

um bando que estabeleça,/de imediato,/a situação de emergência,/e, a resguardar a cidadania,/
envia-me suas centúrias/com ordens estritas/ de dar a vida se for necessário.//Meu coração
anárquico/aceita um governo provisório,/enquanto eu continuo/em gestões clandestinas com teus
olhos/com tua boca invasora de todos os meus limites,/nessa guerra que me declaras,/nesse amor
aberto entre nós." (trad. minha)

59 Rojas, 1988. p. 36 "Considerando a necessidade de que o Supremo Governo tenha a colaboração
imediata e permanente de um organismo especializado que lhe proporcione de forma sistemática e
devidamente processada a informação que requeira para adequar suas resoluções no campo da
Seguridade e Desenvolvimento Nacional..." (trad. minha)
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1. Que el Gobierno de Allende ha incurrido en grave
ilegitimidad demostrada al quebrantar los derechos
fundamentales de libertad de expresión, libertad de
enseñanza, derecho de huelga, derecho de petición, derecho
de propiedad, y derecho en general, a una digna y segura
subsistencia;
[...]

10. Que existe en el país anarquía, asfixia de libertades,
desquiciamiento moral y económico y, en el Gobierno, una
absoluta irresponsabilidad o incapacidad que han
desmejorado la situación de Chile impidiendo llevarla al
puesto que por vocación le corresponde, dentro de las
primeras naciones del continente..."60

As linguagens utilizadas no poema e nos Bandos assemelham-se, apesar

da carga poética que vemos nos versos de Calderón, em oposição ao caráter

informativo, normativo e ideológico que há nos trechos do "Decreto-Lei 521" e do

"Bando militar nº5". A alusão aos Bandos Militares e ao seu caráter imperativo está

na linguagem com a qual o poema é elaborado, pois ela se baseia, totalmente, nos

"bandos". É com o mesmo tom informativo-normativo que a voz-poética começa os

seus versos, "considerando la gravedad/de los últimos acontecimientos...". No

entanto, travestidos com a linguagem militar, os signos descrevem a relação

amorosa. Metáforas construídas a partir do corpo do Estado referem-se, aqui, ao

corpo erotizado do sujeito: "...y el desorden interno/que se vive en mi país/por

estos días./Considerando también los actos subversivos/de mis sentimientos...". A

passagem dos sentimentos e do desejo pelo corpo gera uma "desordem". Não se

60 http://www.derechoschile.com "Tendo presente: 1. Que o Governo de Allende incorreu em grave
ilegitimidade demonstrada ao violar os direitos fundamentais de liberdade de expressão, liberdade
de ensino, direito de greve, direito de petição, direito de propriedade, e direito, em geral, a uma
digna e segura subsistência; (...) 10. Que existe, no país, anarquia, asfixia de liberdades, desordem
moral e econômica e, no Governo, uma absoluta irresponsabilidade ou incapacidade que pioraram a
situação do Chile, impedindo de levá-lo ao posto que, por vocação, lhe corresponde, entre as
primeiras nações do continente..." (trad. minha)
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trata, somente, da desordem que havia como expressão de repúdio à ditadura, mas

da "negação da ordem" representada pelo corpo (Cavarero, 2000, p.17-18).

A frase "emite un bando", que significou para o governo Pinochet

assegurar o controle e a consolidação da sua liderança político-militar e da

institucionalização do seu poder no pós-golpe, integra-se, nos versos "Emite un

bando que establece/de inmediato/ la situación de emergencia...", com a tentativa

de controlar os sentimentos, de (re)estruturar a desordem causada pelo sentimento

expressado nos versos, solicitando "refuerzos/al estado Mayor de mi conciencia".

A integração entre corpo físico do indivíduo e corpo do Estado é o modo,

na poesia calderoniana, como se pode subverter a repressão e suprimir a situação

de carências gerada pelo regime ditatorial. Por essa razão, o corpo do Estado é

substituído pelo corpo do eu-poético e as metáforas militares empregadas para

falar de erotismo e de sentimentos que geram Vida surgem em oposição à

linguagem ditatorial, que foi veículo para prescrever a tortura e a morte. Dessa

forma, os signos da ditadura são apropriados a partir de um outro lugar de

enunciação e subvertidos.

O poema funciona como corpo físico do eu-poético; e, como metáfora do

corpo social, ele está associado a discursos que falam da desrepressão social e

política, num momento em que a censura trabalhava incessantemente.

Em outro poema, "Guerrilheira doméstica", também vemos o uso

subvertido da linguagem militar, o qual questiona a relação amorosa e o papel

destinado à mulher:

"Comencé perdiendo las batallas.

En consecuencia terminé perdiéndote.
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Con un radar de sombras
te persigo entre tanta gente.

Allí estás parapetado en tu trinchera
con una escolta de odio acumulado
deshilando besos en una sábana inútil.

Sostienes conmigo la lucha más feroz
porque es la última de todas.

Desde ahora seré la guerrillera
la que te tome tu boca por asalto,
la que instale su bandera en tu memoria,

la que muera de amor entre otros brazos
Creyendo que invade
el esquivo territorio de tu cuerpo."61

(Calderón, 1989, p.55)

O erotismo, nesses versos, é construído a partir da mesma carência que

vimos em "Estado de sitio": trata-se de um amor que não se tem, de uma ausência

que subverte a realidade ao travesti-la com a linguagem militar, ao metaforizar a

relação homem-mulher com as mesmas palavras usadas pelo governo ou por um

grupo militar em guerrilha. O verso "comencé perdiendo las batallas" declara um

fracasso, o amor não deu certo, o qual é confirmado com o verso "en consecuencia

terminé perdiéndote".

Trata-se de uma relação terminada; o eu-poético lança-se, então, na

recuperação desse amor através de um papel subversivo: o da guerrilheira, pois os

guerrilheiros se lançam na disputa armada pelo poder político de uma sociedade.

Esse amor tomado "por assalto" confunde-se com o papel da guerrilheira que

61"Comecei perdendo as batalhas.//Em consequência terminei perdendo-te.//Com um radar de
sombras/persigo-te entre tanta gente.//Ali estás entrincheirado/com uma escolta de ódio
acumulado/desfiando beijos em lençóis inúteis.//Manténs comigo a luta mais feroz/porque é a
última de todas.//A partir de agora serei a guerrilheira/a que te tomará a boca de assalto,/a que
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"toma o poder". Apesar da sua declarada posição política e de sua obstinação em

defesa dos seus ideais, a carência da voz-poética persiste, e a memória é o único

elemento presente que possui, a mesma da qual seu amante se desfaz ao "deshilar

besos", apagá-los.

A linguagem militar, nesse poema, também pode ser um instrumento

político para reivindicar os espaços que a ditadura e a sociedade patriarcal vedaram

à mulher. O governo, com suas proibições e censura, determinaram como

"femininos" os espaços considerados privados, o que a posição de guerrilheira

desconstrói, ao apropriar-se de espaços de reivindicação e luta ocupados,

majoritariamente, por homens.

O erotismo também revela o seu caráter político ao intervir nas relações

de poder estabelecidas pelo patriarcalismo e seu cerceamento ao desejo e ao discurso

da mulher. No caso específico da ditadura chilena, essa intervenção significou impor

a transgressão ao silêncio, o erotismo à interdição. A linguagem erótica vai

descortinando, através dos seus signos velados, a reivindicação ao desejo e à

democracia, ambos de modo sutil e sucinto.

A situação política no Chile não esteve desvinculada da questão social e

genérica: a submissão dos cidadãos e cidadãs - e a posição destas - caracteriza-se

pelo que Joan Kelly62 (apud Lauretis, 1994, p. 216) afirma ser "não uma esfera ou um

território separado e, sim, uma posição na existência social em geral". Desse modo,

ao caracterizar a experiência erótico-poética como instrumento de questionamento

genérico, o eu feminino da obra calderoniana inscreve-se nas relações mais amplas

instalará a bandeira en tua memória,//a que morrerá de amor entre outros braços/Crendo que
invade/o esquivo território do teu corpo." (trad. minha)
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da sociedade como sujeito político e histórico, propondo a cidadania, a liberdade e a

democracia.

Conclusão

62 KELLY, Joan, 1979. The doubled vision of feminist theory. (s.l.)
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As possibilidades de intertextualidade e contrastes entre as obras

poéticas de Hilda Hilst e Teresa Calderón partiram das evidências de um eu

feminino interventor nas relações sociais de sexo-gênero, destacando o erotismo

como instrumento político. Essas possibilidades delineiam-se através de

elementos, tais como a diversidade de linguagens utilizadas nos poemas, o diálogo

com o outro, o erotismo identificado como carência e as distintas relações entre

sujeito e expressão erótica.

A elucidação dos contextos sócio-histórico e político-genérico é

fundamental para entender como esses elementos possibilitam a configuração

desse caráter interventor, uma vez que esses contextos integram-se com o espaço

do texto, no qual se promove a saída do eu feminino aos espaços públicos, tanto na

produção de Calderón como na de Hilst, direcionando seu olhar ao exterior e

centrando o seu discurso na liberação feminina, entre outras questões trabalhadas

pelas autoras.

As culturas patriarcais às quais pertencem as autoras determinam a

existência de certas constantes na sua poesia, a exemplo a ratificação do paradigma

feminino determinado por essas culturas (feita por muitas mulheres em seus textos
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e outras manifestações culturais, em conivência com a representação tradicional da

mulher como "ser inferior"), ou a sua negação (que podemos comprovar com os

versos das poetas, já analisados nos capítulos II e III). A inscrição do erotismo, pela

mulher, em sua poesia, pode revelar os valores históricos e culturais que foram

sedimentados, paulatinamente, sobre as identidades femininas e sobre seus textos

e realizações culturais, ainda que essa inscrição não pressuponha uma essência

textual/lingüística. Assim, é importante refletir como esse desejo erótico está posto

frente à sociedade, já que a sua expressão configura-se como um tipo de subversão

ao paradigma patriarcal, o qual designou à mulher o silêncio e, também, o que

Angélica Soares63 chama de “dessexualização”, quando a atividade sexual não

respondesse ao objetivo de procriar. Algumas conseguiram fugir dessas atribuições,

como a espanhola María de Zayas y Sotomayor, no século XVII, e, no México

colonial, a mexicana Sor Juana Inés de La Cruz, cujos discursos não se limitaram

aos padrões de suas épocas.

O erotismo é capaz de atuar nas relações sociais estabelecidas, e

modificá-las, uma vez que, ao apropriar-se de espaços de enunciação e de discursos

ideológicos, o eu-poético assume lugares políticos. Os textos eróticos estabelecem,

com a sociedade e a cultura, a possibilidade de novas perspectivas para a existência

da mulher, como afirma Soares:

“No exercício erótico da sobreposição da transgressão à
proibição, a mulher vai investir, fortemente, na busca de
constituição de sua identidade. Isto porque, como já tivemos
oportunidade de ressaltar, ‘O autoconhecimento (erótico) leva
ao conhecimento do outro e do mundo e à consciência do
poder de transformá-lo com vontade própria’. Assim, a
ruptura com o modelo dominante (da superioridade do
masculino), ao se dar no espaço da experiência erótica (no

63 http://www.openlink.br.inter.net/nielm/revista.htm
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direito ao prazer e não na obrigação de procriar), dá-se
também no espaço social (na ação da mulher, enquanto
construtora da sociedade).”

A afirmação do erotismo promove a desconstrução de uma

feminilidade ordenada a partir da cultura androcêntrica, a qual, sabemos, privilegia

o masculino, negando à mulher o direito ao prazer, a uma posição social e a direitos

paritários. Contraditoriamente, nos seguintes versos de Hilst, vemos um eu que se

reconhece como sujeito de seu desejo:

"Extrema, toco-te o rosto. De ti me vem
À ponta dos meus dedos o ouro da volúpia
E o encantado glabro das avencas. De ti me vem
A noite tingida de matizes, flutuante
De mitos e águas. Inaudita.
Extrema, toco-te a boca como quem precisa
Sustentar o fogo para a própria vida."

(Hilst, 1999, p.14)

Surge um erotismo construído através de sensações tácteis que vão

apresentando o corpo do amado: primeiro toca-se o rosto, depois, a boca. Essa

progressão vai apresentando elementos que vão sendo experimentados no percurso

erótico-poético: "a volúpia e o encantado glabro das avencas" e "o fogo para a

própria vida".

Tocar o amado publicamente, através do texto literário, "toco-te o rosto",

"toco-te a boca", representa a apropriação de um espaço que antes pertencia,

unicamente, ao homem e, para essa realização, a mulher rompe a postura

monolítica determinada pela cultura: é "extrema" no modo como se dirige ao seu

amante-interlocutor e, dele, recebe o "ouro da volúpia".

No caso específico de Calderón, a poesia, através de uma incursão pelo

social e pelo político, tem o papel de "rearticular la función crítico-social del arte en
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un contexto de máxima violencia represiva y de censura ideológica"64 (Richard,

1992, p.50), o que significa subverter o discurso falocêntrico da ditadura. Essa

atitude concretiza-se como crítica ao regime imposto e a seu discurso cerceador,

trabalhando pela emancipação feminina, o que podemos ver nos seguintes versos:

"Desde ahora seré la guerrillera
la que te tome tu boca por asalto,
la que instale su bandera en tu memoria."

(Calderón, 1989, p.55)

A mulher assume um lugar de enunciação duplamente contraventor:

sujeito do erotismo e guerrilheira. Usando expressões, tais como "te tome tu boca

por asalto", "instale su bandera en tu memoria", o eu-poético apropria-se do corpo

do amado (boca, memória) e da linguagem poética, ao mesmo tempo em que vai de

encontro ao paradigma de comportamento e texto "femininos". A contravenção

social e lingüística representa o afrontamento à ditadura e a "tomada de assalto",

que no poema se faz com o corpo do amado; é a mesma que o erotismo faz com a

poesia.

A essa desconstrução de um ideal de mulher, soma-se um novo olhar,

valorativo, sobre o masculino: em ambas poéticas, ele é narrado, muitas vezes,

como o belo, o que seduz com o seu "idioma de aromas", ou como sensações de

prazer. Todavia, não se trata, simplesmente, de inverter posições de poder,

tornando o objeto em sujeito do seu desejo, mas de mostrar que a relação erótica se

dá numa relação dialógica que implica dois seres. O que se quer é o diálogo para o

conhecimento e o auto-conhecimento: "é nítida a busca de conhecimento de si

64 "rearticular a função crítico-social da arte num contexto de máxima violência repressiva e de
censura ideológica" (trad. minha)
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mesmo e do outro que integra a atividade erótica" (Soares, 1999, p.104), como

podemos observar nos seguintes versos:

"A idéia, Túlio, foi se fazendo
Em mim. Era alta a lua, e aberta
A porta escura da minha casa vazia.
Te pensei. E na minha alma fez-se
Um gosto licoroso, mordedura

Mais doce do que a própria ventura
De existir
E te pensando foi subindo a lua
E vivendo meu instante fui te vendo
Da minha vida cada vez mais perto.

A idéia, Túlio, redonda, esboçada
Em azul, em ocre e sépia
Era a tua vida em mim, circunvolvida.”

(Hilst, 1999, p.37)

O amante é idealizado como “um gosto licoroso, mais doce do que a

própria ventura de existir”. Para narrar o desejo de encontro, reconstrói-se o

espaço-tempo, segundo a imagem da lua deslocando-se no céu, "e te pensando foi

subindo a lua" (tempo) e "aberta a porta escura da minha casa vazia"(espaço),

simbolizando a receptividade do eu para com o seu amado.

O erotismo inscreve-se como poética corporal, como idéia que se

corporifica e envolve emocional e fisicamente o eu-poético - "a idéia, Túlio, foi se

fazendo/em mim" - e que se concretiza no verso "era a tua vida em mim,

circunvolvida". As sensações representadas com os versos inscrevem os corpos do

homem e da mulher como expressão da liberdade de sentir e de ser, pois se

idealiza o encontro sem as culpas cristãs que acompanham a experiência amorosa-

erótica.
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Podemos encontrar esse olhar valorativo também em Calderón, a

exemplo dos versos "Cuentan que ellos traen/todo el mar/adherido en los

cabellos/que con su idioma de aromas/las abrasan". A descrição que se faz dos

homens revela um erotismo que repensa a relação de subordinador/subordinado

inscrita em algumas manifestações literárias que exploram a hierarquia e a

dominação do outro. Elementos da natureza constroem uma imagem etérea dos

marinheiros; imagem que fala do prazer que eles provocam em quem os vê ou toca.

Frente a uma cultura que privilegia o masculino, os versos das autoras

questionam, de distintas maneiras, os papéis genéricos designados à mulher pela

cultura patriarcal. Tendo como instrumento para tal empreitada o erotismo,

inscrevem-se, nessas poéticas, diversas linguagens, a exemplo das que são

herdadas da modalidade popular, de canções e de poemas. O uso delas permite o

trânsito por espaços diferentes, a possibilidade de dialogar com o outro e

estabelecer relações mais amplas dentro da sociedade, como afirma Nelly Furman:

"é através do meio da linguagem que definimos e categorizamos áreas de diferença

e similaridade, que por sua vez nos permitem compreender o mundo que nos

cerca" (apud Showalter, 1994, p.35-36). Desse modo, o modelo de linguagem

feminina "suave" e "sutil", idealizada pela cultural oficial, é desconstruída através

da apropriação do conteúdo social e lingüístico dos contextos nos quais estão

inseridas obras e autoras.

Essa subversão foi discutida, no capítulo anterior, quando vimos o modo

como Calderón usou a linguagem militar para expressar o seu desejo e, dessa

forma, transgredir o sistema de repressão política:

“Mi corazón anárquico
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acepta un gobierno provisorio,
mientras yo continúo
en gestiones clandestinas con tus ojos”

(Calderón, 1989, p.53).

Essa linguagem inscreve-se integrada ao corpo do eu-poético, como nos

mostra Morales (1993, p.110): “El cuerpo adquiere una dimensión magnificada

como referente poético. El cuerpo pasa a ser el objeto donde se plasma el mundo y

se hace la historia”.65 O corpo é metaforizado com o uso dos signos militares, o qual

é capaz de desreprimir as condições históricas de existência da mulher, tais como

"gobierno provisorio" e "gestiones clandestinas".

Outra forma de linguagem utilizada por Calderón é a dos locutores

desportivos, usada no poema “A diez rounds”, no qual um locutor apresenta os

lutadores, homem e mulher:

“En este rincón, mano de piedra,
peso completo,
o sea, tú queridito,
poseedor de la verdad,
dispuesto a ceñirte la corona
para siempre.

En este otro rincón,
la dolorida,
amiga predilecta del silencio,
señora de las causas perdidas,
empecinada en dar la lucha hasta la muerte,
amorcito.

Se inicia el combate.”

(Calderón, 1992, p.64)

65 "O corpo adquire uma dimensão magnificada como referente poético. O corpo passa a ser objeto
em que se plasma o mundo e se faz a história" (trad. minha)
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Os papéis determinados pela cultura patriarcal dispõem-se ao longo das

duas primeiras estrofes: apresenta-se o homem como aquele que tem “manos de

piedra”, destacado como o mais poderoso; a mulher, “la dolorida”, é designada por

sua fragilidade, por sua posição de vítima e por seu silêncio. Essa linguagem

descreve uma relação na qual os papéis masculino e feminino são, respectivamente,

o de controlar e o de submeter-se. A contravenção parte da posição assumida,

isoladamente, pela mulher, ao ironizar as descrições feitas do homem e de si

mesma, chamando-o de “queridito”, “amorcito”; também o casal representa uma

contravenção, ao transformar o espaço do lar e da convivência num ringue, lugar de

questionamento da superioridade masculina pela mulher.

Já nos seguintes versos de Hilst, vemos o uso da linguagem

trovadoresca, na forma das cantigas de amigo, cujas manifestações refletem uma

mudança no modo de conceber o amor no Ocidente, a partir do século XII. Com o

advento do amor cortês, o casamento, que antes era a institucionalização de uma

lógica sócio-econômica, passa a abrigar os sentimentos de amor e paixão. As

cantigas trovadorescas refletem o momento consonante com esse período histórico

de submissão feminina ao casamento por conveniências, no qual o enlace era uma

obrigação social. Dessa forma, essas cantigas são o espaço de celebração do amor,

ainda que impossível, uma vez que no casamento por conveniência quase sempre

não se amava o cônjuge; por isso, Cristiane Costa (2000, p.18) chama essa forma

literária de "elogio ao adultério".

Observemos, primeiramente, o vocativo “Amado e senhor meu”, que

introduz o poema:

“Amado e senhor meu: Perguntei a mim mesma
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O que te faz aos meus olhos desejado.
E aquele anjo que é o meu, desassombrado,
Andrógino e ausente emudeceu.
Será a luz da tua casa o encantado
Ou tens encanto maior aos olhos meus?
E aquele anjo que é o meu, mudo e alado
Prudente como um anjo adormeceu.
Será a mulher, a que te tem guardado
Em vigia constante como a um deus,
Que faz com que eu te sinta o mais amado?
E sonâmbulo meu anjo respondeu:

_ Ai de ti, a de sonhos exalados.”

(Hilst, 1999, p.13)

Apesar desse vocativo, o eu-poético não se posiciona como "vassala de

um senhor", negando a posição de inferioridade e submissão numa disposição

hierárquica. Também vemos essa negação nos versos de outro poema: “Lutei com

Aquele./ E Dele também não fui lacaia” (Hilst, 1999, p.65), insubordinação frente a

Deus e que é extendida também aos homens. Esse colocar-se diante dos homens,

ou mesmo de Deus, revela uma posição que questiona os papéis atribuídos à

mulher, o de "vassala" ou "lacaia", embora o eu-poético se tenha travestido

ironicamente de uma voz que invoca o "amado e senhor meu".

Mediatizado pela presença de Eros, que vê e acompanha cada

inquietação sua, o eu-poético avalia o que o faz querer esse homem: "Perguntei a

mim mesma o que te faz aos meus olhos desejado". Eros, o “anjo que é o meu,

desassombrado,/Andrógino”, dialoga com o eu-poético, dando um tom

apocalíptico ao texto: “E aquele anjo que é o meu, mudo e alado/Prudente como

um anjo adormeceu”, o que se configura como uma segunda linguagem tomada por
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Hilst, dessa vez, de empréstimo aos versículos bíblicos, embora não deixe de

ironizar a condição de "mudo e alado" do anjo.

Os versos do poema descrevem o caráter impossível do amor cantado

pelo eu-poético, pois as cantigas de amigo, geralmente, falavam de amores

inacessíveis: "A nova cultura poética trazia o facto de os trovadores endereçarem o

seu grande amor a mulheres casadas." (Lapa, 1955, p.12). Vemos a mesma

circunstância nos versos hilstianos quando indaga sobre o fato de amar um homem

casado: "Será a mulher, a que te tem guardado/Em vigia constante como a um

deus,/Que faz com que eu te sinta o mais amado?". Desejar alguém já

comprometido é uma contravenção na sociedade ocidental cristã, na qual se prega

a monogamia, o que também vai de encontro ao paradigma de comportamento

feminino estabelecido pela cultura patriarcal.

A apropriação do maior número possível de linguagens pela mulher

promove a sua inserção na vida social mais ampla, pois essas linguagens permitem

um trânsito mais extenso e uma maior possibilidade de negociação com a cultura e

a sociedade. Isso também enriquece a relação poesia/erotismo e entrega às mãos

do leitor a acumulação da experiência amorosa e da apreensão da realidade pelo

eu-poético.

Carência e erotismo

A presença dos mitos, especificamente do mito de Eros, na leitura que a

crítica literária faz do erotismo apoia-nos no exercício de decifrar a carência como

um dos elementos constitutivos das obras poéticas de Calderón e Hilst. Angélica
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Soares contribui com a leitura platônica66 de que Eros, como filho de Poros

("Riqueza") e Pênia ("Pobreza"), apresenta um duplo caráter de excesso e ausência:

"A vida e suas manifestações são resultantes de um 'dáimon' que, no interior dos

homens, vive à procura da satisfação plena de suas carências (o que se liga à

'Pobreza') através de seus poderes geradores (o que se liga a 'Recurso')" (Soares,

1999, p.21).

A relação entre o existir e o desejar como afirmação e negação de um

objeto são construídos pela oposição entre excesso e ausência, como nos mostram

os seguintes versos de Hilst:

“Como se te perdesse, assim te quero.
Como se não te visse (favas douradas
Sob um amarelo) assim te apreendo brusco
Inamovível, e te respiro inteiro”

(Hilst, 1992, p.58)

Ou com os de Calderón:

“Si esta tarde
fuera un bosque a medio florecer
[...]

Esta tarde
es apenas una tarde cualquiera. ”

(Calderón, 1989, p.22)

Ambas as produções apresentam a ausência como uma das temáticas

colocadas pelas autoras. O amor, momento de estar com o outro, é inscrito como

carência nos versos acima. Ela pode ser lida na constituição dos enunciados "como

se te perdesse, assim te quero" que, nos versos de Calderón, tem o equivalente "si

esta tarde/fuera un bosque a medio florecer". Trata-se de uma ausência marcada

66 Cf. Platão, 1977.
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pela partícula condicional se, que estabelece uma situação hipotética que

representa os contextos em que ambas as obras se inscrevem: das sociedades

patriarcais; em Calderón, especificamente o da ditadura chilena, com suas

interdições ao direito da mulher ao erotismo.

O caráter hipotético, inscrito nos poemas como marca de Pênia67,

caminha paralelo a uma temporalidade que pode afirmá-la, "esta tarde/es apenas

una tarde cualquiera" ou opor-se a ela, como afirmação de Poros, "assim te

apreendo brusco", "te respiro inteiro". Edson Costa Duarte, analisando os mesmos

versos hilstianos, afirma: "A esta oscilação temporal, Hilst amarra uma intrincada

dinâmica metafórica, sugando o leitor para um mundo construído em camadas

imagéticas que se chocam e se reconstroem. (...) Mergulhando-nos no fluxo da

potencialidade-realidade" (apud Hilst, 1999, p.92).

Nessa conjunção do hipotético (construído pelo subjuntivo) e do

concreto (com o indicativo), o erotismo apresenta-se, ao mesmo tempo, como o que

não se tem e o que é palpável, respectivamente Pênia e Poros, negociação que se

estabelece com a cultura e o contexto histórico, transitando pelos espaços

estabelecidos em busca da realização do desejo.

O caráter oscilante de carência/completude é inerente ao erotismo, e a

sua inscrição poético-textual, além de confirmar esse aspecto, trabalha sobre as

expectativas de alcançar outras existências. Ao mostrar esse caráter como

constitutivo da expressão erótico-poética, essas autoras vão registrando a

consciência de que a ausência pode ser preenchida com ações e reivindicações

autênticas das mulheres como sujeitos político-eróticos que são. Elas não deixam

67 Fizemos a opção pela grafia Pênia, apesar de também haver encontrado a forma Penia.
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de associar as suas vivências às condições históricas, reconhecendo como

circunstanciais o direito, ou não, à vivência e à expressão erótica.

Ainda que o erotismo pressuponha uma incompletude que, como vimos

no capítulo anterior, é gerada pela situação histórica, em ambas as autoras, ele fala

de encontro, ou da sua possibilidade, expressa pela outra face de Eros, que é a

comunhão. É no encontro com o outro que ele se funda, pois ele só é possível no

diálogo: "El enunciado erótico exige respuesta, quiere escuchar al otro(a), y oír y

hablar de sí, del otro, forzar la indiscreción. Es todo un juego que salta de un sujeto

a otro".68 O eu-poético dirige-se a um interlocutor para quem estão direcionados os

seus afetos e suas inquietações. É através desse diálogo que se vê que é possível

transformar a situação de submissão feminina, promovendo sua emancipação. O

parceiro amoroso cumpre o papel de interlocutor político-erótico na poesia das

autoras:

"Me bastaría contigo
para organizar cruzadas contra la muerte."

(Calderón, 1989, p.43)

A relação emissor-receptor do discurso mostra-nos um eu que se dirige a

seu amado propondo a realização de "cruzadas contra la muerte". Na análise desse

poema, feita no capítulo III, às páginas 86-87, vimos que se trata de um convite ao

amor e à extinção do terror produzido pela ditadura. O que destacamos é a

importância da relação dialógica, construída ao longo de todo o poema, na qual o

eu-poético apóia-se no seu amado-interlocutor para construir seu erotismo

libertário.
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Nos seguintes versos de Hilst, o diálogo amoroso constrói-se através da

mesma relação dialógica:

"Ama-me. É tempo ainda. Interroga-me.
E eu te direi que o nosso tempo é agora."

(Hilst, 1999, p.23)

Através dos imperativos "ama-me" e "interroga-me", o eu-poético dirige-

se à segunda pessoa do singular, seu interlocutor e amado. A possibilidade desse

diálogo começa a corporificar-se nesses pedidos, que vão deslindar as experiências

poética (através do apelo "interroga-me", pois o eu-poético falará), e erótica (com o

"ama-me"). A afirmação "nosso tempo é agora" inscreve-se como o momento

presente, instante no qual se revela a urgência dos desejos de realização poética e

amorosa.

A partir desses colóquios amorosos, vemos a problematização das

relações sociais de sexo-gênero. Ao dialogar com o parceiro, abre-se um espaço de

discussão sobre o (seu) desejo, e as situações pessoais e os contextos sociais,

abrindo a possibilidade de modificar a situação da mulher na sociedade. Esse

diálogo representa o espaço no qual se pode conquistar a cidadania e a

emancipação da mulher como sujeito político. Esse encontro é a maneira de

construir o erotismo-cidadania, pois se trata de diálogos que propõem novas

identidades para a mulher, como realizadora política, artística, cultural e erótica.

A emancipação feminina presente nos versos calderonianos e hilstianos,

entendida como realização do erotismo, pode ser tomada, também, num primeiro

nível, como inserção nos movimentos feministas. Não se trata de avaliar se as

68 "O enunciado erótico exige resposta, quer escutar o(a) outro(a), ouvir e falar de si e do outro,
forçar a indiscrição; é todo um jogo que salta de um sujeito a outro."
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autoras colocam-se/pensam-se, ou não, nessa perspectiva de abordagem, mas de

como seus textos, como produtos da realidade sócio-cultural, compartilham do

modo de pensar originado desses movimentos, com suas reflexões sobre a mulher,

seus desejos, seus papéis e suas contribuições para a sociedade.

Podemos afirmar que ambas as obras refletem o momento histórico em

que estão inscritas, com uma concepção de mulher que se encaixa nas tendências

contemporâneas da liberação feminina, nas quais a mulher é sujeito do seu desejo

e, no seu discurso, há um espaço para pensar/discutir o amor e o desejo erótico

como sentimentos intrínsecos à experiência existencial humana. Entretanto, as

obras poéticas diferem-se no tocante à realização dessa liberação feminina, pelo

modo como as vozes poéticas hilstiana e calderoniana constroem o erotismo.

Em Calderón, vemos um projeto emancipatório para o gênero feminino,

que discute não apenas o desejo, mas os sonhos, as realizações, as perspectivas

existenciais e a cidadania para a mulher. Como vemos com o poema "Mujeres de

todo el mundo, uníos" (Calderón, 1989, p.86-88), há um conclame para que as

mulheres se ergam e busquem defender a si mesmas. A semelhança com a máxima

marxista "Proletários de todo o mundo, uni-vos!" mostra que há, claramente, uma

proposta de transformação das relações genéricas, do modo como estão

tradicionalmente organizadas, problematizando a situação da mulher na sociedade

e buscando a liberação feminina como um fim.

O eu feminino de Calderón reflete sobre os diferentes lugares assumidos

pela mulher, como ser humano, mãe, esposa, amante, utilizando, para tal análise, o

entendimento do erotismo. O corpo social inscreve-se como corpo poético, e,
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assim, temos uma abordagem que ultrapassa os limites do texto, analisando a

experiência histórica e social do seu país ao analisar a trajetória dos seus afetos.

O olhar desse eu calderoniano, ao explorar suas vivências através do

erotismo, revela as experiências de um sujeito político que visa à cidadania, que, ao

falar de si, fala em nome das mulheres que não têm espaço ou oportunidade de

falar de seus desejos. Essa prática configura-se como o que decidimos chamar de

erotismo-cidadania, exercício erótico com os olhos postos na realização pessoal

feminina e na conjuntura social como espaço de ações políticas e históricas.

Na obra hilstiana analisada, bem como na calderoniana, o eu-poético se

reivindica como sujeito do seu desejo, realizando uma valiosa intervenção sobre a

situação da mulher na sociedade. Nesse erotismo, o eu-poético subverte a partir do

instante em que se assume como realizador do seu desejo e desconstrói o

paradigma que se cristalizou sobre o perfil feminino ideal. Trata-se do indivíduo

que fala da sua experiência erótico-poética, cujos versos operam sobre/sob os

espaços designados à mulher, ultrapassando esses limites. Esse eu-poético sente e

pensa as relações corpo/prazer e poesia/erotismo, e, ao realizar essa última,

abrange o conjunto da sociedade, pois o seu lugar de enunciação como mulher é

destacado pela subversão realizada no seu discurso.

As diferenças centram-se na relação sujeito/erotismo e de como cada

indivíduo vivencia seu desejo e o representa. A produção erótica de Hilst coincide

com a década de emancipação sexual feminina, quando se estampa no seu texto o

que também acontecia fora das páginas dos livros: a (re)apropriação do corpo, a

reivindicação dos direitos de sentir e desejar. As mulheres reconhecem-se como
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sujeitos políticos e, por essa razão, não podem estar atreladas a sistemas de

catalogação e repressão do corpo.

A poesia hisltiana centra seu olhar sobre duas pessoas: os amantes são o

tema que se explora; e a emancipação feminina é construída a partir do erotismo.

Em Calderón, o olhar do eu-poético atreve-se na observação de outros grupos, de

outras histórias, fazendo um breve recorte da memória histórica da ditadura

através dos seus versos.

A abordagem que fizemos do erotismo nas obras de Hilda Hilst e Teresa

Calderón terminou por concentrar-se em apenas um dos muitos olhares que há

sobre o erotismo. Não era nossa pretensão esgotar o que existe já escrito sobre o

tema e nem o conseguiríamos. Optamos por algumas leituras, mas não deixamos

de reconhecer que há muitas outras sobre essa temática e que poderão,

futuramente, enriquecer outros trabalhos.

RESUMEN

Este estudio discute la relación entre erotismo y política y como esos elementos

representan, en la poética de Hilda Hilst y Teresa Calderón, la emancipación

femenina. A través del diálogo con los estudios de género y post género y los

estudios culturales, pensaremos como las identidades se forman de acuerdo con los

intereses de una sociedad patriarcal cuyos códigos determinan posiciones estáticas

que presuponen la dominación masculina sobre la mujer y su sexualidad. Además,
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analizaremos como la mujer subvierte esa relación a través de un discurso que

destaca la valoración de su género y el permiso sin culpa al erotismo. A partir de

esas premisas, discutiremos cuestiones relativas al poder y al silencio impuesto a la

mujer.
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