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A concepção da obra literária da escritora argentino-canadense Nela Rio se dá em 

circunstâncias enunciativas bastante particulares determinadas fundamentalmente por razões 

culturais, condição que permite a criação de um discurso cujo traço distintivo reside justamente na 

múltipla referencialidade no que diz respeito à origem. Em outras palavras, a obra de Rio – poética e 

contística – inscreve-se no âmbito híbrido que emerge do diálogo entre terra pátria e terra adotiva, 

entre história passada e presente, entre culturas. 

Há menos de meio século vem desenvolvendo-se e adquirindo destaque um subsistema na 

literatura canadense, a chamada literatura latinocanadense, que consiste no conjunto de escrituras 

elaboradas por artistas de origem latino-americana e dentro dos limites geográficos do Canadá. Tal 

corpus construído por essa comunidade emigrada guarda marcas sensíveis do impacto concreto 

causado pelo deslocamento territorial: forçado ou involuntário, o exílio redimensiona a relação do 

escritor emigrante com o mundo, consigo, e naturalmente, com a própria literatura. 

O movimento migratório de maior intensidade, dos países do sul em direção ao Canadá, 

aconteceu entre as décadas de sessenta e setenta, durante a eclosão dos regimes ditatoriais na 

América Latina. A atividade artística dos refugiados, principalmente oriundos do Chile, do Uruguai 

e da Argentina, trouxe ao solo canadense, além do forte impulso cultural de sociedades que se 

transformavam aceleradamente, as feridas da repressão militar, segundo Hazelton. O que explica 

porque os primeiros trabalhos literários de vários escritores que chegam ao Canadá são ambientados 

“casi exclusivamente en el país de origen, y que sean fuertemente politizados, tenazmente 

optimistas, y conmovedores en su lamento por una visión de justicia económica y social que había 

sido sistemáticamente aplastada” (2004, disponível:<http://www.artsandscience.concordia.ca>, 

acesso: 19/08/2006). 

Radicada no Canadá desde 1977, Nela Rio e sua produção inserem-se nesse contexto 

intersticial de existência, e o contato com esses dois espaços geográficos e culturais – Argentina e 

Canadá – tão diversos entre si, a começar pelos idiomas, compõem a identidade da escritora. 

Identidade  que  se  quer  monológica  pela  necessidade  de  constituir-se  uma enquanto indivíduo e  
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artista,  o que evidencia uma profunda consciência acerca do lugar ocupado no mundo,  da  condição 

de sujeito que precisa, por si mesmo, criar espaços seguros de onde possa enunciar-se com 

autonomia. 

Sentí que escribía en las márgenes de estos dos espacios, el uno, conocido y 
familiar, y el otro, adoptivo, ambiguo, ambivalente que lo sabía foráneo, a la vez 
que presentía que ambos espacios eran deseables y opresivos. Y precisamente en 
este borde cultural, como la cresta de una ola, emplacé mi centro creativo en lo que 
siempre llevo conmigo, mí misma, y traté de evitar la marginalidad e hice del 
escribir lo extranjero y lo familiar, al mismo tiempo siendo la “una” y “la otra”, 
introduciéndome en la hibridez. Fui consciente de la multiplicidad que se suprime 
en la comprensión monológica de la identidad (RIO, 2004, p.12). 

 

Ao converter-se a si mesma em centro da própria criação, Rio circunscreve o lugar 

enunciativo em que se move segura e confortavelmente ao espaço interior sobre o qual tem pleno 

domínio. Assim como os escritores emigrados que focalizam suas produções em questões 

conflituosas passadas na terra de origem, essa escritora orienta o cerne de sua literatura para os 

conflitos que perpassam o íntimo e realizam-se de alguma maneira na exterioridade, ou seja, 

transforma o próprio ser em terra geradora. É nesse sentido que a recorrência dos espaços no 

conjunto literário latinocanadense metaforiza o entre-lugar através de temas como a viagem e o 

sonho, por exemplo, e particularmente na obra de Nela Rio os temas do corpo e mesmo da própria 

escritura o representam (Palmero, 2006). 

O corpo e a escritura enquanto espaço de resistência e identidade constituindo um sistema 

poético em Nela Rio compreende um longo caminho de estudo realizado por Palmero1, que elegeu 

por corpus de pesquisa os poemários Túnel de proa verde/ Tunnel of the Green Prow (1998), 

Cuerpo Amado/Beloved Body (2002), e Los espejos hacen preguntas/ The Mirrors Ask Questions 

(1999). Este trabalho pretende dar continuidade à investigação a respeito de como o corpo 

transforma-se em lugar de resistência, e também de existência, a partir do exame dos seis poemas 

pertencentes ao poemário En las noches que desvisten otras noches/During Nights that Undress 

Other Nights (1989) e contidos na coletânea de contos e poemas El espacio de la luz/The Space of 

Light (2004). 

                                                 
1 Refiro-me aos ensaios “Tropos imaginarios en la escritura hispano-canadiense: el espacio del cuerpo en la obra poética 
de Nela Rio” ( disponível: http://www.artsandscience.concordia.ca/cmll/spanish/ACH/Registro_Elena_Gonzales.html, 
acesso: 19/08/2006), e “Lecturas en abismo de un diálogo poético”, apresentado no VI Congresso da Associação 
Brasileira de Hispanistas, no Rio de Janeiro, em setembro de 2006, mas ainda não publicado. 



  

Conforme a leitura de Palmero, concentrada nas implicações do espaço do corpo na escritura, 

Túnel... e  Cuerpo Amado..., mantém certa unidade quanto à apreensão da relação entre experiência, 

corpo e linguagem ao tematizar o ser humano em estados limites. O primeiro “es un poemário de 

apasionada historicidad, que revela la experiencia del encierro y la tortura desde la memoria y el 

renacer en el amor”, e o segundo apresenta um novo olhar sobre o corpo feminino, a partir do 

descobrimento do câncer e ao atravessar os diversos estágios da doença, passando pela dor, pela 

transformação da forma corpórea e pela aceitação dessa nova imagem feminina.  

A intenção de a partir da memória revelar a experiência do tolhimento da liberdade e a dor da 

mutilação não é novidade na obra poética de Rio. Os poemas escolhidos para representar o poemário 

En las noches que desvisten otras noches... organizam-se de tal forma que apresentam certa 

composição orientada para produzir o efeito de narratividade, o que sucede nos dois poemários 

mencionados anteriormente. 

Quanto à disposição gráfica dos poemas, é importante salientar que elementos paratextuais, 

como a frase no primeiro texto, situada no canto superior direito da página, e as dedicatórias nos 

cinco textos seguintes adquirem maior significação do que os próprios títulos, expressados tão 

somente em numerais romanos. 

O poema I, em certa medida encapsula os demais poemas que se apresentam 

subseqüentemente. É como se fizesse as vezes de prefácio justificando os próximos textos. O 

paratexto “...yo te recuerdo” surge na condição de pista fundamental para o entendimento da relação 

do sujeito lírico com o que poetiza. Neste poema, histórias silenciadas são remontadas através da 

memória, não no intuito de reviver o horror de experiências repressivas e de violações, mas de 

celebrar a resistência e a fé na existência. A primeira estrofe apresenta uma situação em que o 

sujeito descreve a condição angustiante de silenciado, em que se observa a íntima ligação da palavra 

(fazer poético, por assim dizer) com o corpo: “Tengo estas palabras ahogándose/ apretujadas en mi 

pecho/ llenándome los ojos de imágenes y vidas” (RIO, 2004, p.24).  

Na estrofe seguinte é dado a conhecer o desejo desse sujeito poético, que anseia por dizer 

palavras cujo impacto seja forte o suficiente para garantir à sua voz amplitude universal, a fim de 

que se faça ouvir: “quisiera que las palabras resonaran como truenos/ que resonaran como las 

cuerdas vitales/ de una guitarra universal,/ de la boca redonda abierta como un grito/ há de surgir el 

lamento la exigencia de vidas que no quieren morir” ( p.24). 



  

A constatação de que a recordação atualiza a história, seja de penúria, de morte, de honra, de 

alegria, e também de esquecimento, aparece na terceira estrofe. A iminência de um destino cíclico 

baseado na dicotomia vida/morte é revelada na quarta estrofe. A última estrofe anuncia a intenção 

de celebrar a vida através da palavra, que finalmente extrapola os limites do corpo que a originou: 

“Estas palabras/ rompiéndome el pecho/ quieren celebrar la vida en la vida viviendo” ( p.24). 

As repetições de sons e de palavras, como na penúltima estrofe cria pelo menos dois efeitos 

semelhantes, juntamente com as imagens que sugere: causam a impressão de canto ou de oração, 

como se a celebração que o poema propõe se desse em tom de prece depois de rememorar o 

lamento. 

Desprendem-se desse poema as figuras que irão nuclear os poemas anunciados: a palavra que 

liberta o silêncio e a memória, a boca redonda aberta, o grito cheio de silêncio e de sangue, a fé na 

existência (na individualidade e na coletividade feminina), todos esses tópicos correlacionam-se a 

partir do espaço do corpo, questionando e construindo, de uma forma mística, identidades. 

Há no segundo poema intitulado V a dedicatória “A Isabel con respeto”, é a primeira de 

cinco e pode ser compreendida, assim como as demais, como homenagem à memória de mulher a 

quem o texto se dirige. Neste evidencia-se mais claramente do que no anterior o caráter narrativo do 

poema, o que significa dizer que é imediatamente identificável o desenrolar de uma cena, 

ambientada espaço-temporalmente, e com atores que desempenham determinada ação, ao invés da 

tentativa de produzir o efeito de imagem estática. Mantém-se no âmbito da sonoridade a impressão 

de ouvir-se um canto de lamento em função das estruturas que se repetem com certa regularidade. A 

atmosfera de guerrilha é percebida não apenas ao final do poema quando se forma a cena, mas 

pontualmente ao longo das estrofes, por exemplo, na idéia de esquecimento contida nos versos “Es 

la una de la tarde/ de un dia cualquiera/ de un día que hace historia/ de esa que nunca cuentan”; nos 

verbos de ação que sugerem violência e/ou resistência: “como una nube llena de sangre/sacudiendo, 

salpicando”, “y aferro mi corazón con los dientes”; e nos substantivos que imediatamente remetem 

ao universo bélico: “soldados”, “sangre”, “muertos”, “gritos” (RIO, p.26).  

Interessante salientar que o sol e os soldados, ambas figuras masculinas simbolizando força, 

agridem com intensidade similar. E os soldados carregam uma nuvem de sangue, como se 

existissem acima do espaço de insegurança e de abandono onde se move o sujeito lírico, que se 

encolhe sobre si mesmo tentando forjar um lugar para abrigar-se. Agarrar o coração com os dentes, 

segurando o frágil fio de integridade do lado de dentro do próprio corpo representa o último recurso 



  

desesperado desse sujeito na intenção de manter a dignidade de um indivíduo violado, que se 

transmuda em gritos, gritos não ouvidos que se convertem em sangue, e sangue que se transforma 

em morte quando o sujeito é calado definitivamente. 

O poema IX, dedicado à memória de “Nenina, com respeto” organiza-se em uma longa 

estrofe composta por versos que num primeiro momento apresentam a cena que se desenvolve 

dentro do espaço de confinamento, de onde um sujeito lírico na condição de prisioneiro descreve a 

experiência de profunda angústia inerente ao cárcere. A partir dessa atmosfera é dada a conhecer a 

dimensão da materialidade dos limites da cela: “Como un túnel sin paredes/ hecho de vértigo y 

espanto” (RIO, p.28).  

Dito de outra forma, o lugar concreto de condicionada mobilidade do sujeito poético 

constitui tão precária condição de existência, que é preciso repensar se esse lugar vigiado foi-lhe 

concedido ou roubado. Parece que as duas possibilidades coexistem, entretanto, a liberdade do 

espaço íntimo, nesse caso, é influenciada pelo espaço da cela. O sentimento de resignação que surge 

dessa circunstancia contribui com a superação do medo pela crença na solidariedade, na certeza da 

dor amenizada na coletividade (feminina) e no compartilhar, como se dividido o sofrimento se 

tornasse melhor suportável: “y ahogo el llanto/ en todos los llantos que me precedieron/ y sé que no 

estoy sola/ y hago del miedo una almohada/ y descanso la cabeza el cuerpo el terror en la soledad la 

unión de todas” (p.28). 

Nesse último verso reproduzido acima é possível compreender a enumeração de elementos 

de forma a organizar uma ordem crescente, sugerindo que o corpo (o indivíduo) repousando sobre o 

medo engrandece, mesmo que afetado pelo terror e pela solidão, na medida em que encontra na 

coletividade uma ponta de esperança (na união de todas as mulheres que compartilham uma mesma 

história de violação). 

Apesar da brutalidade da cena que apresenta, na primeira e na última estrofes do poema XI, o 

sujeito feminino faz referência a um lugar do lado de dentro de si, sensivelmente cuidado, que 

abriga sorrisos pedacinhos de sol, uma cambaleante confiança na humanidade, além de cem mil 

companheiras de luta por verdade e por justiça. Em oposição ao lugar de refúgio do ser, lugar de 

resistência e de existência tão delicada e intimamente arrumado, cruzam o poema cenas recorrentes 

de tortura e de sofrimento, que a memória trata de recuperar. Aqui novamente figuras simbólicas, 

como a boca ferida e os gritos ouvidos apenas por quem os emite, marcam o poema. 



  

Em XIV, dedicado “A Clarita, con ternura”, a tendência a revelar cenas presentes nos 

poemas analisados instala-se neste com maior clareza, quando a palma da mão é comparada a uma 

tela onde projetam-se fragmentos da memória. O corpo diz a respeito da ternura partilhada pelas 

mulheres caladas historicamente, através do abraço em silêncio, e a insistência na imagem 

recorrente contida em “cuando abrieron la puerta/ vi sus ojos/ redondos, llenos de sangre/ 

paralizados en un grito que está resonando todavía/ su boca abierta como un túnel reventado” (RIO, 

p.32) é para lembrar das inúmeras Claras, Neninas, Albertinas e outras tantas que tiveram suas vozes 

apagadas pela história conhecida. 

O caráter testemunhal do sujeito lírico ganha intensidade e se bifurca mais definidamente 

nesse poema, uma vez que assume a posição de quem observa o que acontece à companheira Clara a 

partir de uma perspectiva coletiva fundada na ternura “de todas nosostras” (p.32). O último poema 

compreendido nesse estudo relaciona-se com a circularidade do destino da mulher perseguida, a 

quem não é dado tempo para questionar as razões da violência. A pergunta é mutilada, metralhada 

antes mesmo de ser feita. Também nesse poema acontece a cena de morte, cujo símbolo de maior 

força se reconhece na imagem da boca aberta, enquanto os olhos estão fechados e o corpo descansa 

em uma árvore. O sujeito poético testemunhal narra uma nova mesma história de mulher violada. 

A ausência de vírgulas e a articulação dos substantivos e dos tempos verbais encerram na 

última estrofe a idéia de história cíclica: “Y así ayer hoy mañana anoche esta noche/ las sirenas 

rayaron rayan rayarán las calles/ tratando de apresar apresar apresar.../ los pasos presurosos 

inquisitivos preguntones/ cerraban cerrarán en círculos/ otro destino otro dolor las mismas 

preguntas” (RIO, p.34). 

Assim como repetem-se as imagens horríveis do corpo violado, mutilado, torturado e tolhido 

de liberdade, também acabam por repetirem-se as imagens da fé na solidariedade  e na cumplicidade 

da experiência partilhada coletivamente por tantas mulheres que a história oficial silenciou. A poesia 

de Rio legitima o espaço intimamente cultivado, como um cantinho agasalhado dentro do corpo, 

enquanto lugar privilegiado de enunciação, a partir de onde mulheres de quem a história oficial 

roubou ou apagou as vozes manifestam-se, não só falam como também ouvem as vozes cúmplices 

de cién mil compañeras, através de um sujeito lírico que apenas em duas ocasiões se deixa 

reconhecer feminino em seu próprio discurso. Note-se que falar sobre experiências partilhadas por 

mulheres não implica necessariamente ser mulher, no entanto, é, sim, feminina a perspectiva lançada 

sobre as memórias poeticamente registradas em En las noches que desvisten otras noches... 



  

Em todos os poemas, mais ou menos intensamente, o sujeito lírico fala da dificuldade de ser 

escutado e da tentativa de comunicar-se por meio de gritos, que não são ouvidos ou que são calados. 

A esse impedimento liga-se a imagem da boca, redonda, aberta, ferida, que carrega a imagem da 

individualidade violada, quero dizer, toda a autonomia que o corpo abriga sai pela boca ou fica 

guardada dentro do corpo, como se a boca fizesse as vezes de porta, nesse sentido é que agarrar o 

coração com os dentes signifique tão pungente ação de resistência, e da mesma forma o silêncio 

forçado, seja sutilmente, seja pela brutalidade, é um jeito figurado de morrer. 

A poesia de Nela Rio tratou seriamente da brutalidade e cuidou da solidariedade com doçura, 

sem pecar pelo excesso de emoção. Dar voz a essas mulheres à memória de quem os poemas são tão 

terna e respeitosamente dedicados é uma maneira de lembrar a história esquecida, de retirar a sua 

roupagem artificial, de desvesti-la e de celebrar, de algum modo especial, as vidas outrora 

silenciadas. 
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