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RESUMO: O estudo de Carlota, todavía não perde de vista a obra narrativa publicada de Nela Rio 
em sua completude para tratar as intrincadas relações entre os tempos fluidos e os espaços íntimos 
que marcam o relato. Evidenciam-se similaridades entre a construção da protagonista e a figura 
mítica da feiticeira medieval na intenção de compreender por que caminhos a experimentação do 
corpo conduz o sujeito a dimensões profundas da consciência, lugar a partir do qual o poder da 
protagonista se manifesta e a liberta. 
 
Palavras-chave: espaços íntimos; corpo; memória. 

 

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

intersticial: entre a terra materna Argentina (a escritora nasceu em Córdoba, em 1938) e o solo 

canadense. Para além das cidadanias geograficamente estabelecidas, há que se considerar o decisivo 

componente identitário que o transitar permanente forja: a escritora tem partes de sua obra 

publicada em diversos países; palestra e dá conferências em lugares como Galícia, México e 

República Dominicana, entre outros; cria possibilidades de literaturas recém produzidas em 

inúmeras partes do mundo encontrarem-se de maneira convergente em espaços virtuais, e/ou 

contando com presenças virtuais dos respectivos autores, absolutamente conectada aos tempos e às 

tecnologias que permitem hoje economizar tempos e espaços; o caráter cosmopolita de sua 

formação cultural está impresso na atividade investigativa acadêmica, nas pesquisas acerca da obra 

literária de Sor Leonor de Ovando, e tem efeitos nítidos em sua escritura. 

Considerando que as identidades são historicamente construídas, de acordo com aquilo que 

demandam o tempo e o espaço nos quais encontram realização, é possível compreender na 

contemporaneidade o caráter transitório das identificações dos sujeitos: 

 
à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, [e] com cada uma das quais poderíamos nos 
identificar - ao menos temporariamente (HALL, 2004, p. 13). 

 

O contato com os dois espaços geográficos e culturais tão diversos entre si, a começar pelos 

idiomas, a profunda consciência de si mesma enquanto ser em constante viagem, em movimento 

interior, exterior e ulterior, compõe para além da identidade da escritora, a identidade da escritura a 

ser investigada. Uma identidade que se quer incansavelmente em elaboração, em reacomodações e 

ajustes constantes, em diálogo com ancestralidades e modernizações. As palavras da autora são 

eloqüentes:  
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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 a si mesma em centro da própria criação, Rio cria um espaço sobre o qual tem 

pleno domínio, um lugar interior em que se move segura e confortavelmente. Assim como os 

escritores emigrados que focalizam suas produções em questões conflituosas passadas na terra de 

origem (HAZELTON, 2004), ela orienta o cerne de sua produção para os conflitos que perpassam o 

íntimo e realizam-se de alguma maneira na exterioridade, ou seja, transforma o próprio ser em terra 

geradora. Desta maneira são recorrentes, na sua obra, motivos de natureza entre-lugar, alguns deles 

muito comuns no universo da literatura hispano-canadense, como a viagem ou os sonhos, outros 

extraordinariamente originais como o corpo e a própria escritura (PALMERO, 2006). 

Realizadas as primeiras leituras da obra narrativa de Nela Rio, tornam-se expressivas 

algumas direções temáticas, como a exploração do universo feminino, a partir do qual se desdobram 

assuntos que, mesmo tangenciados, são recorrentes na contística da autora. A partir do universo 

feminino tratado de maneira singular estão representados o amor na maturidade e velhice, a arte 

dando voz à mulher e o silêncio denunciando e testemunhando experiências repressivas.  

Predominam quanto à composição especialmente dois aspectos: a construção da personagem 

principal, sempre feminino, e o trabalho com a relação entre o tempo e espaço, uma espécie de 

fusão espaço/tempo. Há uma progressiva aproximação espaço-temporal nas narrativas de Rio, o que 

particularmente inaugura uma dimensão nova, um terceiro ambiente que se auto-regula, 

normalmente sob a imagem da luz. A referência a esse entre-lugar ora é explícita, ora disfarçada, 

mas presente em todos os textos.  

No plano dos procedimentos enunciativos, o comportamento do narrador em relação à 

manipulação das informações corrobora tendências percebidas no nível compositivo, e o 

funcionamento dessas estruturas correlacionadas compõe o traço distintivo da escritura, o que 

possivelmente expressa nuances dessa experiência identitária particular, num movimento irregular e 

contínuo do múltiplo lado interior rumo à exterioridade. Em Carlota, todavía, os elementos 

referidos podem ser percebidos especialmente sob o nó ancestral que permite encontrar vestígios da 

feiticeira antiga na mulher contemporânea envelhecendo. 

Uma antiga lenda mágica das bruxas, de origem céltica, narra a capacidade singular da 

deusa G. de decifrar todos os mistérios da existência, inclusive o da morte, apesar de nunca haver 

amado. As relações entre a sabedoria, a morte e o amor se cruzam na figura mítica da divindade, 



porque para o povo que concebeu e perpetuou a lenda “há três grandes eventos na vida de um 

homem: o amor, a morte e a ressurreição em um novo corpo; e a magia controla todos eles” 

(GARDNER, 2004, p.276). Conta-se que, apoiada em tal entendimento, a deusa decide descobrir o 

desconhecido na Morte e para isso viaja ao Mundo Subterrâneo. Sua entrada lá implica desvestir-se 

das roupas, das jóias e de qualquer elemento exterior ao corpo. A Morte encanta-se imediatamente 

por sua beleza e, após açoitar a deusa, faz com que finalmente G. renda-se ao amor. E então a Morte 

ensina-lhe todos os segredos mágicos que a deusa não conhecia: 

Para realizar o amor, deve-se retornar ao mesmo tempo e lugar que o ser 
amado, e lembrar-se de amá-lo novamente. Mas para renascer deve-se morrer e 
estar pronto para receber um novo corpo; e para morrer deve-se nascer, e sem amor 
não se pode nascer. E estas são todas as magias (p.276). 

 
  Diante da Morte, a deusa pergunta-lhe a razão do enfraquecimento e perecimento de todas 

as coisas, principalmente daquelas pelas quais nutre particular afeição. Em resposta ouve: “contra o 

envelhecimento e o destino nada posso fazer. A idade faz com que todas as coisas murchem” (2004, 

p.275). 

A velhice, como o ocidente a concebe, foi histórica e sistematicamente negligenciada e 

desconsiderada, e o olhar contemporâneo normalmente encerra em rugas e limitações físicas 

identidades que continuam a se elaborar, porque envelhecer é antes sinal de vida que atestado de 

óbito. Carlota, todavía faz ouvir essa voz culturalmente silenciada, faz aparecer o óbvio: sabe do 

envelhecer apenas quem o atravessa. 

É, pois, pelo fio da ancestralidade que o relato amarra a atmosfera de segredos íntimos e 

brumas (Avalon?), de nudez e celebração ao poder que o conhecer-se e, sobretudo, acolher-se, 

garante ao sujeito que se descobre. Falo dos indícios na história que remetem à Feitiçaria, aos 

símbolos e hábitos remanescentes da Antiga Religião pagã, desses vestígios místicos da História 

que, atualizados, apontam emancipações interiores e ressignificam o feminino, de tal forma 

costurados que permitem uma leitura análoga da feitiçaria medieval e da mulher atual que 

envelhece. Essa relação se estreita especialmente no que diz respeito ao poder que ambas sabiam 

ser detentoras. 

O conto tematiza a provisoriedade da condição humana questionada pela plenitude possível 

do existir em circunstâncias que se apresentam eminentemente instáveis e temporárias, através de 

uma representação inusitada da velhice, desacomodando o senso comum justamente por reivindicar 

à maturidade aquilo que o olhar do outro convencionou negar-lhe: o direito ao amor, ao sexo, à 

sensualidade, enfim, o direito à verdade do próprio corpo e conseqüentemente, do espírito. De certa 

forma semelhante, as realizações da feitiçaria medieval foram igualmente tolhidas e, naqueles 

tempos, a intolerância consumia mulheres em fogueiras. Na atualidade, as maneiras de repressão e 

banimento são sutis, mas nem por isso menos dolorosas. 



A mulher que manipulava ervas pensando em curas, que experimentava sua nudez cultuando 

a fertilidade, que celebrava a vida agradecendo à comunhão com os elementos da natureza, e a 

mulher que já completou muitos aniversários, que já amou, que já teve maridos e filhos, e que quer 

continuar permitindo-se recuperar e/ou conhecer proximidades escamoteadas pelos anos, encarnam 

o mesmo fantasma: o estranho. Para Bauman, todas as sociedades produzem seus próprios 

estranhos, caracterizados pela viscosidade, e se esses estranhos 

são as pessoas que não se encaixam no mapa cognitivo, moral ou estético do 
mundo – num desses mapas, em dois, ou em todos os três; se eles, por tanto, por 
sua simples presença, deixam turvo o que deve ser transparente (...), se eles poluem 
a alegria com a angústia, ao mesmo tempo que fazem atraente o fruto proibido; se, 
em outras palavras, eles obscurecem e tornam tênues as linhas de fronteira que 
devem ser claramente vistas; (...) [essa sociedade] não pode senão gerar pessoas 
que encobrem limites julgados fundamentais para a sua vida ordeira e significativa, 
sendo assim acusada de causar a experiência do mal-estar, como a mais dolorosa e 
menos tolerável (1998, p.27). 

 
Sentir-se estranha em relação ao conjunto social obriga a protagonista a burlar as 

conveniências e insistir em si mesma secretamente. Honesta consigo, Carlota entende-se 

merecedora do prazer e liberta-se pela nudez, desvestindo junto com as roupas do corpo as máscaras 

que contentam outros, mas a desagradam. Estando só pode experimentar-se sem culpas. 

A perspectiva da maturidade emerge no conto através da voz cúmplice do narrador, que 

contempla o banho da personagem e aos poucos infiltra-se em intimidades, dando sons e cores ao 

ato profundamente amoroso de cuidar de si, das lembranças e do corpo antigos. Essa voz narrativa 

principia o relato antecipando sensações e sugerindo climas, construindo espaços definitivos da 

história, dentro das quais Carlota lentamente vai sendo revelada. O percurso entre um espaço íntimo 

– o corredor que leva ao banheiro da casa – e outro ainda mais íntimo – o seguro lado de dentro, a 

interioridade – minuciosamente descrito amplia a aura de segredo e encantamento que recobre a 

cena. Nesse sentido, georeferenciam os espaços não apenas elementos materiais como a porta, o 

espelho ou a banheira, mas os detalhes do corpo mesmo da personagem, que vão sendo enunciados 

em tom de celebração: 

Caminaba hacia el baño con la solemnidad de quien sabe que va a la 
presencia de algo especial. Su mirada brillante, extraordinariamente honda y 
exquisitamente a flor de la piel, la consagraba en un halo de diosa moderna 
inaugurándola en el estremecimiento de placer anticipado ante la proximidad de la 
lluvia que al tocarla se transformaría en el esplendor del orgasmo. Su brazo casi 
desnudo alargó sorpresivamente su blancura en el espacio apenas iluminado al alzar 
de la mano que dibujó el cabello con elegancia. Era su gesto favorito, aquél que la 
transformaba en la única protagonista del pasaje ritual.  

 
Parece-me inevitável relacionar o banho especial da protagonista à nudez ritual das bruxas. 

Explica Gardner que a “nudez em cerimônias religiosas é uma prática mundial e muito antiga” 

advinda da “crença das bruxas de que o poder reside dentro delas próprias, e que seus ritos servem 



para trazê-lo à tona” (2004, p.16). 

O banho, então, não deixa de adquirir ares de cerimônia religiosa. É compreendido enquanto 

ritual de passagem protagonizado por Carlota, que assume contornos de deusa, cuja ação 

performática (“ella sabía que era importante crear su própia escenografía”) implicada em desvestir-

se evolui à naturalidade do encontro com o eu nu. “Iba dejando a su paso ropajes preteridos como si 

se desvestiera de contradicciones e imposiciones que ya nada tenían que ver com ella”, porque estar 

vestida para a vida social significa obrigatoriamente incorrer em disfarces e condescendências, na 

contra-mão da verdade do sujeito real. 

A personagem apropria-se da própria história pela nudez e pelo silêncio, na medida em que 

se recusa a ouvir o que os outros insistem em contar em seu lugar. Recolhe-se em espaços cada vez 

mais íntimos, erguendo muros invisíveis que os olhares dos outros não chegam a transpor. Distante 

dos julgamentos alheios, Carlota sente-se confortável para dar vazão a um poder antigo que 

adormeceu diante da incompreensão do mundo exterior: “Como una maga se descubrió de pronto y 

se dejó aparecer aparecer en cuerpo entero en el espejo que cubria la puerta. Para Carlota era 

importante reconocer sus poderes, la certeza de sus decisiones. Desnudarse era un acto de 

afirmación”. O poder da personagem habita a capacidade legítima de sentir, que o passar do tempo 

não invalida. As percepções de Carlota afinadas pelo exercício contínuo oferecem-lhe o prazer sob 

múltiplas dimensões, e prazeres são tesouros que valem a pena ser guardados, porque experimentá-

los lembravam-na que era necessário insistir em ser mulher. 

Auxiliada pelo espelho, enquanto dedica-se a contemplar as próprias pernas, a feiticeira 

questiona arquétipos da cultura e mesmo da literatura correntes, a partir da idéia de um tempo 

obsoleto, quero dizer, há subjacente à história um discurso que faz referência ao processo de leitura-

escritura fundado em parcialidade, que reserva à mulher um espaço mínimo normalmente 

desqualificador, que a enxerga como figura secundária, idealizada, investida de purezas incoerentes, 

uma perspectiva através de lentes sujas e que, afinal, não vê a mulher em sua humanidade. 

É quase que simbiótica a relação da protagonista com o espelho: 

Carlota iria llenando ese silencio, adornándolo com sonidos fugaces, 
quejidos deleitosos que trataban de borrar toda estridencia. Respiró hondo y dejó 
salir el aire lentamente entre sus lábios entrabiertos y casi temblorosos. Mezclaba 
su calor con la frescura del silencio. Lo penetraba, poseyéndolo, inundándolo com 
su aliento estirado. 

 
convertendo-no praticamente em gente, em uma presença que preenche os espaços que foram 

esvaziados, em uma solução para a velhice solitária. 

O ato de entrar na banheira, onde “seguiría descubriendo y confirmando su cuerpo”, é 

igualmente discutido como o foi a imagem estereotipada das pernas femininas (colunas de 

mármore), reinterpretando e lendo ao avesso o “simbolismo limitado y estrangulador del agua”. A 



água da banheira ao invés de ser tratada como o elemento que limpa e higieniza o corpo, 

transforma-se em lugar de prazer e de encontro com a verdade do corpo, na acepção primitiva da 

água enquanto elemento natural, que faz fluir e transmutar a energia do corpo, pondo-na em contato 

com um tipo de percepção extra-sensorial transcendente, que extrapola os cinco sentidos humanos e 

faz mergulhar o sujeito em níveis profundos da consciência. Idéia que também pertence ao universo 

simbólico da bruxaria. 

Há uma identificação interessante entre a protagonista e suas costas, porque representa o 

outro em Carlota. Visualmente as costas pertencem a outra pessoa e ao mesmo tempo são 

independentes e solitárias. Através de um processo metonímico a personagem vê a si mesma e à 

outredade na figura intrigante desse pedaço do corpo que não consegue olhar senão com a ajuda do 

espelho. 

Ao enxugar-se, conclui o ritual mágico de sensações. Até esse ponto do relato as percepções 

de Carlota enunciaram os espaços narrativos, como quem desenha territórios em mapas, num tempo 

imediato, enquanto a cena acontece. Adiante, o foco do conto desloca-se para a relação intensa da 

protagonista com o tempo e o espaço da memória. É o momento em que a protagonista, em trânsito, 

cruza a fronteira mais interior, penetrando o lugar luminoso da consciência de si. Houve o seguinte 

movimento: o espaço íntimo do banheiro encontrou o espaço ainda mais íntimo do corpo e foi tanto   

o tatear-se que Carlota atravessou a linha concreta da pele e interiorizou-se. Muda o tempo, porque 

em pensamento os saltos sobre a cronologia, em qualquer direção, são admitidos e prontamente 

compreendidos, e muda também o espaço, que além de ser contado pela ponta dos dedos e pela 

visão da personagem, passa a ser (re)constituído pela lembrança: 

Vio su rostro lleno de arrugas, el cabello blanco recogido sobre la cabeza, 
los párpados caídos, la expresión de mujer satisfecha y feliz; un vientre ajado 
donde sus manos recorrían las líneas que testificaban hijos ahora viviendo sus vidas 
por el mundo: hijos hechos em mañanas, tardes o noches cuando otras manos sobre 
su cuerpo la llenaban de tilitantes cosquilleos hasta llegar al espasmo no siempre 
procreador y siempre pasional. Recordó el rostro que pertenecia a esas manos y la 
sonrisa dulce de un esposo ausente para siempre tocaba su espíritu con la misma 
precisión  con que antes le arrancara los contenidos gritos de place [sic]. Recordaba 
la vida entera, la parte que todos pueden contar y las partes que mueren em la 
memória porque no se pueden repetir. 

 
A Carlota que se conhece por dentro e aceita a inevitável provisoriedade do corpo, 

compreende que mesmo com o tempo passando segue sendo a mesma pessoa, a mesma mulher, 

ainda se construindo: “Ella lo sabía. El mundo no”. O mundo, que dela tinha uma pálida, frágil e 

enrugada imagem, considerava que para Carlota havia ficado tarde demais. Tarde demais para o 

amor, para sentir, para existir. O mundo estava escrevendo a velhice da personagem sem sequer 

ouví-la, exigir o direito de falar por si mesma, “ser clara y aberta era exponerse a la condena” e 

correr o risco de um segundo isolamento: a loucura. 



O diferente, o singular, o ousado, que se permite ser verdadeiro e honesto consigo, 

desvestindo as armaduras culturais é considerado louco, e os loucos são ignorados, silenciados, 

negligenciados, banidos pela sua especificidade: a estranheza que são capazes de causar. Esse ciclo 

é bastante semelhante aos efeitos que uma voz destoante do interior da velhice podem surtir.  

O estereótipo da velhice que a crença popular forja:  

obras de caridad, tejer bufandas interminables, los gatos y los perros, quizás un 
canário, cuidar la casa sin presencias, ser la eterna abuela o ir a una de esas casas 
de descanso donde la vida de los viejos se controla, la artificial igualdad que ya 
nadie quiere, la vida asexuada, lo mismo el viejo que la vieja 

 

nega às mulheres e aos homens, que viram passar vários aniversários, a chance do amor, começando 

por censurar-lhes o sexo, ridicularizando e reprovando qualquer tentativa empreendida em intenção 

de novos envolvimentos afetivos. 

A Carlota le parecia triste que su sensualidad sólo pudiera expresarse a escondidas. 
Extrañaba la compañia. El amor es siempre compartir; necesitaba los gestos que 
hacen florecer la luz y celebrar la vida. 
 

Na velhice ser luz é não corresponder às expectativas sociais, mas às expectativas do sujeito 

mesmo, tratando de encantar os encontros cotidianos consigo, manipulando magias miúdas, como o 

faz Carlota, ainda, a feiticeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


