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Resumo: O estudo observa a construção da identidade da protagonista do conto “Los espejos 
enfrentados o el énfasis de vivir secretamente”, de Nela Rio, escritora argentino-canadense, 
cuja obra narrativa orienta-se por uma poética do deslocamento bastante singular, que não 
deixa de dialogar com os conceitos de deslocamento provenientes dos Estudos Culturais. A 
investigação pretende acompanhar o sujeito viajante que ao deslocar-se experimenta a si 
mesmo e compreender de que forma ao migrar este transforma o próprio ser em terra 
geradora, num espaço intersticial seguro entre os lugares de origem e de acolhida. 
 
Palavras-chave: Identidade. Deslocamento. Tempo. Espaço. 
 

Resumen: El estudio observa la construcción de la identidad de la protagonista del cuento 
“Los espejos enfrentados o el énfasis de vivir secretamente”, de Nela Rio, escritora argentina-
canadiense, cuya obra narrativa se orienta por una poética del desplazamiento muy singular, 
que todavía dialoga con los conceptos de desplazamiento provenientes de los Estudios 
Culturales. La investigación intenta acompañar el sujeto viajante que al desplazarse 
experimenta a si mismo y comprende cómo al migrar uno cambia el propio ser en tierra 
generadora, en un espacio intersticial seguro entre los lugares de origen y acogida. 
 
Palabras Clave: Identidad. Desplazamiento. Tiempo. Espacio.     
 
 

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

subsistema literário dentro da literatura canadense, a chamada literatura latino-canadense, 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 voluntário, 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. 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 
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politizados, tenazmente optimistas, y conmovedores en su lamento por una visión de justicia 

económica y social” (HAZELTON, 2004). 

As identidades forjadas e permanentemente reelaboradas no exílio são parte de um 

processo amplo de mudança social que está deslocando as estruturas centrais das 

comunidades ao redor do globo, dando origem a novas concepções de identidade, a outras 

formas de ser sujeito no mundo, e instaurando espaços enunciativos bastante particulares. 

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). 

 

Radicada no Canadá desde 1977, Nela Rio e sua produção poética e narrativa 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, habituada 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.  

O contato com 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 para dentro, para fora e sobre si mesma, compõe 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. As palavras da autora são eloqüentes:  

 

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, 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.  

Dessa maneira são recorrentes, na sua obra, motivos de natureza entre-lugar, alguns 

deles muito comuns no universo da literatura latino-canadense, como a viagem ou o sonho, 

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

No livro Globalização: as conseqüências humanas, no capítulo intitulado Turistas e 

Vagabundos, Zigmunt Bauman analisa a condição contemporânea do excedente das relações 

globalizadas. O sociólogo apresenta um olhar cinza, profundamente triste e desencantado, 

mas faz observações importantes que contribuem com o entendimento do comportamento 

humano na atualidade, o que vem encontrar a tentativa empreendida aqui de localizar os 

limites líquidos influenciadores da formação da identidade da personagem protagonista de 

“Los espejos enfrentados o el énfasis de vivir secretamente”2, em conflito existencial 

estabelecido entre o global e o local.  

Bauman (1999) tece considerações que ajudam a compreender a expressão do sujeito 

que se reconhece no deslocamento e que transforma o trânsito em suas mais diversas 

realizações num lugar seguro de onde se expressar. Reflete o autor: 

 
Hoje em dia estamos todos em movimento. 
Muitos mudam de lugar – de casa ou viajando entre locais que não 

são os da residência. Alguns não precisam sair para viajar: podem se atirar à 
Web, percorrê-la, inserindo e mesclando na tela do computador mensagens 
provenientes de todos os cantos do globo. Mas a maioria está em movimento 
mesmo se fisicamente parada – quando, como é hábito, estamos grudados na 
poltrona e passando na tela os canais de TV via satélite ou a cabo, saltando 
para dentro e para fora de espaços estrangeiros com uma velocidade muito 
superior à dos jatos supersônicos e foguetes interplanetários, sem ficar em 
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lugar algum tempo suficiente para ser mais do que visitantes, para nos 
sentirmos em casa.  

No mundo que habitamos, a distância não parece importar muito. Às 
vezes parece que só existe para ser anulada, como se o espaço não passasse 
de um convite contínuo a ser desrespeitado, refutado, negado. O espaço 
deixou de ser um obstáculo – basta uma fração de segundos para conquistá-
lo. 

Não há mais “fronteiras naturais” nem lugares óbvios a ocupar. Onde 
quer que estejamos em determinado momento, não podemos evitar de saber 
que poderíamos estar em outra parte (...)  (1999, p.85). 

 
 

Os deslocamentos na literatura podem se dar de três formas: espacial, temporal e 

discursivo (GOMES, 2004), entretanto, a leitura da obra contística de Nela Rio conduz ao 

entendimento de que essa produção literária se alicerça numa poética de deslocamento 

original convergente, de natureza espacial, temporal e discursiva, a uma só vez.  

O funcionamento entrelaçado dessas estruturas compõe o traço distintivo da escritura, 

revelando nuances dessa experiência particular de expressão literária, num movimento 

irregular e contínuo de um múltiplo lado interior rumo à exterioridade. È, pois, por uma 

concepção estética singular denominada “poética del desplazamiento” pela escritora que a 

obra poética, certamente mais bem atendida pela crítica até o momento, e a obra narrativa, 

relativamente desconhecida mesmo no âmbito do sub-sistema literário latino-canadense, se 

orienta. 

Relativos à obra de Nela Rio, o trabalho de dissertação de Tamara Schurch (2004), 

intitulado El árbol y el exilo en la poesía de Nela Rio y Rafael Alberti3, o olhar crítico de 

Amanda Castro em Espacio onírico y liberación en la poesia de Nela Rio, no prefácio ao 

poemário bilíngüe Túnel de proa verde/ Tunnel of the green prow e os ensaios de Elena 

Palmero4, discutindo os espaços do corpo e da escritura enquanto lugares privilegiados de 

enunciação, bem como os estudos de Hugh Hazelton (2006) e as considerações de Elizabeth 

Gamble Miller na condição de editora e tradutora do livro El espacio de la luz/ The Space of 

Light, de Nela Rio, compõem o aporte crítico que até o momento pude conhecer. É possível 

que no Brasil apenas Palmero tenha investido no estudo acerca da obra literária de Nela Rio. 

A identidade é a obra primeira e para sempre inacabada de qualquer indivíduo. Viver 

em condições estáveis, como as que o pertencer a lugares geograficamente delimitados (do 

bairro ao país, pelo menos), e a tempos culturalmente compartilhados garante, não asseguram 

uma existência plena. As referências externas ajudam a organizar a idéia – todavia incompleta 
                                                 
3  Dissertação de mestrado defendida por Tamara Schurch, pela Universidade Calgary, no ano de 2004. 
4  Refiro-me aos trabalhos intitulados "Topos imaginarios en la escritura hispano-canadiense: el espacio 
del cuerpo en la obra poética de Nela Rio", e "Lecturas en abismo de un diálogo poético". 



– que os sujeitos têm de si mesmo, mas não os eximem das dúvidas, dos desencantos, dos 

desencontros. Os conflitos se ampliam para quem perde o chão familiar e vê-se de alguma 

forma obrigado a caminhar, a deixar fisicamente a origem. 

“Los espejos enfrentados o el énfasis de vivir secretamente” tematiza a experiência 

limite do viajante sobre a linha fina da fronteira entre os espaços de trânsito, do viajante que 

pensa a própria humanidade, buscando redesenhar o eu esfacelado na experiência do 

movimento incessante. Sem perder de vista a impossibilidade da versão acabada do sujeito, o 

relato torna evidente a urgência de forjarem-se novas referências, âncoras que funcionem 

dentro dos novos espaços de significação que são configurados na medida em que o viajante 

se movimenta.  

Nesse caso, a viajante: é feminina protagonista que se desloca. A informação que se 

pode ter a respeito dela não chega senão através da voz próxima de um narrador que dá o 

testemunho dessa viagem como se tivesse participado dela. Emerge do seu discurso uma 

perspectiva futura, de quem conhece a história completa e resolve voltar no tempo do 

acontecimento, posicionando-se, cúmplice, ao lado da mulher protagonista, experimentando 

com ela o deslocamento como se recém sucedesse, e avaliando, antes dos fatos implicados no 

ir e vir, as sensações da personagem em resposta ao contato com o desconhecido e com o que 

parecia conhecer. 

O deslocamento, além de tematizado enquanto elemento identitário decisivo e do 

caráter espacial-geográfico, realiza-se na temporalidade do relato de forma elíptica em direção 

ao infinito, ao nunca acabar, expandindo-se ao nível do discurso em que aparece 

caracterizando a estratégia narrativa que orienta o contar. A perspectiva do narrador desliza 

por sobre a personagem, mas é como se entre a ação da protagonista e a voz narrativa 

houvesse um ligeiro atraso, um espaço de tempo em que um tanto da impressão se perde, se 

desmancha.  

Em certa medida, o narrador produz na própria fala o efeito descontínuo que os 

deslocamentos – espaço-geográfico e temporal – provocam, forjando de maneira sutil um 

desencontro entre o agir da protagonista e a narração. O narrador não está desinformado nem 

pretende ser sucinto no que diz, mas ao elaborar o contar expõe a sensação que o deslocar-se 

faz a personagem experimentar: a incerteza. De onde vem a personagem? Para que lugar 

estrangeiro está indo? Quando pôde retornar ao lugar de origem? Que motivos a fizeram 

viajar? As respostas para essas questões só as têm o narrador e a personagem e é no espaço 

entre ambos que a leitura forçosamente transita.  

O trânsito contínuo e a mudança permanente de lugar, de estado de espírito, de 



certezas, condicionam o perfil da personagem, que se vê obrigada a assumir atitudes 

diferentes de acordo com os lugares em que chega. A viajante precisa questionar o novo, 

precisa usar de cautela ao conhecer, precisa aceitar a fragmentação. A protagonista estabelece 

uma relação ambígua com os lugares: o espaço parece ser definitivo na constituição do sujeito 

e ao mesmo tempo flutuante e incerto, porque o passar do tempo o modifica. 

Criar hábitos talvez faça diminuir a impressão do desajuste em relação à nova 

realidade. Fato é que a personagem comunica-se com esse ambiente de forma cuidadosa, 

discreta, como quer o narrador, mas absolutamente visceral. A protagonista não está 

simplesmente vagando pelas ruas, em atitude descompromissada e contempladora de turista, 

mas caminha tratando de perceber afinidades para além das evidentes diferenças. Procura 

identificações, sinais de acolhida, e para encontrar esses indícios usa a linguagem anterior ao 

idioma: os sentidos. Apesar de não haver referência clara no texto, infere-se que a 

protagonista não se sinta confortável em usar a língua falada no lugar visitado, provavelmente 

não domine o idioma local, porque o narrador deixa de mencionar esse tipo de comunicação 

para expressar a ânsia da personagem por se apropriar, de alguma forma, dessa vida 

estrangeira, e o contato se estabelece pelas impressões, quando encostam-se o corpo da 

mulher e a realidade exterior. 

O relato da viagem passa inteiro pelo filtro do questionamento e da comparação da 

terra de acolhida com o lugar de onde provêm a viajante, não apenas “porque lo nuevo es más 

grande que lo conocido” (RIO, 2008), mas porque ao medir, avaliar e compreender os lugares 

por onde passa, a mulher reorganiza a consciência que tem a respeito de si mesma. E esse 

exercício de reelaborar-se não se refere a auto-imagens, a buscar representações para quem se 

é, mas revela a profunda necessidade de encontrar a verdadeira essência de quem se está 

sendo, a necessidade de aceitar-se a própria inconstância. 

“Luego, cuando la vuelta fue posible, llena ya de interpretaciones de un mundo 

cuestionado, le entró la angustia cuando con asombro descubrió la novedad y la extrañeza de 

lo familiar” (RIO, 2008). Lendo e relendo esse trecho do relato, insistentemente lembro da 

epígrafe de autoria de Miguel Torga ao livro “Estranhos Estrangeiros”, de Caio Fernando 

Abreu (1996), que diz o seguinte: “Pareço uma dessas árvores que se transplantam, que têm 

má saúde no país novo, mas que morrem se voltam à terra natal”, e anuncia uma série de 

contos que tem como linha comum a condição migrante semelhante a da protagonista em 

questão, para quem o lugar de origem transforma-se também em lugar estranho. 

A personagem é uma árvore transplantada com saúde precária até retornar à casa 

antiga e constatar que, ela mesma, não está mais lá, que não se reconhece, que perdeu o 



espaço conhecido, e morreria, como a árvore de Torga, se não atingisse tal compreensão: 

Nuevamente extragera. Fragmentada, no en dos sino en una 
abundancia de espejos sin fondo. Sin embargo, al mirarse a si misma en cada 
trozo, supo, y lo supo para siempre, que era la única que podía trazar las 
constelaciones en si misma (RIO, 2008).  

 
Considerando que no momento da partida da protagonista, a informação de que “no le 

dejaron llevar nada (RIO, 2008)” permite inferir a possibilidade da viagem se dar contra a 

vontade da personagem, bem como o retorno ao lugar de origem, o que caracteriza o exílio 

enquanto punição social, que pode ser de ordem política. Quanto aos modos de vida 

experimentados por pessoas em situação de exílio, Edward Said (2001) explica que 

 Para o exilado, os hábitos de vida, expressão ou atividade no novo 
ambiente ocorrem inevitavelmente contra o pano de fundo da memória 
dessas coisas em outro ambiente. Assim ambos os ambientes são vívidos, 
reais, ocorrem juntos como no contraponto. Há um prazer específico nesse 
tipo de apreensão, em especial se o exilado está consciente de outras 
justaposições contrapontísticas que reduzem o julgamento ortodoxo e 
elevam a simpatia compreensiva (p.59) 

 
Entretanto, parece esgotar-se a idéia das justaposições e correspondências de hábitos e 

posicionamentos fora do contexto familiar na perspectiva da personagem em exílio, para 

quem a transformação dos lugares é inevitável, assim como é incessante a própria mudança, 

ao que o deslocamento geográfico, especialmente, faz adquirir peso capaz de sobrepor as 

impressões da memória, diminuindo o poder da lembrança na medida em que novas e 

significativas lembranças vão sendo formadas. A aceitação do desconhecido é lenta, mas 

ocorre principalmente por assimilação: 

Algunos modos de ser se le hicieron remotos. Aunque la 
uniformidad de lo nuevo parecía ininteligible, la eliminación de pequeños 
asombros fue paralela a la aceptación de lo intuido. 

Se iba anulando la eficacia de la intercalación. (…) Incorporaba, ya 
sin reflexionar, puntos de referencia en el reverso de los espejos (RIO, 2008). 

 

As marcas do tempo da história aparecem implicitamente indicando o início da 

viagem, “la partida”, anunciando o movimento, “el transito”, registrando o ingresso no espaço 

novo, “la llegada”, e o retorno ao lugar de origem, “la vuelta”. Ao invés de pistas usuais de 

tempo transcorrido o narrador prefere substantivar os momentos, como quem coloca etiquetas, 

tentando segurar o que, naturalmente, flui. Quando enumera ações o faz descrevendo a 

intenção da personagem de criar rotinas na terra estrangeira: “Caminaba por las calles, subía 

edificios, se sentaba em bancos parlanchines de grabados, olía el trafico, la comida, la ropa, 

seguía a la gente, consideraba los gestos, todo con la discreción del que adquiere sentido” 

(RIO, 2008). 



É amplo o tempo do relato, mas indica linearidade, segundo o que se descreve uma 

seqüência de impressões que já foram captadas e encerradas em um momento anterior ao 

contar. Indica permanência e fim inexorável, na medida em que avança sempre, que não pode 

ser impedido de transcorrer, e que está impossibilitado de voltar sobre si mesmo.  

O tempo despendido no deslocamento é definitivo para a história. Entre o ir, o 

permanecer e o retornar da personagem houve mudanças irrevogáveis. A mulher que viajou 

para instalar-se em terra estrangeira, fundando lá um lugar novo para considerar seu, sua 

propriedade, quando tem oportunidade de voltar à terra materna imediatamente percebe a 

diferença. Percebe que nesse trânsito foram perdidos elementos identitários que não poderão 

ser recuperados, e que outros elementos também foram adquiridos, novos, que não podem 

equivaler e/ou substituir o que se perdeu. É a fratura incurável produzida pelo exílio, da qual 

fala Said (2001). 

E nesse ponto o entendimento da identidade que se constitui nos mais diversos 

trânsitos deixa de considerar centro do conflito os dois espaços – familiar e estrangeiro - 

confrontados como um espelho diante do outro, criando a ilusão de abismos infinitos, para 

admitir um terceiro lugar de existência, onde a personagem depende antes do próprio olhar 

que do olhar do outro.  

A personagem posiciona um terceiro espelho, um espelho íntimo, e dá forma a um 

novo efeito, um arranjo caleidoscópico capaz de produzir, como o fazem os caleidoscópios, 

um sem-número de combinações coloridas, traçando as constelações no espaço singular 

inaugurado, e recuperando o poder de inventar-se: “Aprendió que los otros, los de aquí y los 

de allá, no tenían el poder de inventarla” (RIO, 2008). 

A história conta com uma estrutura espacial tripla a partir da movimentação da 

personagem. Há um lugar familiar, que pode ser identificado com lar e com pátria, e há um 

lugar novo e estrangeiro, que representa novidade maior do que mudar de residência; a 

mudança que o conto sugere tem a ver com alteração brusca e significativa, no sentido de que 

a personagem é desacomodada de um contexto conhecido e colocada em ambiente no qual 

praticamente não se reconhece, e não se identifica com os habitantes senão nos aspectos mais 

inerentes, como caminhar e comer.  

Entre a origem e a acolhida, o transitar da história e o movimento do discurso tecem 

no tempo um lugar intermediário, nem cá nem lá: o interior da personagem. O lado interior, 

que talvez corresponda à consciência de si e/ou ao reconhecimento da transitoriedade do 

sujeito, não chega a adquirir uma dimensão material, como o corpo, por exemplo, ao modo do 

que ocorre em outros contos de Nela Rio.  



Nesse caso, o movimento pode ser considerado também um lugar de ação. O andar no 

tempo faz a personagem ir abandonando um pouco de quem é em cada ambiente por onde 

passa, e ir agregando algo dos lugares em si mesma. Assim, não é possível dizer a 

personagem é, mas a personagem está sendo.   

A terceira dimensão tem a especificidade de refletir as outras duas e o condão de 

modificá-las. É um espaço interior secreto, profundo e criativo que, ao conjugar os espaços 

familiar e estrangeiro, se expande ao plano das constelações, abrindo uma passagem quase 

que cósmica, uma porta, por onde todas as outras partes da personagem saem de mãos dadas e 

com o mesmo par de sapatos. A porta abre-se e liberta o sujeito que se reencontra, enfim, em 

si mesmo, que enfrenta e aceita a própria fragmentação para além dos limites, enquanto 

multiplicidade.  

O reconhecimento e a aceitação da essencial transitoriedade identitária deixa de ser 

uma constatação triste para ser celebrada quando todas as mulheres possíveis saem pela porta 

de mãos dadas, mas calçadas da mesma maneira, quero dizer, há sempre um traço comum a 

ser considerado e que sobrevive às perdas e aos ganhos do itinerário existencial, há uma certa 

constância, há um mínimo equilíbrio na vertigem. 
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