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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho propõe uma análise comparativa entre O pão de cada dia (1997), Aprendiz 
de Homero (2008), Coração andarilho (2009) e Livro das horas (2012), obras de cunho 
pessoal da escritora Nélida Piñon. Em tais obras, constata-se a elaboração de uma 
identidade pessoal marcada por um forte efeito de coesão, obtido, dentre outros 
recursos, por uma estratégia discursiva que usa a repetição como forma de preencher, 
com o retorno do mesmo, o vazio estrutural que caracteriza o indivíduo como essência. 
Partindo da repetição de referências espaciais, este trabalho intenta mostrar como a 
categoria do espaço apresenta-se como elemento indispensável na construção da 
imagem identitária da escritora carioca, por conseguir, a partir de uma dialética entre 
expansão e reclusão, fundar simbolicamente um espaço de poder controlado pelo 
indivíduo.  
 
 
Palavras-chave: literatura pessoal; identidade; referências espaciais; poder. 
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RÉSUMÉ 

 

 

 

Ce travail propose une analyse comparative entre O pão de cada dia (1997), Aprendiz 
de Homero (2008), Coração andarilho (2009) et Livro das horas (2012), des oeuvres à 
caractère personnel de l’écrivain Nélida Piñon. Dans ces oeuvres, on constate 
l’élaboration d’une identité personnelle, marquée par un fort effet de cohésion. Celui-ci 
est obtenu par une stratégie discursive, parmi d’autres recours. Cette stratégie utilise la 
répétition, afin de remplir le vide structurel qui caractérise l’individu en tant qu’essence. 
Partant de la répétition de références spatiales, ce travail demontre la façon dont la 
catégorie d’espace se présente comme élément indispensable dans la construction de 
l’image identitaire de l’écrivain carioca. Tout cela pour aboutir à la mise en oeuvre d’un 
espace de pouvoir, controlé par l’individu, à partir d’une dialectique entre l’expansion et 
la reclusion. 
 

Mots-clés: Littérature personnelle; identité; références spatiales; pouvoir. 
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Ao longo da jornada, distribuo migalhas de pão à guisa 
de palavras. Verbal e carne, não sei onde se situam 
minhas fronteiras. (Nélida Piñon) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Nesta tese, propõe-se um estudo comparativo entre O pão de cada dia (1997), 

Aprendiz de Homero (2008), Coração andarilho (2009) e Livro das horas (2012), obras 

de cunho pessoal da escritora brasileira Nélida Piñon. O intento do estudo é a 

compreensão das estratégias discursivas utilizadas na construção do retrato identitário 

da escritora que nas obras citadas é traçado. 

Considerada uma das grandes escritoras de ficção do país, Nélida vai, ao longo 

de sua trajetória literária, concomitantemente à sua escrita ficcional, fazendo surgir um 

personagem que ela identifica consigo própria. No início, os contornos desse 

personagem são dados em linhas finas de teia, resistindo a uma maior expansão. O pão 

de cada dia, obra publicada trinta e seis anos depois do livro de estreia da escritora 

(Guia-mapa de Gabriel Arcanjo), é uma coletânea de fragmentos de diversos gêneros, 

na qual a personagem Nélida divide a cena discursiva com personagens ficcionais e 

relatos de alteridade. A defesa de uma não egolatria no território da escrita, interessante 

constatar, já se anunciara inclusive três anos antes, por ocasião da publicação de sua 

obra A república dos sonhos, romance de viés autobiográfico que magistralmente opera, 

em muitas de suas passagens, com a diferença mínima entre realidade e ficção como 

estratégia ousada de falsa duplicação que acaba valorizando o caráter ficcional do livro. 

A experiência literária de O pão de cada dia cede lugar, onze anos depois, a uma 

obra completamente centrada no “eu”. Aprendiz de Homero descortina Nélida sob 

vários aspectos. Pensamentos, impressões, argumentações, exposições de erudição, 

sentimentos e episódios da vida pessoal da autora tornam-se matéria-prima de uma obra 

que incontestavelmente quer firmar certa imagem da escritora. Aliás, a premência de 

fazê-lo é tão intensa que, um ano depois (em 2009), Nélida adota, com Coração 

andarilho, a perspectiva conclusiva do gênero autobiográfico para oferecer ao leitor a 

interpretação do sentido de sua vida. Trazendo à cena discursiva episódios da infância e 

apontamentos sobre a vida adulta da escritora, entrelaçados em uma perspectiva de 

origem, de formação e de causa e efeito, a obra explora em tal obra a existência 

particular de um indivíduo de uma forma perfeitamente integrada em um sentido de 

unidade. 
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Mais recentemente ainda foi a vez de o Livro das horas falar sobre a escritora. 

Convicções, medos, expectativas e sentimentos de Nélida fluem em uma obra com 

menos intenções totalizantes e com algumas mudanças de posicionamento sobre a vida 

que a tornam a mais distinta das quatro obras em questão.  

São quatro obras estruturalmente singulares, portanto. É-se tentado a 

conjecturar, a partir dessa informação, o quanto a mudança de gênero literário acarreta 

em distanciamento entre as obras, ou mesmo em alteração da imagem identitária pessoal 

que elas constroem. Se, como Jacques Derrida enfatizou na obra Mal de arquivo (2001), 

é o meio do arquivamento que determina seu conteúdo, sob qual estratégia discursiva se 

erigiria a unidade da imagem identitária de Nélida Piñon? 

Sabe-se que a discussão sobre literatura pessoal ultrapassa a visão de dualidade 

entre realidade e ficção, entre verdade e engodo, entre representação e fidelidade ao 

real. A riqueza desse gênero que, durante muito tempo, foi considerado menor pela sua 

natureza referencial, apoia-se, na verdade, em um lugar de convergência e fragilidade, 

restrição e amplitude; em um lugar, portanto, de delicadezas, que se sustenta através do 

poder da atestação e da fé, o que faz desse tipo de literatura uma construção discursiva 

tão atraente quanto a ficcional. As dificuldades de se conjugarem realidade dada e 

desejo, bem como o intraduzível ou o silêncio e o que se almeja expressar conferem a 

essa literatura sinais de efervescência e indicações de profundidade difíceis de ignorar. 

E a tarefa de se organizarem, através da escrita, existências marcadas pela abertura, pelo 

envolvimento emocional e pela fragmentação, cumpre pontuar, exige atenção redobrada 

e destreza por parte daquele que escreve. 

Além disso, se se fala em atestação e fé em relação à escrita de si – explique-se: 

atestação da veracidade do que é relatado e fé por parte do leitor – é porque esse tipo de 

escrita é uma escrita de viés moral que estabelece uma relação de compromisso entre 

aquele que escreve e aquele que lê. A realização plena da escrita de si envolve a 

promessa de uma interação entre seres humanos que seja regida pela confiança. E essa 

relação só se torna possível por meio da coesão e da coerência, uma vez que através 

delas o indivíduo se torna responsável por suas ações diante de um outro. (RICOEUR, 

1991, p. 195)  

Ao analisar seu processo criativo da obra ficcional A doce canção de Caetana, a 

escritora Nélida Piñon observa que a “credibilidade narrativa” (PIÑON, 2008, p. 192) é 
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condição de sucesso de qualquer obra literária (inclusive as obras que apelam para o 

âmbito do fantástico), mesmo que essa credibilidade seja alcançada através de recursos 

“inerentes ao ato mesmo de ludibriar” (PIÑON, 2008, p. 192). No caso da literatura 

pessoal, vale destacar que a credibilidade discursiva passa, dentre outros aspectos, pela 

criação de um sentido de unidade, que dá consistência ao ser que é apresentado ao 

leitor.  

O filósofo Paul Ricoeur (1991, p. 140) explica que, para se alcançar uma 

consistência identitária, é preciso conjugar textualmente uma noção do si como 

mesmidade com uma noção do si como coerência de posicionamento e de atitudes. 

Considerando-se a literatura pessoal da escritora Nélida Piñon, pode-se notar que a 

diferença de gêneros abarcados por ela e as mudanças sugeridas pelo distanciamento 

temporal que há entre as datas das publicações das obras que a integram são 

compensadas por uma unidade obtida através de vários artifícios, dentre os quais é 

válido destacar o recurso da repetição. 

Estratégia marcante da literatura íntima da autora, a repetição se dá em vários 

níveis: retomam-se personagens, episódios familiares, temas, referências a escritores, 

obras, e mesmo trechos ou textos inteiros. E essa retomada é tão frequente que os 

elementos repetidos se cristalizam no texto, cristalizando, por consequência, as pontes 

que se estabelecem entre as obras, a ponto de ser possível até percebê-las como uma. 

Dentre os elementos recorrentes na literatura pessoal da escritora carioca, o 

espaço tem papel de destaque. E a retomada constante de determinados espaços 

apresenta uma ampla funcionalidade. Além de categoria narrativa que organiza relatos 

da escritora e de tema para reflexões dos ensaios de Nélida, o espaço está 

intrinsecamente ligado à construção da imagem identitária da escritora, como esta tese 

pretende demonstrar.  

Ao longo de sua literatura pessoal, Nélida Piñon se define a partir da                 

perspectiva de movimento por vários espaços, de forma que, em suas obras, lugar de 

centralidade alcançam declarações tais como “Viajo pelo mundo e ele é uma faixa de 

terra cercada de água e memórias” (PIÑON, 2009a, p. 298), “Ando pelo mundo à frente 

de minha nau” (PIÑON, 2009a, p. 278), “Como andarilha, prossigo na jornada” 

(PIÑON, 2009a, p. 334), “Transito pelo mundo com o coração poroso” (PIÑON, 2012a, 

p. 199) e “Viajo mais do que devo. Desloco-me pelo mundo metade do ano (...)” 
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(PIÑON, 2012a, p. 166). Outras vezes, porém, o que Nélida vislumbra é uma volta a um 

espaço nuclear, o qual adquire contornos físicos a partir da imagem do corpo, da casa e 

do país natal. São imagens que ganham linhas mais firmes a cada uma das obras da 

literatura pessoal da escritora, alcançando expressividade máxima em Livro das horas, 

obra em que o leitor se depara com as afirmações “Sou um casulo que aceitou viver com 

suas contradições.” (PIÑON, 2012a, p. 145), “Estou em casa e nenhum recanto é mais 

atraente.” (PIÑON, 2012a, p. 204), “Mas só posso me alojar no Brasil. Essa casa que 

considero minha utopia.” (PIÑON, 2012a, p. 144)  

Em ambos os casos, tanto o do destaque para o deslocamento, quanto a busca de 

um espaço de origem ou de reclusão, o que fica evidente é que a apropriação espacial 

que a escrita de si pinoniana defende atua sobretudo como traço identitário. E tal traço 

primordialmente marca uma afirmação pessoal de poder, como esta tese intenta provar.   

Perseguindo tal intento, inicialmente este estudo deter-se-á na questão da 

elaboração discursiva do indivíduo. A obra de referência a ser utilizada para essa análise 

será O si-mesmo como um outro (1991), do filósofo francês Paul Ricoeur, por ela 

permitir que sejam compreendidos os mecanismos utilizados pelo ser humano na 

elaboração de um discurso identitário pessoal que consiga realizar a dialética entre a 

continuidade e a ruptura existentes na trajetória de vida dos indivíduos.   

No capítulo seguinte, o foco de estudo serão os aspectos particulares que 

individualizam as quatro obras de Nélida Piñon. A intrigante percepção de Jacques 

Derrida segundo a qual é o suporte do arquivo que determina o seu conteúdo faz agitar 

um questionamento sobre a extensão das fraturas que as diferenças formais entre as 

obras literárias em questão causam na apresentação do retrato identitário da escritora 

carioca. Afinal, como se equilibrariam as diferenças no conjunto da escrita de si 

pinoniana? 

Resposta para essa pergunta continua a ser construída no capítulo “Uma poética 

de refrão”, o qual enfocará a complexa urdidura textual da autora vista sob o aspecto da 

integração. Os fios da trama que criam uma sólida unidade entre as obras serão desfeitos 

para serem investigados, principalmente os que se valem da estratégia da repetição. Em 

seguida, e sem perder de vista essa estratégia discursiva, o estudo se voltará para uma 

compreensão do elemento “espaço” nas quatro obras citadas, capturando o sentido que a 
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escritora confere às noções de pátria, continente latino-americano, mundo, espaços 

demarcados, espaços da imaginação, casa e corpo.  

Finalmente, em momento posterior do mesmo capítulo, será abordada a relação 

entre a apreensão dos espaços levada a cabo nas obras O pão de cada dia, Aprendiz de 

Homero, Coração andarilho e Livro das horas e a afirmação de poder que nessa 

apreensão está contida. Em tal abordagem, serão analisadas algumas figuras que 

povoam constantemente a escrita de si pinoniana (a saber, as figuras de Simbad, de 

Sherazade, a do ser errante e a do caramujo), além do uso subjetivo que a autora faz de 

termos utilizados pela ciência geográfica, tais como “geografia”, “cartografia”, “pátria” 

e “epicentro”. 

Antes de se passar à análise propriamente dita das obras elencadas, cumpre que 

se façam algumas observações. Primeiramente, note-se que, dada a diversidade das 

obras a serem analisadas bem como dos aspectos a serem estudados, não se torna difícil 

justificar a escolha do referencial teórico do texto da tese. Serão utilizadas como suporte 

crítico para as análises críticas, além da obra já citada de Paul Ricoeur, obras que 

versam sobre literatura pessoal, textos canônicos da ciência psicanalítica, ensaios que 

debatem a identidade latino-americana, textos que abordam a concepção de 

universalismo, obras de referência da ciência geográfica, dentre várias outras que se 

farão necessárias para a compreensão da escrita pessoal de Nélida. Com relação à 

fortuna crítica da autora, observe-se que esta tese recorrerá principalmente à obra As 

viagens de Nélida, a escritora (1993), de Naomi Hoki Moniz, que possibilita uma 

reflexão sobre aspectos mais gerais da produção literária pinoniana. Esclareça-se que as 

produções acadêmicas (artigos, ensaios, dissertações e teses) elaboradas sobre o 

universo literário de Nélida Piñon versam, quase na sua totalidade, sobre a criação 

ficcional da artista e que, além dos artigos “A urdidura do mito e do sagrado em O pão 

de cada dia, de Nélida Piñon” (2001), de Maria Alice Aguiar; “O tempo da infância, o 

tempo da memória em Coração andarilho, de Nélida Piñon” (2011), de Suely da 

Fonseca Quintana e “Nélida Piñon: imagens de mulher, imagens de escritora” (2013), 

de Eurídice Figueiredo, não foram encontradas publicações científicas baseadas nas 

quatro obras de literatura pessoal que esta tese se propõe investigar.  

Além da questão do suporte bibliográfico da tese, igualmente importante é a 

justificativa do recorte que se fez no corpus literário da escritora. Destaque-se que duas 
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obras de cunho pessoal foram excluídas do escopo desta tese. São elas: Até amanhã, 

outra vez, um livro de 1999 que compila crônicas publicadas pela escritora na grande 

imprensa e O presumível coração da América, livro publicado no ano de 2011 e que 

reúne discursos pronunciados por ocasião de outorga de prêmios ou em outras 

solenidades. Certamente se trata de obras de valor equivalente ao das outras quatro. 

Todavia, por se repetirem na primeira características formais já encontradas nas outras 

obras da autora e pelo fato de O presumível coração da América também ser, tal como 

Aprendiz de Homero, um livro de ensaios (ressalvando-se a maior rigidez da estrutura 

do gênero discurso, decorrente de sua submissão aos protocolos institucionais), julgou-

se pertinente não estudá-las mais detidamente. Isso não significa, entretanto, que se 

deixará de recorrer a elas no decorrer do trabalho, visto que ambas as obras corroboram 

o sentido de unidade da literatura pessoal pinoniana que se mencionou anteriormente. 

 Quanto à designação “literatura pessoal”, que se utilizou nesta tese em referência 

às quatro obras analisadas, cabe dizer que ela foi escolhida, dentre outras designações 

tais como “literatura autobiográfica” e “literatura íntima”, por se acreditar que ela dá 

conta da ideia de se tratar de uma literatura focada principalmente na identidade de um 

indivíduo, sem necessariamente se restringir ao gênero autobiográfico ou adotar um tom 

confessional. 

Já no tocante à organização do trabalho, destaque-se, finalmente, que se optou 

por remeter a notas de rodapé informações pertinentes, mas que pudessem desviar o 

encadeamento das ideias apresentadas no texto principal. 
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2. MESMIDADE E IPSEIDADE NA LITERATURA PESSOAL PINONIANA 

 
Sou contraditória. Mas sou harmoniosa nas minhas 
contradições. (Nélida Piñon) 

 

Dentre as características da produção literária ficcional da escritora Nélida 

Piñon, a renovação estética é aspecto particularmente marcante. Em seu projeto 

literário, a importância destinada a uma reestruturação da(s) proposta(s) estética(s) do(s) 

livro(s) anterior(es) é ponto decisivo. Realmente, Nélida busca sempre a renovação da 

escrita através do uso de diferentes linguagens (que vão desde a linguagem radicalmente 

autorreferencial, até a que evoca imagens concretas, ou a que faz do recurso da 

metaforização um recurso ideal para capturar a experiência feminina, ou mesmo a 

escrita automática de inspiração surrealista). (MONIZ, 1993, p. 28)  

Em entrevista, a escritora tentou elucidar sua proposta estética nos seguintes 

termos: 

 
Em Tebas do meu coração, continuo fiel à minha proposta, e a cada proposta 
efetivada me proponho uma crise em relação ao trabalho anterior. Tenho que me 
desmontar, desarticular toda uma linguagem anterior e, consequentemente, quando 
digo linguagem, falo de linguagem e visão. É como se eu abrisse um armário, me 
desfizesse de todos os meus pertences e sobrasse a carência. (COSTA, 1975, p. 2 
apud MONIZ, 1993, p.12) 
 
 

Essa postura estética que se renova a cada obra – a ponto de parecer até que os 

livros possuem autorias distintas - singulariza o corpus literário da autora, além de 

impressionar pela densidade e expressividade que confere à obra no plano estético. E 

igualmente no plano ético, uma vez que a liberdade do escritor no manejo da linguagem 

pode atuar como instrumento no exercício político de se renovar, no interior da 

escritura, a convenção estabelecida a partir da ideologia das classes dominantes: 

 
A minha colocação do estético já se fundiu ao ético. (...) No ético está, para mim, 
escrever bem. Acho que este é o melhor modo de servir ao homem, é subverter, 
dilacerar a sintaxe oficial. (...) Cada palavra é um conceito. Se você abole uma 
palavra, lá se foi um pensamento. (CARVALHO, 1978 apud MONIZ, 1993, p.20) 
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Um impulso criativo tão libertário e produtivo como esse deu origem a uma obra 

ficcional que exige sempre mais do leitor. Ler o conjunto da obra de Nélida é percorrer 

trilhas sempre desconhecidas; é ser provocado, surpreendido, acalmado e novamente 

instigado, num percurso que sempre se renova, exigindo uma postura de não 

acomodação por parte do leitor. 

Em se tratando da escrita não ficcional da autora, a orientação não parece se 

alterar, embora nesse caso a renovação da linguagem dê lugar a uma exploração de 

estruturas diferentes. São acionados, nesse campo, gêneros distintos. A obra O pão de 

cada dia, publicada em 1997, é uma coletânea de fragmentos. O livro Até amanhã, 

outra vez, de 1999, reúne crônicas publicadas pela autora sobre os mais diversos 

assuntos. Por sua vez, a obra Aprendiz de Homero, de 2008, faz uso do gênero 

ensaístico, enquanto Coração andarilho, de 2009, propõe-se explorar, em uma mesma 

obra, gênero autobiográfico e relato de viagem. Já O presumível coração da América, 

de 2011, reúne discursos pronunciados pela escritora por ocasião de solenidades várias e 

Livro das horas, de 2012, abarca uma confluência de gêneros que inclui até a descrição 

de uma entrevista concedida pela autora. São objetos estéticos, portanto, marcados pela 

flexibilidade dos modos de expressão bem como pela multiplicidade de visões de 

mundo. Não poderia ser diferente, considerada a natureza mesma dos arquivos 

humanos, que agrega de forma íntima uma capitalização mnemônica a um modo de 

estocagem.  

Criado a partir de um princípio originário e de um lugar de autoridade, o 

suplemento mnemotécnico que é o arquivo congrega uma pulsão hipomnésica e uma 

manifestação de exterioridade. Essa associação não se dá de forma superficial, nos 

alerta Derrida. O conteúdo arquivável não se dá a priori, não antecede naturalmente um 

arquivamento posterior: “Não, a estrutura técnica do arquivo arquivante determina 

também a estrutura do conteúdo arquivável em seu próprio surgimento e em sua relação 

com o futuro. O arquivamento tanto produz quanto registra o evento”. (DERRIDA, 

2001, p. 29. Grifos do autor) 

Em relação à escrita pessoal de Nélida Piñon, é possível conjecturar a medida da 

transformação que se opera no conteúdo identitário que as obras veiculam. 

Considerando O pão de cada dia, Aprendiz de Homero, Coração andarilho e Livro das 

horas, fica-se diante de gêneros discursivos distintos, o que certamente implica 
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diferentes formas de abordagem da perspectiva identitária individual que as obras 

oferecem ao leitor. 

Entretanto, cumpre pontuar que por mais que a autora afirme, em tais obras, que 

é um ser constantemente em transformação, o que se observa em sua escrita pessoal é 

que esta se conduz a partir de um projeto identitário bem traçado e bem executado, uma 

vez que transforma quatro obras bastante diferentes em versões semelhantes de um 

mesmo conteúdo, a saber, a afirmação de uma personalidade. 

Lembre-se que a escrita de si é uma escrita por natureza intertextual. Ela sempre 

transborda, e não unicamente para uma pretensa concretude do real. Ela exige, na 

verdade, ao contrário da escrita ficcional, o estabelecimento de uma rede de referências 

constante entre as obras que integram o corpus literário do escritor, de forma que ela 

convoca uma leitura múltipla e simultânea de textos de origens várias.1 A escrita de si, 

assim sendo, é uma escrita que propõe uma unidade no diverso. Ela se assemelha a uma 

narrativa em vários volumes, a uma personagem que reaparece em contextos narrativos 

diferentes em distintas obras. 

É necessário ressaltar, entretanto, que, mais do que uma perspectiva espacial de 

intertextualidade, a escrita de si está atrelada a uma noção temporal de rede de sentido. 

Afinal, é preciso levar em consideração que a identidade pessoal se articula na dimensão 

temporal da existência humana. 

E se o tempo devora a si mesmo em uma trilha incansável de transformações, 

sendo fator de dessemelhança, como determinar a permanência identitária do sujeito 

humano? Esse é o tema central da obra O si-mesmo como um outro, do filósofo Paul 

Ricoeur (1991), cujos apontamentos pertinentes à análise da escrita pessoal de Nélida 

Piñon serão reconstituídos a seguir. 

                                                
1 Lejeune ressalta o fato de que a autobiografia, em geral, não se apresenta como a primeira obra de um 
artista. Com efeito, a sua elaboração toma vulto a partir de um lugar de poder (associado tanto ao 
reconhecimento público do valor da produção artística do escritor quanto a um controle da apresentação 
da imagem individual por parte de quem escreve). Assim formula Lejeune o seu entendimento sobre o 
tema: “Um autor não é uma pessoa. É uma pessoa que escreve e publica. (...) O autor se define como 
sendo simultaneamente uma pessoa real socialmente responsável e o produtor de um discurso. Para o 
leitor, que não conhece a pessoa real, embora creia em sua existência, autor se define como a pessoa 
capaz de produzir aquele discurso e vai imaginá-lo, então, a partir do que ele produz. Talvez só se seja 
verdadeiramente autor a partir de um segundo livro, quando o nome próprio inscrito na capa se torna um 
‘denominador comum’ de pelo menos dois textos diferentes, dando assim a ideia de uma pessoa que não é 
redutível a nenhum desses textos em particular e que, podendo produzir um terceiro, vai além de todos 
eles.”  (LEJEUNE, 2008, p. 23) 
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Na obra em questão, o filósofo parte da ideia do Cogito cartesiano (a qual, 

segundo o autor, apresenta-se como uma percepção autofundadora, egocêntrica e a-

histórica do “eu”) (RICOEUR, 1991, p. 15) e da filosofia do anti-Cogito de Nietzsche, 

para marcar o quão distante delas situa-se sua compreensão da questão identitária.  

Fundamentalmente, o debate sobre a identidade deve se afastar da esfera 

essencialista da certeza para apontar para o terreno da linguagem e o seu poder 

demiúrgico. Afinal, frisa Ricoeur (1991, p. 50-1), mesmo a noção primitiva de pessoa 

como uma entidade que combinaria predicados físicos e psíquicos não pode se 

desvincular do âmbito da designação verbal para se realizar. 

No entanto, não é suficiente que a identificação da pessoa se dê a partir de uma 

perspectiva exterior, de classificação e predicação de origem externa por meio da 

linguagem verbal. O uso de operadores de individualização (descrições breves, nomes 

próprios, pronomes pessoais, dêiticos, advérbios de lugar de tempo) somente opõe um 

ser ao resto dos seres, não sendo capaz de determinar a especificidade de um ser por si 

só. (RICOEUR, 1991, p. 40-3) 

É por isso que Ricoeur (1991, p. 55) defende que a contribuição da filosofia da 

linguagem para a interpretação da problemática do si deva passar pela pragmática, pela 

consideração da fala em situações de interlocução, perspectiva que enfatiza a mediação 

reflexiva na constituição do sujeito2, conjugada a um “poder de autodesignação” 

(RICOEUR, 1991, p. 396). Segundo o filósofo, o indivíduo, mais do que um corpo 

sobre o qual se fala, é um ser falante capaz de designar-se como aquele que possui um 

corpo, ao responder à pergunta “O quê?” (RICOEUR, 1991, p. 80) 

Entretanto, mais do que se perceber como um corpo, o indivíduo é aquele ser 

capaz de responder à questão “quem?”, enxergando-se como um ser que age (seja se 

autodesignando, seja atuando no mundo, seja narrando histórias, seja associando 

imputações morais a suas ações). (RICOEUR, 1991, p. 32) 

Percebendo-se como um ser com características corpóreas, psíquicas e também 

como um agente, o indivíduo se vê então levado a articular todas essas informações em 

uma declaração de identidade. Afinal, se o ser é algo para o qual existe o 

                                                
2 O próprio filósofo francês esclarece que, ao preterir o uso do pronome de primeira pessoa “eu” em favor 
do uso do pronome reflexivo de terceira pessoa “si”, intenta opor sua intenção filosófica às perspectivas 
filosóficas de conotação essencialista. (RICOEUR, 1991, p. 11) 
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questionamento pelo ser, cabe a ele a elaboração de uma resposta para esse 

questionamento.  

Elaborar tal resposta, no entanto, está longe de ser um trabalho simples. A tarefa 

envolve um esforço cognitivo considerável visando à integração entre as perspectivas de 

permanência e de mutabilidade existentes no decorrer de uma vida.  

Explica Ricoeur (1991, p. 140-1) que é possível falar em duas noções de 

identidade. A “identidade-idem” é um conceito de relações baseado na ideia de 

unicidade, de similitude, de sedimentação, de mesmidade (e, em alguns casos, de 

continuidade ininterrupta como critério substitutivo de similitude). Ela sugere a ideia de 

um invariante relacional, de um substrato em um sistema que apresenta mudanças sem 

se alterar completamente. Esse substrato pode ser, por exemplo, o caráter, que, ao 

congregar as disposições duráveis com que se reconhece um indivíduo, permite 

reidentificá-lo como o mesmo no decorrer do tempo. (RICOEUR, 1991, p.144) 

Já a “identidade-ipse” indica uma forma de permanência no tempo que inscreve 

no âmbito do sujeito a noção de alteridade. O “ipse” é o idêntico a si, mas só no sentido 

de não-estranho. Ele responde pela adscrição de um agente às suas ações ao mesmo 

tempo em que revela a postura reflexiva do sujeito em relação a si mesmo. Exemplo de 

ipseidade, esclarece Ricoeur, é a palavra considerada, que indica uma denegação de 

mudança, mas revelando um afastamento da ipseidade em relação à mesmidade. A 

promessa que o indivíduo estabelece, a partir de uma orientação ética que exige que ele 

corresponda à confiança que o “outro” deposita na sua fidelidade, indubitavelmente 

responde a uma exigência por permanência, a qual, no entanto, erige-se a partir do 

princípio do acontecimento, oposto ao do de estrutura. (RICOEUR, 1991, p. 149-150) 

 Na investigação ontológica de Ricoeur, portanto, a tradicional abordagem 

filosófica do Mesmo e do Outro que os concebe como exterioridades imediatas é 

substituída por uma hermenêutica que detecta no âmbito do Mesmo uma perda de 

univocidade, decorrente de uma dupla valência de permanência no tempo – 

imutabilidade do “idem” e manutenção do si no “ipse”. (RICOEUR, 1991, p.371) Essa 

concepção ricoeuriana, no entanto, não abandona a noção de dialética, visto que no ser 

há que se fazer uma mediação entre estabilidade e mutabilidade.  

É nesse momento da discussão que Ricoeur aproxima-se dos conceitos de 

“conexão de vida”, do filósofo Wilhelm Dilthey e de “unidade narrativa de uma vida”, 
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do filósofo Alasdair MacIntyre. A percepção de que o homem sente necessidade de 

conferir uma unidade à própria vida faz Ricoeur elaborar o conceito de “identidade 

narrativa” como solução para a dialética entre mesmidade e ipseidade. De acordo com o 

filósofo, é preciso considerar que o indivíduo define sua identidade ao elaborar 

discursivamente a história da própria vida, sendo tal narrativa responsável pela 

articulação entre igualdade e diferença do si. 

Narrar uma vida envolve um trabalho de interpretação que aponta para uma ideia 

de completude, em oposição a práticas fragmentadas. (RICOEUR, 1991, p.209) E 

igualmente envolve o uso de recursos narrativos para a configuração de um sentido, já 

que a vida real comporta um número incontável de episódios para os quais falta ideia de 

início e fim, critérios de conclusão e separação entre as histórias do “eu” e do “outro” 

(RICOEUR, 1991, p.191).  

Configurar narrativamente uma vida implica elaborar uma sequência de 

acontecimentos (a intriga), delimitada por começo e fim. E é na discordância da intriga 

que a identidade do personagem se delineia. Uma vez que o ser não é distinto das 

próprias experiências, na intriga da narrativa ocorre a mediação entre a permanência e a 

mudança da personagem, determinando-se assim sua identidade.  

Inevitavelmente, essa narrativa da vida será marcada por conotações éticas 

(RICOEUR, 1991, p.193). Com efeito, se a narrativa do si promove uma síntese 

interpretativa das vivências do indivíduo, destaca Ricoeur (1991, p. 192), ela diz 

respeito à avaliação da realização de ideais e de sonhos e à apreciação das ações 

realizadas como louváveis ou não. Certamente, também, a narrativa de uma vida será 

um misto entre experiência e fabulação, uma vez que é inegável o caráter evasivo da 

vida real.  

Mas se o trânsito entre o real e o ficcional é permitido na construção da 

identidade narrativa do sujeito, ressalte-se novamente que a abolição da noção de tempo 

não o é, visto que é preciso pensar que o sujeito humano move-se dentro de uma história 

de vida. Ricoeur, em sua obra, está sempre retomando a afirmação de que a identidade 

pessoal só se articula na dimensão temporal da existência do homem, de forma que falar 

em identidade do ser implicaria vislumbrar uma permanência no tempo, a qual 

conjuraria a ameaça de desintegração da unicidade do sujeito. (RICOEUR, 1991, p. 

142) 



 
 

 
 

23

Quando se enfoca a formulação identitária individual que pode ser apreendida a 

partir da leitura das obras O pão de cada dia, Aprendiz de Homero, Coração andarilho 

e Livro das horas, dois aspectos devem ser levados em consideração, partindo dessa 

ótica de continuidade mencionada. Ambos dizem respeito ao controle do indivíduo 

sobre a própria biografia.  

Primeiramente, nota-se, por parte de Nélida, a busca de um comportamento pré-

definido, o que poderia ser entendido como um “projeto existencial”, orientação que 

deixa evidente a possibilidade de o indivíduo interferir, através de escolhas morais, na 

própria gênese pessoal: 

 

Arquimedes ajudou-me decerto a enriquecer um projeto existencial [sem grifo no 
original] que se voltava a absorver enigmas como parte do seu mistério pessoal. 
Estimulou-me a privilegiar a imaginação, da malha forjadora de desejos e emoções 
desmedidas, que atua sobre os seres como uma fome sem nome, presente em todas 
as coisas, em todos os lugares. (PIÑON, 2008, p. 92)  
 
Diante da tirania desta modernidade, exerço a arte da fuga. Interno-me na casa, nos 
afetos intensos, na escritura, na música, na beleza da paisagem, na pintura de 
Veermer, por exemplo, além da de Velásquez, na culinária que nos redime, mesmo 
que venha com excesso de gordura. E sigo considerando os sentimentos alheios 
como parâmetro e não me livro do fardo da responsabilidade coletiva. E não é 
assim que escolhi ser [sem grifo no original]? (PIÑON, 2009a, p. 290) 

      

Além disso, é possível constatar uma tentativa de controlar a narrativa de sua 

vida pessoal: 

 
Ao ver-me à mercê da fantasia alheia, duvido se há legitimidade em qualquer 
discurso, incluindo o meu. Ignoro se meu interlocutor inventou o que narra para 
melhor dominar a minha vida, ou tenta simplesmente provar, até para si mesmo, 
que formamos todos, em conjunto, uma sociedade interligada, da qual só perdura a 
memória compartilhada. 
Confrontada com estes casos, decido eu mesma engendrar lendas e episódios que 
me são atribuídos [sem grifo no original]. Sempre tendo como desculpa a condição 
de escritora, a quem é dado o privilégio de inventar sem sofrer sanções morais. 
(PIÑON, 2009a, p. 7-8) 
 

Resultado desse esforço é a oscilação, na literatura pessoal da autora, entre 

afirmações sobre as contradições existentes no comportamento da escritora e a 

estratégia de repetição do mesmo que marca o conjunto da escrita de si pinoniana. 

Por um lado, Nélida faz questão de declarar ser sua biografia povoada por 

“infindáveis incongruências” (PIÑON, 2009a, p. 207). Ela inclusive compraz-se em 
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dizer: “Eu mesma não me repito” (PIÑON, 2009a, p. 229) e em declarar “Tudo o que 

penso e falo é de duvidosa simetria. Não há harmonia no meu projeto pessoal”. 

(PIÑON, 2008, p. 206) 

Por outro lado, a escritora constrói uma literatura pessoal definida por uma 

marcante recorrência de temas e de elementos. Nélida se repete nas obras citadas e, 

apesar das declarações sobre as disparidades e as transformações operadas em seu 

comportamento, afirma sua identidade a partir da retomada de assuntos e de visões de 

mundo.  

Quer parecer que um dos pilares dessa identidade pessoal da literatura autógrafa 

pinoniana é o elemento “espaço”. Marcante é o fato de essa categoria ocupar lugar de 

destaque na escrita pessoal da autora. Não é por acaso, inclusive, o fato de o livro 

autobiográfico de Nélida se chamar Coração andarilho, elegendo a dimensão de 

deslocamento no espaço como primordial na definição da personalidade da autora.   

Partindo dessa constatação, esta tese dá início a uma análise das referências 

espaciais que se repetem nas quatro obras consideradas (O pão de cada dia, Aprendiz de 

Homero, Coração andarilho e Livro de horas). A análise comparativa que será feita 

sobre as obras terá início com uma leitura das suas especificidades enquanto 

elaborações discursivas construídas a partir de diferentes suportes (no caso, diferentes 

gêneros literários), para que, em momento posterior, seja confrontada essa visão de 

dispersão com a noção de unidade, construída na literatura pessoal pinoniana, dentre 

outros elementos, através da repetição de referências espaciais.  
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3. A ESCRITA DE SI DE NÉLIDA PIÑON SOB O PRISMA DA DISPERSÃO 
 
(...) Apesar do imaginário de unidade que acompanha o fluxo 
vivencial – a ideia de que os acontecimentos que afetam a 
pessoa se encadeiam naturalmente e não poderiam dar lugar a 
versões dessemelhantes - , a experiência cotidiana da 
subjetividade se constrói justamente na diversidade narrativa, 
na medida em que não relatamos o mesmo nos diferentes 
registros em que nossa biografia se torna significante aos olhos 
dos outros: a conversa entre amigos, a história clínica, a 
entrevista de trabalho, o curriculum vitae, a sessão psicanalítica 
etc., sem esquecer que é a forma do relato que vai produzir 
sentido. (Leonor Arfuch) 
  

 

No período de 1961 a 1987, Nélida Piñon publicou a maioria dos textos 

ficcionais que produziu. Nesse intervalo de tempo, a autora pôde explorar intensamente 

todo o poder de sua imaginação, conjugado à experiência de vida que foi acumulando 

durante os anos. Em 1980, no entanto, uma personagem que se tornaria recorrente 

tempos depois começou a querer tomar forma na literatura pinoniana. Foi em A força do 

destino que, pela primeira vez, o leitor foi apresentado à personagem Nélida Piñon. A 

bem da verdade, é preciso dizer que se trata de uma personagem que, no contexto da 

“paródia burlesca” que é a obra em questão, apresenta-se como uma figura mediadora 

do romance e como uma estratégia de se apresentarem apreciações de teor 

metalinguístico. Nas veias dessa personagem, realmente, devido ao recurso de humor 

sobre o qual a obra se alicerça, parece só correr tinta. Trata-se de uma referência à 

“cronista” Nélida, à “escriba” Nélida, ou seja, ao papel social de um determinado ser 

humano. Todavia, a apresentação da personagem Nélida, em A força do destino, deixa 

entrever algumas vezes um horizonte vivencial que aponta para a existência de uma 

identidade particular por trás da figura literária. Nas últimas páginas do livro, por 

exemplo, há uma descrição das dramatis personae que figuram na obra; nesse 

momento, a personagem Nélida é definida nos seguintes termos: 

 
Nélida: não escreve por esporte, também não se deixa seduzir pelo dinheiro. Nestes 
casos ela é bem nobre. Seus motivos conserva secretos, carrega o próprio enigma. 
Não cabe tentar analisá-los aqui. Também ela não consentiria, zela em excesso pela 
própria intimidade. Desde pequena adestrou a mão direita para enfrentar a caneta. 
O instrumento provou-se propenso a armazenar apenas palavras bem-comportadas. 
As melhores fugiam-lhe pela janela, tal a sua velocidade. Já aos treze anos, livrou-
se deste jugo utilizando as duas mãos sobre a pequena máquina Hermes que, em 
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verdade, escreveu seus livros. Teve ela apenas o trabalho de assiná-los.  (PIÑON, 
1980, p. 135) 
 
 

Nos interstícios de um discurso que idealiza a figura do escritor, descolando-a de 

um contorno corpóreo, a presença do que se omitiu, que aparece como nota dissonante 

no excerto reproduzido, insinua a existência de uma força vital difícil de se mensurar e 

também de se ignorar. A referência ao segredo, ao enigma, a uma intimidade transforma 

as cinco primeiras frases da citação acima em excessos improdutivos no contexto da 

intenção parodística da escrita de A força do destino, mas ao mesmo tempo em material 

valioso para o estabelecimento posterior de uma base referencial para a escrita da 

autora.  

Por sua vez, a publicação, em 1985, do romance A república dos sonhos, deu 

margem a várias interpretações críticas que nele destacaram a inspiração autobiográfica. 

No entanto, intentando valorizar a função social de sua produção literária, Nélida 

relativiza seu valor individualizante. Ao discorrer, em entrevista concedida três anos 

antes da publicação do livro, sobre sua viagem à Galícia quando criança, a autora 

conclui: “Tantas foram as experiências nesta viagem, e nas que se sucederam, que só 

realmente poderia narrá-las, quem sabe, através de um livro que, a pretexto de falar de 

mim, em verdade estivesse falando da coletividade, que é a única narrativa que 

importa.” (PIÑON apud STEEN, 1982, p. 204) 

Em determinado momento, entretanto, essa ocultação intencional da figura da 

pessoa Nélida começa a não se sustentar mais. Há exigências que se impõem. 

Escoltadas pela passagem dos anos? Talvez. Não é difícil perceber que a preocupação 

com a voracidade do tempo atravessa, imponente, a literatura pessoal de Nélida, a 

começar por O pão de cada dia, que abre a cena discursiva com as palavras: “Pela 

primeira vez em minha vida (...) pressinto que comecei a envelhecer. A mão invisível do 

tempo alvejou-me com sua seta de prata”. (PIÑON, 1997a, p. 5) O certo é que a 

presença da autora é trazida ao primeiro plano do discurso e parece não querer 

abandoná-la.  

Mas, afinal o que é preciso falar de si? Apresentar simplesmente uma narrativa 

que acompanhe a formação social da escritora sob uma perspectiva cronológica basta? 

Nélida mostra que não, que é preciso explorar o conteúdo a partir de várias facetas. São 

quatro obras, com propósitos e estruturas diferentes, variedade propícia ao 
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desenvolvimento de aspectos específicos da imagem da escritora, como as análises que 

se seguem demonstrarão. 

 

3.1 O pão de cada dia 
Ele se lembra mais ou menos da ordem em que escreveu estes 
fragmentos; mas de onde vinha essa ordem? Ele não se lembra 
mais. A ordem alfabética apaga tudo, recalca toda origem. 
Talvez, em certos trechos, determinados fragmentos pareçam 
seguir-se por afinidade; mas o importante é que essas pequenas 
redes não sejam emendadas, que elas não deslizem para uma 
única e grande rede que seria a estrutura do livro, seu sentido. É 
para deter, desviar, dividir essa inclinação do discurso para um 
destino do sujeito, que, em determinados momentos, o alfabeto 
nos chama à ordem (da desordem) e nos diz: Corte! Retome a 
história de outra maneira (mas também, por vezes, pela mesma 
razão, é preciso deter o alfabeto). (Roland Barthes) 

 
 

Na canônica obra da qual se extraiu a epígrafe acima – Roland Barthes por 

Roland Barthes -, o autor enuncia sua preferência, dentre os gêneros literários, pelo 

fragmento, gênero marcado por um “ideal de alta condensação”. (BARTHES, 2003, p. 

110) Esse interesse de Barthes não é, de forma alguma, injustificável. Afinal, o 

fragmento constrói-se ao sabor do instante da escrita, da verdade que se intui, do fluir 

do ritmo do interesse pontual do escritor por algo. Ele é, também, uma aposta na 

concisão, esperando que dela possa emergir a justeza. Apostar no fragmento é, na 

verdade, mirar um alvo e persegui-lo, deixando de lado desvios e distrações. É admirar 

a fresta que potencialmente deixa entrever um universo inteiro. É buscar um gozo 

imediato, mas não menos intenso.  

Além disso, escrever por fragmentos, levando em conta a concepção barthesiana, 

seria abrir mão de uma noção de unidade, assumindo com prazer o disperso em sua 

dimensão não-integradora: “(...) os fragmentos são então pedras sobre o contorno do 

círculo: espalho-me à roda: todo o meu pequeno universo em migalhas; no centro, o 

quê?” (BARTHES, 2003, p.108)  

O esvaziamento do sentido da ideia de integração torna o gênero particularmente 

atraente: a escrita por fragmentos é, por essência, dinâmica, ou, por melhor dizer, 

caleidoscópica, uma vez que esse último termo sugere ainda uma magia e um ludismo 

que extrapola uma perspectiva fria de elaboração discursiva. A junção de fragmentos 
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apela para o ritmo do relâmpago e dele extrai seu efeito. O descentramento de tal tipo de 

escrita faz acender e apagar a alma do leitor sucessivas vezes, oferecendo jatos de 

significações que, ao se sucederem, deixam sulcos sobrepostos a sulcos na memória de 

quem lê. O resultado desse processo não poderia ser mais intrigante, como é possível 

perceber na leitura da obra O pão de cada dia, de Nélida Piñon.  

O livro pinoniano em questão é composto por fragmentos de variadas extensões. 

Alguns, os maiores, tais como “Catalunha, a caminho do mar”, de seis páginas, desfiam 

paulatinamente pensamentos, impressões e emoções da escritora e podem ser 

classificados como textos ensaísticos. (Observe-se, por exemplo, que o texto “A intriga 

de Sara”, presente na obra, seria retomado, com algumas alterações no conteúdo e sob o 

título “O sorriso de Sara”, no livro de ensaios Aprendiz de Homero, quatorze anos 

depois). Os fragmentos menores, por sua vez, que giram em torno de uma página ou de 

meia página, desenvolvem brevemente episódios narrativos ou divagações filosóficas. E 

há ainda os microfragmentos, que incluem textos até de meia linha e cuja condensação 

de sentido que oferecem conjuga, com acuidade, brevidade de expressão e profundidade 

de conteúdo. 

O ritmo resultante dessa alternância de textos de diversas extensões é bem 

particular, mas o fato de O pão de cada dia ser uma obra híbrida, em relação aos 

gêneros que abarca, é ponto de destaque ainda maior. O livro passeia, com similar 

desenvoltura, pelo gênero narrativo ficcional, pelo gênero autobiográfico, pelo gênero 

ensaístico, pelo gênero comentário, pelo gênero epistolar, pelo gênero descritivo, pelo 

retrato e pela construção aforística. Trata-se de um procedimento de aproximação de 

materiais heterogêneos que faz recordar a técnica de colagem, modo de produção 

artística originada nas artes plásticas, que consiste em fazer coexistir, em um mesmo 

espaço-tempo, elementos de naturezas distintas, forçando, assim, a elaboração, por parte 

do espectador, de uma ponte entre o irrelacionável. (PESSÔA, 2010, p.13) 

O fato de a obra ostentar uma multiplicidade de gêneros e de celebrar, portanto, 

uma impossibilidade de univocidade cria um efeito de descontinuidade que a faz se 

distanciar da noção de Livro e se aproximar da ideia de Álbum, se levada em conta 

tipologia contemplada pelo discurso barthesiano no segundo volume da obra A 

preparação do romance. 
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Oposição proposta por Mallarmé, a distinção Livro/Álbum erige-se a partir das 

noções de continuidade e descontinuidade. Pontua o poeta que o Livro seria um produto 

estruturado segundo perspectivas de totalidade, deliberação e organização e o Álbum, 

em contrapartida, seria uma coletânea de inspirações surgidas ao acaso (BARTHES, 

2005, p. 116). Partindo dessa distinção formal, Barthes defende que é necessário 

investigar as implicações ideológicas de ambos os tipos de obra, postulando então que o 

Livro simboliza o desejo de um universo “uno, estruturado e hierarquizado”, enquanto o 

Álbum celebra a ideia de um universo “disperso, puro tecido de contingências”. 

(BARTHES, 2005, p. 130) 

Ademais, é importante perceber que o Álbum, além de trabalhar com a 

desintegração e o caco, elege a diferença como fonte de inspiração, uma vez que ele 

explora incansavelmente o potencial de diversidade do real. 

Em O pão de cada dia, por exemplo, acompanha-se um perambular constante 

por essa diferença – além da diversidade de modos de escrita e do potencial criativo do 

escritor, a obra passeia pela diversidade dos seres que compõem o universo pessoal dos 

seres humanos, a diversidade dos eventos da vida, a diversidade dos atos cotidianos, a 

diversidade dos pensamentos humanos e a diversidade dos interesses dos indivíduos. 

Estão à disposição da escritora, dessa maneira, a tesoura e a liberdade para destacar do 

real os instantes que ela pressente serem significativos e, posteriormente, colecioná-los. 

Quando se fala em “liberdade”, nesse contexto, enfoca-se a riqueza desse tipo de 

escrita, que foge a classificações e fórmulas pré-definidas, apostando no contingente. 

Quando se fala em “pressentir”, destaca-se o impulso envolvido no trabalho da 

“colagem”, o qual, se não prescinde da racionalidade, recorre à instantaneidade, como 

mola propulsora do trabalho criativo. Finalmente, quando se fala em “colecionar”, 

enfoca-se ainda o território do desejo e da emoção que inunda esse tipo de escrita, que 

se quer profunda na lasca de realidade que captura e exibe como instante de iluminação. 

Enxergar a obra de Nélida como uma coleção, aliás, pode ajudar a compreender 

a natureza dessa escrita tão particular e enigmática. Para isso, inevitavelmente, recorrer-

se-á ao clássico entendimento de Walter Benjamin da figura do colecionador. 

Benjamin toma o colecionador como uma figura alegórica para se pensar a 

experiência da modernidade. (PERRONE; ENGELMAN, 2005, p. 84) O colecionador, 

segundo Benjamin, assim como o flâneur, seriam hóspedes de um tempo de dispersão, 
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restando a ambos, portanto, a prática da compilação. Tal prática, para o colecionador 

autêntico, consistiria em despojar o objeto de suas funções originárias (que o lançariam 

no universo imobilizador das mercadorias), para inseri-lo em uma esfera histórica 

particular, que implicaria uma configuração de ordem baseada em novas semelhanças, 

capazes de criar um efeito desautomatizador quase místico: 

 
Para o colecionador, o mundo está presente e, de fato, ordenado em cada um de 
seus objetos. Ordenado, sem dúvida, segundo uma configuração surpreendente e, de 
fato, ininteligível para o profano. Este último é o ordenamento e a esquematização 
das coisas comumente aceitas mais ou menos como a ordem em um glossário 
fraseológico e natural. Tudo isto, os dados “objetivos” e tudo o mais, se converte, 
para o colecionador autêntico, (...) em uma enciclopédia mágica, em um 
ordenamento do mundo cujo esboço é o destino de seu objeto. (BENJAMIN, 1993, 
p. 274) 

 

O colecionador tem, em suas mãos, o poder de interferir em um mundo dado, ao 

se apropriar de elementos desse mundo, conferindo-lhes novo significado e integrando-

os em um outro contexto, notadamente particular. Segundo essa perspectiva, portanto, é 

possível considerar o trabalho de colagem uma espécie de coleção. Porque ele elege a 

desordem como ordem almejada. Porque ele resiste a uma visão automatizada dos 

objetos, dos seres e dos fatos da vida. E também porque ele assume sem freios o risco 

de se atuar no limite do disperso/uno.  

Com efeito, por um lado, a colagem, como uma espécie de coleção, oferece, sem 

pudor, a liberdade de se desobedecer ao contínuo da leitura ou da temporalidade e a 

liberdade de se suprimirem ou de se substituírem os elementos colecionados: 

 
 A quebra do continuum, o estabelecimento da descontinuidade quebram [sic] a 
dominação do fluxo e são capazes de estabelecer e acionar sinais de alarme e a 
coleção torna-se uma espécie de estrada-texto que podemos sobrevoar. Ao invés de 
estarmos atentos, podemos nos entregar às fantasias subjetivas, podemos romper 
com os comandos dos objetos. Na verdade, instala-se um ritual de atenção no qual o 
sentido só se revela se estivermos atentos aos múltiplos sentidos, se pudermos 
estabelecer um comentário sobre esses múltiplos objetos. A coleção torna-se uma 
estrada através da selva interior, cada vez mais densa. (...) (PERRONE; 
ENGELMAN, 2005, p. 88) 

 

Por outro lado, entretanto, a colagem apresenta-se como uma extensão 

metonímica de um ser individual – e essa subjetividade que aflora na obra confere a ela 

certa unidade. 
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A obra final – a coleção de elementos -, apesar de não possuir centro, possui 

origem, uma espécie de perspectiva ao mesmo tempo intra e extratextual. É a referência 

de paternidade a que Machado de Assis remonta ao explicar o título Papéis avulsos, 

conferido a um de seus livros: 

 
Este título de Papéis avulsos parece negar ao livro uma certa unidade; faz crer que o 
autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de não os perder. A 
verdade é essa, sem ser bem essa. Avulsos são eles, mas não vieram parar aqui 
como passageiros, que acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma 
só família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. (MACHADO DE 
ASSIS, 2008, p. 13) 
 
 

Em O pão de cada dia, realmente, a filiação da obra é relembrada ao leitor a 

todo instante. O uso da 1ª pessoa é frequente, bem como a referência a episódios da 

história familiar da autora e reflexões sobre o fenômeno literário. Na orelha do livro, há 

uma orientação para a leitura da obra: “Deixando de lado seu universo ficcional, Nélida 

fala do amor, dos amigos, de viagens, de história, religiosidade, mitologias, literatura e 

vários outros assuntos, formando um perfil quase autobiográfico”. (PIÑON, 1997a)  

Esse apelo documental do livro, entretanto, não é conseguido através da 

afirmação do caráter verídico dos episódios relatados. O pão de cada dia opera, 

magistralmente, na fronteira entre o real e o inventado, portanto, na falta de limite entre 

ambos os universos.  

A obra em questão se ri da obrigação de estabelecer uma separação entre arte e 

vida, talvez dando a entender, em consonância com o entendimento da crítica literária 

atual, que “a ficcionalidade define menos um gênero do que o estatuto híbrido de 

qualquer discurso”. (NASCIMENTO, 2010, p.197) 

Na verdade, tanto a atmosfera mítica apresentada na narração de fatos 

pretensamente reais quanto a narração de fatos em 3ª pessoa ou, ainda, a transfiguração 

do real levada a cabo por uma intensa exploração poética da linguagem liberam o leitor 

de tentar estabelecer uma separação entre realidade e imaginação. Afinal, parece dizer 

Nélida, tudo o que emana de mim sou eu – pobre demais seria o entendimento de que 

haveria uma verdade única que se resumiria a episódios datados e situados no espaço. A 

vida do ser consiste de fatos, mas não menos de pensamentos, desejos, recalques, 

desvios, fingimentos e imaginação. E, certamente, a existência do “eu” se entrelaça com 
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a existência do “outro”, como a frente de uma folha de papel e o verso. Como seria 

possível desvinculá-los?  

Definitivamente, identidade e alteridade são indissociáveis. E isso se deve a 

vários fatores. É preciso considerar, por exemplo, que a memória individual é 

atravessada pela memória coletiva, que, além de contextualizar a existência do 

indivíduo, impele à ação, exigindo posicionamentos. A origem do ser humano expande-

se para todos os lados, seja no tempo, seja no espaço, como já expusera certa vez 

Cecília Meireles, em poema de conotação mística:  
  
Não digas: Este que me deu corpo é meu Pai. 
Esta que me deu corpo é minha Mãe. 
Muito mais teu Pai e tua Mãe são os que te fizeram 
Em espírito. 
E esses foram sem número. 
Sem nome. 
De todos os tempos. 
Deixaram o rastro pelos caminhos de hoje. 
Todos os que já viveram. 
E andam fazendo-te dia a dia 
Os de hoje, os de amanhã. 
E os homens, e as coisas todas silenciosas. 
A tua extensão prolonga-se em todos os sentidos. 
O teu mundo não tem pólos. E tu és o próprio mundo.  

      (MEIRELES, 1982, s/p.) 

 

Igualmente é necessário perceber que o sujeito, como ser social, age em resposta 

ao que o “outro” lhe apresenta, ou dele exige, ou a ele ensina. É na interação que o ser 

se constitui, de forma que a noção de indivíduo como ser fechado e igual a si mesmo é 

concepção que facilmente pode ser problematizada. Some-se a isso, ainda, a questão da 

“precedência do outro sobre o eu”, ou seja, a ideia, como bem pontua Evando 

Nascimento (2012, p. 192), de que “o eu não passa de uma ficção do outro”. Na 

verdade, como expõe o estudioso, baseado em estudos de Jacques Derrida e de 

Emmanuel Lévinas, o “eu” só existe porque o “outro” lhe deu existência, lhe deu “vez e 

lugar”, porque o “outro” o inventou, o idealizou e cuidou de sua vida. (NASCIMENTO, 

2010, p.192) 

Tome-se, por alguns instantes, o texto “Penélope”, de O pão de cada dia. Esse 

texto, devido ao seu conteúdo generalizante, funciona no limiar da analogia entre o “eu” 



 
 

 
 

33

e o “outro”, o que desindividualiza a 1ª pessoa apresentada, descolando-a do tempo e do 

espaço: 
 
A mesa está posta. Todos os dias distribuo e recolho os talheres e os pratos. Quentes 
e frios, eles se sucedem. Não tenho pressa. Não me deixam andar senão de acordo 
com o tamanho dos meus pratos. Levada assim pela minha fome, não chegarei 
longe. 
Paciência. 
(PIÑON, 1997a, p. 13) 

 

Já no texto “A descoberta”, o pronome de 3ª pessoa “eles” adquire uma noção de 

1ª pessoa ao representar toda uma notação cultural posterior – a América -, tema que 

ocupa continuamente as reflexões da escritora. O microtexto, de três linhas, transborda 

significados. Em uma pequena introdução de uma narrativa virtualmente presente, 

alude-se a muitas questões – a dualidade do estado de espírito do colonizador, a 

violência da origem do continente latino-americano e a angústia do colonizado, 

frequentemente dividido entre um pai autoritário e uma mãe subjugada: “Eles aportaram 

na América com o peito estufado de orgulho e agonia. No desembarque, molharam as 

botas e logo afligiram o coração com o sangue do primeiro assassinato.” (PIÑON, 

1997a, p.24)  

Em vários outros textos da obra O pão de cada dia, por outro lado, “eu” e 

“outro” se aproximam a partir da condição de humanidade que os perpassa e, seja 

através do uso de pronome “nós”, seja através do uso do generalismo do discurso 

filosófico, o teor da fala da escritora oscila entre um conteúdo documental pessoal e 

uma perspectiva de coletividade.  

Afinal, se, por um lado, como expressa Nélida, “cada qual com sua vida, seu 

mistério e sua sopa” (PIÑON, 1997a, p.30), por outro lado, todos os humanos movem-

se diariamente sobre escombros, sobrevivendo à inexorabilidade da própria 

desintegração: 

 
Cabe aos vivos dar sepultura aos mortos, cuidar dos seus ossos. Se quiserem, 
porém, usar esses ressentidos ossos como sobras de carne para dar gosto à sopa, não 
me oponho. Espero apenas que sorvam o caldo fumegante com o prazer que 
acompanha as criaturas aflitas, cientes da inexorável passagem dos minutos 
humanos.  
Pois em breve a casa se transformará em ruínas e não contará sequer com a 
memória de um dono empenhado em descrever os enfeites que outrora constituíram 
fonte de prazer de sua desmedida avidez.  (PIÑON, 1997a, p. 30-1) 
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Esse fragmento poderia esgotar-se no âmbito do individual, desvinculando-se do 

coletivo? Certamente não. E que forma material específica possui a personagem que 

sonha em “A capina dos dias”? 

 
Um beijo selou os seus lábios. A cera de um amor extinto. Por momentos imaginou 
que era jovem e enrubescia. Os sonhos, estampados fugazmente no rosto, eram 
sobras de uma audácia que outrora fora um corcel varando a campina dos dias. 
(PIÑON, 1997a, p.73) 

 

Cumpre frisar, todavia, que não somente personagens contemporâneas dividem a 

cena do texto com a figura da personagem Nélida. Na obra em questão, o passado é 

chamado frequentemente ao presente, realizando-se, assim, uma comunhão que a 

escritora afirma ser fruto de uma vontade individual: 

 
Pleiteio a singularidade de participar de séculos pretéritos. De ser contemporânea de 
quem nasceu no albor do ano 1000. De trazer à minha imaginação sentimentos 
dispersos ao longo dos séculos e que enriqueceram a magnífica solidão do homem. 
Ambiciono ser vizinha de uma matriz inaugural, e de impossível acesso, com a qual 
contudo sensibilizarei minha pluma de escritora.  (PIÑON, 1997a, p. 74) 
 
 

Há fragmento na obra que versa sobre o comportamento das mulheres no 

passado; há relatos sobre a vida dos santos, há referência a Jesus e a Maria, aos sete 

papas de Avignon e a vários outros – personagens de outras épocas que sempre 

dialogam com a autora, em sua tentativa de decifrar o presente. Há, inclusive, viagens 

empreendidas em relação ao tempo imemorial do mito e ao tempo atemporal da 

imaginação, que apontam para uma Nélida essencialmente incompleta, faminta do 

“outro”, onde quer que ele esteja. 

Justificável, dessa maneira, é o desejo da autora de se revelar como um ser 

ansioso por ocupar vários espaços. Detenha-se, por exemplo, em narrativas da obra que 

apresentam foco narrativo de 1ª pessoa e abordagens que insinuam um viés 

autobiográfico. Em “A ilusão da estética”, a protagonista, através de uma janela de um 

trem parado em uma estação europeia, observa um rosto de mulher (PIÑON, 1997a, p. 6); 

em “Artes marciais”, a personagem principal ocupa lugar em um restaurante francês e, 

enquanto saboreia costeletas de carneiro e vinho, devora a visão de um homem que 

caminha sobre cacos de vidro esparramados pelo chão (PIÑON, 1997a, p. 14-5). Já em 

“Voyeur”, a personagem, enquanto saboreia um copo de vinho, sentada em uma praça 
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de uma cidade europeia, acompanha a exibição de uma trupe de palhaços (PIÑON, 

1997a, p. 29). Em “A ilusão das trevas”, por sua vez, a protagonista do texto observa, 

em uma sala de teatro situada na cidade de Barcelona, um espetáculo de dança. (PIÑON, 

1997a, p. 34) 

Esse desejo de ir ao encontro do “outro” é tamanho que a transmutação do “eu” 

no “outro” torna-se, enfim, inevitável. Em “Catalunha: o caminho do mar”, a 

protagonista é designada como “a viajante”, um “outro” cujo perfil, no entanto, se 

encaixa perfeitamente na imagem da personagem que o leitor identifica como Nélida em 

outros fragmentos da mesma obra. (PIÑON, 1997a, p.107) 

O certo é que, nesse imbricamento de identidade e alteridade, Nélida compõe 

seu texto a partir de diferentes graus de incerteza, sendo, portanto, em terreno movediço 

que a escritora define seus focos de interesse3 e estabelece diferentes performances para 

sua escritura.  

É por isso que O pão de cada dia – obra marcada por uma dinâmica complexa 

baseada na multiplicidade – desafia abordagens críticas, mostrando-se uma obra de 

difícil categorização. Como abrigo do fragmentário, tangencia várias definições de 

gênero literário marcadas por perspectivas de descontinuidade.  

Da concepção barthesiana de escrita de fragmento, a obra de Nélida se 

aproxima, ao apresentar um texto que “se quebra, parte e diferencia, aniquilando as 

ilusões do pleno, do que está ligado, da representação mimética”.4 (MARTY, 2009, p. 

289) 

Ao processo artístico de colagem plástica, a obra pinoniana em questão se 

assemelha, por estabelecer uma integração entre elementos heterogêneos em um novo 

conjunto. No entanto, se a colagem é um procedimento que, ao fazer uso de materiais de 

origens diversas, abre espaço para uma assimilação do “outro” no processo constitutivo 

do “mesmo” (inclusive desestabilizando a noção de autoria), a obra pinoniana percorre a 

trilha da alteridade que habita o horizonte do próprio “eu”, ao trabalhar com gêneros 

literários distintos para revelar temas de interesse da escritora. 
                                                
3 Na obra em questão, Nélida reflete sobre os tempos modernos, se interroga sobre a existência humana, 
expõe suas perplexidades, recupera episódios familiares (reforçando sua identidade pessoal), tenta 
capturar a essência da arte literária, presta homenagens a amigos e escritores e dá vazão à necessidade de 
libertar a imaginação. 
4 Eric Marty ressalta que a técnica fragmentária que Barthes defende está relacionada menos a obras 
fragmentadas do que a uma “interrupção fragmentária”, que “quebra o texto contínuo” e que possui uma 
dimensão castradora, por destruir a vaidade dos fluxos imaginários”. (MARTY, 2009, p. 289) 
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Na orelha da primeira edição de O pão de cada dia, aproxima-se a composição 

da obra da ideia de mosaico. O conceito de mosaico, no entanto, implica uma ideia de 

unidade (ao se vislumbrar a formação de um desenho a partir da agregação e da 

disposição das pedras ou dos ladrilhos). Essa integração supõe uma certa 

imprescindibilidade dos elementos constituintes do painel. Em O pão de cada dia, no 

entanto, a abertura da composição da obra é patente – a presença ou a ausência bem 

como a ordem dos fragmentos são arbitrárias. Como já observado, a coesão entre os 

fragmentos da obra se dá por intermédio da figura da escritora, cuja identidade insinua-

se na sensibilidade que filtra a realidade e a compõe discursivamente. Nesse sentido, a 

obra pinoniana aproxima-se da noção benjaminiana de coleção, uma vez que pensar em 

coleção é também considerar a figura do colecionador, subjetividade por meio da qual a 

coleção toma forma. 

Já se se recorrer ao campo semântico da costura, o que se colocará em relevo na 

literatura pessoal pinoniana será o esforço por vencer a desintegração das partes a partir 

de uma linha coesiva invisível, forças centrífugas e forças centrípetas se equilibrando 

em uma busca por sentido. Barthes remete às idéias de “costurado”, “montado”, 

“patchwork”, em analogia à estrutura do Álbum, construção inserida no domínio do 

acaso e cujo exemplo representativo seria o diário, tipo de produção que se constrói ao 

sabor do contingente, a ponto de, embora já sendo Escrita, carregar uma precariedade 

própria da Fala (linguagem que se desvaloriza à medida que se atualiza). (BARTHES, 

2005, p. 127) 

Certamente, Nélida Piñon considerava o aspecto da casualidade ao definir O pão 

de cada dia como uma espécie de “diário do pensamento”. (PIÑON, 2012c) Entretanto, 

esse apelo ao circunstancial que a obra sustenta não se atrela ao imediatismo 

característico do gênero “diário”. 

O diário, define Philippe Lejeune (2008, p. 260), é um tipo de escrita que se 

baseia na data e se inscreve na duração, configurando, assim, uma “rede de tempo” que 

promete ser capaz de fixar o tempo passado e de proteger o indivíduo de seu 

esvaecimento futuro. Além disso, o diário insinua-se como rastros capazes de salvar o 

sujeito das reconstruções da memória. (LEJEUNE, 2008, p. 261). “Arquivo e ação, 

‘disco rígido’ e memória viva” (LEJEUNE, 2008, p. 262),  o  diário  acena  diretamente  
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para uma dimensão de autenticidade: 

 
Uma entrada de diário é o que foi escrito num certo momento, na mais absoluta 
ignorância quanto ao futuro, e cujo conteúdo não foi com certeza modificado. Um 
diário mais tarde modificado ou podado talvez ganhe algum valor literário, mas terá 
perdido o essencial: a autenticidade do momento. Quando soa a meia-noite, não 
posso mais fazer modificações. Se o fizer, abandono o diário para cair na 
autobiografia. (LEJEUNE, 2008, p. 260) 

 

Considerando essas reflexões de Philippe Lejeune, o que dizer da classificação 

de O pão de cada dia como diário? 

A falta de datação da obra já desloca a questão da temporalidade, tratando-a 

como periférica. As marcações temporais com as quais a obra trabalha são lacunares, 

imprecisas e não lineares. Além disso, se o diário funciona como uma maneira de se 

organizar o vivido em uma espécie de identidade narrativa, prometendo uma “maior 

proximidade à profundidade do eu” (ARFUCH, 2010, p. 143), como interpretar o 

constante trânsito entre identidade e alteridade que a obra pinoniana realiza e a 

desindividualização que ela carrega? De fato, se o gênero diário pode incomodar pelo 

egotismo que ostenta (BARTHES, 2005, p. 174), O pão de cada dia dissolve a 

identidade do “eu” ao abrir, reiteradas vezes, espaço para o “outro” se manifestar. 

Acrescente-se a isso a questão do imediatismo que o diário elege como sua base 

de sustentação. O diário aposta no efeito do espontâneo, inclusive como forma de 

sugerir a autenticidade do que se relata. Essa característica, no entanto, apresenta o 

inconveniente de implicar uma instabilidade do julgamento – donde decorreria o “efeito 

depressivo” que Barthes a ele atribui: “aceitável quando escrevo, decepcionante quando 

releio”. (BARTHES, 2004, p. 461) 

Em entrevista concedida ao programa de televisão “Roda Viva”, Nélida Piñon 

justifica nos seguintes termos a ausência de fragmentos dedicados a escritores 

brasileiros na obra: 

 
É que aconteceu o seguinte, não foi feito uma... não foi deliberadamente. Os 
fragmentos foram ser montados e organizados ao longo de anos. Então, por 
exemplo, eu tenho textos sobre o Jorge Amado, mas não estavam... eu senti que 
aqueles textos, naquele momento, não estavam prontos. E esses [outros] textos 
estavam. Então eu fui coletando, fui recolhendo, mas não foi absolutamente 
deliberado, não. (NÉLIDA PINÕN, 1997b) 
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Ao abrir mão do frescor da instantaneidade da escrita, Nélida sobrepõe a 

ambição artística à pretensão puramente documental. Além disso, minimiza a 

importância do fator tempo para a construção do sentido de O pão de cada dia. E 

Philippe Lejeune (2008, p. 260) já alertara: “Um diário sem data, a rigor, não passa de 

uma simples caderneta”. 

Caderneta, no entanto, é um suporte material e não um gênero literário. A 

classificação “diário do pensamento” (conferida à obra pela própria autora), portanto, 

revela-se improdutiva do ponto de vista do viés tipológico, uma vez que a noção de 

pensamento abarca inúmeras funções cognitivas, apontando, então, para a generalidade. 

É assim que, mais uma vez, o entendimento da obra em questão resiste a um 

enquadramento, confirmando sua especificidade. E, ao apresentar sua condição 

particular, permite que se afirme, em meio a uma escrita fragmentária e “miscelânica”, a 

imagem da escritora que a elaborou. 

 

3.2  Aprendiz de Homero 
 
 

O ensaio é um juízo, porém o que nele é essencial, o que 
decide seu valor, não é a sentença (como no sistema), senão o 
processo mesmo de julgar.5 (Georg Lukács) 

 
 

Se a concisão é elemento caro à escrita de O pão de cada dia, uma vez que dele 

Nélida extrai muito do vigor e do efeito da obra, Aprendiz de Homero é uma obra 

caudalosa, que abusa do encadeamento sintático para apresentar pensamentos, 

argumentações e definições. Trata-se de uma compilação de 24 ensaios que versam 

sobre temas diversos que abarcam a natureza do fazer literário, a memória feminina, a 

América Latina, a fronteira entre a ilusão e a realidade, a natureza dos procedimentos 

narrativos, as cidades reais e as ficcionais, dentre outros.  

São textos que, por um lado, celebram a racionalidade do pensamento da 

escritora. Através deles, Nélida mostra que é possível observar a realidade, analisá-la e 

organizá-la a partir de definições e categorias. Como os estudiosos do gênero ensaístico 

                                                
5 Todas as citações de obras, cujas referências estejam em língua estrangeira, foram traduzidas por mim. 
A tradução acima assinalada foi feita a partir do seguinte trecho original: “El ensayo es un juicio, pero lo 
esencial en él, lo que decide de su valor, no es la sentencia (como en el sistema), sino el proceso mismo 
de juzgar.”  
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frequentemente ressaltam, trata-se de uma “literatura de ideias” (SKIRIUS, 2004, p. 9) 

que, como tal, apresenta o artista como um intelectual, como um indivíduo capaz de 

refletir de forma profícua sobre a realidade em que vive. Por outro lado, o texto 

ensaístico se distancia do rigor científico ao destacar a mediação do indivíduo no 

processo de interpretação da natureza.  

De fato, o ensaio apresenta como ilusória a percepção de que o pensamento pode 

escapar do que é cultura para se revelar em natureza. (ADORNO, 1962, p.21) Na 

verdade, no universo do ensaio, como bem observado por Adorno (1962, p. 32), “a 

cultura se interioriza como primeira natureza” e o conhecimento do mundo se dá a ver 

como um processo aberto e dado à multiplicidade, tendo em vista a individualidade dos 

seres humanos.  

Liberdade de espírito, impulso antissistemático e ametódico, exposição ao erro e 

certa independência estética são faces desse tipo de escrita que se afasta definitivamente 

da perspectiva de que as ideias prescindem do indivíduo e de que é possível apreender a 

realidade em um completo estado de pureza. 

O ensaio abre mão da disciplina acadêmica para deixar fluir o pensamento do 

escritor. Assim mesmo: as ideias deslizam, tangenciando o inesperado, o contingente, 

reverenciando a “fortuna” e o “jogo” que lhe são essenciais. (ADORNO, 1962, p.12) Ao 

mundo adulto e comprometido do trabalho o texto ensaístico renuncia, celebrando o 

ócio do infantil (ADORNO, 1962, p.12) e, portanto, a liberdade do espírito e do 

pensamento. 

No ensaio de abertura de Aprendiz de Homero, intitulado “Dulcinea – a agonia 

do feminino”, Nélida de pronto informa que não refreará os impulsos libertários de seus 

pensamentos: “Como filha que sou de Cervantes, gravito em torno de Don Quijote, 

criação suprema da latinidade. Como consequência, forjo mentiras que a obra me 

suscita e atribuo aos seus personagens traços de temperamento e conduta contrários à 

narrativa.” (PIÑON, 2008, p. 9) 

O ensaio versa sobre a obra Dom Quixote, mais especificamente sobre a 

idealização feminina representada pela personagem Dulcinea. Inicialmente, Nélida 

concentra-se em discorrer sobre a natureza da personagem, apresentando-a como um 

simulacro. Dulcinea carece de “ossos e medula”, explica a escritora, sendo, portanto, 

uma “fantasia inconcreta e inconsútil” (PIÑON, 2008, p. 10) que toma corpo através de 
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um arcabouço verbal conduzido pelo desejo do cavaleiro de La Mancha. As reflexões da 

autora, entretanto, seguem um rumo inesperado a partir do momento em que ela propõe-

se “resgatar” episódios da obra cervantina ocorridos “fora da moldura oficial da novela” 

(PIÑON, 2008, p.11), embrenhando-se nas franjas dos capítulos do livro, perscrutando 

as sombras, os silêncios da narrativa e explorando potencial dramático do texto, que 

excede as palavras utilizadas por Cervantes. 

Em um canto da cena da novela em que D. Quixote chega à taberna que lhe 

parecera um castelo, estava Maritornes, uma asturiana que servia vinho aos 

frequentadores do local. Nélida direciona a ela um foco de luz que a retira do silêncio e 

a eleva a um primeiro plano da narrativa. Talvez, especula Nélida, Maritornes tivesse 

indagado a Sancho quem era o cavaleiro recém-chegado e talvez, continua a escritora, 

Sancho tivesse lhe respondido, dizendo “mais do que o capítulo do livro registrava”. 

(PIÑON, 2008, p. 11) A partir desse momento, agigantam-se Maritornes e Sancho, 

ganhando esfericidade em suas figuras, inflando-se a partir de inquietações, 

questionamentos, desabafos e reflexões. Maritornes, através das palavras de Nélida, 

ganha dignidade, voz e relevância, que a afirmam como mulher e como ser dotado de 

complexidade psicológica, bem como Sancho, personagem que se embrenha em uma 

discussão profunda sobre as fronteiras entre realidade e imaginação, a partir do texto 

pinoniano. 

Um outro ensaio que integra Aprendiz de Homero é “O sorriso de Sara”, texto 

que principia a partir de uma constatação histórico-sociológica interessante, cuja 

relevância para a análise do texto justifica sua transcrição na íntegra, a despeito de sua 

extensão: 

 
A memória de Deus está na Bíblia. A singular memória de Deus de que Abraão se 
fez intérprete. Antes de Abraão, é-nos impossível fixar uma data para os 
acontecimentos referidos nas Escrituras. A partir da versão de Abraão, o que 
poderia pertencer à esfera do sonho, da invenção, ou do delírio, ganhou a 
consistência de um relato que, ainda hoje, serve de fundamento para a Torá e para o 
mundo cristão. 
(...) 
Abraão, porém, a quem Deus prometera pródiga descendência, tinha Sara ao seu 
lado, como sombra e implacável observadora. Ela é a memória da outra cara de 
Deus. E embora, na prática, desautorizada a dirigir-se ao Senhor, condenada, pois, 
ao silêncio histórico, Sara torna-se testemunha voluntariosa e participante das 
seguidas peregrinações empreendidas por Abraão (...) A memória que Sara registra 
desses feitos bíblicos, que tanto repercutem na psique humana, constitui 
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impenetrável mistério. Sem dúvida, um enigma histórico cuja aceitação inscreve-se 
unicamente na esfera da fé. (PIÑON, 2008, p.59-60) 

 

 A postura de Nélida, no trecho acima, é basicamente informativa. A integração 

histórica dos universos masculino e feminino é, por si só, instigante, a ponto de atrair a 

atenção de um leitor interessado em desenvolver um entendimento sociológico da 

realidade. Espera-se que a autora disserte sobre o tema, confrontando fatos, expondo 

episódios e interpretando situações. Entretanto, alguns parágrafos depois, Nélida 

abandona essa orientação, ao eleger a especulação como mola propulsora de seu texto, 

abrindo espaço para um vertiginoso entrelaçamento entre realidade e imaginação: 

 
Embora Sara não ocupe no livro do Gênesis o espaço reservado ao marido, é lícito 
especular que tivesse total conhecimento da estratégia religiosa que Deus e Abraão, 
de comum acordo, e a partir do deserto, fizeram inaugurar entre os homens. Uma 
estratégia cuja ideologia teológica e histórica a Bíblia registrou com extremada 
sedução, para que nos tornássemos, no futuro, exegetas de suas densas e 
perturbadoras páginas. (PIÑON, 2008, p. 60) 

 

 O texto, a partir de então, passa a conjugar a um tom informativo um caráter 

narrativo. Nélida veste a persona de Sara, para perscrutar-lhe os pensamentos, os 

sentimentos, as intenções. Aos episódios bíblicos já conhecidos Nélida acrescenta cor, 

sangue e profundidade, preenchendo os silêncios do discurso bíblico com uma realidade 

possível e provável. Ou até mesmo preenchendo-os com um universo descolado de 

qualquer possibilidade de apreensão por parte do ser humano, uma vez que o narrador 

pinoniano alcança, inclusive, o pensamento de Deus, humanizando-o: 

 
Jeová analisa Sara de novo. Já não prescinde de sua presença ao lado de Abraão. 
Pressente, nos últimos tempos, haver falhado com ela, insensível que fora em 
relação à sua dolorosa esterilidade, igualmente falhando com o próprio Abraão. 
Como assegurar-lhe o papel de pai das nações, se o corpo de Sara seguisse 
infecundo? Se não a convocasse a assumir, mediante a maternidade, um 
desempenho histórico que o destino do marido exigia? (PIÑON, 2008, p. 75) 

 

É fácil perceber que os textos pinonianos em questão fluem ao sabor da 

imaginação da escritora. As palavras ecoam livres, de forma orgânica, seguindo o fluxo 

do pensamento da autora. E, assim sendo, eles celebram uma espontaneidade, uma certa 

“desordem sistemática”, uma falta de método, característica intrínseca do gênero 

ensaístico. (GÓMEZ-MARTÍNEZ, 1992, p. 21) 
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A liberdade que pode ser associada ao ensaio, aliás, pode ser entrevista inclusive 

em sua situação híbrida, obstáculo a qualquer classificação de gênero. “Gênero impuro” 

(ADORNO, 1962, p. 11), “centauro dos gêneros” (SKIRIUS, 2004, p. 11), resultado de 

“mestiçagem literária”, “gênero fronteiriço” (GÓMEZ-MARTÍNEZ, 1992, p.3), o 

ensaio transita livremente entre gêneros. Ele propiciaria o casamento entre a ciência, a 

moral e a arte (ADORNO, 1962, p.11)? Ele realizaria o encontro da poesia com a 

filosofia (SKIRIUS, 2004, p. 11)? Ele seria o resultado do entrecruzamento da didática 

com a poesia (VITIER, 1945, p. 45)?  

John Skirius (2004, p. 10) tenta estabelecer os objetivos do ensaio: confessar, 

persuadir, informar, criar arte. O projeto é amplo, mas a amplitude, no caso, pode ser 

sinônimo de modéstia, uma vez que a natureza do ensaio opõe-se a uma ideia de 

totalidade e de imutabilidade. O efeito do texto ensaístico opera, na verdade, no campo 

semântico da redução. Fragmentação, descontinuidade, pequenez, efemeridade, 

perecibilidade, brevidade são características que o definem e das quais o gênero extrai 

sua força.  

O ensaísta, em seu texto, assume-se enquanto ser incompleto, finito e imperfeito, 

donde pode decorrer uma postura de extrema humildade: 

 
O juízo é um instrumento necessário na análise de todo tipo de assuntos, por isso eu 
o exercito a todo o momento nestes ensaios. Sobretudo, se se trata de una matéria 
que não entendo, me sirvo dele, sondando o vau de longe; e logo, se o encontro 
demasiado profundo para minha estatura, detenho-me na margem. O 
convencimento de não poder ir além é um sinal do valor do juízo, e dos mais 
consideráveis. Às vezes imagino dar corpo a um assunto fútil e insignificante, 
buscando no que apoiá-lo e consolidá-lo; outras, minhas reflexões passam a um 
assunto nobre e discutido no qual nada novo se pode encontrar, já que o caminho 
está tão trilhado que não há mais recurso senão seguir a pista que outros 
percorreram. (...) Me atreveria a tratar a fundo alguma matéria se me conhecesse 
menos e me enganasse sobre minha impotência.6 (...) (MONTAIGNE, p. 289-290 
apud GÓMEZ-MARTÍNEZ,1992, p. 1-2. Grifos do autor) 
 

                                                
6 Tradução do seguinte trecho em espanhol: “Es el juicio un instrumento necesario en el examen de toda 
clase de asuntos, por eso yo lo ejercito en toda ocasión en estos ensayos. Si se trata de una matéria que no 
entiendo, con mayor razón me sirvo de él, sondeando el vado desde lejos; y luego, si lo encuentro 
demasiado profundo para mi estatura, me detengo en la orilla. El convencimiento de no poder ir mas allá 
es un signo del valor de juicio, y de los de mayor consideración. A veces imagino dar cuerpo a un asunto 
baladí e insignificante, buscando en qué apoyarlo y consolidarlo; otras, mis reflexiones pasan a un asunto 
noble y discutido en el que nada nuevo puede hallarse, puesto que el camino está tan trillado que no hay 
más recurso que seguir la pista que otros recorrieron. (...) Me atrevería a tratar a fondo alguna matéria si 
me conociera menos y me engañara sobre mi impotência. (...)”  
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O ensaio baseia-se na fragmentação, mas, como pontua Gómez-Martínez (1992, 

p. 7), o fragmentário não está no ensaio “em seu valor intrínseco, e sim em sua conexão 

íntima com o autor”. Sim, pois o ensaio é tão inacabado, incompleto, perecível, parcial 

quanto o próprio pensar e a própria natureza humana. Nele palpita a mutabilidade de um 

ser que vive, e, se tudo no ensaio parece assistemático, provisório e sujeito à revisão, é 

porque assim o é a vida mesma. 

Dizer que o ensaio não aposta na completude, no entanto, não equivale a afirmar 

que ele rejeita a profundidade. Recorra-se novamente a Montaigne: 

 
Elejo ao acaso o primeiro argumento. Todos para mim são igualmente bons e nunca 
me proponho esgotá-los, porque a nenhum contemplo por inteiro: não declaram o 
mesmo aqueles que nos prometem tratar todos os aspectos das coisas. De cem 
membros e rostos que tem cada coisa, escolho um, para acariciá-lo, para desflorá-lo 
e às vezes para penetrar até o osso. Reflito sobre as coisas, não com amplitude, mas 
com toda a profundidade de que sou capaz. (...)7 (MONTAIGNE, 289-290 apud 
GÓMEZ MARTÍNEZ, 1992, p. 2) 
 

 

Nos ensaios “A magia urbana” e “Tróia e Machado”, integrantes de Aprendiz de 

Homero, uma meditação apurada sobre o tema “urbe” é apresentada ao leitor. Tema 

caro à escritora, o tema da cidade, no ensaio “A magia urbana”, é abordado a partir da 

questão da apropriação literária do espaço urbano. O ensaio dedica-se a mostrar como a 

geografia real é recriada na literatura segundo desígnios narrativos e, para fazê-lo, tece, 

de forma especialmente hábil, conhecimentos bíblicos, históricos, sociológicos, 

mitológicos e literários.  

O leitor segue a argumentação da escritora como uma viagem no tempo e no 

espaço, a qual se inicia no século XIX, século em que o gênero novelesco acomoda os 

personagens à cidade, instando-os a esquecer “centros cósmicos” como Delfos, Jerus e 

Roma, anteriormente construídos para atender “às exigências dos deuses”. (PIÑON, 

2008, p. 322) Nélida vê como necessário também falar sobre a urbe contemporânea e as 

especificidades de seus símbolos e do homem que a habita, que acabam por se revelar 

                                                
7 Tradução do seguinte trecho em espanhol: “Elijo al azar el primer argumento. Todos para mi son 
igualmente buenos y nunca me propongo agotarlos, porque a ninguno contemplo por entero: no declaran 
otro tanto quienes nos prometen tratar todos los aspectos de las cosas. De cien miembros y rostros que 
tiene cada cosa, escojo uno, ya para acariciarlo, ya para desflorarlo y a veces para penetrar hasta el hueso. 
Reflexiono sobre las cosas, no con amplitud sino con toda la profundidad de que soy capaz. (...)” 
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nas páginas dos livros: “Desprovida de mitos, de arcanos, escasseiam na ficção urbana 

as aventuras e as peripécias. A modernidade tende a alojar-se nos solilóquios, nas 

viagens pelas veias interiores”. (PIÑON, 2008, p. 328) 

E haveria certas cidades, segundo Nélida, afeitas à prática narrativa, como a 

Paris de Victor Hugo, a Londres de Charles Dickens, a Cidade do México de Carlos 

Fuentes, a Buenos Aires de Borges, o Rio de Janeiro de Machado de Assis. Com elas, 

no entanto, competiriam, em um projeto novelesco inovador, as pólis literárias de 

existência puramente ficcional, tais como Macondo e Comala, que, ao serem abrigo 

para figuras arquetípicas, “impulsionam a literatura a incorporar a América Latina a si 

mesma”. (PIÑON, 2008, p. 334) 

Já no ensaio “Tróia e Machado”, Nélida parte de considerações sobre a 

importância de Tróia para o desenvolvimento da narrativa de Homero, para dissertar, 

em seguida, sobre a relevância da cidade do Rio de Janeiro para a obra de Machado de 

Assis. Para se aprofundar no tema, a escritora carioca lança mão de conhecimentos 

vários – são convocadas ao texto informações sobre a vida do romancista brasileiro, 

sobre seu cotidiano e sobre sua obra literária, além de detalhes sobre a vinda, em 1808, 

da família real ao Brasil, e referências ao filósofo Renan, a episódios bíblicos, a Platão, 

a Paulo de Tarso, a Dante, a Goethe, a Pascal, aos hebreus, à mitologia grega, dentre 

outros -, tudo para defender a tese de que, sendo, para o romancista brasileiro em 

questão, a cidade poderosa manifestação poética (PIÑON, 2008, p. 268), empenha-se o 

escritor em capturar o sentido iniciático do espaço urbano. (PIÑON, 2008, p. 290) 

O conhecimento da autora sobre assuntos diversos que, por várias vezes, chega a 

conferir ao texto um tom de erudição sustenta em muito a argumentação da autora em 

sua escrita ensaística; no entanto, isso não implica dizer que se trata de uma escrita que 

aposta na revelação da verdade. Absolutamente. A importância da problematização, o 

desejo de se incitar à meditação importa mais no ensaio do que a busca da verdade. A 

exposição ao erro é um risco calculado do ensaísta, ao qual importa mais dar início a 

uma discussão do que concluí-la. No ensaio “Tróia e Machado”, por exemplo, Nélida 

reconstrói, através de informações históricas, de deduções resultantes da análise da obra 

do escritor e da imaginação, o cotidiano e os pensamentos do escritor carioca. Para isso, 

ela assume um tom afirmativo, fazendo uso de verbos no Modo Indicativo, 

principalmente no Tempo Presente. Trata-se, no entanto, de um procedimento estilístico 
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que esbarra na possibilidade do equívoco, já que essa onisciência da escritora 

certamente é confrontada com a dúvida. “Talvez seu agnosticismo [de Machado], na 

linha de Renan, se tenha originado da grave suspeita de Deus não poder existir se 

permitiu a prática de tal crime [o tráfico negreiro]”. (PIÑON, 2008, p. 288) 

Nélida, porém, embrenha-se lúcida no universo da possibilidade como uma 

prática válida que satisfaz a exigências da sensibilidade da escritora. E que também, 

convém dizer, satisfaz as exigências literárias da autora.  

É que o ensaio aceita tranquilamente adaptar o conteúdo apresentado ao molde 

da literariedade. A preocupação em “como dizer” e “como dizer bem” é clara no ensaio, 

de forma que não surpreende o parentesco estabelecido por estudiosos entre o gênero, a 

retórica e a poesia.  

Uma vez que o gênero ensaístico é uma literatura de meditação, natural soa o 

fato de a literatura pinoniana explorar com frequência a coordenação sintática. Essa 

coordenação remete ao próprio encadeamento de ideias em seu processo de surgimento. 

Com efeito, o seccionamento das ideias relacionadas, em frases diferentes, confere a 

várias passagens do texto pinoniano um ritmo particular, marcado por pausas frequentes 

que remetem ao ritmo do pensamento.   

 
A história, porém, de feição anárquica e progressiva, saturou a realidade vigente, 
encaminhando o Brasil para a Independência. Uma vez proclamada, o Brasil 
deixava de ser, para a corte portuguesa, a casa da quimera. Só lhes restando, nas 
despedidas, o consolo de abandonar atrás a língua lusa que medrava bela e 
frondosa. E à vista dos telhados de Lisboa, eles sorriram ao atracar o barco à beira 
do Tejo. Este mesmo rio que testemunhou quando Dom Manuel acenou com seu 
lenço de seda de Bruxelas para as treze naus a caminho do Brasil, naquela nublada 
manhã do mês de março. De um mês que, ao dar início a uma aventura linguística, 
ensejou que o Brasil fizesse sua a mesma língua. Com o intuito de que a história do 
seu futuro coubesse nela. E que por ser esta língua porosa, o que viesse mais tarde 
não se excluísse de sua narrativa. De sorte a que a realidade brasileira não ficasse 
sem batismo. (...) (PIÑON, 2008, p. 169-170) 
  

 

Essa pretensa “naturalidade” que se pode associar à escrita ensaística da autora, 

no entanto, divide a cena discursiva com um forte apelo literário. Em um hábil trabalho 

de escrita, a autora associa à riqueza de suas formulações intelectuais uma sutileza de 

expressão tamanha que fatalmente levanta a desconfiança de se tratar o texto de um 
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trabalho de ourivesaria. É certo que a sensibilidade apurada das reflexões de Nélida, por 

si só, devido à problematização que traz para a realidade, já seria atraente para o leitor:  

 
À sombra de Maria e Maria Madalena, tão opostas entre si, Jesus aprende a função 
de ser homem. Define melhor sua intensa e fugaz humanidade no regaço daqueles 
sentimentos. Junto a elas, apieda-se com a tragédia da carne. Seu incandescente 
verbo assegura-lhes amor, quando se despede, em Jerusalém, para mergulhar na 
eternidade do seu Pai.  (PIÑON, 2008, p. 202) 

 

No entanto, essa sensibilidade encontra apoio e eco em uma escrita que usa 

diversos artifícios literários para atrair uma expressividade à altura da profundidade das 

meditações que carrega. Nélida recorre à estrutura narrativa e ao narrador onisciente 

para apresentar sua interpretação sobre personagens literários e contingências históricas. 

Nélida adentra o universo da metáfora para fazer luzir seu pensamento: “Acumulo uma 

casa abarrotada, um palácio falsamente reluzente e uma miséria envergonhada. Tenho, 

entre os dentes, um repertório caótico frente ao qual capitulo entregue à desordem do 

meu instinto narrativo”. (PIÑON, 2008, p. 23) 

Nélida dá vida a personagens literários para versar sobre o poder da palavra, 

sobre o alcance da literatura: 

 
[Maritornes] aspirava a ser inventada por um tal de Cervantes, responsável pelo 
livro de que também ela era personagem, o único poeta capaz de esgrimir o verbo e 
livrá-la do que diziam dela: “del um ojo tuérta y del  outro no muy sana”. Só assim, 
realçada pela palavra de Cervantes, seria imortalizada. (PIÑON, 2008, p.21) 
 
 

E, principalmente, Nélida aquece seu texto com um lirismo profundo e 

comovente: 

 
Mas não faz falta que eu narre, para a literatura existir. É imprescindível, porém, 
que Homero me habite para eu criar. Um fato que me leva a reivindicar que a 
Odisséia pertence-me por usucapião. (...) E por que não admitir esta posse, se a 
insidiosa imaginação de Homero interfere na minha vida mesmo quando amo, 
degusto um queijo, sorvo um vinho, ouço música? (PIÑON, 2008, p. 361) 

 

Aquecer – talvez seja essa palavra que defina bem a especificidade do ensaio em 

relação ao tratado científico e que defina bem a atração que ele exerça sobre o leitor. O 

calor que dele emana vem da humanidade que os pensamentos e os sentimentos 

expostos fazem entrever. E mais, vem da força da persona do indivíduo que escreve.  
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Com efeito, Gómez-Martínez (1992, p. 30) afirma que, para o ensaio, é mais 

importante o autor que escreve do que o assunto abordado, de forma que o ponto de 

vista do autor é o verdadeiro assunto desse tipo de texto. Explica ainda o estudioso que 

o estilo, no ensaio, é “o homem de carne e osso que palpita em suas páginas”. 

(GÓMEZ-MARTÍNEZ, 1992, p.30) 

Trata-se, portanto, o ensaio, de um elogio à individualidade, erigido a partir da 

apresentação da forma de pensar do escritor. Decifrar o ser que escreve seguindo o 

fluxo do seu pensamento – o ensaio proporciona esse privilégio ao leitor, que assim, 

pode desfrutar de uma comunhão íntima com um ser que prazerosamente se dá a 

conhecer como um intelectual, como um artista e como um ser humano. 

Em Aprendiz de Homero, o leitor acompanha as reflexões de Nélida sobre 

assuntos variados, tais como o papel social da mulher, a instrução escolar e a docência e 

a identidade latino-americana. Nesse sentido, pode-se afirmar que a autora põe em foco 

uma postura reflexiva que a apresenta como um ser participante, que interage com a 

realidade, cumprindo um papel social de relevo.  

No ensaio “O esplendor ibérico”, por exemplo, Nélida propõe-se meditar sobre a 

identidade ibero-americana. E o faz, primeiramente, recuperando o recorrente debate 

sobre herança cultural e cultura própria. Em sua formulação textual, a escritora defende 

o direito da América ao legado cultural do Ocidente, a partir da ótica de uma 

mestiçagem “originária do caos do sangue e da memória”. (PIÑON, 2008, p. 94) 

Conhecimentos históricos são convocados à cena discursiva para comprovar a filiação 

da América ao Velho Mundo e, ainda, para explicar os traços identitários que a autora 

identifica como próprios aos latino-americanos, tais como “a turbulência, a violência e a 

cordialidade.” (PIÑON, 2008, p. 103) Essa reflexão da autora, no entanto, excede em 

muito um panorama descritivo para assumir contornos conceituais. É preciso definir a 

identidade ibero-americana. É preciso afirmar que “na condição de ibéricos e mestiços 

(...) não somos edificantes. Nem santos, nem puros, nem inocentes”. (PIÑON, 2008, p. 

103-4) É preciso, por outro lado, ainda declarar que se trata de uma “esplêndida 

mestiçagem” (PIÑON, 2008, p. 102-3), formadora de um “magnífico poder (...) de 

captar a realidade por meio da invenção.” (PIÑON, 2008, p. 99) É necessário, enfim, 

definir uma identidade e afirmá-la positivamente e, assim o fazendo, Nélida deixa claro 
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seu interesse por uma realidade social da qual participa bem como o desejo de interferir 

nessa própria realidade. 

Aprendiz de Homero também reserva um grande espaço para que a autora 

apresente reflexões sobre o universo da arte literária. Figuram, dentre os tópicos 

desenvolvidos pela escritora, o sentido da arte, os “caprichos estéticos” da literatura 

(PIÑON, 2008, p. 35), a dicotomia realidade/ilusão presente na arte, a importância dos 

personagens cervantinos Sancho e D. Quixote, a grandeza da obra de Machado de Assis 

e de Homero. E figura, de forma destacada, o universo literário da escritora, que 

engloba características peculiares de sua produção escrita, concepções artísticas da 

autora e sua formação como leitora. Certamente é a imagem de uma artista que surge 

aos olhos do leitor, sendo que essa imagem encontra-se intimamente atrelada à 

construção da identidade pessoal da escritora: 

 
Sou um ser comprometido com o enigma da criação. A arte é a minha razão de ser. 
(PIÑON, 2008, p. 23) 
 
Não sei ser outra coisa que escritora. (PIÑON, 2008, p. 82) 
 
Há muito sirvo à literatura. (PIÑON, 2008, p. 123) 
 
Nasci escritora, nasci leitora. (PIÑON, 2008, p. 305) 
 
A escritura é o discurso visível da minha alma. (PIÑON, 2008, p. 205) 
 
 

De fato, a veia artística de Nélida é reafirmada constantemente, inclusive com a 

ajuda da referência à criança Nélida, na qual é possível rastrear a gênese de uma 

vocação, segundo Aprendiz de Homero, precocemente manifestada. É uma imagem de 

escritora, cumpre destacar, que está longe de uma caracterização fria da figura da 

autora. Em Nélida, razão e emoção conjugam-se e alimentam-se explicitamente, não 

sendo de se estranhar, portanto, que a autora, em um mesmo ensaio, por exemplo, 

dedique-se a “repousar a lupa” sobre a obra A morte de Artêmio Cruz, do escritor 

mexicano Carlos Fuentes, e também a demonstrar afeição pelo indivíduo Carlos 

Fuentes. Ou, ainda, que o ensaio em que a escritora disseca a obra El hablador, do 

escritor peruano Mario Vargas Llosa, tenha como introdução as seguintes palavras: 

“Aqui estou trazida pelo dom do afeto devoto aos Vargas Llosa, Patrícia e Mário, uma 

amizade de 30 anos”. (PIÑON, 2008, p. 255)  
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Esse desnudamento pessoal que o gênero ensaio propicia estabelece um canal de 

comunicação entre autor e leitor que os transforma em cúmplices, daí a espontaneidade 

e o ar coloquial que o ensaio exibe com tranquilidade e propriedade, chegando, às 

vezes, o texto a recorrer a um tom de confidência: 

 
Permita-me que lhes confesse que o Brasil é a minha morada. O meu teto quente, a 
minha sopa fumegante. É a casa da minha carne e do meu espírito. O alojamento 
provisório dos meus mortos. A caixa mágica e inexplicável onde se abrigam e se 
consomem os dias essenciais da minha vida. (PIÑON, 2008, p. 241) 

 

E uma vez que o escritor se dá a conhecer revelando o próprio íntimo, a 

sinceridade do ensaísta mostra-se como moeda mais valiosa do que a promessa de 

verdade. Afinal, como duvidar do ensaísta quando ele oferece ao leitor a confiança de 

um amigo que compartilha o íntimo de seus pensamentos? (GÓMEZ-MARTÍNEZ, 

1992, p.11) 

De qualquer forma, o encanto da verdade individual reside precisamente na 

subjetividade que ela sustenta, indicadora de uma personalidade única que, sabendo do 

seu valor diante de um público, não hesita em afirmar-se e exibir-se.  

Facilmente compreensível é, portanto, o fato de dois dos ensaios da obra terem 

sido escritos para funcionar como discursos. “A gesta da palavra” foi apresentado 

inicialmente pela autora como discurso de posse na Academia Brasileira de Filosofia e 

“O Brasil é minha morada” foi discurso pronunciado por ocasião da recepção, em 2003, 

do prêmio internacional Menendez Pelayo. Em ambos os casos, Nélida escreve para 

levar a público, a partir do espaço do poder que é a tribuna, “um compromisso estético, 

cívico e moral”, submetendo-se à aferição alheia como artista e intelectual e não menos 

como pessoa, uma vez que, como a própria Nélida observa, tal exposição possibilita que 

ela realize um “desnudamento pessoal”. (PIÑON, 2011, p. 8) 

O discurso tece perspectivas identitárias – a pessoa civil e a figura do escritor 

(como personagem social, como responsável pela escritura e como atualizador da 

escrita) – agregando a elas o valor atestatório da presença, da voz. A fala que o 

microfone faz ecoar, todavia, cristaliza-se sob o controle do escritor, que, devido ao 

caráter formal de certa situação de enunciação, não pode prescindir de uma linguagem e 

de um pensamento “que sejam minimamente compatíveis com os protocolos e as 

convenções institucionais” (PIÑON, 2011, p. 8). 
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Ventríloco de si mesmo, o ser que profere em voz alta uma construção 

discursiva previamente elaborada acaba por se dissolver em linguagem, lugar de fato em 

que o ser se constitui como tal.  

 

3.3 Coração andarilho 

Repito: escrevo isto horas depois, é do ponto de vista do 
acontecido que relato o que aconteceu: não descrevo, recordo e 
reconstruo. (José Saramago)  
 
 

Coração andarilho é, oficialmente, o livro de recuperação memorialística de 

Nélida Piñon, como elucida o termo “memórias” que figura na capa da obra, logo 

abaixo do título. Em um primeiro momento, essa afirmativa equivale a dizer que se trata 

de uma obra de cunho referencial estruturada na partir de uma perspectiva retrospectiva. 

No entanto, falar sobre registro memorialístico implica ainda duas outras perspectivas. 

É preciso ter em mente a estrutura relacional que, na obra, sobrepõe tempo pretérito e 

tempo presente - o registro em questão estabelece uma identidade pessoal através de 

uma ótica de integração temporal que, narrativamente, tenta dar conta de uma 

unificação do diverso. Entre o “eu” do passado e o “eu” do presente (e até mesmo a 

projeção do futuro desse mesmo “eu”), cria-se uma noção de continuidade que garante 

uma solidez ao ser que toma consciência de si próprio. 

O registro memorialístico é, portanto, um registro de caráter circular, que 

proporciona uma aproximação de imagens de um mesmo indivíduo. Nele, criança e 

adulto se aproximam, se observam, se questionam, tentam se entender, às vezes se 

cobram, outras vezes tentam se perdoar, mas, principalmente, são objeto de uma 

operação complexa de distanciamento e aproximação através da qual suas figuras são 

ajustadas, tornando-se uma. 



 
 

 
 

51

Considere-se a obra Coração andarilho, por exemplo. Nela Nélida Piñon constrói 

sua autobiografia atando “as duas pontas da vida” (MACHADO DE ASSIS, s/d, p. 37). 

Trata-se de uma obra cindida, que dedica dois terços das páginas à figura da criança 

(tendo como contraponto a figura do adulto) enquanto o restante da obra apresenta-se 

como uma espécie de relato de viagem, dedicado ao presente da vida da autora. E, nesse 

contexto, as lembranças aparecem como aliadas do ser que busca se conhecer.  “Festejo 

a memória, que é meu alicerce”, declara Nélida. (PIÑON, 2009a, p. 248) 

A memória dá base e constância ao ser, unifica-o através do tempo. É certo que 

em várias ocasiões é inevitável observar o contrário. No entanto, é possível vislumbrar 

unidade no diverso, tal como a narrativa de Nélida demonstra. Na obra em questão, o 

início e o fim da existência se aproximam, por meio da coerência e da proximidade do 

comportamento, gostos e crenças da protagonista, de forma que criança e adulto 

apontam para uma permanência. 

Revelador, nesse sentido, é o fato de que essa obra de Nélida abriga um salto 

cronológico que suprime do relato considerações sobre a protagonista no período 

intermediário entre a infância de Nélida e a Nélida da atualidade. O percurso de vida da 

autora, suas vivências posteriores à infância e as transformações por que passou não 

constam na narrativa autobiográfica. Na verdade, o que se apresenta, na maior parte do 

texto, é uma perspectiva de uma natural continuidade do sujeito, a despeito das 

descontinuidades e rupturas ocorridas na personalidade e no comportamento da 

escritora. 

A narrativa memorialística, nesse sentido, é uma narrativa de integração, de 

fechamento, de interpretação. É preciso haver coerência narrativa, é preciso que possa 

haver diálogo entre os episódios registrados, é mais do que necessário que os fatos 
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narrados iluminem-se uns aos outros de forma que, no final das contas, apresente-se ao 

leitor um sentido acabado para a vida representada ali naquele texto.8 

Um outro aspecto igualmente relevante ao se considerar a escrita memorialística 

é a noção de concretude a que tal tipo de texto apela. A escrita memorialística é uma 

construção discursiva que aponta para o aspecto referencial da linguagem. No entanto 

isso não significa que a discussão sobre realidade/ficção se desvincula de tal tipo de 

texto.9 Nélida Piñon dela não escapa já no início de sua obra autobiográfica. No 

primeiro capítulo de Coração andarilho, que se apresenta à guisa de um prólogo, a 

autora destaca, em sua escrita autobiográfica, a parcialidade, a subjetividade, a 

imprecisão: “A seleção que faço da família, dos amigos, dos pensamentos vagos, 

compõe o meu horizonte pessoal. Sem dúvida, é arbitrária, apresenta alto grau de 

subjetividade.” (PIÑON, 2010, p.7) Nesse sentido, a percepção da autora vai ao 

encontro das descobertas científicas feitas a respeito da faculdade mnemônica do ser 

humano, tais como as das neurociências, feitas a partir da segunda metade do século 

XX. 

                                                
8 Antiteticamente, portanto, trata-se de uma narrativa de vida que, devido ao seu caráter conclusivo, 
remete à idéia de morte do ser que escreve. 
9 No romance Manual de pintura e caligrafia, por exemplo, o escritor português José Saramago 
demonstra sua preocupação em delimitar as fronteiras do gênero autobiográfico em várias passagens, tal 
como a que se segue: “Provavelmente, nenhuma vida pode ser contada, porque a vida são páginas de livro 
sobrepostas ou camadas de tinta que abertas ou descascadas para leitura e visão logo se desfazem em 
poeira, logo apodrecem: falta-lhes a invisível força que as ligava, o seu próprio peso, a sua aglutinação, a 
sua continuidade. A vida são também minutos que não podem desligar-se uns dos outros, e o tempo será 
uma massa pastosa, densa e obscura, no interior da qual nadamos dificilmente, tendo por cima de nós uma 
claridade indecifrada que devagar se vai apagando, como um dia que, tendo amanhecido, à noite de que 
saiu regressasse” (SARAMAGO, 1992, p. 91). Sua postulação da indissociabilidade entre o texto 
autobiográfico e o âmbito do ficcional, no entanto, não o exime de se preocupar em não iludir o leitor 
propositadamente, como o demonstra o fato de, várias vezes, em sua obra autobiográfica As pequenas 
memórias, interromper, de forma quase obsessiva e dilacerante, o fluxo narrativo com construções 
parentéticas tais como: “se a memória não me engana” (SARAMAGO, 2006, p. 21),  “se não estou em 
erro” (SARAMAGO, 2006, p. 86), “suponho (não posso dar a certeza)” (SARAMAGO, 2006, p. 98), “se 
não é falsa memória minha” (SARAMAGO, 2006, p. 98) e “recordo muito bem, com uma nitidez 
absoluta, quase fotográfica” (SARAMAGO, 2006, p. 101). 
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“Memória”, de acordo com os estudiosos do cérebro humano, é um termo que 

abarca funções distintas, associadas a diferentes áreas do cérebro. (PINTO, 2009, p. 

172)10 O que une tais funções é a capacidade de recriar experiências, a partir da 

atividade neuronal. Para que uma experiência seja apreendida, um subconjunto de 

neurônios dispara em conjunto, sendo que a posterior repetição total ou parcial desse 

padrão de atividade neuronal (a qual depende de modificações sinápticas duradouras 

que aumentem a eficiência da transmissão entre os neurônios envolvidos) possibilita a 

recriação da experiência original. (NITRINI; BACHESCHI, 2003, p. 48) 

Uma vez que as memórias são armazenadas pelo cérebro como grupos de 

neurônios, a tendência é pensar que o registro cerebral de determinadas experiências 

seria uma codificação pura e simples do evento original. No entanto, estudos revelam 

que os traços mnêmicos não são estáticos – eles são continuamente reestruturados em 

razão de seu confronto com as novas informações que chegam ao cérebro. (FUENTES 

et al., 2008, p. 174) Além disso, pesquisas indicam que o cérebro possui mecanismos 

para eliminar ou atenuar lembranças traumáticas, o que leva também à percepção da 

parcialidade presente no ato de recordar. Tal parcialidade é confirmada ainda por 

pesquisas que apontam para o fato de que, às vezes, o cérebro humano registra 

memórias falsas em sua origem. Isso ocorre quando um episódio é percebido de forma 

equivocada a partir de uma interpretação pessoal. Memórias falsas também poderiam 

ser criadas durante o ato de recordar – se uma pessoa tivesse certeza da ocorrência de 

determinado episódio, ela poderia vivenciá-lo como recordação, reformulando o evento 

a partir de esboços de outras memórias. (PINTO, 2009, p. 180) 

                                                
10 Os eventos se tornam memórias, por exemplo, na área cerebral do hipocampo. Já as memórias espaciais 
estão associadas ao lobo parietal, enquanto as memórias emocionais se armazenam na amígdala e as 
memórias de habilidades instintivas se associam ao núcleo caudado. (PINTO, 2009, p. 172) 
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As descobertas das neurociências a respeito da não fixidez das lembranças 

humanas vão além, chegando-se, inclusive, ao entendimento de que nenhuma lembrança 

é idêntica à vivência genuína da qual se origina: 

 

Quando recordamos um evento, o re-experimentamos – mas apenas até certo 
ponto. Mesmo quando estamos “mergulhados” nas reminiscências, mantemos 
alguma consciência sobre o momento presente; portanto, a atividade neural não é 
idêntica à que produziu o evento relembrado. Ou seja, a experiência é a mesma da 
original, mesclada à consciência da situação corrente. Essa experiência de 
rememorar “reescreve” a memória: cada vez que um evento vem à mente, na 
verdade ele é uma lembrança da última vez que o recordamos. As memórias, 
portanto, mudam gradualmente ao longo dos anos, até que por fim guardam pouca 
semelhança com o evento original. (PINTO, 2009, p. 178) 

 

Em Coração andarilho, no entanto, apesar de se propor a indissociabilidade 

entre memória e invenção, emerge também a preocupação da escritora em afirmar para 

o leitor sua intenção em se dar a conhecer de maneira confiável: “Evito ser minuciosa 

para reduzir a margem dos erros e porque também as versões que guardo dos fatos 

narrados são em si contraditórias. (PIÑON, 2009a, p. 8) 

Nélida justifica seu projeto narrativo deixando clara sua consciência das 

limitações do gênero autobiográfico, o qual se baseia em uma faculdade humana que 

implica subjetividade, imprecisão, seletividade e atualização do passado. No entanto, o 

leitor espera nele encontrar a verdade - esse é o pensamento para o qual a fala de Nélida 

aponta -, e não é a intenção da autora enganá-lo deliberadamente.  

Philippe Lejeune, ao abordar o tema da autobiografia, caracteriza como secundário 

o imperativo da semelhança que se associa a tal gênero literário. Defende Lejeune que 

se trata menos de julgar a semelhança da narrativa com os fatos originais do que de 

valorizar a intenção de se dar a conhecer a verdade. “Os erros, as deformações e as 

interpretações consubstanciais à elaboração do mito pessoal” (LEJEUNE, 2008, p. 41) 
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presentes na autobiografia seriam, de acordo com o crítico francês, aceitáveis se fossem 

resultado de um projeto honesto de recuperação do passado. 

De fato, apesar da promessa tácita de adequação da escrita à realidade dos fatos 

que a narrativa autobiográfica abriga, até mesmo o leitor admite que haja deslizamentos 

no cumprimento de tal promessa (Lejeune destaca que mesmo diante do pacto de 

confiança estabelecido entre o autor e o leitor, a tendência frequente daquele que lê é 

procurar as rupturas desse contrato). (LEJEUNE, 2008, p. 26) 

Uma vez que uma certa imprecisão em relação a uma pretensa verdade/realidade 

é permitida no universo da narrativa autobiográfica, onde seria possível encontrar o 

ponto fulcral do qual a autobiografia retiraria sua força? 

Na verdade, o horizonte de referencialidade para o qual o relato autobiográfico 

acena não implica somente a pretensão de veridicidade da obra, mas uma dimensão de 

concretude decorrente do fato de que tal escrita “toca” o campo da matéria – o corpo 

físico dos seres animados, dos objetos, dos lugares, ao apresentar o protagonista da obra 

como um ser de existência concreta. Realmente, o pacto que se estabelece entre aquele 

que registra suas experiências e aquele que lê a obra autobiográfica só se torna válido 

sob o prisma da cumplicidade humana, estabelecido a partir da promessa tácita de um 

contato humano mais direto. (CANDIDO, 2002, p. 11) Ponto de interseção, de encontro 

entre duas subjetividades e solidões (a do escritor e a do leitor), o texto autobiográfico 

aposta na promessa de comunhão da verdade, seduzindo tanto o leitor, que busca 

desvendar o homem por trás da escrita, quanto o escritor, que se afirma como homem 

“de carne e osso” perante seus semelhantes. 

Nélida intui a importância dessa corporeidade e a expressa de várias formas. O 

“coração andarilho” que a representa bate dentro de um corpo físico, que vem 
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estampado na capa do livro. A menina, representada em uma fotografia ligeiramente 

sépia, também se oferece a ver em uma apresentação, diga-se, oficial de sua figura. 

Trajada com apuro, o que se revela na vestimenta, nos cabelos penteados com esmero e 

nos sapatos brancos bem conservados, a menina apoia a mão direita na superfície em 

que está sentada e a esquerda em uma das pernas, que traz cruzada sobre a outra, 

indicando uma pose. Os olhos da garota pousam em um ponto distante da câmera. No 

fotógrafo? Na mãe? Em outro detalhe que lhe chamara a atenção? O certo é que a 

menina não se deixa aprisionar pela câmera no momento e, sim, deixa que a câmera 

busque seu corpo enquanto sua mente vagueia por terrenos imperscrutáveis.  

Eis a foto e seu mistério, sua força, sua magia. Eis o corpo e toda uma narrativa, 

congelada em um instante e presa em um pedaço de papel, que, na capa do livro, 

aparece ornado com a indicação de uma moldura dourada entalhada com detalhes 

clássicos. 

A pujança da foto é patente. A foto revela, indica, representa. Mas, mais do que 

tudo, a foto atesta a existência de um corpo, fazendo o leitor sentir o calor que dele 

emana.  

Em certo momento da obra Vísceras da memória, obra em que traça uma leitura 

das memórias do escritor mineiro Pedro Nava, Antônio Sérgio Bueno assinala fato 

singular: em uma ilustração dos originais da obra O círio perfeito, encontram-se quatro 

manchas vermelhas e as palavras “meu sangue” anotadas a lápis. (BUENO, 1997, p. 82-

3) Além de denotar uma impressão profunda do corpo na escritura e de indicar uma 

intensidade vital impressionante do registro escrito, o sangue insinua-se 

metonimicamente como a imposição da presença do corpo físico à realidade intelectual 

da escrita. Do mesmo modo, o registro fotográfico que figura na capa de Coração 
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andarilho atrai para a obra a viscosidade e a quentura do sangue com que Nava 

suplementa sua escrita. 

É certo que a fotografia que revela uma pose por parte da pessoa fotografada 

acolhe uma transformação do ser que se dá a registrar. Já observara Barthes, em 

primoroso ensaio sobre a fotografia (1984, p. 27), que, ao tentar controlar o resultado da 

foto, o sujeito fotografado não para de se imitar, e esse fato acaba por conferir uma 

inautenticidade ao objeto retratado. No entanto, Barthes (1984, p. 121) ainda ressalta 

que a fotografia advém de uma “emanação” do referente. Sim, pois ela resulta da 

impressão direta de raios luminosos emitidos por um referente iluminado. E, ao reter 

alguma vida dos mortos, a fotografia assume mais traços de uma magia do que de uma 

ciência; por isso a foto não só comove o espectador, mas faz doer. 

Em Coração andarilho, o espectro fotográfico da criança Nélida que a capa do 

livro exibe é reforçado, nas páginas do livro, através da linguagem verbal, formando-se 

uma referência de dupla valência, como é possível verificar no trecho a seguir:  

 
O estúdio do fotógrafo ficava longe da estação das barcas. Mas a mãe dispunha de 
indicações precisas para chegar ao local e, meticulosa como era, levava na sacola de 
mão dois trajes, ambos copiados da vitrina da Casa Boneca pela bordadeira Marieta, 
que morava em uma mansarda de um colégio religioso em Botafogo.  
Outra vez destacavam-se, nos trajes que a mãe e eu amávamos, as joaninhas de 
sempre. Trazia também os sapatos brancos que luziam impecáveis, limpos por ela 
com o giz inglês que fazia vir do Mappin, de São Paulo. Estava certa de que, com 
tais complementos, os retratos, além de eternizarem a infância da filha em sua 
memória, expressariam a vida familiar.  
Confessou-me, anos mais tarde, sua alegria em ter na parede do quarto um dos 
retratos tirados em Niterói. (...) Agradava-lhe ver-me, na visão do fotógrafo, 
circunspecta, a testa ampla, o cabelo preso em duas tranças laterais, os olhos 
abertos. (...) 
A foto, ora em meu poder, mereceu de Rubem Fonseca, ao vê-la ampliada na então 
agência de Carmem Balcells, no Rio de Janeiro, o comentário carinhoso: se 
tivéssemos conhecido esta foto antes, nos teríamos precavido contra Nélida. 
Querendo dizer que a foto, em si explanatória, trazia-nos a menina que tinha no 
rosto a marca da obstinação, que antevia a gravidade de um ideário estético 
(PIÑON, 2009a, 38-9) 
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Os comentários feitos pela escritora sobre a fotografia em questão agregam ao 

retrato fixado na mente do leitor a partir da capa da obra características psicológicas tal 

como a obstinação, traço que a obra literária retoma em várias outras passagens, 

acentuando a confiabilidade do discurso do narrador. Coerentemente, aliás, em outro 

momento da obra, uma explicação é convocada para tranquilizar o leitor em sua busca 

de uma coerência narrativa – segundo o relato da narradora, a explicação para o fato de 

apresentar, no tempo presente, “olhos apertados” dever-se-ia a um episódio no qual, no 

jardim-de-infância, uma colega a chamara de “olhos arregalados”, para visível 

desagrado da menina Nélida. 

A força comprobatória dos registros fotográficos também Nélida indica por meio 

do uso que faz do verbo “atestar” – “as fotos atestam, até certa idade, que tinha os olhos 

abertos, a pele alvejante, os cabelos ralos e finos” (PIÑON, 2009a, p. 25); “as fotos 

atestam a menina na charrete” (PIÑON, 2009a, p. 25). Nesse sentido, encontramos a 

mesma percepção de Barthes (1984, p. 123), segundo a qual a fotografia não rememora 

o passado: “O efeito que ela [a fotografia] produz em mim não é o de restituir o que é 

abolido (pelo tempo, pela distância), mas o de atestar que o que vejo de fato existiu.” 

Esse atestado, como se pode imaginar, busca apoio no sentido da visão. Mais 

uma vez recorramos a Barthes: 

 
(...) o traço inimitável da Fotografia (seu noema) é que alguém viu o referente 
(mesmo que se trate de objetos) em carne e osso, ou ainda, em pessoa. De resto, a 
fotografia começou, historicamente, como uma arte da Pessoa: de sua identidade, de 
seu caráter civil, do que se poderia chamar, em todos os sentidos da expressão, o 
quanto-a-si do corpo. (BARTHES, 1984, p. 118-9) 

 

O sentido da visão, no caso da fotografia, assegura a identidade de algo, 

fornecendo um sentimento de segurança, ressalta Barthes (1984, p. 104). Assim sendo, 
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ela se assemelharia à lembrança, a qual, vale observar a propósito, envolve o indivíduo 

com uma intensidade torrencial, dedilhando outros sentidos além da visão. 

O sentido do paladar, por exemplo, é explorado continuamente em Coração 

andarilho. A referência constante a sabores e experiências culinárias da infância é, aliás, 

aspecto que se destaca bastante na narrativa pinoniana, dotando o relato de um apelo 

referencial que, tal como a fotografia, confere formas materiais à protagonista da obra 

que abusa dos detalhes para construir uma referência gustativa ampla e atraente, como 

demonstra o trecho a seguir, que alude às viagens que a família fazia com frequência à 

cidade mineira de São Lourenço: 

 
Defrontávamos com um Brasil miserável, a empurrar-nos frituras e suas escassas 
esperanças. Da plataforma das estações, os vendedores luziam nos tabuleiros seus 
pastéis murchos, empadas de galinha, sem uma só azeitona (...) 
Das cestas, que se iam abrindo, trazidas por cada tia, saíam o frango à la romana, 
obra de minha mãe, os bifes à milanesa, de Tiazinha (...) e outras iguarias 
produzidas por todos. Lembranças que me forçam a admitir que a comida se aliou 
sempre a minha fantasia, consolidou minha memória, que repousava nela. (PIÑON, 
2009a, p.59) 

 

Ou, ainda, o trecho que versa sobre tardes em companhia da família11: 

 

O lanche daquelas tardes era festejado aos gritos. Constituído de bolo, sanduíche de 
queijo prato, croquete, empada, suco de tamarindo, que as mães providenciavam. O 
cheiro da fritura, que recendia pela casa, confirmava a diligência materna. A mãe, 
por exemplo, esmerava-se em uma espécie de petisqueira de banana e em delicados 
sanduíches de estilo eduardiano. E como ela antevia o prazer que me dava, vigiava-
me. Afinal, eu era o seu epicentro. Aliviava-a ver-me fechar os olhos como prova 
de estar desfrutando dos quitutes.  (PIÑON, 2009a, p.21) 

 

                                                
11 O prazer pela comida que a criança demonstrava permanece na adulta, aproximando as duas imagens, 
através de algumas passagens, tal como a que se segue: “Aliás, há alguns anos, ao fazer um check-up nos 
Estados Unidos, o clínico reclamou do peso ganho ultimamente. Ouvi-o, limitando-me a comentar, para 
sua surpresa: - Mereci engordar, doutor. Comi maravilhas, tive prazeres únicos, não tenho de que me 
arrepender ou reclamar” (PIÑON, 2009a, p. 226). 
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As referências ao universo culinário, no entanto, não se restringem à descrição 

de ceias e de quitutes que fizeram parte do cotidiano da menina Nélida; elas 

transbordam do universo referencial para o domínio da linguagem conotativa, 

conferindo um tom prosaico ao relato, condizente com a orientação literária da autora de 

basear sua escrita na matéria do cotidiano. Ao referir-se, por exemplo, ao hábito da 

menina de aproximar-se dos mais idosos com a intenção de ouvir suas histórias, a 

escritora declara: 

 

Insistia, sobretudo, que prosseguissem nas histórias que não deviam se esgotar. Não 
faziam falta que mencionassem verdades evangélicas, que me dessem lições de 
moral, que pouco queria ouvi-las. Além do mais, não aprendera ainda que as 
palavras saem muitas vezes do forno da mentira. Só lhes pedia a vida do vizinho, 
mais fascinante que a minha. Uma vida espessa como um mingau, coalhada de 
aventuras imprevistas e amores arrebatados. (PIÑON, 2009a, p.67) 

 

As metáforas que exploram o universo gastronômico, por um lado, encharcam a 

narrativa de apelo referencial, ao apontarem para uma “apologia ao banal” (PIÑON, 

2009a, p. 306), reveladora da consciência de ser esse banal o que preenche a maior parte 

da vida humana. Por outro lado, revelam um desejo de “saborear” lentamente cada 

fragmento do passado, sentindo novamente no corpo a sensação aconchegantemente 

familiar que o paladar pode proporcionar. É, pois, afinal, no corpo que o indivíduo 

localiza a si mesmo: 

Banho-me, esparjo essências, seleciono o traje adequado, desfruto do café da 
manhã. Pleiteio os domínios da consciência. Ela já pode atuar, estou desperta. 
Minha carcaça reclama. Tem natureza de bicho e exige ser tratada com deferência. 
Habituei-a ao conforto, às coisas boas do cotidiano. Sou eu mesma que respondo 
pelo corpo, homizio-me nele para sobreviver. (...) (PIÑON, 2009a, p. 286) 
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A consciência do corpo é uma constante na obra. Afinal, na carne se concretizam 

as paixões que a autora afirma sentir constantemente; no corpo o prazer gustativo se 

realiza; na imagem corporal o ser encontra forma para a subjetividade. 

Ao corpo físico, entretanto, coaduna-se um nome, que individualiza e confere 

identidade civil a um ser: “Mas, por onde perambule, respondo pelo nome de Nélida.” 

(PIÑON, 2009a, p.287) No caso de Coração andarilho, vale notar que o nome da 

autora, além de funcionar como elemento paratextual que cumpre uma função contratual 

em relação ao gênero em que se inscreve a obra, funciona como elemento interno ao 

tecido narrativo, aí exercendo efeito de exemplaridade. Como a autora faz questão de 

informar, o nome Nélida deve-se a uma tia, de apelido Maíta, que propôs a adoção do 

nome, desafiando o desejo do pai Daniel, que defendia a adoção do nome Pilara para a 

neta recém-nascida. (PIÑON, 2009a, p.13-4) Anos depois, esclarece a escritora carioca, 

a partir de observação de um jovem que a entrevistara, ela percebera que o nome Nélida 

formava, com o nome Daniel (nome do avô que foi uma grande influência para ela), um 

perfeito anagrama, revelação que a fez refletir sobre “a misteriosa simetria que rege os 

desígnios familiares” (PIÑON, 2009a, p.14). Divagando a respeito do fato, a escritora se 

pergunta por que tardara tanto em desvendar algo que a teria ajudado a compreender sua 

aliança com o avô. (PIÑON, 2009a, p.14) 

A significação que a autora atribui a tal fato pontua o sentido transcendental da 

vida que Nélida afirmará durante toda a narrativa. É preciso acreditar na magia do 

cotidiano, declara a autora, o que implica também acreditar na importância do indivíduo 

no seu percurso existencial. 
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De qualquer forma, é possível concluir que o nome figura como ponto de partida 

para definição, dentro de um contexto socialmente definido, de uma trajetória 

individual. 

De fato, a autobiografia apresenta o desenvolvimento de um indivíduo a partir de 

sua integração com o meio circundante. Tal como ocorre no romance de fundação 

(Bildungsroman), o qual expõe o processo de desenvolvimento físico, moral, 

psicológico, social ou político de uma personagem, geralmente desde a infância até um 

estado de maturidade, a partir da interação do “eu” com o mundo (MAAS, 2000), a 

autobiografia constrói-se como busca discursiva por instantes fundadores, responsáveis 

pela apresentação do ser tal como ele se apresenta no presente. Trata-se, portanto, de 

uma narrativa que sustenta a ideia da existência de centros a partir dos quais o tempo 

vindouro se estruturaria. 

Apoia-se o relato autobiográfico, dessa forma, na busca de origem e de sentido, 

perspectiva que, de certa forma e a despeito das dificuldades e dos traumas vivenciados 

pelo narrador em sua trajetória pessoal, é confortadora, uma vez que se mostra possível 

detectar conexões entre diferentes momentos da vida do protagonista e, assim, buscar 

explicações para o que se apresenta no momento presente. Como se afirmou 

anteriormente, trata-se de uma narrativa fechada, uma vez que o “balanço” feito pelo 

escritor de sua própria vida já indica uma interpretação conclusiva dos fatos narrados. É 

uma narrativa fechada, além disso, se se considera a repetição de temas que ela convoca 

de forma simultânea ou alternada, tais como o nascimento, a família, a primeira 

lembrança, os animais, a morte, a vocação, a escola, o sexo e o fim da infância.  

Com efeito, Coração andarilho recorre à maioria dos temas elencados de forma 

a conferir verossimilhança ao relato apresentado.  
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Verossimilhança, aliás, é termo indispensável para se pensar a autobiografia, 

uma vez que ela aposta na criação de um efeito de verdade. E essa verossimilhança, 

como observou Lejeune em texto de 1986 no qual faz uma revisão do famoso ensaio “O 

pacto autobiográfico”, está relacionada, além do próprio conteúdo do texto e às técnicas 

narrativas utilizadas para expressá-lo, ao estilo literário da obra. (LEJEUNE, 2008, 

p.60) 

Assim se chega a um ponto bastante interessante de se observar em Coração 

andarilho: o estilo. Por se tratar de um tipo de texto que pretende apresentar com 

clareza um retrato identitário, em princípio, é comum que se espere encontrar uma obra 

menos experimental, ou seja, mais tradicional em termos de estilo. Cite-se, à guisa de 

exemplo, o caso do escritor português José Saramago. Em 1977, Saramago publicou 

Manual de pintura e caligrafia (SARAMAGO, 1992), romance que apresentava traços 

autobiográficos. A obra em questão obteve um grande reconhecimento dos críticos por 

sua originalidade – narrativa em primeira pessoa cujo protagonista dividia-se entre o 

ofício de pintor de retratos e o ofício de escritor, a obra conjugava gênero 

autobiográfico, diário e livro de viagem, além de propiciar reflexões interessantes sobre 

o diálogo intersemiótico. No entanto, vinte e nove anos mais tarde, Saramago lança As 

pequenas memórias (2006), obra de cunho declaradamente autobiográfico e que 

alcançou pouca repercussão nos meios acadêmicos pelo fato de Saramago, escritor que 

se notabilizou pela renovação estilística impressa em suas obras ficcionais, ter criado 

uma obra apegada a uma sintaxe tradicional e a procedimentos estilísticos não 

inovadores.  

Exceções à regra certamente existem. No âmbito da literatura brasileira, os 

relatos memorialísticos de Oswald de Andrade, Murilo Mendes e, mais recentemente, 



 
 

 
 

64

de Manoel de Barros atraem especialmente por explorarem o potencial artístico da 

linguagem, conjugando referencialidade e pretensões literárias de forma particularmente 

ousada. 

Um homem sem profissão: sob as ordens de mamãe, de Oswald, é uma obra que, 

inicialmente, aponta para uma certa previsibilidade. O autor desenvolve um texto 

narrativo, em um primeiro momento, marcado por uma linearidade cronológica, por 

uma rica e comedida recuperação de detalhes da história familiar do autor e por uma 

prosa didática de cunho predominantemente elogioso. Entretanto, à medida que a 

narração se desenvolve, o adulto que escreve toma posse da cena discursiva, rompendo 

uma presumida transparência documental do gênero memorialístico. É o momento de a 

narrativa transbordar e Oswald o faz incendiando-a com pinceladas impressionistas, 

“fragmentando a realidade na poalha dos dados da sensibilidade e desta maneira dando 

acesso a um mundo tornado equivalente ao imaginário da ficção” (CANDIDO, 2002, p. 

14). É o momento de o impulso criativo superar a verossimilhança e de a emoção ditar o 

ritmo frenético da narrativa. A partir de então, o discurso se fragmenta e a obra acaba 

até por reproduzir o diário coletivo da garçonnière de Oswald, registrando pedaços de 

fatos, sensações, impressões, pensamentos, trechos de cartas, comentários, chistes, 

criando-se anotações que desafiam o fluxo narrativo e distinguem a obra do escritor: 

 

“No século 20, na impossibilidade civilizada das hemoptises, a Vie de Bohème tem 
um 5º ato, com o apito estraçalhante de um trem na noite tumultuosa do cais da Luz 
e,para encobrir as lágrimas do epitáfio na gare, Ferrignac diz que ela partiu como 
uma velhinha pestanuda como nos contos cautelosos dos irmãos Grimm, deixando 
timidamente satisfeitos oito sujeitos macilentos de bigodinhos e uma quarentona 
espigada e de boa má. E como Miramar continua aniquilado no fundo do táxi que 
arfa em demanda do covil deserto, ‘irá fatalizar a vida do Quinquim da botica.’” 
(ANDRADE, 2002, p. 176-7) 
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Já em A idade do serrote, do escritor mineiro Murilo Mendes, o leitor depara-se 

com fragmentos breves criados com base em uma prosa com orientação poética tão 

marcante que, muitas vezes, o leitor chega a se esquecer de que está se inteirando de 

fatos biográficos e se entrega ao mundo extra-individualizante e féerico da poesia. 

Sobre a obra, pronuncia-se Antonio Candido (1989, p. 56): “E a prosa tem um ímpeto 

de tal maneira transfigurador, que nós nos sentimos dentro da poesia, como um primeiro 

fator que alarga o restrito elemento particularizante da recordação pessoal”.  

O referente, muitas vezes, em A idade do serrote, dissolve-se no jogo 

linguístico. No trecho a seguir, o aspecto lúdico e mágico da escritura é vivido de forma 

intensa pelo escritor da obra, através dos recursos textuais da anáfora e da paranomásia: 

 
As têmporas de Antonieta. As têmporas da begônia. 
As têmporas romã, as têmporas da maçã, as têmporas da hortelã.  
As pitangas temporãs. O tempo temporão. O tempo-será. As têmporas do tempo. O 
tempo da onça. 
As têmporas da onça. O tampão do tempo.  
O temporal do tempo. Os tambores do tempo. As mulheres temporãs.  
O tempo atual, superado por um tempo de outra dimensão, e que não é aquele 
tempo. Temporizemos. (MENDES, 1968, p. 9-10) 

 

Em Memórias inventadas, por sua vez, o poeta Manoel de Barros “desescreve” 

uma autobiografia, ao narrar para esconder a materialidade de sua vida. Muito da obra 

se compõe de poemas que versam sobre seres animados ou inanimados 

“desimportantes” (segundo juízos de valor correntes): lacraia, rã, lata, sucata, escova, 

pedra. Ou sobre rotinas comuns a garotos contemporâneos e conterrâneos do escritor. O 

que, na verdade, parece importar a Manoel de Barros é a percepção desautomatizadora 

da criança, que marca a visão de mundo e a produção literária do adulto Manoel de 

Barros e também a fruição da linguagem por parte do autor. O homem civil se dissolve 
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no homem-texto, que assume claramente a dimensão fantasiosa da realidade, muito bem 

expressa na epígrafe da obra: “Tudo o que não invento é falso”. (BARROS, 2010, p.8) 

Nos três exemplos de obras memorialísticas acima mencionados, ilumina-se um 

outro aspecto que merece ser explorado. Ao ultrapassarem o âmbito do factual em 

proveito de uma maior fruição estética, os três escritores não ferem as expectativas do 

leitor, uma vez que o estilo presente em determinada obra literária igualmente atua 

como aspecto definidor de verossimilhança. O estilo é uma marcação estética de 

confirmação da autoria da obra. Não surpreende, pois, que o autor se afaste dos 

parâmetros mais conservadores desse tipo de escrita - e como surpreenderia, se o que 

está em cena é a vida de um escritor?! 

A preocupação em construir uma obra estilisticamente inovadora, no entanto, 

não está presente em Coração andarilho. A sintaxe da obra está distante do 

experimentalismo formal presente em Guia-mapa de Gabriel Arcanjo e Tebas do meu 

coração, obras da fase vanguardista da escritora. (MONIZ, 1993, p. 12) Inovações 

gráficas que figuram em vários contos da escritora, também não encontram lugar na 

obra autobiográfica pinoniana. Trata-se de um texto tradicional, de tom laudatório, que 

privilegia o relato de episódios agradáveis e referências elogiosas a membros da família. 

E também à própria escritora que, segundo faz recordar a obra, um dia terá seu retrato 

inaugurado no Petit Trianon da Academia Brasileira de Letras. (PIÑON, 2009a, p. 300)   

A escritora argentina Silvia Molloy, ao refletir sobre o fato de que a 

autobiografia apresenta a identidade do indivíduo de forma acabada, afirma que o 

registro autobiográfico constrói um painel “que aspira à fixidez, em alguns casos, à 

monumentalidade” (MOLLOY apud ARFUCH, 2010, p. 215). Refletindo sobre o uso 

da palavra “monumento” no contexto da escrita autobiográfica, em que medida serviria 
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o termo para dar conta da escrita pinoniana? Erige-se, em Coração andarilho, uma 

imagem elogiosa da autora? Não há como negá-lo. Aliás, já afirmara Jeanne-Marie 

Gagnebin (1994, p. 84), em texto no qual tece considerações sobre a prática 

autobiográfica de Walter Benjamin, que o “eu” que representa o sujeito esforça-se em 

defender os interesses desse sujeito, “em vez de vender, enganar ou traí-lo”. 

Com efeito, o discurso autobiográfico confere ao escritor o poder de controlar 

narrativamente (em proveito próprio) a própria existência. Do monumento, entretanto, a 

narrativa pinoniana se afasta ao revelar um excesso para o qual os significantes do texto 

facilmente apontam. Primeiramente, observe-se que Coração andarilho é uma obra que 

recorre com frequência a uma adjetivação de cunho positivo, principalmente ao fazer 

alusão aos afetos da escritora, como a mãe Carmem e o pai Lino: “Minha mãe era 

delicada, meu pai também. Nasci de uma estirpe gentil, empenhada em embelezar o 

cotidiano”. (PIÑON, 2009a, p.186) 

Some-se a isso, em uma obra de fácil compreensão, a curiosa combinação de 

referências ao universo prosaico com um vocabulário erudito e frases mais elaboradas: 

 

Outrora fui disciplinada, hoje vivo no caos. E admito que os tempos modernos 
contrariam a minha redenção. Oriento-me com dificuldade, subjugada às exigências 
inúteis do cotidiano. Sob tal desterro urbano, os laços afetivos são frágeis, têm 
prazo para expirar, os nós górdios cortam-se como faca de cozinha. E como quase 
nada perdura diante dos desmandos sociais, estou condenada à obsolescência. Por 
conta da idade, do ofício e das idéias. (PIÑON, 2009a, p. 36) 

 

É uma adjetivação abundante que, paradoxalmente, joga luz sobre a falta do 

referente ao qual a escrita se atrela. A ausência do passado é preenchida de forma 

particularmente enfática, o que deixa entrever um excesso que aponta para a criação de 

uma realidade que vai além do real. 
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Esse cuidado com a linguagem, que se apoia em uma elaboração discursiva ao 

mesmo tempo sofisticada e cotidiana ainda conta constantemente com o recurso da 

metáfora, que transforma a realidade narrada, dotando-a de expressividade e sentido de 

transcendência.  

Meus contemporâneos e eu demos as costas às tradições que fotografam a alma em 
cor sépia. Constato este fato enquanto o polvo e o bacalhau – protagonistas de 
tantas ceias -, ao deslocarem-se do epicentro afetivo, provocaram a dor sentida pelo 
espinho da memória fincada no peito. (PIÑON, 2009a, p. 204) 
 
 

Seu efeito no texto vai além; assim como os outros recursos estilísticos já 

mencionados, a metaforização contribui para transformar a escrita pinoniana em uma 

escrita de delicadeza.  

É uma escrita de cuidado para com os afetos, uma vez que abriga os mortos, 

encantando-os. Em Coração andarilho, as palavras, em sua abundância, acariciam os 

entes amados, reverenciando-os. Os excessos do texto igualmente acalentam a criança 

Nélida, presenteando-a e protegendo-a das adversidades do destino e da ameaça do 

esquecimento. Trata-se, portanto, de uma escrita amorosa, e esse amor acaba por 

imantar a atenção do leitor.  

Dizer que uma escrita autobiográfica é uma escrita de sentimentos não significa 

afirmar que ela está à margem dos apelos da razão. Em Coração andarilho, por 

exemplo, a autora, repetidas vezes, reflete sobre o inevitável entrelaçamento entre 

memória e ficção. Curiosamente, essas reflexões são introduzidas em um texto narrativo 

de tom altamente afirmativo. A problematização do discurso autobiográfico, nesse 

contexto, tenta se harmonizar com a necessidade de se recuperar o passado e de se 

elaborar um sentido para os eventos pretéritos. O texto, dessa forma, acaba conjugando 

razão e emoção, ambas exigidas pelo presente da vida da escritora. Com efeito, é 

preciso aceitar que a reconstrução do tempo pretérito parte do tempo atual e serve às 
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necessidades deste tempo, sendo a memória, portanto, “uma construção mais do 

presente que do passado” (MENDES, 1994, p. 851). O retrato da garota Nélida, em 

Coração andarilho, desemboca nas feições atuais da escritora, figura que unifica e 

justifica toda uma trajetória de vida. O adulto, nas memórias de infância, é o pai que 

conduz a criança para um abrigo seguro, para um abraço reconfortador.  

 

3.4  Livro das horas 
 
 

São meras divagações. Em breve o crepúsculo desponta sem eu 
saber quem sou. Aguardo que uma réstia de luz projete sobre o 
meu rosto a imagem que finalmente eu enxergue. (Nélida 
Piñon) 
 
Lembra-se daquelas folhinhas povoadas de santos e provérbios 
moralizantes que as farmácias distribuíam? Ungidas todas pelo 
suor popular? Eram elas sábias, não excluíam as agruras do 
cotidiano, as receitas de bolo e os modestos atos humanos. 
Previam a poupança e, claro está, o receituário farmacológico. 
Humanas, jamais antagonizaram o ano que decorria, assim 
como o terço nas mãos dos que choravam. A tranquilidade 
destes calendários é que busco, como se recuasse no tempo. 
(Nélida Piñon) 

 

 

Três anos após o lançamento de Coração andarilho, Nélida instiga mais uma 

vez a curiosidade do leitor ao lançar a obra Livro das horas. Depois de tomar contato 

com o engenho artístico da escritora em O pão de cada dia, de conhecer 

posicionamentos críticos e reflexões da autora através de Aprendiz de Homero, de ser 

convidado a se inteirar da infância da escritora por meio da obra Coração andarilho, o 

que resta compreender sobre Nélida? O que ainda precisa ser dito? E de que forma será 

dito? 

Em entrevista publicada para promover o lançamento de sua nova obra, Nélida 

explica que o título da obra é uma alusão aos livros de orações da Idade Média, que 

eram divididos em horas. (PIÑON, 2012b) Esses livros, aos quais Nélida faz referência, 

eram tipos específicos de livros manuscritos, de amplo alcance na Idade Média, os quais 

serviram como referência para a elaboração dos primeiros livros impressos. 
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(GUERRERO, 2008, p. 12) Trata-se de coletâneas de textos devocionais encomendadas 

por aristocratas leigos e que, ao apresentarem alguns elementos do breviário, 

satisfaziam o desejo da comunidade laica medieval de imitar o clero, santificando o 

tempo secular. (GUERRERO, 2008, p. 17) 

A designação “livro de horas” derivou do nome de “Horas da Virgem” - um dos 

segmentos que integravam esse tipo de livro e que se subdividia em oito momentos (as 

“horas canônicas”), correspondentes aos períodos do dia em que o leitor-devoto recitava 

suas orações. (GUERRERO, 2008, p. 18) Além das “Horas da Virgem”, a obra 

apresentava as seguintes divisões textuais básicas: “Calendário”, “Lições do 

Evangelho”, “Orações à Virgem”, Horas da Cruz” e “Horas do Espírito Santo”, “Salmos 

Penitenciais” e “Liturgia dos Santos”, “Ofício dos Mortos” e “Sufrágios”, segmentos 

aos quais era associada uma imagem ou conjunto de imagens que, além de enfeitarem a 

obra, convidavam à meditação. (GUERRERO, 2008, p. 33) 

A existência de uma estrutura textual e imagética relativamente fixa nesse tipo 

de obra, no entanto, não impedia que, na sua confecção, atuassem outros fatores, a 

saber: o formato do livro, a quantidade de imagens, o estilo das letras e das iluminuras e 

as cores utilizadas. (GUERRERO, 2008, p. 22) O resultado dessas variáveis 

determinava a individualidade do material produzido, a qual refletia diretamente as 

escolhas feitas pelo proprietário da obra. Interessante notar, inclusive, que o tipo de obra 

em questão permitia que até o retrato do proprietário fosse inserido em cenas 

apresentadas nas iluminuras que a adornavam. (GUERRERO, 2088, p. 49) Essa 

característica aproxima o livro de horas medieval do Livro das horas de Nélida Piñon, 

que igualmente é uma obra de distinção pessoal.  

Já o caráter religioso claramente difere entre ambos, uma vez que a obra 

pinoniana não é um livro de orações. Todavia, a referência a santos de devoção pessoal 

(encontrada no livro de horas medieval sob as entradas “Litania dos Santos” e 

“Sufrágios”), também pode ser encontrada no livro da escritora carioca, embora essa 

menção aponte mais para uma admiração pelo esforço de tais seres em vencer a tentação 

de pecado do que para uma forma de se obterem graças celestiais: 

 
Wilgefortis, por exemplo, cedo ganhou o estatuto de santa. Desconfio que, além dos 
méritos próprios, pesou a sua estranheza. Lá está ele no Livro das Horas, as folhas 
iluminadas com o raro esplendor de seu enredo. Ao manusear a página que a ela se 
refere, seu martírio me é incompreensível. Como compreender a fé que a animava e 



 
 

 
 

71

levou-a à morte? Enquanto penso em seu martírio, esqueço o livro de orações. E 
não peço por ela e nem por mim. (...) (PIÑON, 2012a, p. 161) 

 
 
Um outro fator que aproxima os livros medievais e a obra pinoniana é o 

destaque dado ao tempo enquanto categoria plena de sentido.  

No livro de horas manuscrito, o calendário era o primeiro elemento que aparecia. 

Nele, os dias não eram numerados, eram designados segundo a festividade celebrada em 

cada data, já que os dias, para os homens da Idade Média, distinguiam-se por seu 

significado (no caso, religioso). (GUERRERO, 2008, p. 36) Do mesmo modo, a obra 

pinoniana define os dias em uma dimensão celebratória, encharcada de sentido de 

enigma e relevância.  

 
Há muito ordenho a vaca do cotidiano com o intuito de converter o banal em ato de 
presença no mundo. O Natal, porém, é especial, pertence a uma zona de felicidade 
coletiva, que envolve a mim e aos demais. Razão de cobrar desta data hábitos e 
reminiscências incrustados no coração. E reverenciar, fiel aos seus desígnios, os 
sinais que me trazem genuíno gosto de mel. E o que mais pedir? (PIÑON, 2012a, p. 
106-7) 
 
Acostumei-me a entregar à memória a tarefa de escolher que dias merecem meu 
regozijo e minhas lágrimas. Neste calendário incluo o luto vivido pelos que ainda 
sobrevivem em mim.  
Trato de respeitar a liturgia que embeleza a mesa e as relações pessoais. Festejo os 
atos que me livram da prisão do cotidiano, que realçam o advento das estações, o 
enigma da colheita.  
(...) Inspiro-me na epopeia dos dias, que é uma invenção humana. (PIÑON, 2012a, 
p. 169) 

 

 

O calendário a que a autora faz alusão distancia-se de uma noção vazia de um 

tempo linear que infinitamente devora a si mesmo, para se aproximar da ideia de um 

tempo inundado de significados. Este tempo, na verdade, é tão rico quanto aquele 

representado pelas “folhinhas” cristãs, calendário de inspiração popular povoado de 

santos e provérbios moralizantes, bem como de receitas de bolo, receituários 

farmacológicos e previsões sobre a poupança, o qual, no conto ficcional “O jardim das 

Oliveiras”, Nélida define como um calendário tranquilo, que nunca antagonizou “o ano 

que decorria, assim como o terço nas mãos dos que choravam” (PIÑON, 1999, p. 18-9). 

É a sacralidade e a humanidade do cotidiano, portanto, que a escritora deseja enfocar na 

sua percepção de tempo. 
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No tocante ao sentido maior de Livro das horas, no entanto, em que momento a 

escrita da obra se afina com a escrita medieval? Laura Guerrero, em estudo em que 

resgata a história dos livros de horas manuscritos até o século XV, caracteriza a fruição 

desse tipo de obra como uma “experiência avassaladora”, devido às ilustrações que 

esses livros exibem, à disposição do texto e das imagens, à decoração cintilante e 

luxuosa em ouro e prata, ao apurado uso de cores. (GUERRERO, 2008, p. 13) Com 

efeito, trata-se de obras extremamente elaboradas e trabalhosas, cuja confecção contava 

com o envolvimento de diversos artistas (pergaminheiros, copistas, desenhistas, 

ilustradores e miniaturistas). (GUERRERO, 2008, p. 21) 

Se se considera o livro de horas no apuro artístico que oferece ao leitor, pode-se 

imaginar a aproximação que Nélida promove de sua obra desse tipo de livro. Artífice da 

escrita, a autora mais uma vez persegue construções de efeito. Mas, agora, deriva a 

exuberância de sua escrita da concisão, da discrição e da simplicidade, buscando extrair 

o máximo de intensidade e de emoção de construções verbais enxutas, curtas e menos 

rebuscadas sintaticamente do que as encontradas nas outras obras pessoais de sua 

autoria: “De minha parte, alterno a forma sincrônica e sincopada, a pretexto de 

fortalecer a concentração poética, de reduzir ao mínimo as distrações sintáticas.” 

(PIÑON, 2012a, p. 197) 

É uma escrita de despojamento, de atalhos, de abandono de véus. E a libertação 

que um tipo de escrita como essa proporciona também pode ser entrevista na mistura de 

gêneros que a obra utiliza. Toma corpo a obra a partir de retalhos - de vida, de 

memórias, de reflexões - alvejados todos pela flecha da emoção. E, sendo assim, o 

gênero ao qual a obra em questão se encaixaria, segundo indicado pelo título dado a ela, 

parece ser apenas referência poética. Na verdade, Livro das horas não se encaixa em 

nenhum gênero em especial: “É uma confluência de gêneros. Tem uma visão poética da 

realidade, uma análise da sociedade com fatos, histórias, memórias pessoais e alheias. É 

uma espécie de viagem à realidade”. (PIÑON, 2012b) Com humildade, Nélida explica 

que essa sua obra é composta de “questões aleatórias” (PIÑON, 2012a, p. 128), de 

“meras divagações” (PIÑON, 2012a, p. 153). A aleatoriedade remete à ideia de 

relaxamento, uma vez que indica o momento em que cessa todo o movimento resultante 

de tentativas de se controlar o curso das coisas. Já a divagação aponta para uma 

“distensão psíquica” que Gaston Bachelard (2009, p. 5) já identificara no fenômeno do 
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devaneio. Divagar implica uma atenção flutuante, uma tendência à dispersão, que, tal 

como o domínio do aleatório, se acerca do âmbito da libertação.  

Sob uma inconclusiva categorização literária, enfim, Nélida se liberta na 

elaboração de uma narrativa de si mesma. E falando um pouco de tudo, encadeando 

ideias, observações, relatos, descrições, Nélida trava uma luta ferrenha contra a finitude 

do ser. Na obra, a escritora abre as comportas de si enquanto linguagem e tenta, através 

de um fluxo verbal cuja sonoridade ecoa como uma ladainha, distrair a morte, 

hipnotizá-la, ludibriá-la, para ganhar mais tempo, seguindo os passos de Sherazade. 

Afinal, é a dama com a foice na mão (PIÑON, 2012a, p. 94) que espreita nos 

cantos da narrativa, e que inclusive dá contornos peculiares à obra, distanciando-a das 

outras obras pessoais da autora. É o momento em que a escritora declara mais 

abertamente um distanciamento de si mesma: “Minha vida mudou. A cada dia sou 

menos a Nélida que conheci até bem pouco tempo atrás” (PIÑON, 2012a, p. 2). 

E enquanto as obras anteriores são marcadas por fortes e recorrentes afirmações 

das identidades da escritora (nacional, sexual, artística, familiar), inclusive como forma 

de autoelogio, em Livro das Horas essas afirmações, embora existam, tornam-se menos 

insufladas e esbarram em declarações condizentes com a compreensão da autora de que 

é hora de desfazer aos poucos as ilusões com que presenteia o próprio ego. São da 

escritora as palavras: 

 
Enquanto o tempo avança, ironicamente não sou dona da matéria que me constitui. 
Nem me tornei mais sábia só porque falo, escrevo, arfo. Pouco vale o título de 
imortal que recebi no Petit Trianon, réplica, no Rio de Janeiro, do pavilhão de caça 
de Maria Antonieta, em Versailles. (PIÑON, 2012a, p. 94) 
 
 

Na verdade, a passagem do tempo e a perspectiva da morte embaçam os retratos, 

dilaceram os indivíduos, atacam uma suposta integridade do ser. Nélida inclusive fala 

de um “buraco” no peito para se referir à iminência de uma morte que a destituirá de 

importância para o mundo (PIÑON, 2012a, p. 181) e que lhe amarga na boca uma 

sensação de perplexidade e de inquietação: “Vou morrer e nada sei” (PIÑON, 2012a, p. 

206). 

As páginas de Livro das Horas, no entanto, presenciam frequentemente uma 

pugna declarada, resultante de um apelo pela conservação da vida. Nélida declara: 

“Vivo em estado de expectativa, na tentativa de vencer um dia após o outro”. (PIÑON, 
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2012a, p. 157) A obra testemunha uma luta constante da escritora, que confessa: “Viver, 

agora, é minha única estratégia” (PIÑON, 2012a, p.157)  

Perseguindo esse intento, Nélida tangencia até o imaginário do escritor argentino 

Jorge Luis Borges, que, no conto “O milagre secreto” (1997), encena o desejo humano 

de postergar a morte ao narrar a história de um escritor que, prestes a ser executado por 

um pelotão de fuzilamento, consegue convencer Deus a lhe conceder mais um ano de 

vida para concluir sua obra-prima. O instinto de sobrevivência da escritora carioca, no 

entanto, é tão intenso que excede a identidade de Nélida enquanto escritora ao pleitear 

um uso limitado de uma existência hipotética: “Sob o temor da despedida da vida, 

cogito se Deus me concederia alguns anos, caso eu Lhe pedisse, em troca de um cântico 

entoado em Sua honra. (...) Uma láurea que me seria ofertada por comportamento 

cristão” (PIÑON, 2012a, p. 181-2). 

Viver, do jeito que for – é a tendência de conservação que impulsiona a 

existência humana e que Freud aborda em sua obra sob duas teorias que versam sobre as 

“pulsões” – nome com o qual designa excitações humanas que demandam uma descarga 

de energia. 

Inicialmente, em “Pulsões e destinos das pulsões”, Freud distingue as “pulsões 

de autoconservação” (“pulsões do eu”) das “pulsões sexuais”. Pulsões de 

autoconservação seriam aquelas que visariam à conservação do indivíduo, levando ao 

investimento de um objeto, enquanto as pulsões sexuais visariam à satisfação de uma 

excitação proveniente do corpo e, em última análise, à conservação da espécie. 

(FREUD, 1996a, p. 89) Anos depois, em “Além do princípio do prazer”, Freud inclui as 

pulsões de conservação e as pulsões sexuais na categoria de “pulsões de vida” (“Eros”), 

em oposição às “pulsões de morte”. Partindo de observações das ciências biológicas 

concernentes ao funcionamento da vida orgânica em geral, Freud define a pulsão de 

vida como tendência à unificação entre as partes dos seres vivos, e a pulsão de morte 

como tendência do ser à separação, à destruição. (FREUD, 1996b, p.61-71) 

Analisando a constituição do pensamento freudiano sobre pulsões, Gilberto 

Gomes destaca que, em “Além do princípio do prazer”, Freud altera sua opinião várias 

vezes. (GOMES, 2001, p. 253) Inicialmente, Freud propõe a concepção de que toda 

pulsão seria uma tendência de se voltar a um estado anterior. Sendo o estado inorgânico 

o estado que antecede a vida, defende Freud que as pulsões buscariam uma volta a esse 
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estado, donde se concluiria que as próprias pulsões de autoconservação, que, em 

princípio, se oporiam à morte, seriam “pulsões parciais para assegurar ao organismo seu 

próprio caminho para a morte” (FREUD apud GOMES, 2001, p. 253). No entanto, essa 

concepção não agrada ao próprio estudioso que, então, exclui as pulsões sexuais do 

grupo das pulsões de morte, para, em seguida, igualmente incluir as pulsões de 

autoconservação no grupo das pulsões de vida.  

Realmente, seria difícil sustentar o pensamento de que os seres apresentariam 

uma tendência em buscar a própria anulação. Em Livro das horas, por exemplo, há 

algumas passagens em que a força endógena voltada à conservação do indivíduo dá 

lugar a pensamentos de aceitação da morte. Esses pensamentos, no entanto, não se 

manifestam como resultado de uma excitação; revelam-se mais como uma perda de 

energia, oposta à ideia de pulsão:  
 
Mas o que dizer da partida do amigo a quem se quis por toda a vida? Levei Elza ao 
cemitério e nunca mais fui a mesma. (...) Penso também que a amiga que se foi sou 
eu mesma. Já não estou aqui, havendo perdido porções minhas. Mas sigo tendo a 
obrigação de me olhar no espelho, embora me canse deste rosto refletido no cristal. 
(PIÑON, 2012a, p. 18-9) 
 
 

O cansaço que acomete a autora contrasta claramente com a energia vital que a 

escrita da escritora constantemente realça. Se, como Freud postulou, a pulsão de vida é 

uma tendência à aproximação entre as partes dos seres vivos, Livro das horas é mais 

uma celebração da vida do que uma valorização da morte. Assim declara a autora nas 

páginas finais da obra: “Transito pelo mundo de coração poroso. Arfo, vejo, imagino, 

memorizo, pendente de minha condição”. (PIÑON, 2012a, p. 199). 

A atitude da escritora é, pois, de movimento em direção ao mundo, de 

aproximação das coisas, de interação com a existência. Interação, enfatize-se, 

principalmente mediada pelo amor.  

É momento, portanto, de apontar outro elemento marcante na obra e que rivaliza 

com a morte ao determinar, por diversas vezes, o rumo do texto pinoniano.12 Sem se 

fazer anunciar, o amor invade e redimensiona tudo. O amor faz sofrer, desperta a alma, 

oxida as armaduras, faz renascer a esperança, dá sentido aos dias, acende o ser.  

                                                
12 Curioso observar que uma das passagens mais enigmáticas da obra poderia ser associada pelo leitor 
tanto à morte quanto ao amor: “Aguardarei que me chame. Não sei quanto tempo terei, mas para você, 
onde esteja, disponho de todos os dias do mundo”.  (PIÑON, 2012a, p. 145) 
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A cada dia aprendo a amar. A família, os amigos, a língua, as instâncias da vida e 
da arte. Tudo que ausculto e responde ao chamado. O que arfa, respira e acolhe-me 
sem eu haver pedido. Amar a quem me abraça sem pensar em me dar as costas. 
Amar a quem late, ruge, relincha e é bicho, como Gravetinho, alegria dos meus 
anos maduros. Amar a paisagem onde durmo e a humanidade repousa. Amar a 
descuidada língua dos homens em geral surdos, que recusam ouvir os latidos do 
coração. Amar a voz dos atores que no palco, sob a batuta da tragédia grega, 
apoiados em seus coturnos, intensificam o mundo. (PIÑON, 2012a, p. 18) 
 
O tempo escoa rápido. Não tenho como atrasar ou adiantar o meu destino. Embora 
capitaneie certas emoções, um sobressalto me vence. Tem o nome de quem amei. 
Sozinha na casa, ninguém testemunha este instante em que a vida me chega com 
gosto de escarro, tal a sua violência. Revivo os braços que outrora me arranharam 
com ternura e lanço-me ao desassossego. Renasço por momentos. (PIÑON, 2012a, 
p. 77) 

 
 
Decerto que o amor carnal envolve mais do que uma entrega tranquila de um ser 

a outro. Afinal, o amor que “provoca febre”, que se associa a um “desejo que faz o 

corpo arder” implica uma dinâmica complexa e uma “lógica que escamoteia a verdade” 

(PIÑON, 2012a, p. 32) e que, portanto, imanta a si o sofrimento, a ponto de a escritora 

declarar que no tempo presente “foge do amor carnívoro e das armadilhas que atraem 

bichos e ingênuos” (PIÑON, 2012a, p. 59). Todavia, o encanto do amor mostra-se 

irresistível; a energia que ele convoca mobiliza violentamente a existência, tal sua força 

vital. Essa força, inclusive, frisa Nélida, é potencializada por um poderoso imaginário 

alicerçado na literatura. Os personagens Tristão e Isolda, por exemplo, aparecem na 

obra pinoniana como exemplo irresistível de um amor desmedido: “Até os dias 

presentes, o vírus de semelhante paixão frustra-nos, provoca inveja. E quem não aspira à 

intensidade de um sentimento que carboniza antes de conhecer a infinitude?” (PIÑON, 

2012a, p. 14) 

Seja pelo viés da tranquilidade, seja pelo viés da inquietude, o certo é que a 

referência ao amor atravessa insistentemente as páginas da obra, dando certa unidade ao 

disperso que ela abarca. E essa unidade reflete principalmente o ser que ama, o qual, 

mesmo a contragosto, às vezes, é arrebatado pelo sentimento amoroso; o ser que, 

incompleto, está destinado a ir ao encontro do “outro”. Essa constante incompletude que 

mira para o além de si não deixa, entretanto, de ser um traço afirmativo de uma 

identidade individual.  
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Mas se Nélida é definida veementemente em Livro das horas como um 

indivíduo movido pelo amor, vale notar que, em geral, a obra não se presta a longas 

nem a arrebatadas defesas de ideias ou caracterização pessoal. A engrenagem que a 

move, ao contrário, é da ordem do caco, do minúsculo e da fluidez. Reflexões de várias 

ordens se sucedem rapidamente e o leitor vai sendo levado por um mundo de 

recordações, confidências, declarações de amizade e de saudade, além de reflexões 

sobre temas diversos tais como a miséria, a barbárie dos tempos atuais, a mitologia 

grega, Deus, a arte e a crítica literária. A sensação que se tem é de que a obra conduz a 

escritora e não o contrário. E, com isso, a personagem apresentada adquire contornos 

mais reais aos olhos do leitor.  

Essa espontaneidade, no entanto, não significa que no livro se deixe dar relevo a 

uma identidade pessoal. Atente-se, por exemplo, para a ilustração presente na capa da 

obra em questão. Nela é mostrada em “zoom” a foto da palma de uma mão, deixando 

em destaque as linhas que nela estão traçadas. A fotografia remete o leitor a uma ideia 

de individualização, uma vez que essas tais linhas são marcas pessoais. O desenho que 

compõem, inclusive, ramifica-se em traçados complexos, intrigantes, belos, que 

alternam e entrelaçam linhas de diversas espessuras, direções e disposições misteriosas. 

Compreensível que se ceda à tentação de se buscar nesses traçados um sentido maior, a 

interpretação condensada de uma existência, a irônica perspectiva de ser possível 

carregar, na palma da mão, a codificação de uma vida inteira, os desígnios do destino.13 

Em Livro das horas, de Nélida Piñon, no entanto, essas linhas aparecem mais 

como um emaranhado de constatações, sentimentos e dúvidas do que uma grande 

revelação. E agrupando fragmentos de uma vida sempre incompleta, o que a obra acaba 

por celebrar é a magnitude das horas da vida, que convida o ser humano a orações e a 

hinos de louvor. Considerando a obra a partir desse prisma, pode-se dizer que o Livro 

das horas pinoniano não deixa de se aproximar do livro de horas medieval, no sentido 

primeiro de associar a realidade à instância do sagrado. Sob essa ideia de sacralidade, no 

entanto, cabe um mundo amplo de pensamentos e sensações, que transforma a obra em 

uma construção singular e de difícil classificação. 

                                                
13 Em Coração andarilho, a escritora carioca inclusive relata o episódio no qual a garota Nélida tem seu 
destino de escritora revelado por uma quiromante durante viagem da família à cidade mineira de São 
Lourenço. (PIÑON, 2009a) 
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4. UMA POÉTICA DE REFRÃO 

  
(...) Temos o direito de falar de repetição quando nos 
encontramos diante de elementos idênticos que têm 
absolutamente o mesmo conceito. Mas, destes elementos 
discretos, destes objetos repetidos, devemos distinguir um 
sujeito secreto que se repete através deles, verdadeiro sujeito da 
repetição. É preciso pensar a repetição com o pronominal, 
encontrar o si da repetição, a singularidade naquilo que se 
repete, pois não há repetição sem um repetidor, nada de 
repetido sem alma repetidora. (Gilles Deleuze) 

 

Definitivamente, são muitas as especificidades que distinguem as quatro obras 

em questão. Se é assim, como é possível que se tenha a sensação, ao lê-las, de que se 

trata de uma única obra, decerto complexa, mas coesa? Que literatura é essa que detecta 

e registra a passagem do tempo, mas que, permanentemente, a nega, ao ancorar a escrita 

no território do familiar, do já visto? 

Com efeito, a leitura em sequência das obras integrantes da literatura pessoal 

pinoniana conduz a questões interessantes. Considerando o período de tempo que 

engloba as suas publicações – dezoito anos entre a publicação de O pão de cada dia e 

Livro das horas –  e não perdendo de vista o imbricamento, enfocado por Ricoeur, entre 

identidade e temporalidade, uma reflexão sobre a articulação entre mutabilidade e 

permanência traz à baila diversos questionamentos. 

Em que medida o próprio desdobrar do tempo e o passeio realizado pela autora 

através de diversos gêneros literários atuam como fator de distanciamento ou 

estranhamento entre as obras em questão? Se, como já se pontuou anteriormente, com 

base nas reflexões de Derrida, o suporte da escrita molda o conteúdo que ela veicula, 

que linha seria resistente o bastante para costurar as cenas ofertadas ao leitor em 

suportes tão particulares? 

Ricoeur, ao defender sua argumentação sobre “identidade narrativa”, associa o 

controle cognitivo da existência pessoal à estrutura do texto narrativo, que elege como 

parâmetros organizacionais a noção de começo e fim, a distinção entre o lugar do “eu” e 

o lugar do “outro”, os julgamentos conclusivos dos fatos e a integração entre 

personagem e intriga narrativa. Por certo que Coração andarilho aceita os termos desse 

enquadramento, preenchendo os espaços do discurso com elementos-chave do 

desenvolvimento do caráter da protagonista desde o nascimento e com momentos de sua 
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inserção na sociedade. Mas o espelho se esfacela em mil pedaços nas outras obras 

pessoais da autora, dando origem a uma vertiginosa e infinita interpretação do ser que se 

oferece à apreciação pública.  

Note-se que, apesar de se tratar de obras fragmentárias que por vezes abrem 

campo para a narratividade, esta não se impõe como uma estrutura que visa à 

organização ou à totalização. A narrativa é acionada em certos momentos, mas não se 

relaciona ao sentido geral do texto; ao contrário, ela pertence à esfera do disperso e da 

abertura e, portanto, do inapreensível. Some-se a isso ainda o fato de essa narratividade, 

muitas vezes, dissolver as fronteiras entre o “eu” e o “outro”, proclamando-as inúteis, 

deslocadas ou falsas. 

Sob quantos aspectos, afinal, não é possível falar do “outro” ao falar de si e vice-

versa? Esse “outro” interiorizado ao “si”, através da cultura e da linguagem, esse 

“outro”, superfície de cristal a partir da qual o si se compreende por analogia, esse 

“outro” no qual o “eu” busca identificação, esse “outro” que exige respostas ou 

posicionamentos contingentes do ser, esse “outro” cuja existência está tão entrelaçada à 

do si em experiências que se torna impossível separá-las. Isso sem mencionar a abertura 

do “eu” para o “outro” decorrente da responsabilidade que a vida em sociedade exige e 

que Lévinas (2009, p. 106) define como “unicidade sem interioridade” do “eu”, a qual 

faz com que ninguém possa permanecer em si: 

 
Estrangeiro a si, obsidiado pelos outros, inquieto, o Eu (Moi) é refém; refém em sua 
recorrência mesma de um eu “moi” que não cessa de falhar a si. Mas, assim, sempre 
mais próximo dos outros, mais obrigado, agravando sua falência a si. Este passivo 
não se reabsorve a não ser em se alargando; glória da não-essência! Passividade que 
nenhuma “sã” vontade pode querer e, assim, expulso à parte, sem recolher o mérito 
de suas virtudes e talentos; incapaz de recolher-se para acumular-se e inflar-se de 
ser. Não-essência do homem, possivelmente menos que nada. (LÉVINAS, 2009, p. 
105) 

 

O texto de Nélida inúmeras vezes enfoca esse domínio aberto da alma ao 

transitar pelo espaço do “outro”, a ponto de perscrutar-lhe os pensamentos e até de 

assumir sua voz. Por sua vez, a conjugação da apresentação de episódios narrativos com 

reflexões, argumentações, definições e descrições rompe o fluxo de um encadeamento 

narrativo para apresentar o indivíduo em sua multiplicidade – desagregado, sugerido, 

inapreensível em uma suposta totalidade ou unicidade. 
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Incapturável em uma perspectiva sincrônica e o que dizer da diacrônica? Nélida 

não hesita em declarar que o tempo modela os seres a seu bel-prazer: 

 
Em 1990, no discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, confessei ser 
brasileira recente. Uma frase que hoje contradigo. Palavras que, à época 
cronologicamente verdadeiras, não refletem o que hoje me assombra. Afinal, ao 
longo dos anos, armazenei uma maturidade que dói (...) (PIÑON, 2012a, p. 137) 

 
 
Sendo a mutabilidade e a dispersão indissociáveis da prática vivencial, a 

elaboração discursiva de uma identidade, imperativo humano, é tanto um desafio quanto 

um risco e uma aposta.   

Posto isso, anuncia-se mais uma vez a delicadeza da trama que se propõe enlaçar 

fios da realidade da vivência do escritor. Por muito tempo vista como um gênero 

inferior, a escrita de si surpreende, dado o controle que demanda. A ela é permitido 

engolir a vastidão e a incongruência do universo, porém a partir de um lugar de 

verossimilhança e de ancoramento à realidade. A ela é permitido fixar oficialmente o 

sentido de uma existência, com base em uma organização e criatividade pessoais, bem 

como em uma censura por parte do indivíduo quanto ao resultado da autoimagem que 

vai apresentar. A ela é permitido fazer surgir obras únicas, mas que só existem ao 

apontarem para outros livros, solicitando operações de leituras simultâneas. E, não 

menos relevante, dela é exigido um comprometimento ético do autor com o leitor a 

partir da perspectiva da manutenção do si.  

Em O si mesmo como um outro, Ricoeur sublinha que “a manutenção de si é 

para a pessoa a maneira de se comportar tal que o outro possa contar com ela”. 

(RICOEUR, 1991, p. 195. Grifo do autor) Trata-se de visar a corresponder à confiança 

que o “outro” deposita na fidelidade do “eu”, o que pode ser obtido inclusive 

narrativamente, ao se elaborar o “enredo pessoal” (PIÑON, 2011, p. 7) 

Essa “manutenção de si”, ao manifestar-se através da linguagem, 

necessariamente implica coerência de atitudes e relação de causa e efeito no 

comportamento da personagem. Mas, na literatura pinoniana, esse efeito de 

permanência é obtido também por meio da repetição, recurso que é explorado com 

eficiência e graça. Recurso curioso, a repetição, nas obras pessoais da escritora, está em 

toda parte e, ora sutilmente, ora abertamente, vai entrelaçando essas obras até 

praticamente transformá-las em uma.  
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Além do estilo de escrita – uma prosa poética impregnada de metáforas e 

referências a elementos prosaicos do cotidiano – e de afirmações de cunho identitário, 

repetem-se, nas obras, episódios: a ida de Nélida à Galícia aos dez anos de idade, as 

viagens da família da escritora à cidade mineira de São Lourenço, o incêndio da cidade 

de Cotobade, na Galícia, o ritual da matança de porcos em Cotobade, as lições de 

“traquejo social” e de abundância à mesa apresentadas pelo avô durante passeios pelas 

ruas do Rio de Janeiro, as celebrações de Natal, a origem e a curiosa simbologia do 

nome da escritora, sua formação religiosa em colégio alemão, a ida da criança Nélida à 

cidade de Niterói para ser fotografada, o trato feito entre essa mesma criança e sua mãe 

de trocar garfadas de comida por degustações narrativas, as visitas frequentes e 

reveladoras ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, dentre muitos e muitos outros. 

Repetem-se também, nas obras, temas, tais como o amor, o gosto pessoal da 

escritora pela aventura, a identidade latino-americana, a realidade brasileira, a condição 

da mulher, a relevância da literatura, o enlace da memória com a invenção, a 

exemplaridade da mitologia grega, os prazeres gastronômicos, a riqueza do núcleo 

urbano e o instinto narrativo do ser humano.  

Além disso, há personagens recorrentes, como membros da família (o pai Lino, a 

mãe Carmem, o avô Daniel, a tia Maíta), amigos (Carmem Balcells, Elza Tavares), 

escritores (Homero, Virgílio, Machado de Assis, Shakespeare, Dostoievski, Cervantes, 

Dante, Camões, Alexandre Dumas, Jorge Luis Borges, Gabriel García Marquez, Julio 

Cortázar, Monteiro Lobato) e amigos-escritores (Clarice Linspector, Lygia Fagundes 

Telles, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa), cantores (Maria Callas, Renata Tebaldi, 

Emilinha Borba), compositores (Villa Lobos, Wagner), personagens históricos e 

bíblicos (Cristóvão Colombo, Sara, Abraão, Jesus, Teresa de Ávila), bem como seres de 

papel (tais como D. Quixote, Sancho Pança, Narciso, Ulisses, Medeia, Simbad, Tarzan, 

D’Artagnan, Medeia, Capitu e Sherazade) e, como não mencionar?, o cachorro 

Gravetinho, presença frequente e cativante nas obras de literatura pessoal da autora.   

Resultado desse retorno constante de elementos é que se forma uma consistente 

rede de referências intertextuais as quais, cabe dizer, soam como um refrão na escrita de 

Nélida.  

Da mesma forma que o refrão estrutura a peça musical, as repetições unificam as 

obras pessoais pinonianas, configurando-as como variações dos mesmos temas. Assim 
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como o refrão fixa determinado conteúdo musical, condensando uma potência 

expressiva, as repetições atuam como artifício que consolida certa imagem da escritora.  

O refrão pontua o núcleo da obra, para o qual se retorna após fugas que apontam 

para o infinito. Ele remete, portanto, ao controle que se exerce sobre determinado texto, 

o que, na escrita de Nélida, pode ser definido a partir da ideia de projeto identitário. 

Remete, ainda, a uma marcação de ritmo que torna a obra aprazível e atraente, tal como 

ocorre com a literatura pessoal pinoniana.  

É que, quando se fala em repetição nesse corpus literário, é preciso vislumbrar 

que ela não implica uma limitação para o texto. Ao contrário, ela se insere no âmbito da 

sutileza e da diferença mínima, da conjugação e da adaptação. Ela copia o movimento 

do retorno que pode ser admirado no deslizar das ondas do mar e também no fluxo das 

lembranças. E ela acrescenta sempre um detalhe, suplementando o sentido anterior, 

iluminando novos ângulos de observação e novas conexões. São de Aprendiz de 

Homero, Coração andarilho e Livro das horas, respectivamente, os excertos 

reproduzidos a seguir: 

 
Mas, afinal, o que pretendia a mãe? Simplesmente que aprimorasse a fala. Via-me 
capenga no uso do verbo. Sem estar à altura do repertório que sabia existir em mim. 
Segundo ela, era mister que desse provas do que lera e pensava. Assim, deixando 
entrever aos demais o que havia no meu interior, que substância sustentava os meus 
caprichos verbais. Havia, sim, que dar loquacidade ao pensamento. (PIÑON, 2008, 
p. 309-10) 
 
(...) Mas a ocorrência não impediu que a mãe, uns poucos anos depois, manifestasse 
desejo de me falar. O assunto parecia sério, exigia cautela do modo de me abraçar. 
Disse-me que, embora fosse inteligente e perceptiva, tinha a linguagem precária e 
pobre, que deixava a desejar. Isto é, escondia metade do que eu sabia. Era 
injustificável para uma futura escritora não aproximar mais a fala oral da escrita, de 
modo a expressar-me melhor. A solução, segundo ela, consistia em extrair a riqueza 
escondida no coração e que a vissem. Estava, também, em luzir palavras e ideias a 
fim de causar uma impressão duradoura. (PIÑON, 2009a, p. 41) 
 
Um dia, a mãe manifestou desejo de me falar. Pela forma como me abraçou, o 
assunto era sério. Disse-me que, embora fosse uma menina perceptiva e inteligente, 
faltava-me a habilidade de falar bem. Sugeriu-me, com fina cautela, que 
aprimorasse o discurso, casasse a imaginação com as palavras, a fim de que os 
demais apreciassem a exposição clara e corajosa das ideias.  
Talvez insinuasse que eu devia, desde cedo, desvendar o coração e cancelar 
qualquer projeto de mistério que acaso começasse a ter. Estranha sugestão para 
quem, como ela, prezava o pudor, não aplaudia confidências inadequadas, parecia 
falar mais consigo mesma do que com os demais. (...)  (PIÑON, 2012a, p. 140) 
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No primeiro trecho, Nélida dá a entender que a crítica de sua mãe se situava no 

terreno do vocabulário. Já no segundo, a tradução do universo é associada tanto ao uso 

de “palavras exuberantes” (PIÑON, 2009a, p. 41) quanto a uma elaboração mais 

cuidadosa das ideias. Chega-se então ao terceiro trecho, em que a interpretação da 

escritora a respeito da reprimenda da mãe extrapola o plano linguístico para atracar no 

campo comportamental. A repetição, nesse contexto, seria uma retomada, não sendo 

sinônimo de igualdade e sim de abertura. 

Todavia, a despeito dessa abertura, deve-se pontuar que o recurso da repetição, 

na obra pessoal da escritora, é utilizado, primordialmente, como instrumento de fixação 

dos biografemas que Nélida elegeu como mais significativos para a construção de sua 

mitologia pessoal. Nesse sentido, a repetição pode ser vista como um instrumento de 

controle da própria narrativa identitária – utilizado de forma quase obsessiva, diga-se de 

passagem.       

Sob essas abordagens, a repetição revela-se como um procedimento instigante, 

ponto a partir do qual há a possibilidade de se desfiar todo um tecido de implicações. 

No universo de repetições da literatura pessoal pinoniana, por exemplo, é 

possível observar que um elemento luze mais do que os outros, insinuando várias 

camadas de significações – é o espaço, elemento essencial para a compreensão da 

elaboração da imagem da escritora, como as análises que se seguem irão revelar. 

 

4.1 Decifrando espaços 

 
Tudo me arde, sou uma sarça ardente. Então te arremeto 
bilhetes pelo correio, alguns seguem direto para o teu regaço, 
ali os deposito enquanto dormes. (...) Tenho vontade de furar 
com alfinete o balão do sentimento. Porque é uma esfera de 
gás, sabia? Sobrevoa os obstáculos da terra. Pois tudo é 
geografia. E não será o amor também um acidente geográfico, 
um istmo, um conjunto de ilhas a quem chamam península? 
(Nélida Piñon) 
 
  

Falar em “espaço”, com referência à literatura pessoal de Nélida Piñon, é 

percorrer um caminho amplo, repleto de ramificações. Inicialmente, pode-se pensar o 

espaço nas obras enquanto categoria narrativa que sustenta o desenvolvimento das ações 

dos personagens. A aldeia de Santa Fé, na Catalunha, por exemplo, figura em Coração 
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andarilho como palco privilegiado para que a escritora apresente facetas do seu 

cotidiano recente. A cidade de Nova Iorque, por sua vez, em Livro das horas, aparece 

como cenário de uma viagem recente da escritora.  

No entanto, as palavras “palco” e “cenário” não dão conta da categoria espaço na 

obra de cunho pessoal. Nesse tipo de obra, pode-se perceber que há uma simbiose 

produtiva entre personagem e espaço, haja vista que a escolha dos lugares a serem 

representados pela escrita e a forma de descrevê-los e de povoá-los acabam reforçando a 

imagem de si que o escritor quer deixar registrada para a posteridade.  

Ao descrever Nova Iorque, por exemplo, Nélida, por meio de um contraponto, 

oferece ao leitor um pedaço de si mesma: “Sinto que Nova York me vigia, decidida a 

decretar minha obsolescência. O tempo útil para viver. E não é assim em qualquer parte 

do mundo em que nos apressam a morrer para os demais tomarem nossos assentos?” 

(PIÑON, 2012a, p. 143) 

Essa percepção relativa à elaboração discursiva de espaços certamente se aplica 

aos lugares recuperados de tempos remotos da infância e da adolescência. Pois, se por 

um lado, como Bachelard (2008, p. 29) pontua, as lembranças são tanto mais sólidas 

quanto mais espacializadas forem, por outro, o recorte e a apresentação desses espaços 

acabam sendo feitos de forma a reforçarem a imagem que o indivíduo adulto intenta 

revelar de si. A categoria “espaço”, portanto, escorrega da superfície do texto para as 

veias da protagonista das obras, sendo muito responsável, destarte, pela configuração e 

pela vivacidade que ela apresenta. 

Inegavelmente, a identidade da escritora segue também pela dimensão temporal. 

De peso, não se pode negar, são declarações tais como “pretendo ser arcaica”.     

(PIÑON, 2012a, p. 105) Mas a personagem Nélida se mostra totalmente à vontade 

movendo-se sem parar por vários espaços, altiva, inquieta e curiosa. Os espaços 

fascinam a garota e a adulta, que constantemente se alimentam deles. Não é à toa que, 

na obra ficcional da autora, multiplicam-se narrativas de fundações de cidades, de 

travessias, de idas e retornos e de origem. É que habitar espaços e mover-se através 

deles representa muito, insiste sempre a autora. 

No comovente conto “Finisterre”, da obra ficcional O calor das coisas, a 

protagonista da narrativa pinoniana cruza o Atlântico para encontrar o padrinho, que 

vive em uma ilha galega. Tal mudança de espaços transborda significados. Por um lado, 
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a viagem acena para a personagem com gestos confortadores, ao representar uma 

imersão em um núcleo originário: “Olhei-o firme, fique tranquilo, padrinho, hei de 

salvar-me à custa dos próprios escombros. Por isso vim à ilha, recolher força e origem, 

terei então vida por tempo ilimitado”. (PIÑON, 2009b, p. 80) Por outro lado, o 

deslocamento assusta com ameaças de desintegração: 

 
Cabia-lhe, pois, cuidar que eu levasse de volta ao Brasil os mesmos olhos com que 
chegara. Sem perder a nacionalidade, este cravo espetado no coração. Padrinho, 
sou uma brasileira aflita com as trilhas do mundo. Assim, até um centolho ameaça 
o meu futuro, força-me à vigília, ensina-me a honra e a incerteza ao mesmo tempo. 
(PIÑON, 2009b, p. 82) 

 

É a novidade da experiência representada pela mudança de espaço que lhe 

atravessa o corpo como uma adaga, sacudindo-lhe a identidade que, ameaçada, tenta se 

recompor novamente: “Andando pela Ilha, a brisa das rias gallegas me sufocava. Devia 

respirar com naturalidade para apossar-me do próprio corpo, que me parecia novo 

agora”. (PIÑON, 2009b, p. 83) 

Não há dúvida – a identidade do ser se molda no contato com os espaços que ele 

habita e percorre. Mas, na escrita pessoal de Nélida Piñon, a conquista discursiva do 

espaço, além de se integrar na apresentação identitária da protagonista, vai além, 

assumindo uma simbologia marcante, essencial para a apresentação de si mesma que a 

escritora constrói, como as análises que se seguem pretendem mostrar.   

 

4.2 Mapas pessoais 

 
Um homem se propõe a tarefa de desenhar o mundo. Ao longo 
dos anos povoa um espaço com imagens de províncias, de 
reinos, de montanhas, de baías, de naves, de ilhas, de peixes, de 
habitações, de instrumentos, de astros, de cavalos, e de pessoas. 
Pouco antes de morrer descobre que esse paciente labirinto de 
linhas traça a imagem do seu rosto. (Jorge Luís Borges) 

 

 Ao discorrer sobre relatos de espaço em obra em que, dentre outros objetivos, se 

propõe analisar práticas urbanas de espaço, o historiador e filósofo francês Michel de 

Certeau destaca a existência de duas linguagens simbólicas do espaço, que orientariam 

as descrições orais de lugares. Uma delas privilegiaria noções de estaticidade, exigindo 

a localização visual de determinado(s) ponto(s) individual (ais) (perspectiva de 
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“mapa”). Já a outra seria alicerçada em noções de mobilidade, de movimento, atrelada a 

uma ótica relacional e da ordem do fazer (perspectiva de “percurso”). Essas duas 

linguagens, explica o estudioso, combinar-se-iam no tecido narrativo cotidiano para 

tornar possível a descrição de itinerários. (DE CERTEAU, 1994, p. 203-4) 

 No desenvolvimento da sua argumentação, Michel de Certeau acaba se referindo 

à forma como essa articulação se dá nas representações científicas do espaço. Cumpre 

perceber, frisa o intelectual francês, que, de início, as cartas comportavam 

funcionalmente a perspectiva performativa em sua configuração, mas que, no decurso 

do período marcado pelo nascimento do discurso científico moderno, tais 

representações espaciais foram se dissociando do campo da ação para a qual a noção de 

percurso aponta. 

 Detalha Michel de Certeau (1994, p. 205) que, nos primeiros mapas medievais, 

repousavam apenas os traçados retilíneos de percursos (que visavam, principalmente, a 

peregrinações), com indicações de etapas a se cumprirem (lugares de pouso, 

alimentação, práticas religiosas) e distâncias calculadas em tempos de marcha. No 

entanto, se, durante certo tempo, os mapas abrigaram figurações tais como navios, 

animais e personagens, indicando a existência de um subtexto narrativo histórico, entre 

os séculos XV e XVII, transformadas pela geometria euclidiana e mais tarde descritiva, 

as representações cartográficas foram se despindo dessas figuras, para abrigarem as 

formas de um saber legitimado, de uma ordem imposta: 

 
O palco, cena totalizante onde elementos de origem vária são reunidos para 
formarem o quadro de um “estado” do saber geográfico, afasta para a sua frente ou 
para trás, como nos bastidores, as operações de que é efeito ou possibilidade. O 
mapa fica só. As descrições de percursos desapareceram. (DE CERTEAU, 1994, p. 
207) 

 
 Desapareceram porque as trilhas estão dadas. Porque os percalços e as surpresas 

do caminho já foram identificadas e o destino já foi alcançado. Porque, principalmente, 

a “verdade única” já foi capturada e empalhada. 

 A essa cristalização que os mapas geográficos modernos projetam, os mapas 

traçados por Nélida Piñon opõem uma noção clara de inconclusão. A abertura, na 

verdade, é o traço que a escrita pinoniana deseja entronizar. A cartografia a que a 

escritora reivindica é a do percurso. Pois o caminho que se percorre não se aprisiona em 

uma lógica de previsibilidade; ele é obscuro, muitas vezes ilógico e permite desvios, 
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retornos, releituras, transgressões. Trata-se de “mapas pessoais” - para usar expressão 

utilizada pela própria autora no livro de ensaios O presumível coração da América 

(PIÑON, 2011, p. 45) - e, como tais, resistentes a previsões e, consequentemente, a 

controles externos.  

 Em certos momentos da obra da autora, entretanto, a noção da abertura para o 

exterior cede lugar à ideia de reclusão e de centramento. Nesses momentos, a escritora 

apresenta a estaticidade na apreensão do espaço como forma de volta às origens, de 

defesa da privacidade e de valorização da própria individualidade. A interrupção do 

movimento em direção ao mundo, no entanto, aponta para a amplitude do mundo 

interior da escritora, não deixando, portanto, de conter a mesma perspectiva de 

libertação que a conquista de espaços externos proporciona, como se verá nas análises 

que a partir de agora se iniciam. 

 

 4.2.1 Pátria, pátrias 

 
A América, por sua vez, carece da volúpia de fazer o 
caminho de volta à Europa, como se a estivesse descobrindo. 
Falta-lhe assegurar ao mundo que também ela, sob o feitiço 
da sua arte, por meio dos seus recursos essencialmente 
narrativos, do perscrutar do seu coração, das suas entranhas, 
quer desbravar a Europa. (Nélida Piñon) 

 

 O escritor libanês Amin Maalouf dá início à introdução de sua obra Les identités 

meurtrières (1998), relatando episódio representativo de sua condição de imigrante. 

Conta ele que, desde que deixou o Líbano em 1976 e passou a morar na França, várias 

vezes foi indagado se se sentia mais francês ou mais libanês. A esse questionamento ele 

respondia todas as vezes, invariavelmente, que se sentia francês e libanês. (MAALOUF, 

1998, p. 7) Todavia, continua Maalouf, ao final de toda a explicação que acompanhava 

essa resposta, ele continuava a escutar: “Você tem razão de falar assim, mas no seu 

íntimo, como você se sente?”14 (MAALOUF, 1998, p. 7) Essa pergunta insistente, 

explica Maalouf, durante um tempo, o fez sorrir. No entanto, frisa o escritor, não o faz 

sorrir mais. 

                                                
14 Do original em francês: “Vous avez eu raison de parlez ainsi, mais au fin fond de vous-même, qu’est-ce 
que vous vous sentez?” 
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Sorrindo não ficou também o sociólogo polonês Zygmunt Bauman ao ser levado 

a escolher, devido a uma cerimônia de outorga de um título de doutor honoris causa, 

entre dois hinos nacionais - o do país que foi obrigado a deixar e o país no qual 

encontrou refúgio. Nascido na Polônia, mas naturalizado britânico, Bauman conta que 

sofreu ao lidar com os dois pontos alternativos de sua identidade e que acabou tentando 

resolver o dilema escolhendo o hino da Europa para ser apresentado durante a referida 

homenagem. (BAUMAN, 2005, p. 15-6) 

O sorriso não cabe em ambas as situações porque essa cisão na percepção 

identitária é acompanhada de dor. A própria palavra “desenraizamento”, uma das que 

designam a experiência de afastamento do país natal, claramente já deixa em relevo a 

questão da violência implicada em tal ato de partir. Afinal, não se retira uma raiz do 

solo – ela é arrancada da terra, assim como o homem desenraizado é “arrancado de seu 

meio” (TODOROV, 1999, p. 27). 

 Além disso, Maalouf chama a atenção para o perigo que esconde a pergunta que 

lhe endereçam, ao explicar que ela se assenta sobre a defesa da existência de uma 

essencialidade identitária, de uma pureza que “assassinaria” a perspectiva de uma 

existência genuína do “outro” no âmbito de um “mesmo”. Bauman, por sua vez, 

enfatiza que a questão da identidade só vem à tona com a exposição a comunidades de 

segunda categoria e que, portanto, é problematizada a partir de um lugar de 

discriminação: 

 
Não me recordo de dar muita atenção à questão de minha “identidade”, pelo menos 
do ponto de vista da nacionalidade, antes do brutal despertar de março de 1968, 
quando o meu polonesismo foi publicamente posto em dúvida. (...)  desde março de 
1968, o que todos esperavam de mim, e ainda esperam, é que eu me autodefina, e 
que eu tenha uma visão ponderada, cuidadosamente equilibrada e ardentemente 
defendida da minha identidade. Por quê? Porque, uma vez tendo sido obrigado a 
me mudar, expulso de algum lugar que pudesse passar pelo meu “habitat natural”, 
não haveria um espaço a que pudessem considerar-me ajustado, como dizem, cem 
por cento. Em todo e qualquer lugar eu estava – algumas vezes ligeiramente, outras 
ostensivamente – “deslocado”. (BAUMAN, 2005, p. 18) 
 
 

À questão da discriminação que os indivíduos dépaysés têm que lidar some-se, 

ainda, como o próprio excerto acima aponta, o sentimento de dilaceramento envolvido 

na sensação de se tornar um “deslocado”. A experiência de se ser privado de um contato 

com a terra de origem por determinado período, que faz o indivíduo, tempos depois, ser 
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considerado diferente pelos seus pares e a experiência de não se sentir completamente 

integrado a uma nova comunidade como um igual pode causar um sentimento de 

provisoriedade angustiante. Não se sentir totalmente em casa pode ter caráter de 

maldição, de turbulência, de sobreaviso. Acumulam-se e mesclam-se vivências que, em 

princípio, por serem apresentadas pelo discurso oficial como inconciliáveis, parecem 

criar aberrações, seres monstruosos.  

Tentador, ao se fazer menção a monstros, recorrer ao conhecido texto de 

Silviano Santiago, em que o crítico brasileiro analisa a ausência da figura do lobisomem 

da obra Manual de zoologia fantástica, de Jorge Luis Borges, destacando a diferença 

desse ser em relação aos outros que a obra borgeana deixa à solta no terreno discursivo. 

Explica Santiago que os monstros borgeanos resultam de uma combinação de partes de 

outros seres reais, ou seja, são produzidos por uma operação inesperada, mas cuja 

técnica é passível de ser apreendida. (SANTIAGO, 1998, p. 38) A exclusão da figura do 

lobisomem desse bestiário justificar-se-ia assim pelo caráter incontrolável de sua 

condição, produto não do desdobramento do um em dois nem do acasalamento do dois 

em um, mas resultado do “puro movimento sem direção fixa, é o movimento do devir 

outro que é dado, não como o um que é conjunção de dois, a priori morto, mas como 

‘confusión ignorante’”. (SANTIAGO, 1998, p. 38) O lobisomem é a pura 

transformação, indefinível e incontrolável.  

Voltando ao episódio relatado pelo escritor Amin Maalouf sobre o 

questionamento que lhe fazem sobre pertencimento nacional, note-se que o escritor 

registra que, ante a impossibilidade de uma resposta confortadora, sob a defesa de uma 

pertença única, resta ainda ao interlocutor uma outra tentativa de controlar a intrusão do 

“outro” nacional: a quantificação, operação que consegue reestabelecer as fronteiras 

nacionais, agora dentro do indivíduo. A pergunta que se faz, a partir do momento em 

que o escritor não consegue optar entre as duas identidades, a libanesa e a francesa, 

então se torna: “Metade francês, então, e metade libanês?”15 (MAALOUF, 1998, p. 8) 

Maalouf responde pacientemente: “A identidade não se compartimenta, ela não pode ser 

dividida nem em metades, nem em terços, nem se delimita por margens fechadas”.16 

(MAALOUF, 1998, p. 8) 

                                                
15 Do original: “Moitié français, donc, et moitié libanais?” 
16 Do original: “L’identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni par 
plages cloisonnées.” 
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Definitivamente, trata-se de uma mistura complexa, uma vez que a dupla 

pertença nacional transforma o indivíduo em um ser perigosamente enigmático aos 

olhos dos outros. Afinal, o que esperar de uma transformação inquantificável? O que 

esperar de um lobisomem? Certamente não a pureza, ou a certeza cognitiva, projetos 

utópicos de uma era – a moderna – que travou uma guerra ferrenha contra a 

ambiguidade, a opacidade, a mistura, a incongruência, a resistência à classificação, a 

desordem, o caos e a imprevisibilidade. (BAUMAN, 1999, p.23) O que se espera desse 

monstro é a própria estranheza, categoria, segundo Bauman, muito mais ameaçadora do 

que a categoria da inimizade, uma vez que contesta o poder ordenador do binarismo 

amigo/inimigo, introduzindo o exterior no interior, solapando o ordenamento espacial 

do mundo, e questionando, com sua presença histórica, a atemporalidade dos eventos 

cotidianos. (BAUMAN, 1999, p. 68-9) 

Dessa ideia de monstruosidade, no entanto, a escritora Nélida Piñon se distancia 

na obra Coração andarilho, ao relatar uma passagem, sob certo viés, similar à relatada 

por Maalouf: 

 
O e-mail, que não respeita os domingos, pergunta-me se tenho dupla nacionalidade. 
A brasileira e a espanhola. Não respondo. O passaporte brasileiro é o único que 
tenho, conquanto minha identidade seja carioca, grega, espanhola, cosmopolita, 
camponesa. Alguém que ao conviver com o verossímil induz o drama a não me ser 
estranho. Participo, pois, dos assombros ocorridos em Elsinore e no subúrbio de 
Pilar, do outro lado do túnel Rebouças. Como os demais, faço uso da coroa de 
louros e da mortalha. (PIÑON, 2009a, p. 347) 

 
 

A menção a uma dupla vinculação e a curiosidade alheia sobre o tema aproxima 

o relato de Nélida do de Maalouf. No entanto, há que se considerar os aspectos que os 

distanciam.  

Primeiramente, não se pode falar em angústia ou perplexidade nos comentários 

de Nélida. Obviamente, pois sua experiência de adesão a duas culturas (a brasileira e a 

espanhola) não é fruto de nenhuma arbitrariedade de um poder instituído, não decorre 

de experiências de guerra muito menos é consequência de um exílio incômodo 

motivado por questões econômicas.      

Decerto que a perplexidade e as agruras do movimento imigratório permeiam o 

imaginário da escritora a partir do registro pessoal da história da imigração dos avós 

para o Brasil. Inclusive, em A república dos sonhos, está lá, exaustivamente abordada, a 
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partir de vários pontos de vista, essa experiência angustiante de pertencer a duas pátrias 

e de efetivamente não pertencer a nenhuma; de se ser um expatriado, “um ressentido 

para quem o mundo divide-se eternamente em duas metades” (PIÑON, 1984, p. 339). 

Pois, se, por um lado, a terra natal passa a testá-lo por desconfiar de sua adesão a outra 

realidade nacional, por outro, a pátria que o acolhe o faz não por não prescindir de seus 

atributos morais ou pela riqueza cultural que carrega – ela o toma, metonimicamente, 

como força de trabalho. (SAYAD, 1998, p. 54-5) E força de trabalho de caráter sempre 

provisório, cabe observar, uma vez que, por mais que se prolongue esse estado 

indefinidamente (até por uma vida inteira), a existência do imigrante está atrelada a seu 

estatuto de trabalhador, donde decorre, portanto, a cruel ambiguidade de sua condição - 

tratar-se-ia de um estado provisório prolongado indefinidamente, ou de um estado 

duradouro que se gosta de viver com um sentimento de provisoriedade? (SAYAD, 

1998, p. 45)  

De fato, ao se referir à origem galega de sua grei familiar, Nélida, ao mesmo 

tempo em que fala sobre a integração dos familiares à realidade brasileira, não deixa de 

observar que diante do Brasil eles seriam “eternamente estrangeiros” (PIÑON, 2009a, p. 

179). Registra também a escritora que seus pais, com o intuito de proteger a filha de 

futuras humilhações, incentivavam que ela, já na infância, “mergulhasse na matriz 

brasileira, para não ser tida como estrangeira”. (PIÑON, 2009a, p. 55)   

Mas se Nélida não deixa de refletir sobre o duplo pertencimento enquanto 

categoria que engloba seres fronteiriços, deslocados, assombrados e cindidos, ao se 

referir à dualidade de sua própria condição nacional, a escritora sobrepõe a uma imagem 

de inferiorização uma postura de controle e autovalorização.  

No decorrer de sua escrita pessoal, a escritora postula para si várias vezes uma 

dupla vinculação: com a Espanha e com o Brasil. A Espanha seria a pátria originária, 

definida, não a partir do nascimento da autora (que se deu o Brasil), mas a partir da 

criação - primeiramente por meio do relato de familiares e depois a partir da própria 

experiência adquirida em viagem à terra dos ancestrais - de um imaginário no qual 

referências históricas e culturais, enredos familiares, imaginação e afeto foram sendo 

misturados em um mesmo caldo fumegante.  

De fato, não há como negar a profunda conexão da escritora com a Galícia. A 

notícia de um grande incêndio na aldeia de Cotobade, inclusive, dá origem a um dos 
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textos mais emocionados de Coração andarilho. Nesse texto, a ligação com o lugar da 

infância é tão intensa que terra e corpo se confundem na experiência da desvastação: “O 

fogo, que neste ano de 2006 queima Cotobade, alastra-se pelo meu corpo” (PIÑON, 

2009a, p. 220). 

A existência de tamanho elo emocional não permite que o leitor se surpreenda 

quando a escritora declara com orgulho: “Origino-me da Galícia” (PIÑON, 2008, p. 

243), ou quando atribui a essa filiação inclusive traços de seu comportamento:  

 
Como consequência, levo na alma o estigma da sobrevivência, herdado de gente 
marinheira e montanhesa. Ouço os ruídos de arautos que não enxergo, anunciando-
me que o mundo é narrável, minhas fantasias são dadivosas e convém seguir-lhe as 
pegadas. E que a imaginação, emanando dos frutos da terra, conduz-me a Ítaca, e a 
outros subúrbios da criação. (PIÑON, 2008, p. 243-4) 

 

Ao situar sua origem em espaço e tempo distantes, Nélida, além de fortalecer 

laços afetivos e enaltecer a estirpe familiar, consegue destacar, em sua própria trajetória 

pessoal, a tenacidade e o misticismo (expresso como tendência à fabulação). Isso sem 

mencionar o espírito aventureiro, que a acompanharia vida afora, segundo a escritora. 

Todavia, Nélida, em outras ocasiões, refere-se à Galícia como “terra do pai” 

(PIÑON, 2012, p. 82) ou “pátria longínqua da família” (PIÑON, 2009a, p. 86). E ainda 

alardeia sua condição de brasileira. 

Essa designação, inclusive, adquire contornos muito nítidos, devido a tudo o que 

ela arregimenta a si. A escrita de Nélida indica que não se trata simplesmente de uma 

denominação imposta. Ela foi, na verdade, pouco a pouco conquistada.  

Nélida conta que, quando pequena, acreditava que Europa era um bairro 

contíguo a Copacabana. São as dimensões da infância, plenamente ajustadas à 

percepção e ao cotidiano infantil. A pátria da infância não se pauta na abstração, frisa a 

escritora; é uma aldeia que se reduz a uma única casa, à qual se retorna para se 

descansar dos chamados do mundo. (PIÑON, 2009a, p. 58) À medida que crescia, no 

entanto, Nélida foi se familiarizando com a realidade do país. Foi entendendo que ela 

abarcava território, história, etnias, hábitos culturais e entendimentos, sobre os quais era 

possível meditar. 
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Na literatura pessoal da autora, inclusive, não faltam reflexões sobre 

colonização, mestiçagem, miséria, violência, injustiças - peculiaridades e assombros 

incrustados na história do país. E essas reflexões permitem que a escritora se posicione.    

Às vezes esse posicionamento exige que ela assuma o ônus de assumir uma parte 

da responsabilidade de uma história coletiva: “Ao longo de tal percurso, nos 

reconhecemos seres miseráveis, seres sem escrúpulos” (PIÑON, 2009a, p. 207). Outras 

vezes, a escritora se distancia, assumindo toda a sua revolta contra os “descalabros 

coletivos” que inundam a nação: “Mas por que sou obrigada a fundir as civilizações de 

que sou herdeira forçada? Acaso devo, por conta da literatura, atrair para a ribalta a 

plenitude luminosa, dramática e dolorida do Brasil?” (PIÑON, 2009a, p. 208)  

A despeito de todo assombro e momentos de dúvida em relação à transformação 

do país a partir, por exemplo, de práticas de justiça social e de moralização da política, a 

escritora insiste em afirmar que o Brasil é o seu país e que não concebe vida plena fora 

de suas fronteiras. (PIÑON, 2012a, p. 137) Morada, teto, sopa, casa da carne e do 

espírito, caixa mágica que abriga os dias, alojamento dos próprios mortos, terra onde 

brotam lembranças e palavras, o que mais Nélida poderia dizer para fazer o leitor 

compreender que nessa terra brasileira seu corpo, seu espírito e muitas memórias 

tomaram forma e encontram amparo? Desnecessário dizer mais. O que resta fazer, no 

entanto, é tentar conciliar realidade e expectativas em um discurso bem articulado.  

Um discurso que consiga dialogar com os extremos de uma terra onde brotam a 

traição, a sordidez, o pessimismo, a falta de escrúpulos, a falta de submissão à lei, a 

miséria, a banalidade, contrapondo a elas a alegria, a generosidade, a ingenuidade e a 

esperança, ou apresentando argumentos históricos que justifiquem certos 

comportamentos17 muitas vezes condenáveis e absurdos. Um discurso que também 

consiga transformar fragilidades em força. 

Tomem-se as discussões, promovida pela escritora, sobre a constituição da 

nação brasileira. Ignorar o trauma que sustenta a origem da nação está fora de propósito. 

É preciso situar esse lugar originário em um sentimento de vazio e de deslocamento 

decorrente das violências sofridas pelas civilizações autóctones e também do sentimento 

                                                
17 Boa análise do fato de os brasileiros se tocarem publicamente com frequência encontra-se na crônica 
“O afago humano”. Nela, a escritora carioca investiga a sociologia desse comportamento, na maioria das 
vezes destituído de significado afetivo, associando-o à bajulação, à troca de favores, ao rompimento de 
fronteiras rigidamente estabelecidas. (PIÑON, 1999, p. 167)  
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de perda do colonizador de sua memória tradicional, como decorrência do afastamento 

exigido pela conquista. (PIÑON, 2009a, p. 244) Nesse vazio sufocante, maldição e 

terreno do porvir, no entanto, tudo coube, desde a possibilidade do surgimento de 

“sentimentos singulares”, de “noções inaugurais” que pudessem redimir o passado 

(PIÑON, 2008, p. 245), até a exigência de se construir um vultoso repertório de 

narrações para amenizar o sentimento de perda. Como também, definitivamente, cabe, 

por exigência histórica, um diálogo constante com o Velho Mundo, especialmente com 

sua tradição cultural. 

Mas em que termos se dá esse diálogo? Nélida fala, em certa passagem de sua 

literatura pessoal, em “conciliação” para caracterizar a relação entre a cultura brasileira 

e o patrimônio cultural europeu. (PIÑON, 2011, p. 77) No entanto, em outro momento, 

ao se referir à imagem especular negativa do interlocutor estrangeiro diante do qual os 

habitantes do Novo Mundo definem o seu papel na história, a escritora fala em dois 

espaços separados por arame farpado, para ilustrar a separação existente entre ambos. 

(PIÑON, 2011, p. 16) Afinal, que imagem melhor representaria a conexão cultural entre 

o Velho e o Novo Mundo? 

Nélida investe principalmente no discurso da continuidade para defender o 

direito de os brasileiros compartilharem da tradição europeia. Continuidade como 

criação de algo inaugural, porém vinculada à ideia de substrato. Continuidade também a 

partir da noção de origem, de ancestralidade natural que pode ser rastreada na complexa 

mistura étnica que constitui o povo brasileiro e que se dá em vários níveis, em vários 

momentos históricos, uma vez que remonta para muito além das “irradiações latinas e 

ibéricas”, como Nélida faz questão de salientar: 

 
Para nossa sorte, fomos visigodos, iberos, celtas, gregos, romanos, árabes, antes de 
sermos ibero-americanos. Fomos mediterrâneos, antes de sermos atlânticos, de 
havermos cruzado as colunas de Hércules. (...) 
A história do continente induz-nos a rastrear em cada um de nós traços fenícios, 
visigodos, cartagineses, semitas. Uma argamassa étnica tão complexa que nos toca 
indagar que povo se ausentou de nossa formação. (...) (PIÑON, 2008, p. 93) 
 
(...) Em que pese a fascinante hipótese, a cultura ibérica, como a conhecemos 
agora, se reparte entre o individualismo ibérico, o estoicismo romano, as filigranas 
árabes, a teologia judaica. Culturas todas de que somos caudatários. (...) (PIÑON, 
2008, p. 99)  
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A defesa da mestiçagem, que transborda em diversos momentos da escrita 

pessoal da escritora carioca, com efeito, aponta para duas direções. Por um lado, marca 

uma diferença, já que a mistura étnica que se deu no continente americano a faria um 

microcosmo da humanidade. Por outro lado, na esteira de vários intelectuais latino-

americanos, como Alfonso Reyes, Octavio Paz e Antonio Candido, que associam a 

questão da vinculação cultural a uma continuidade natural entre ex-metrópoles e ex-

colônias, Nélida revela um afã de universalidade, reivindica uma filiação entre Novo e 

Velho Mundo, pleiteia o direito a uma cidadania universal. 

Essa aproximação do pensamento de Nélida com outros intelectuais do 

continente americano torna oportuna a lembrança de que, em seus textos, a escritora 

combina naturalmente referências à identidade nacional e referências à identidade 

continental. A designação “latino-americanos” é convocada em muitos momentos de 

seu discurso (em alternância com o termo “ibero-americanos”) e isso é feito, ressalte-se, 

visando a entender a constituição da realidade do continente americano, bem como a 

promover sua valorização.     

A complexidade e a artificialidade do conceito América Latina, por certo, pode 

ser explorada sob vários ângulos.18 Designação surgida na França como parte de uma 

estratégia do movimento panlatinista, ideologia que propunha a liderança da França em 

relação às outras nações latinas, o termo América Latina primeiramente serviu a 

interesses expansionistas franceses, marcando uma clara oposição à hegemonia inglesa 

e ao crescimento do poder norte-americano no século XIX. (FIGUEIREDO, 2010, p. 

43) Além disso, cabe notar que a articulação entre forças centrípetas e centrífugas que 

se observa sob o escopo do mesmo termo exige negociações constantes. Antonio 

Candido (1995, p. 319) em certa ocasião observou que o bloco linguístico lusitano da 

América Latina se preocupa mais com o bloco hispânico do que o contrário, enquanto 

Mario Vargas Llosa (2006, p. 206) fala em falta de comunicação cultural entre os países 

latino-americanos. Por sua vez, a situação interna de discriminação contra 

afrodescendentes e indígenas chega a ser mais incômoda. O escritor Mario Vargas Llosa 

(2006, p. 264) fala inclusive em “apartheid discreto” em referência à situação da 

população indígena no Peru. Já Walter Mignolo critica a própria noção de América 

                                                
18 A noção que se construiu de América Latina entrelaça critérios de diversas áreas do conhecimento – 
etnolinguísticos, geográfico-políticos e econômico-culturais (REIS, 2009, p. 106), sendo que vários deles 
podem ser problematizados.  
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Latina por entender que ela acaba por esconder a diferença colonial interna e por 

silenciar indígenas e afro descendentes, os quais não estariam interessados em se 

identificar com a latinidade. (MIGNOLO apud FIGUEIREDO, 2010, p.50) 

Em contrapartida, vale observar que a apropriação de tal conceito por ibero-

americanos teve e tem uma função de duplo valor. Primeiramente, é importante lembrar 

que a apropriação do conceito por hispano-americanos tem sido marcada por 

disposições políticas e de resistência. Note-se que somente em meados do século XX o 

conceito de América Latina passou a se aproximar mais do de Ibero-América do que de 

Hispano-América19, o que se deu a partir de uma disposição política de oposição ao 

Panamericanismo e ao imperialismo cultural dos Estados Unidos, bastante criticados 

por pensadores latino-americanos tais como Rodó, Manuel Bonfim e Carlos Fuentes. 

O uso do termo América Latina, em meados do século XX, portanto, marcou-se 

por uma postura ativa impulsionada por uma tentativa de aproximação que 

proporcionasse o fortalecimento dos países integrantes do bloco em questão. Essa 

conotação política foi tão determinante para o conceito no século XX que ele acabou 

por abarcar ex-colônias inglesas e holandesas do Caribe, configurando-se como uma 

visão de “América terceiro-mundista”, em oposição aos Estados Unidos e Canadá 

(COUTINHO, 2005, p. 160). 

Além disso, observa-se que a expressão América Latina deixa à mostra uma 

filiação cultural que a expressão “América do Sul”, por exemplo, não ostenta, além de 

apelar para uma realidade histórica que precede a realidade colonial. Colonizadores e 

colonizados sentam-se à mesma mesa - pais e filhos dividindo um mesmo espaço de 

referência20. Há, portanto, um quê de orgulho na declaração de pertencimento a uma 

tradição de prestígio. E, como não?, de reivindicação de direito: “Saber de onde 

procedemos é franquear o acesso a uma maneira peculiar de coletar maravilhas e 

mistérios que permeiam ambas as margens do Atlântico” (PIÑON, 2009a, p. 87-8).  

                                                
19  Lembre-se que a incorporação do Brasil à noção de América Latina não se deu logo de início. 
20 Certo é, todavia, que nesse campo semântico da genealogia, o fantasma da bastardia está sempre 
rondando, assombrando o vínculo existente entre “progenitor” e “filho”. Sendo assim, é preciso encontrar 
ângulos propícios a combater o complexo de inferioridade que permeia o universo das ex-colônias devido 
ao trauma da origem. Esse combate pode ser feito, por exemplo, a partir da investigação das causas de 
determinadas condutas sociais e de determinadas realidades locais. Muitos, inclusive, já se debruçaram 
sobre essa investigação e associaram o parasitismo, o conservadorismo, o formalismo, o caudilhismo, o 
personalismo, a separação política/vida social à gênese colonial das nações que integram a América 
Latina. A escritora Nélida Piñon é um dos que não pouparam esforços para tentar explicar 
particularidades do continente, justificando-as. 
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Inúmeras vezes, em sua literatura pessoal, Nélida se intitula andarilha e descreve 

viagens suas – principalmente à Europa. Nélida viaja, pois, fazendo o caminho contrário 

ao da viagem empreendida pelos avós, reescrevendo a travessia da colonização, e o faz 

por escolha, de forma livre. E, de certa forma, exibindo no peito uma certa vitória sobre 

o degredo a que o continente parece ter sido condenado: 

 
Cada país despejou na América um contingente faminto, abrindo espaço para os 
que viriam mais tarde. O que teria sido da Europa se não tivesse recebido de volta 
o imaginário americano, o feijão, a batata, o milho, o chocolate, os tomates deste 
sol ardente, as fantasias, as caveiras que os mexicanos cultuam? (PIÑON, 2012a, p. 
195)  
 

 

Feitiço contra o feiticeiro – a Europa passa a ser incompleta sem as maravilhas 

que a América lhe descortina. E sua história também se empobreceria sem a leitura 

especular de suas próprias utopias que a América lhe proporciona. (PIÑON, 2011, p. 

77-8) De uma forma ou outra, a América é um interlocutor com o qual a Europa pode 

dialogar sobre sua própria realidade e suas realizações. 

Mas a lição maior que o continente latino-americano parece oferecer ainda está a 

ser abordada pela escritora brasileira. Resultado de uma utopia europeia e espaço de 

porvir, uma vez que, como lembra Octavio Paz (1972, p. 17), no contexto americano, o 

nome engendrou a realidade, a América Latina tanto pode oferecer à cultura ocidental a 

perspectiva de “destruição sistemática dos conceitos de unidade e pureza” 

(SANTIAGO, 1978, p. 18), quanto, por sua abertura para a mistura racial, pode 

apresentar a identidade como algo não fechado, como algo móvel, inacabado e 

imprevisível e, principalmente, liberto de uma noção restritiva de pertencimento. A 

latinidade ibérica que sustenta a América Latina, brada Nélida aos quatro ventos, 

“professa que não habitamos formas vazias, modelos inexpressivos. Ao contrário, 

somos o gênio do Ocidente. Somos tudo que decidirmos inventar” (PIÑON, 2008, p. 

106).    

Voltando ao episódio relatado anteriormente, no qual Nélida é inquirida por e-

mail se possui dupla nacionalidade, note-se primeiramente que, ao comentar tal 

episódio, a autora embaralha diversas instâncias identitárias de forma não 

hierarquizante, ao se declarar carioca, grega, espanhola, cosmopolita e camponesa.  É 

preciso rir de uma ideia simplista de identidade que ignore a complexidade histórica e 
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cultural das civilizações e as múltiplas identificações que o indivíduo vai colecionando 

ao longo de sua vida, explica obliquamente a autora. 

Não menos importante ainda é notar que a escritora, ao contrário do 

comportamento do escritor Amin Maalouf retratado no início deste subcapítulo, não se 

exaspera tentando dar uma resposta que convença seu interlocutor. Ela simplesmente se 

dá o direito de não responder ao questionamento que lhe endereçam. E assim, acaba 

exercendo, mais uma vez, sua liberdade de ser o que quiser.   

 

 

4.2.2 A peregrina geografia 
 
Viajo o tempo todo. Dentro e fora de mim. Como exilada, 
tenho a pátria certa no coração e as outras terras na 
imaginação. A cada semana corro o risco de ser banida de 
mim mesma, mas prossigo. (Nélida Piñon) 
 
Meu Deus, como sonho com uma vida que me converta em 
heroína. (Nélida Piñon) 
 
 

“As quatro penas brancas” é um conto de Nélida Piñon, que integra a obra O 

calor das coisas (PIÑON, 2009b). Nele o tema é a amizade entre Rubem e o vendedor 

de amendoins Colombo, dois homens que percorrem bares da cidade do Rio de Janeiro 

enquanto falam sobre seus problemas cotidianos e sobre as desilusões que envenenam 

suas almas. Em determinado ponto da fala de Rubem, vem à tona uma figura feminina, 

que rende à narrativa pinoniana em torno de duas páginas. A figura é Nyoka, 

personagem de seriado exibido no cinema aos domingos e que povoava a imaginação da 

criança Rubem. Era uma heroína “de calça cáqui, botas, de punhos firmes”. (PIÑON, 

2009b, p. 39) que lutava contra os brancos que ameaçavam o solo africano e que, por 

isso, vivia muitas peripécias. A menção à personagem enriquece a narrativa ao 

funcionar como um contraponto à monotonia da vida do personagem. Sua figura, 

entretanto, assume contornos maiores quando se considera que ela aparece várias e 

várias vezes na literatura pessoal da escritora carioca.  

No livro de crônicas Até amanhã, outra vez, Nélida relata que, quando criança, 

não perdia um episódio em que Nyoka era protagonista. (PIÑON, 1999, p. 187) A 

heroína encantava a menina por sua vocação libertária e seu destemor. O personagem 
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Tarzan também a seduzira na infância, mas, esclarece Nélida, a fluência da personagem 

feminina na linguagem verbal a colocava em uma posição de superioridade em relação 

ao personagem masculino (PIÑON, 2008, p. 308). 

Nyoka divide a cena discursiva com outras figuras heroicas. Nélida cita mais de 

uma vez, em sua literatura pessoal, Winnetou (chefe apache protagonista de uma 

coleção do escritor Karl May), Ulisses, D’Artagnan, D. Quixote, Marco Pólo, Simbad e 

personagens de Monteiro Lobato. Essa valorização da imagem de personagens 

aventureiros que marcaram sua formação como leitora traz, para a vida adulta da 

escritora, a perspectiva do desejo de testar constantemente os limites do ser e de se 

comprometer com as experiências, com a intensidade que a vida tem para oferecer. De 

fato, a escritora não se cansa de declarar a sua vocação para aventuras: “Sou 

aventureira. Na cama, na mesa, na estrada. (...)” (PIÑON, 2012a, p. 98) 

Compreensível, pois, que os lugares da infância mais referenciados em sua 

literatura íntima sejam a cidade mineira de São Lourenço, a aldeia galega de Cotobade, 

o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o espaço escolar. São símbolos da exploração 

do mundo a partir da ótica infantil da garota Nélida. As viagens com a família para São 

Lourenço descortinaram para a menina aspectos desconhecidos do Brasil, 

oportunizaram-lhe noções civilizadoras, marcaram-lhe o ritmo do prazer, fomentaram-

lhe ilusões. (PIÑON, 2009a, p.60-1) Já a viagem a Cotobade assumiu ares de odisseia, 

exigindo distanciamento da origem, coragem, independência, curiosidade e inquietude e 

oferecendo em troca o desalojar de si mesma: “Expandia-me ao percorrer Cotobade” 

(PIÑON, 2009a, p. 114). As incursões freqüentes ao Teatro Municipal, por sua vez, 

propiciaram-lhe uma “liberdade sem dono” (PIÑON, 2012a, p. 86), ao ampliarem sua 

imaginação e sua sensibilidade aos dramas humanos, enquanto a escola possibilitou que 

a menina exercesse uma independência incipiente, ao interagir em uma realidade nova, 

que a proteção e as obrigações familiares não alcançavam por completo (PIÑON, 2008, 

p. 223). 

O apelo da imaginação e o alargamento da sensibilidade, todavia, estão, na 

maioria das vezes, associados ao movimento: “Ainda hoje, é a imaginação que ordena 

que viaje, saia de casa, visite o mundo. Cobra-me viagens nem sempre necessárias, 

experiências, o impulso de desbravar o conhecimento” (PIÑON, 2009a, p. 201). É assim 
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que o texto pinoniano abusa do campo semântico do deslocamento físico para tentar 

decifrar a natureza da escritora. 

Às vezes, Nélida se define como andarilha, indicando sua vocação para o 

movimento, sua inquietude, sua avidez. O caminhar sem destino, sem projeto, que 

desautomatiza o olhar, que recolhe pedaços de espaço, que desnaturaliza os lugares, 

Nélida faz dele um hábito constante. O importante é não parar, é seguir os ditames do 

acaso e permitir que o indivíduo que volta para casa não seja o mesmo que a tenha 

deixado, mesmo que isso implique o risco de o indivíduo perder-se.  

Uma vez que o “lugar” é o bem maior do sedentário, sendo para ele fundamento 

do real e centro para o qual convergem todos os caminhos, indicando uma “unidade 

primordial” (RADKOWSKI, 2002, p. 154), a postura do andarilho, ao situar o real no 

meio que circunda o ser, revela uma estesia que abraça a noção inquietante de limites 

provisórios, mas que, concomitantemente, oferece a oportunidade de o indivíduo buscar 

entrar em contato com o que lhe falta, situando sua natureza no campo da abertura, do 

porvir, da procura e do desejo (RADKOWSKI, 2002, p. 156-7). Com efeito, o “coração 

andarilho” que pulsa na literatura pessoal pinoniana intui que a identidade do sujeito 

não está presa no centro do ser, e, sim, que ela se dá na interação com o desconhecido – 

seja ele outro ser, ou seja, como o sociólogo polonês Georges-Hubert de Radkowski 

(2002, p. 155-6) enfatiza, a hereditariedade, o inconsciente, o passado, o futuro e os 

mistérios do universo. 

Além de andarilha, Nélida se intitula aventureira. Os traços que se insinuam 

através dessa denominação são a privação de um destino e o risco (note-se que a 

escritora ainda se denomina funâmbula). A incerteza é a companheira constante do 

aventureiro e exige dele audácia e grandeza, prometendo, por isso, uma eloquência 

ímpar para a vitória. À aventura, entretanto, é necessário acrescentar outros traços que 

sustentam a imagem de Nélida como itinerante. 

O último fragmento de O pão de cada dia é intitulado “A peregrina geografia” e 

começa com a frase “O ser humano é um peregrino” (PIÑON, 1997a, p.117). Usando 

sandálias, portando escassas moedas nos bolsos e palmilhando a terra sem olhar para 

trás, sem consultar o mapa, o peregrino marcha incessante e comovido em sua busca. 

(PIÑON, 1997a, p. 42) Despojado de suas vaidades e amarras e munido de sua fé no 

combate diário, apazigua sua alma a visão de Jerusalém. E o objetivo justifica o 
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deslocamento. Nélida se define como peregrina em sua literatura pessoal. Isso não 

impede, entretanto, que, em outra ocasião, ela se apresente ainda como errante, 

categoria que exprime um desenraizamento essencial, uma falta total de sentimento de 

pertença. Vestindo “rosto e passo trôpego” (PIÑON, 1997a, p. 81), sem casa que lhe dê 

sentimento de conforto e segurança, sem ponto de partida nem de chegada, perdida nas 

incertezas dos obstáculos que borram a imagem da terra prometida, a escritora proclama 

a condição humana de desterro frente a um encontro com uma Verdade.  

Em outras circunstâncias, ainda, Nélida fala a partir da perspectiva da fronteira e 

define-se como turista ou estrangeira ou imigrante. Como turista, ela se coloca na 

posição de colecionadora, visto que o turismo é uma atividade de consumo de espaço. O 

turista não tem a intenção de se estabelecer nos lugares que visita nem de se integrar, 

sendo deles, portanto, “o milagre de estar dentro e fora do lugar ao mesmo tempo” 

(BAUMAN, 1998, p. 114). Ele busca experiências e conhecimentos. Ele frui a realidade 

do “outro”, mas preserva seu lugar. A ele, portanto, cabe um certo “controle 

situacional” (BAUMAN, 1998, p. 115), decorrente da liberdade em relação aos lugares 

visitados, em relação ao trajeto efetuado e à duração da viagem. E decorrente também 

do conforto da posição de poder retornar, se for preciso ou desejável, pois, não se pode 

deixar de compreender que o turista, se é livre, o é principalmente por não ser obrigado 

a viajar o tempo todo (BAUMAN, 1998, p. 117).  

Ao se apresentar como imigrante, Nélida se situa em um lugar fronteiriço 

marcado pela “dor mutiladora da separação” em relação à terra natal (SAID, 2003, p. 

46) e pelo desconforto de se estar em um espaço como um “aspirante a residente sem 

permissão de residência” (BAUMAN, 1998, p. 92). Já ao se definir como estrangeira, a 

escritora assume a diferença e o estranhamento como marcas primeiras, a partir da qual 

deslocamentos constantes são exigidos: “Às vezes, sou estrangeira, chegada de longe. 

Vítima de um estranhamento que devo à família imigrante, de quem herdei, mesmo 

contra a vontade deles, destino errante”. (PIÑON, 2012a, p. 176) Os deslocamentos se 

impõem, diz a escritora, mesmo que para isso as fronteiras nacionais precisem ser 

ultrapassadas. 

Ademais, a própria identificação e a memória afetiva fazem com que as pátrias 

do indivíduo sejam muitas, excedendo aquela em que se nasceu. (PIÑON, 2008, p.245) 

E também a sensibilidade artística, que aproxima a escritora de realizações culturais do 
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mundo inteiro, fazendo-a declarar: “Minha pátria é a arte do outro” (PIÑON, 2008, p. 

246). 

Esse atravessar de fronteiras, todavia, não é celebrado pela escritora a partir da 

bandeira de um universalismo homogeneizador e empobrecedor. Pois a ideia de um ser 

humano universal aniquila o verdadeiro homem, que só existe em concretude imerso em 

um contexto histórico e cultural e, inclusive, justifica várias ações dos chamados “países 

civilizados” que, em defesa de ideais de civilidade e humanidade, julgam-se no direito 

de intervir nos países em que se identificariam atos de barbárie. 

Jean-Paulo Sartre, na inspirada obra A questão judaica (1995), revela sua 

desconfiança sobre essa ideia de universalismo, ao aproximar o anti-semita e o 

democrata, afirmando que ambos querem destruir o judeu, cada um de uma forma – 

enquanto o anti-semita quer destruí-lo enquanto homem para que reste apenas o judeu, o 

democrata quer destruí-lo enquanto judeu para que se conserve apenas um sujeito 

universal e abstrato, idêntico a si em todos os tempos e lugares21. (SARTRE, 1995, p. 

39) 

O universalismo que apaga as diferenças entre os seres humanos, na verdade, 

traz implícita a defesa de uma ideia de superioridade. E essa superioridade pode, 

inclusive, existir quando o discurso universalista deixa de apostar em um conjunto de 

valores para defender a permanência de um conjunto de particularismos essenciais. 

Trata-se do Orientalismo, disciplina por meio da qual a cultura europeia tentou controlar 

conceitualmente o Oriente no período do pós-Iluminismo e que, segundo defende 

Immanuel Wallerstein (2007, p. 65), foi também uma forma de universalismo no mundo 

moderno. 

O sociólogo norte-americano penetra nas estratégias discursivas usados pelo 

Ocidente para lidar com civilizações de grande vulto com as quais entrou em contato no 

século XVIII. Explica Wallerstein (2007, p. 66) que o argumento usado para justificar 

por que esse “outro” deveria se subordinar política e economicamente à Europa se 

baseou em um aspecto específico. Já que esse “outro” era potencialmente poderoso e 

sua cultura e riquezas eram notáveis, sua desqualificação se baseou em uma explicação 

                                                
21 Sartre é categórico ao refutar o ponto de vista do democrata: “O homem não existe – há judeus, 
protestantes, católicos; há franceses, ingleses, alemães; há brancos, pretos, amarelos.” (SARTRE, 1995, p, 
91) Realmente, afirmar que todos os homens são iguais não é mais do que dizer o óbvio: os homens são 
iguais em funções fisiológicas e por experimentarem uma existência compreendida entre um nascimento e 
uma morte. Para além disso, só vigoram diferenças, essas sim que definem esses homens.  
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simples – somente a civilização europeia, com raízes no mundo greco-romano, poderia 

produzir a “modernidade” (conjunto de costumes, normas e práticas surgidas no sistema 

capitalista mundial). As grandes civilizações não europeias pareciam impossibilitadas 

de alcançar, por meios próprios, portanto, a modernidade, e como essa modernidade era 

apresentada como encarnação dos verdadeiros valores universais, a inferioridade dessas 

civilizações era inegável.  

Tal desvalorização cultural dos povos não europeus a partir da defesa de uma 

ideia de modernidade determina uma configuração hierárquica que acaba sendo 

reforçada por esses próprios povos.22  A fala do escritor peruano Mario Vargas Llosa, 

reproduzida a seguir, ilustra bem essa hierarquia: 

 
Como escritor peruano, não me sinto estrangeiro na Europa. Não só porque 
participo da cultura ocidental – pela língua que falo, porque meus antigos 
ancestrais são espanhóis, porque a religião e as instituições do meu país vêm ou são 
inspiradas quase todas da Europa -, mas porque a única maneira de ser hoje um 
homem moderno é assumindo boa parte da experiência europeia. (LLOSA, 2006, 
p. 142) 
 
 

O sentido dessa modernidade é identificado por vários indicadores. Llosa fala 

em inovações tecnológicas, desenvolvimento, prosperidade, democracia, 

descentralização política e privatização da economia.  

A escritora Nélida Piñon, por sua vez, identifica, claramente, no termo, além da 

ideia de progresso tecnológico e de fugacidade, o sentido de civilidade, por oposição a 

barbárie. O fato é que também em Nélida é difícil conceber a realidade da América 

Latina unicamente a partir de seu próprio universo. A Europa é o parâmetro por meio do 

qual se julgam, duramente, os desacertos latino-americanos. E também é visto como 

centro irradiador de um estágio civilizatório ideal. 

                                                
22 O escritor francês de origem judaica e nascido na Tunísia Albert Memmi (2007, p. 183-4), por 
exemplo, ao discorrer sobre a realidade dos imigrantes magrebinos, vislumbra uma universalização do 
“melhor do Ocidente” como forma de se criar um mundo mais justo e solidário: “Pois o melhor do 
Ocidente fará necessariamente parte do patrimônio comum. O terceiro mundo não deve recusá-lo por vir 
do Ocidente. Precisa-se recusar a álgebra por ter sido transmitida pelos árabes, a imprensa por ter sido 
inventada pelos chineses? Existem conquistas comuns, definitivas, esperemos: a promoção do indivíduo 
contra o domínio excessivo dos grupos, a iniciativa, fruto da liberdade, o progresso, fruto de ambos, uma 
humanização tão extensa quanto possível das relações entre os grupos, uma igualdade de chances para as 
mulheres, o respeito pelas minorias, uma escolarização geral, uma medicalização progressiva, uma 
proporcionalidade entre os crimes e as penas; ninguém aceitará mais que os ladrões tenham as mãos 
cortadas, que sejam linchadas e apedrejadas as mulheres adúlteras. (...)”  
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Todavia, o discurso pinoniano, embora se prenda à ideia de participação dos 

países latino-americanos à modernidade europeia, abre uma brecha na concepção de 

universalismo que a Europa disseminou através do Orientalismo, ao opor a uma visão 

reificante que essencializa o “outro”, para dominá-lo, uma perspectiva que considera as 

diferenças culturais, sim, mas que se avoluma ao celebrar a alteridade que se aloja no 

cerne mesmo do grupo de referência. 

Não que a passagem da perspectiva universalizante para essa segunda se dê sem 

solavancos. As dificuldades de se relativizar a cultura do “outro” não se dissipam sem 

resistência. 

Se Montesquieu, no seu livro Cartas persas, de 1721, apresenta um viajante que, 

estando em Paris, depara-se com um questionamento de outrem sobre sua origem 

(“Como é possível ser persa?”), o diálogo que com o filósofo iluminista trava Nélida na 

obra Aprendiz de Homero mostra o difícil caminho em direção à aceitação do “outro”. 

Explica a escritora, em tal ocasião, que não é difícil entender quando Montesquieu 

“traduz a dor humana” (PIÑON, 2008, p. 249) ao questionar a possibilidade de alguém 

ser persa. Entretanto, a escritora vai além e acaba por problematizar a validade do 

questionamento em si, ao pontuar que ele expressa uma filosofia excludente que atua 

“como uma marca condenatória” a qual isola aquele que se apresenta como diferente. 

(PIÑON, 2008, p. 249) A defesa da escritora é a defesa da pluralidade cultural que 

enriquece a experiência humana: 

 
Há anos, ao admitir-me brasileira recente, além de referir-me ao fato de ser de 
família recém-chegada ao Brasil, confessava-me uma viajante panteísta, cristã, 
grega, a bater à porta de todos os templos que a credulidade humana houve por 
bem construir. Alguém que, imersa na história de outros povos, cujas matrizes 
civilizatórias são hoje sacrificadas no aras da cobiça e da arrogância ocidental, 
julga benfazejo alimentar em si mesmo o sentimento estrangeiro. Considera 
generoso avançar pelas contradições humanas para melhor entender o outro que 
há em nós e aceitar o conceito da alteridade que nos irmana com os demais. 
(PIÑON, 2008, p. 248-9) 
 
 

A visão de uma humanidade baseada na mesmidade cai por terra ao se perceber 

que o que une os seres humanos, na verdade, é somente o fato de serem regidos pelo 

“signo da perdição e da grandeza”. (PIÑON, 2008, p. 245) Para além disso, o que há são 

diferenças. Diferenças que sempre existirão e com as quais, portanto, sempre se haverá 

de lidar. Nélida explicita sua forma de enxergar essas diferenças, revelando um 
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comportamento consciente que critica a “arrogância ocidental” e ainda uma escolha 

moral, expressa através das construções “julga benfazejo” e “considera generoso”. E, ao 

defender o cultivo do sentimento de estranheza interior a todo ser humano, a escritora 

reforça uma forma produtiva de postular o respeito às dessemelhanças entre os povos.  

Pois o estrangeiro habita o ser, como tão acertadamente postulou a psicanálise, 

que, ao apresentar o inconsciente como parte integrante do psiquismo humano, situou 

definitivamente o estrangeiro no âmbito do mesmo. E, ao fazê-lo, abriu espaço para que 

a estranheza que assombra do lado de fora das fronteiras do “eu” fosse redimensionada. 

Julia Kristeva chama a atenção para o fato de Freud não ter mencionado o 

problema do estrangeiro em seu texto “Das Unheimliche”, de 1919 (no qual aborda a 

imanência de um estranhamento no familiar, índice, segundo ele, do retorno de algo 

recalcado). Kristeva interpreta essa ausência da referência ao estrangeiro como 

sintomática. Segundo ela, trata-se de uma postura ética que visaria à não reificação e à 

não fixação do estrangeiro enquanto tal e que implicaria uma política de aceitação do 

“outro” em amplo espectro, a partir do reconhecimento da perturbadora e inalienável 

alteridade psíquica que o homem carrega: “Ao cosmopolitismo estóico, à integração 

universalista religiosa, em Freud, sucede a coragem de nos dizermos desintegrados para 

não integrar os estrangeiros e muito menos persegui-los, mas para acolhê-los nessa 

aflitiva estranheza que é igualmente a deles e a nossa”. (KRISTEVA, 1994, p. 201)  

Identificada a alteridade no seio da identidade individual, a condição de 

estranhamento inerente à constituição do “eu” pode auxiliar na aceitação do “outro” em 

sua plenitude. O que não implica, entretanto, a adoção de um relativismo moral que 

negue a possibilidade de haver valores universais globais. O estranhamento a si mesmo 

que o homem carrega, na verdade, ensina que o trajeto do “eu” em direção ao “outro” é 

escorregadio e requer vigilância constante. Uma vigilância para aceitar a tensão 

existente entre a necessidade de universalizar declarações de valor particulares e a 

necessidade de defender as raízes particularistas contra declarações daqueles que 

afirmam defender valores universais, numa dialética constante e a ser constantemente 

questionada.23 (WALLERSTEIN, 2007, p. 83-4) 

                                                
23 Trata-se de uma situação tão delicada que é preciso atentar inclusive, como Bauman o faz, para a 
possibilidade de a “miscifilia” se transformar em “miscifobia”, ou seja, para a possibilidade de a 
tolerância da diferença se transformar em recusa categórica da solidariedade, de forma que “o discurso 
monológico, em vez de dar lugar a um discurso dialógico, cindir-se-á em uma série de solilóquios, com os 
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Esse equilíbrio instável que historiciza tanto o particular quanto o universal pode 

ser identificado no discurso pinoniano, que apresenta a pulsão da viagem como meio de 

testar, incansavelmente, os limites do “eu”, e de propiciar um encontro com um “outro” 

com o qual se irmana nas emoções, na “geografia dos sentimentos” (PIÑON, 2011, p. 

29).  

Essa saída de si em direção ao “outro” que, em última instância, todos são 

Nélida assume apaixonadamente, sem reserva alguma. Ela segue o chamado da 

curiosidade, da fraternidade, da admiração, do diálogo. E segue também os imperativos 

do amor, que imantam, pela força da afeição e/ou pela força da aprendizagem, o “outro” 

para dentro do “eu”, explorando a idéia de plurivocidade do ser. Essas vozes podem 

estar relacionadas à família e ao período de formação do indivíduo: “Eu sou minha mãe. 

(...) Reproduzo-lhe os gestos, as palavras, a longa aprendizagem do ser humano.” 

(PIÑON, 2009a, p.183). Podem também ser adotadas em época posterior, ditadas pelo 

afeto: “Aqui estou trazida pelo dom do afeto devoto aos Vargas Llosa, Patrícia e Mario, 

uma amizade de trinta anos. A história da minha amizade por eles é também a minha 

história. Eu sou quem eu amo.” (PIÑON, 2008, p. 255) 

Certamente a amizade é uma relação de igualdade, uma vez que ela passa pelo 

filtro da concordância ética ou por outro tipo de concordância fundamental para os que 

se envolvem como amigos e que marca na relação uma certa reflexividade do si-mesmo; 

todavia ela também se instaura no lugar da falta que faz o “eu” se movimentar em 

relação ao “outro” sendo, portanto, uma abertura à alteridade (sugerida no pensamento 

corrente de se amar o “outro” como ele é). Esse amor não conhece tempo nem limites 

nacionais. Esse amor reclama por cuidados e exige encontros, nos quais inclusive seja 

possível discutir sobre identidades culturais, mas não só. Pois ele traça uma geografia 

muito flexível e particular, que ignora definitivamente limites geográficos tradicionais. 

E, assim, Nélida é convocada mais uma vez a transitar pelo mundo; agora em busca da 

cumplicidade.    

 

 

 

 
                                                                                                                                          
falantes não mais insistindo em ser ouvidos, mas se recusando também a escutar”. (BAUMAN, 1998, p. 
103)  
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4.2.3 Sítios da imaginação e sítios da memória 

 
Minha imaginação é uma cidade no Oriente. Toda a sua 
composição de realidade no espaço tem a voluptuosidade de 
superfície de um tapete rico e mole. As tendas que 
multicoloram as suas ruas destacam-se sobre não sei que fundo 
que não é o delas como bordados de amarelo ou vermelho 
sobre cetim azul-claríssimo. Toda a história (...) dessa cidade 
voa em torno à lâmpada do meu sonho como uma borboleta 
apenas ouvida na penumbra do quarto. (Fernando Pessoa) 
 
Se habitássemos ainda nossa memória, não teríamos 
necessidade de consagrar-lhe lugares. (Pierre Nora) 
 

 

Dentre os domínios espaciais que a personagem Nélida percorre no decorrer de 

sua obra pessoal, um deles chama particularmente a atenção do leitor por Nélida a ele 

conferir dimensão de destaque na elaboração de sua imagem identitária. Trata-se de um 

domínio de desdobramentos infinitos e de apelo farto – a província da imaginação –, 

território que a escritora constantemente visita, como afirma Nélida em sua literatura 

pessoal: “Fabulo a qualquer pretexto. Até quando espalho manteiga na torrada, 

abandono a casa, a moldura do pensamento, os modismos cariocas. É fácil transferir-me 

para os confins do mundo, embora regresse à Lagoa, onde tenho motivos para viver”. 

(PIÑON, 2012a, p. 156) 

 A imaginação conduz a sombras de espaços reais reconstruídos pelo desejo, 

conduz a espaços imaginados, conduz a espaços de temporalidades outras; seu 

movimento, pois, nada mais é do que pura expansão. Pode-se pensar até que se trata da 

libertação espacial máxima do indivíduo, uma vez que proporciona uma viagem 

vertiginosa no espaço e também uma conquista espaço-temporal ilimitada.    

Esse controle espacial proporcionado pela imaginação não é o único aspecto que 

Nélida destaca nessa faculdade humana. A escritora, diversas vezes, se proclama “filha 

da imaginação”. A escritora insiste que a imaginação é sua razão de viver. E, com isso, 

ela ensina que a fabulação está na vida humana não como adorno cintilante e, sim, como 

pilastra, cimento, matéria de sustentação.  

O mundo “suplementar” forjado pela imaginação (PIÑON, 2008, p. 138), na 

verdade, sempre encharcou os poros da realidade. Todos os estágios civilizadores da 

humanidade estiveram, estão e estarão recheados do engenho imaginativo do homem. 
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(PIÑON, 2008, p. 25) Seja como forma de explicar os caminhos da existência humana, 

como forma de atribuir um caráter transcendental à existência, como forma de alargar a 

visão de mundo do homem ou ainda de possibilitar acesso a terrenos interditados pela 

própria imposição da realidade, a imaginação apresenta-se como indispensável à vida 

humana. 

Partindo desse entendimento segundo o qual a imaginação situa-se não na 

periferia, mas no centro mesmo do real, Nélida consegue tecer considerações sobre o 

papel da fabulação no universo humano, contestando compreensões dicotômicas da 

realidade.    

Em Aprendiz de Homero, por exemplo, um dos ensaios que gira em torno da 

dualidade entre realidade e imaginação concretiza-se literariamente a partir de um 

diálogo entre personagens cervantinos. No referido ensaio, já mencionado anteriormente 

nesta tese, Nélida focaliza os personagens Maritornes e Sancho Pança para promover 

considerações sobre a questão da imaginação.  

Maritornes, em princípio, ofende-se pelo fato de D. Quixote havê-la confundido 

– ela, uma mulher de índole modesta e gestos rudes - com a dama Dulcinea de Toboso. 

Sancho, por sua vez, ao ver Maritornes abalada com o episódio, empenha-se em 

assegurar à asturiana de que não havia nela qualquer semelhança com Dulcinea, e que o 

engano fora causado por um delírio de seu amo.  

Esses dois momentos do texto trazem à cena duas percepções correntes sobre o 

engenho fabulador humano que tanto o aproximam da ilusão quanto defendem seu 

parentesco com a loucura. Segundo a primeira percepção, a imaginação pode ser 

associada ao engodo e à falsa aparência, opondo-se a uma noção de Verdade. 

Maritornes se sente humilhada com a comparação feita por D. Quixote, objetando que 

ele a enganara, oferecendo-lhe uma visão não condizente com a Verdade. 

É também em relação à ideia de Verdade que a imaginação se opõe quando se 

aproxima do campo semântico da loucura. Sancho Pança interpreta prontamente o 

fantasioso universo de D. Quixote como uma pura manifestação de um indesejável 

desequilíbrio psíquico.   

O desenrolar da narrativa pinoniana, todavia, faz com que a fronteira entre 

realidade e imaginação seja flexibilizada, e que esta última seja identificada como parte 

constitutiva do real. Maritornes, em determinado momento, passa a assumir a identidade 
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de Dulcinea, visando “afugentar as deformidades da terra da Mancha” (PIÑON, 2008, p. 

21), enquanto Sancho acaba por se perguntar qual dos dois seria mais louco - D. 

Quixote, que imaginava ser quem não era, ou o próprio lacaio, que abandonara sua 

realidade camponesa para seguir os passos de seu senhor. 

É assim que o debate, no contexto acionado acima, ganha uma complexidade 

considerável. Segundo a escritora, a imaginação eleva o indivíduo em sua condição 

humana. Nélida atribui a Sancho, por exemplo, o entendimento de que a incipiente 

abertura de Maritornes à imaginação seria uma “loucura que a ia promovendo a um 

estágio superior” (PIÑON, 2008, p. 15-6). E, como não ser superior se tal abertura a 

uma “ilusória verdade” (PIÑON, 2008, p. 20) conferiria à asturiana uma dignidade que 

a sua condição de taberneira infeliz não lhe proporcionava?! 

Sim, pois o ato de imaginar pode ser, inclusive, uma forma de rebeldia em 

relação a uma realidade opressora. Trata-se de um ato mágico, iconoclasta e demiúrgico 

que subverte a trama do real a partir da vontade do indivíduo. Recusando-se a levar em 

conta as impossibilidades, as dificuldades, as distâncias, o ser humano, infante 

imperioso, ordena e os objetos do desejo obedecem, aparecendo. (SARTRE, 1948, p. 

197) E, conseguindo impor o desejo dos desvalidos ou dos seres comuns, afirma-se 

como um ato político importante: 

 
O espetáculo da ilusão é um verdadeiro espetáculo que se deve aplaudir; a ilusão 
não é algo que tenha que ser descartado, é quase uma conquista política, é a 
quimera, é um ato que consegue modificar um mundo que aparentemente se quer 
feito para os poderosos, [porém] a ilusão vem e muda todo. 24 (PIÑON, 2001) 

 

A imaginação, portanto, liberta o homem, conferindo-lhe poder. E esse poder se 

agiganta quando a ela ainda é associada a chancela da arte. Pois a expressão artística 

baseia-se fundamentalmente em postulados ilusórios, de forma que, dentro de suas 

fronteiras, uma suposta hierarquia entre realidade e ilusão perde sentido, como 

comprova o fato de que termos tais como “iludir”, “inventar”, “dissimular”, “ludibriar”, 

                                                
24 Tradução do original: “El espectáculo de la ilusión es un verdadero espectáculo que habría que 
aplaudir, la ilusión no es algo que tenga que ser descartado, es casi una conquista política, es la quimera, 
es un acto que trata de modificar un mundo que aparentemente se quiere hecho para los poderosos, [pero] 
la ilusión viene y cambia todo”. 
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“trapacear”, “simular” e “falsear”, ao serem utilizados dentro do contexto artístico, 

marcam-se positivamente, despindo-se de conotações e de sanções morais.  

Nélida, por exemplo, em várias passagens de sua obra pessoal, faz questão de 

usar a palavra “mentira” como sinônimo de “ilusão artística”: “Faz parte do meu ofício 

inventar. Mentir, sem qualquer consideração teológica”. (PIÑON, 2008, p. 81) Esse uso 

recorrente e consciente de tal vocábulo soa como uma provocação, uma vez que o 

domínio da arte ignora a desvalorização social que recai sobre a prática da imaginação e 

a elege como a realidade desejada e, por assim dizer, “oficial”.  

Assim como Nélida se compraz em problematizar a dualidade entre realidade e 

fabulação, realçando a tendência imaginativa humana, a obra pessoal da escritora 

mostra que esta também reflete sobre o imbricamento entre imaginação e memória, 

valorizando mais uma vez o ato de imaginar.  

Tanto a imaginação quanto a memória operam no plano da imagem. Na primeira 

reflexão teórica sobre o conceito de imaginação, Aristóteles define o conceito como um 

processo mental através do qual as imagens são concebidas. Explica o filósofo que a 

mente humana não consegue pensar sem imagens, sendo a imaginação, portanto, um 

procedimento intelectual que faz parte de todas as formas de pensamento. 

(ARISTÓTELES apud RICOEUR, 2007, p. 27) Naturalmente essa explicação não se 

confunde com o que se virá a denominar por imaginação criativa, todavia, já associa a 

imaginação com a formação mental de uma imagem.  

Pelo mesmo caminho segue a reflexão sobre a memória. Quando Platão discute a 

natureza mnemônica, propondo a metáfora do pedaço de cera para tentar explicar a 

relação entre o acontecimento original e a memória desse acontecimento, a ideia de 

imagem igualmente é trazida à tona, para dar conta da oposição entre a originalidade de 

um evento e a sua cópia. (PLATÃO apud RICOEUR, 2007, p. 27-8) 

Em ambos os casos, portanto, a presença da imagem apresenta-se como 

característica intrínseca de um processo mental, de forma que toda uma tradição 

filosófica posterior, que combinou o empirismo de língua inglesa com o racionalismo 

cartesiano, pôde incluir a memória no domínio da imaginação. (RICOEUR, 2007, p. 25)  

O fato de tanto a imaginação quanto a memória compartilharem o mesmo 

enigma de promoverem – em forma de imagem - a representação presente de algo 
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ausente deu margem, ao longo dos séculos, a profundos debates filosóficos que visaram 

ao estabelecimento de semelhanças e de distinções entre as noções mencionadas.  

Paul Ricoeur, em sua obra A memória, a história, o esquecimento (2007), tenta 

reconstituir alguns momentos desse debate, retomando o pensamento de alguns 

filósofos. No de Henri Bergson, por exemplo, além da distinção estabelecida entre 

“lembrança pura” e “lembrança-imagem” com vista a provar a existência de um 

fenômeno mnésico confiável, em estado puro, que se materializaria em imagem, 

Ricoeur destaca o argumento segundo o qual imaginar não é lembrar, uma vez que, se a 

lembrança tende a viver em uma imagem, a imagem só conduzirá o indivíduo ao 

passado se a origem dela estiver efetivamente no tempo pretérito. (apud RICOEUR, 

2007, p. 67-8)   

Já em relação ao entendimento de Jean-Paul Sartre sobre a separação entre 

imaginação e memória, Ricoeur destaca, primeiramente, a associação da memória com a 

percepção. Segundo Sartre, a essência de um objeto em imagem difere do tipo de 

essência de um objeto apreendido como real, ou seja, quando o indivíduo se lembra de 

algo do passado, esse “algo” não é vazio de referência; ele possuiu uma existência 

concreta localizada em um tempo já vivenciado. Mas, se Sartre defende a 

referencialidade da memória como forma de diferenciá-la da imaginação, sua 

caracterização do imaginário traz de volta à discussão um viés complicador. Quando o 

referido filósofo destaca o encantamento mobilizado pela faculdade imaginativa, a qual 

consegue “encenar” o real, acenando para uma quase-presença induzida de um objeto, 

ele abre espaço para que a imaginação se aproxime da memória por meio de sua função 

alucinatória. (SARTRE apud RICOEUR, 2007, p. 69-70) 

 E o próprio Ricoeur? Como se insere nessa discussão? A longa trajetória do 

debate filosófico que visou ao reconhecimento das especificidades que distinguiriam 

memória e imaginação torna o posicionamento de Ricoeur uma tarefa difícil, mas ele se 

empenha em cumpri-la. E sua resposta para a equação recorre à dimensão da 

intencionalidade do sujeito como forma de resolver os complicadores que ele detecta no 

discurso de outros filósofos. De acordo com Ricoeur (2007, p. 70), o que distinguiria a 

faculdade mnemônica seria uma busca de verdade condizente com a compreensão de 

que a memória se volta para eventos situados no passado. Essa, de fato, parece ser a 

dimensão mais produtiva para se abordar a problemática da distinção entre os dois 
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fenômenos mentais em questão, sem ignorar a suspeição que sempre rondará a prática 

mnemônica e sem abraçar uma dissolução de fronteiras que identificariam dois 

conceitos utilizados para dar conta de aspectos distintos da realidade humana.  

Na abordagem de Nélida sobre a problemática destacada subjazem essas 

considerações acima citadas e emergem outras, que contribuem para tornar ainda mais 

interessante a discussão sobre o assunto. 

Já se mencionou, em outro momento desta tese, que a escritora, em sua 

reconstituição autobiográfica de Coração andarilho, associa a faculdade mnemônica à 

imprecisão, à arbitrariedade, ao falseamento e à subjetividade. Nélida também explica 

que, uma vez que a memória não devolve a realidade inteira, é preciso recorrer à 

imaginação para tentar conceder a essa realidade a dimensão que ela merece: 

 
A felicidade dissolve-se no entulho das lembranças. Para trazer 
este esboço de felicidade de volta à casa, ao quarto dos nossos 
sonhos, é forçoso reinventá-la. Rastrear no refúgio de 
estalactites e estalagmites os traços vagos da memória. Nessa 
caverna, a luz é escassa, escuta-se o ininterrupto conta-gota das 
esparsas relembranças. Será água ou será vinho com que Baco 
nos quer embriagar, para tão-somente nos fazer esquecer? 
(PIÑON, 1997, p. 38) 

 

Esse talvez seja um dos aspectos que possam justificar o fato de Nélida, mais de 

uma vez em sua obra pessoal, lembrar ao leitor que Mnemósines, a deusa do Panteão 

grego associada à memória, também gerou nove filhas, as musas, entidades capazes de 

estimular a criação artística e, consequentemente, a imaginação. Mas esse apoio na 

mitologia grega serve, principalmente, como a própria escritora elucida, para enfatizar 

que a invenção, por sua vez, não prescinde da memória para se desenvolver. Note-se 

como a escritora interpreta o sentido do mito que faz com que Mnemósines ensine ao 

seu neto Orfeu o trato poético com as palavras:  

 
Junto com Orfeu, Mnemósines faz da invenção o ofício de 
transcender às linhas do horizonte. Força o enlace da memória 
com a invenção, para que se acredite na mentira e nas ilusões 
da arte, com as quais, e tão-somente, é possível narrar o 
mundo. (PIÑON, 2008, p. 132) 
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Assim como a memória requer a invenção, ela também possibilita que a ilusão 

artística ganhe sustentação e credibilidade aos olhos do expectador. Com essa 

consideração, Nélida, que se dedica a conferir lugar de destaque para a prática 

imaginativa do ser humano, eleva igualmente a memória a uma posição privilegiada 

entre os modos de conhecimento do mundo. 

Aliás, o tema “memória” é amplamente explorado, não só na literatura íntima da 

escritora, como também na sua obra ficcional. Nélida compreende que a memória funda 

o mundo, tanto o individual quanto o coletivo e, assim sendo, investigar tal fenômeno é 

indispensável para investigar a existência humana. À escritora interessa que sob a 

designação “memória” abriguem-se as noções de identidade, história coletiva, 

ancestralidade, tradições culturais, identificações grupais e resistência política. 

Significativas vezes, por exemplo, o texto da escritora se debruça sobre a “memória 

feminina”, uma instância ubíqua e arcaica a qual, devido a contingências históricas, 

elegeu o território da fantasia, do simbólico, da sutileza e da ambiguidade como 

“território da salvação” (PIÑON, 2008, p. 137) e que, a despeito de sua relevância, foi 

condenada, durante séculos, à clandestinidade.  

A importância da memória, na obra da escritora, é tão marcante que não estranha 

o esforço despendido por Nélida para tentar apreender suas características e seu papel 

na existência do ser humano. Na obra pessoal pinoniana, não é difícil rastrear esse 

esforço, que pode ser entrevisto inclusive nas metáforas convocadas pela escritora para 

definir o fenômeno mnésico.  

A escritora Nélida Piñon, por exemplo, nas primeiras páginas de sua obra 

autobiográfica Coração andarilho, compara a memória a um “armário” (PIÑON, 

2009a, p. 10), ou seja, a um espaço da intimidade pronto a acolher o passado, 

preservando-o da alteração, da desintegração e da interferência alheia. Capítulos depois, 

lança mão de uma analogia entre a memória e o “alforje” (PIÑON, 2009a, p. 63) - ao 

indivíduo interessaria  trazer as lembranças coladas ao corpo, reunidas, protegidas e ao 

alcance da mão, de forma que fosse possível levá-las a qualquer lugar e se pudesse 

alimentar delas quando necessário. Páginas adiante, a memória é comparada a um 

“terreno baldio” (PIÑON, 2009a, p. 114), revelando a amplitude do seu alcance, que 

seria capaz de abarcar inclusive “sentimentos trânsfugos e a compaixão pelo mundo” 

(PIÑON, 2009a, p. 114). 



 
 

 
 

114

A escritora carioca ainda confere concretude à memória a partir da imagem de 

paisagens naturais da aldeia onde seu pai Lino nascera e onde Nélida estivera quando 

criança: “[Eu] Conhecia cada recanto de Borela. Trilhava suas veredas outrora 

percorridas pela horda dos bárbaros que foram abandonando pegadas e memórias às 

margens do rio Almofrei, ou no alto do Pé da Múa, a fim de eu desenterrá-las no 

futuro”. (PIÑON, 2009a, p.113)  

A associação da lembrança com o processo arqueológico é muito significativa, 

pois tanto põe em relevo o valor do passado para o ser que rememora quanto mostra ser 

possível recuperá-lo (as lembranças estariam cobertas de terra, protegidas, escondidas, 

enterradas, equivocadamente mortas, em um falso sepultamento, até que algum 

indivíduo se propusesse fazê-las reviver).25 

Nessa mesma citação extraída da obra Coração andarilho, podemos encontrar um 

paralelo entre memória e “pegadas”, o qual recupera a percepção de memória enquanto 

materialização do ausente. O passado foi gravado na terra, deixou sua marca, sua 

sombra, seu fantasma, seu substituto, gerando a inevitável coexistência de 

temporalidades no tempo presente. O passado não escapou do domínio humano, é 

permitido que seja recuperado, uma vez que ele aparece “petrificado na memória” 

(PIÑON, 2009a, p. 18), a custo, inclusive, de um non sense perturbador: “A figura do 

pai, morto em 1958, surge quando menos espero. (...) Olho-o e constato que não 

envelheceu. Em contraste com seu semblante jovem, meus rictos e rugas destacam-se, 

sou mais velha que ele”. (PIÑON, 2009a, p. 129) 

A memória ainda é comparada pela escritora com “caixa”, indicando a sua 

possessão privada; com “tesouro”, devido ao seu papel na existência dos homens; com 

“espinho” e “espada”, para denotar o valor psicológico que ela carrega; com “prateleira” 

e “gaveta”, para indicar a sua compartimentalização em assuntos ou temporalidades; 

com “parede”, para mostrar seu apelo no cotidiano; com “entulho”, para indicar sua 

abundância. Já as designações “caverna”, “sombra esmaecida”, “escombros” e “areia 

movediça” são apresentadas para destacar, na memória, sua fragilidade na recuperação 
                                                
25 A analogia lembrança/trabalho de arqueologia frequentemente é acionada para representar o processo 
de recuperação memorialística. Na obra Memórias inventadas, do poeta brasileiro Manoel de Barros, 
embora o escritor questione explicitamente o aspecto veritativo da memória (como o título da obra já o 
indica), recorre-se também à referida construção metafórica, o que aponta para a percepção de que é 
possível preservar algo do passado em um lugar seguro e de uma forma segura: “Sou hoje um caçador de 
achadouros da infância. Vou meio dementado e enxada às costas a cavar no meu quintal vestígios dos 
meninos que fomos”. (BARROS, 2010, p. 67) 
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de uma época ausente, característica poeticamente expressa pela escritora no 

microfragmento “Mnemosines”, de O pão de cada dia: “A memória tem a densidade e a 

ligeireza de uma bailarina. É algo engraçado, cheio de fiapos que desobedecem ao rigor 

do tempo. É como areia movediça. A memória trai.” (PIÑON, 1997a, p. 20) 

Essa fragilidade da memória não a desabona de forma alguma aos olhos da 

escritora. Ao contrário, atua como mais um aspecto de atração para um tema que, 

juntamente com a imaginação, são tópicos de destaque na obra pinoniana. Considerando 

que a prática da imaginação, como a própria escritora faz questão de pontuar, “tida 

como assunto de pobre e de mulher, de infante e de distraídos” (PIÑON, 2012a, p. 149), 

é uma faculdade socialmente desvalorizada e que a memória, durante muito tempo, foi 

associada à esfera imaginativa devido à sua configuração imagética (RICOEUR, 2007, 

p. 25), pode-se afirmar que a escrita de Nélida faz de duas instâncias tradicionalmente 

periféricas lugares privilegiados de estruturação da existência humana e afirma, através 

delas, o domínio do indivíduo na construção de sua própria história, uma vez que tanto a 

imaginação quanto a memória passam pelo crivo da subjetividade.    

 

4.2.4 Era uma vez uma casa 
 
Para onde viajo, levo a chave da casa. (Nélida Piñon) 

 

No meio das ventanias, dos pântanos e do reino dos elementos glaciais e dos 

elementos oxidados pela força da passagem do tempo, lá está uma casa, sobrevivendo a 

todas as investidas das contingências da vida e remetendo a um tempo imemorial. Uma 

casa e seus objetos, uma casa e seus animais, uma casa e suas preciosidades culinárias, 

seus cantos, seus silêncios e sua eloquência. Uma casa que pode congregar várias 

imagens de casa nas quais o ser se abrigou durante a existência. Uma casa à qual se é 

convocado a regressar durante toda a vida, nos devaneios (BACHELARD, 2008, p. 34).  

 Na obra pessoal de Nélida Piñon, o leitor, quando menos espera, é levado a 

cruzar a soleira da porta dessa casa. De tempos em tempos, a escritora o convida a 

recorrer a um pouso reconfortante, que pode ser a casa de Vila Isabel, onde a menina 

Nélida teve suas primeiras experiências de socialização, ou que pode ser o apartamento 

na Lagoa onde atualmente mora a escritora, lugar privilegiado da manifestação das 

pequenas utopias do cotidiano e de celebrações especiais que reúnem amigos, familiares 
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e amores e cenário privilegiado para a atuação cativante e amorosa do cachorro 

Gravetinho. Casa, apartamento, não importa, o lugar a que Nélida nos conduz não se 

compõe principalmente de aspectos materiais, como as referências a lar que 

encontramos na obra pinoniana comprovam; compõe-se de funções – funções de 

habitar. É fácil, portanto, entender por que as casas da obra pessoal da autora, como 

verdadeiras casas da lembrança, são quase etéreas, desprovidas de materialidade, 

rejeitando descrições pormenorizadas; na verdade, há tempo elas se instalaram no 

íntimo do ser, que passou então a assumir papel de guardião de suas riquezas, 

protegendo-as contra a deterioração. 

 E há mesmo que proteger tais riquezas com diligência, uma vez que, como 

pontua Bachelard (2008, p. 31), o espaço da casa, como região de intimidade que é, 

inspira principalmente sentimentos topofílicos, decorrentes do fato de que a ele podem 

ser associadas lembranças de proteção, de bem-estar e de estabilidade próximas de 

valores de maternidade. A casa traz, afinal, um desdobramento da acomodação do feto 

no útero da mãe, ao propiciar inicialmente ao homem vivências de amparo que 

preparam a sua posterior saída para o mundo, bem como ao lhe dar uma noção de 

centralidade que o afasta dos perigos de dispersão com que as “tempestades do céu e da 

vida” o ameaçam. (BACHELARD, 2008, p. 26) Em concordância com esse pensamento 

está Nélida Piñon, que, em Até amanhã, outra vez, reitera a importância de um lugar de 

tranquilidade e repouso que pode ser chamado tanto de “abrigo” como de “ninho de 

águia” e “galinheiro” (PIÑON, 2009a, p. 242). 

 Além do valor de segurança que cimenta as paredes dessa casa-função, o caráter 

orgânico desse espaço também contribui para a atração que a casa exerce sobre o ser 

humano. Primeiramente, é preciso lembrar que ela, pela força da co-existência, 

praticamente adquire configurações de humanidade. Pela identidade que se estabelece 

entre morador e espaço habitado, decorrente da segurança que ela oferece ao indivíduo e 

da cumplicidade que entre ambos se estabelece, a casa se apresenta como uma segunda 

pele para o homem. A casa é corpo, ensina Nélida. (PIÑON, 2012, p. 149) 

Curiosamente, essa afirmação da escritora pode transcender um sentido metafórico se 

for considerada a troca contínua existente entre ambos, a qual pode, inclusive, 

possibilitar que um se transmute no outro. No fenômeno comum de interiorização da 

casa por parte do homem e de humanização da habitação por influência desse mesmo 
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ser animado, a casa adquire ares de mistério e encantamento, inspirando um respeito 

que se devota às instâncias superiores da existência. Lindamente o escritor mineiro 

Pedro Nava registrou esse respeito, jogando um foco de luz nos fantasmas humanos que 

amorosamente assombram qualquer casa, inclusive as que não estão mais habitadas: 

 
Ah! longe de mim maldizer de minha casa. Estou impregnado de suas paredes do 
seu ar do mesmo modo que ela o está de minha pessoa, dos desgastes do meu 
corpo cujos fragmentos ficam pulverizados nos revestimentos, no chão, no teto – 
cabelos caídos, esfoliações de pele, excretas pelo cano, ar expirado, palavras 
vivas um instante, gemidos murmúrios resmungos. (NAVA, 1981, p. 26) 
 

 Comprometida com os homens, a casa assegura que o espectro daqueles que a 

habitaram ainda se insinue metonimicamente, ao receber os restos e rastros humanos. 

Tocando os vivos com os mortos, portanto.26 E com isso, ela adquire alma, “arfa, 

suspira, arfa, reclama” e humaniza-se a ponto de até desobedecer ao seu dono, aspirando 

a ser “um palácio cujo candelabro é de luz eterna”, espaço de sonho onde “não haveria 

lugar para despedidas” (PIÑON, 1999, p. 179).   

 Os objetos que a casa protege e, orgulhosa, exibe como troféus também 

contribuem para que se ouçam os batimentos de um coração que pulsa. “Rubrica 

estética e afetiva que o dono leva nas costas” (PIÑON, 1999, p. 19), os objetos que 

povoam a casa trazem em si acúmulos de memórias, conferindo à casa vida por meio de 

um poderoso adensamento de subjetividade, de sacralidade e de narratividade. Como 

não atribuir a eles, portanto, uma aura mágica? E como não sofrer ao imaginá-los órfãos 

e despojados de sua alma humana? 
 
O que falará mais dos mortos que seus pertences abandonados? Já não tendo 
quem os aprecie, quem lhes encaminhe um olhar amoroso. Cada peça agora 
perdendo sua linguagem original. Já não podendo defender a presença do finado, 
que começa a esfumar. Ou conclamar que não o esqueçam. (PIÑON, 1999, p. 20) 

  

                                                
26 A ideia que esta frase contém bem como a irretocabilidade de sua construção formal justificam a 
transcrição idêntica à tradução do original. Trata-se de uma expressão utilizada por Peter Stallybrass na 
obra O casaco de Marx; roupas, memória, dor, para definir em que consistiria o sentido mágico das 
roupas. Explica Stallybrass (2012, p. 7-38) que a roupa recebe o corpo do homem, o seu cheiro, o seu 
suor, e até se molda ao corpo do ser que a ela recorre para proteger-se da nudez. Além disso, ela, ao 
contrário da joia, não ridiculariza a mortalidade do homem; na verdade solidariza-se com ela, ao 
deteriorar-se com o passar do tempo. Tal como a roupa, a casa 
insinua a presença do ser ausente através dos indícios de materialidade que ela conserva. Tal como a 
roupa, a casa é solidária a quem a habita, abrindo portas e janelas ao passar do tempo: “Para isto basta que 
observem suas paredes descascadas” (PIÑON, 1999, p. 180).      
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 Essa mesma casa em que encontram pouso esses objetos tão valiosos ao ser que 

a habita também possui o encantamento de, contrariando as dimensões do menor e do 

maior, ser capaz de representar todo um mundo a ela exterior. E não seria a casa um 

verdadeiro microcosmo? 

 No atraente reduto da cozinha, por exemplo, com os feitiços culinários que saem 

das mãos das cozinheiras, é possível, por exemplo, entrar em contato com outras 

identidades culturais, uma vez que inegavelmente a comida “auxilia na intermediação 

entre culturas diferentes, abrindo os sistemas culinários a todas as formas de invenções, 

cruzamentos e contaminações” (MONTANARI, 2009, p. 11). Nas cozinhas das casas de 

Nélida, o polvo ibérico, o bacalhau, a farofa de miúdos, o croquete, a empada de 

galinha, a goiabada, o arroz com o feijão-preto, o cafezinho, o pão-de-queijo, o queijo-

de-minas, a esfiha dividiram e ainda dividem o mesmo espaço que os integra a todos a 

uma mesma realidade, tornando a ideia de origem impertinente e a ideia de origem pura 

completamente improvável. 

 Essa abertura para o mundo que a casa sugere certamente faz com que se 

desconfie de uma perspectiva simplista que trate da interioridade representada pela casa 

e a exterioridade associada ao mundo em termos de oposição. Na verdade, trata-se de 

uma relação que desdenha de uma noção cartesiana da realidade. 

 Em alguns momentos do relato de si pinoniano, parece que se vai estabelecer 

uma dicotomia interior/exterior baseada unicamente em noções de confinamento e 

liberdade. Principalmente quando a criança Nélida é chamada à cena discursiva, o 

espaço do exterior é apreciado como espaço de ampliação da existência do ser, 

contraposto à visão de “domesticação do cotidiano” imposta pelos “grilhões modestos 

do lar” (PIÑON, 2008, p. 312). Não raro, o leitor se depara com a afirmação de que é 

necessário “desconfiar do aconchego do lar” (PIÑON, 2008, p. 309). Ignorar o mundo 

que excede a casa pode representar acomodação e falta de desejo de experimentar as 

oportunidades que a vida oferece de se testar, de se construir o ser em um desafiador e 

constante encontro entre o conhecido e o desconhecido. E Nélida declara que é preciso 

querer o contrário, que é preciso ultrapassar as “paredes estreitas do lar e do quintal” 

(PIÑON, 2012a, p. 38). Afinal, completa a escritora, “o lar aquece, mas não tem 

eloquência. Por princípio é um lugar acanhado, sem a transcendência dos grandes 

feitos”. (PIÑON, 1999, p. 41)  
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Na passagem a seguir, extraída de O pão de cada dia, a casa é abordada sob o 

campo semântico do confinamento involuntário. Nélida fala em “aprisionam” e “fugas”, 

marcando a impossibilidade de se cumprirem as determinações do desejo do indivíduo: 

 
A mãe insinua existir [sic] fora da casa as delícias de uma outra casa. Com que 
doces, afagos e reprimendas, ela faz crer ao filho que lhe cabe arrancar à força de 
suas mãos as chaves que o aprisionam. O filho consome anos preso à ilusão de 
fugir de casa. Contudo, ao olhar para a mãe, ele sabe que ela lhe passa a senha das 
fugas, da obrigação de ser aventureiro. (PIÑON, 1997a, p. 31) 

 

 O trecho em questão informa que o filho não abandona a ideia de explorar o 

espaço do desconhecido que seus olhos não alcançam, o qual pode ser abrigo e um 

território de prazer. A mãe, por sua vez, com sua sabedoria, indica que o desejo do filho 

é legítimo, embora lhe falte o impulso para seguir o caminho de uma felicidade mais 

plena.   

Saiba-se que o trecho acima foi retomado praticamente da mesma forma anos 

depois, em Coração andarilho. As alterações que foram feitas dizem respeito a detalhes 

do comportamento da mãe em relação ao filho e ao fato de, no livro de 1997, fazer-se 

referência ao “filho”, enquanto a obra de 2009 assume o caráter autobiográfico da 

passagem, referindo-se à “filha”. Além disso, a segunda obra elucida a natureza das 

amarras que fixam o indivíduo no espaço interno da casa. Reescreve Nélida, em 

Coração andarilho: “(...) [a mãe] fazia-me crer que cabia à filha arrancar à força das 

mãos maternas as chaves que aprisionam os que estão sob o regime do amor” (PIÑON, 

2009a, p. 205). É o sentimento amoroso, portanto, que impediria a saída da filha, 

explica a escritora.    

 Não admira, considerando as palavras acima, que Nélida recorra ao conto de 

fadas de João e Maria mais de uma vez em sua escrita pessoal. A angústia que se encena 

nesse conto, é possível relacioná-la à relação entre Nélida e a casa dos pais.  

 Marilena Chauí, em Repressão sexual: essa nossa (des)conhecida, divide os 

contos de fada em duas categorias: aqueles em que a personagem retorna à casa, após 

ter se aventurado (os “contos de retorno”), e aqueles em que se assegura que é 

necessário e desejável partir, rompendo as amarras com o núcleo familiar (os “contos de 

partida”). (CHAUÍ, 1984, p. 33-4) A filósofa classifica o conto de João e Maria como 

um conto de retorno, tipo de conto no qual a sexualidade aparece em formas disfarçadas 
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de genitalidade, por dever ser evitada, uma vez que a criança não está pronta para ela. 

(CHAUÍ, 1984, p. 34) 

 Já Bruno Bettelheim, em A psicanálise dos contos de fadas, destaca no conto 

citado a resistência da criança em se distanciar dos pais (principalmente da mãe), 

quando chegam os primeiros momentos de encarar, por si mesma, o mundo, com seus 

perigos e desafios. Os rastros representados pelas pedras ou pelo miolo de pão jogado 

para marcar o caminho de volta para casa, nesse sentido, podem representar essa 

necessidade de segurança representada pela volta ao domínio familiar e, de certa forma, 

uma resistência a uma mudança para um nível de maior independência e maturidade 

psicológica, começo de uma preparação para um posterior ingresso na adolescência. 

(BETTELHEIM, 1980, p. 196-7) 

 Apesar da forte ligação emocional com a mãe, em certo momento Nélida ouve o 

chamado da independência e da aventura e toma em suas mãos as chaves do próprio 

destino, rompendo, definitivamente com a imagem de casa como cerceadora do 

indivíduo. Aliás, a grande contestação que a escritora faz ao espaço da casa dirige-se 

não à casa em si, mas à prisão em que ela se tornou em vários momentos históricos para 

as mulheres. Sob essa perspectiva histórica, a casa, geografia limitada da mulher, 

converteu-se em sinônimo de degredo, de gaiola, de confinamento e de restrição. De 

asfixia, por assim dizer. E a associação entre a figura da mulher e o espaço do lar criou 

marcas que séculos depois ainda podem ser observadas no comportamento feminino. 

 Na obra Até amanhã, outra vez, o leitor encontra uma crônica muito interessante 

sobre o fato de estar a experiência feminina visceralmente associada ao espaço do lar. 

No referido texto, a escritora carioca analisa a bolsa feminina como uma extensão do lar 

da mulher. Explica a autora que o homem consegue ir à rua portando nos bolsos apenas 

o cartão de crédito, a carteira de identidade, o chaveiro, símbolos masculinos que, em 

sua concisão, indicam que a simples presença física do homem já é suficiente para 

sugerir um universo de vitória, dispensando maiores apresentações. A mulher, ao 

contrário, carrega sua casa portátil, território do excesso, como forma de reproduzir 

simbolicamente o próprio cotidiano do lar e de reestabelecer, no espaço do exterior, a 

proteção do espaço da casa. (PIÑON, 1999, p. 123-4) 

 
E acaso deveria ser diferente? Como poderia a mulher, encerrada há séculos no 
aquecido serralho da casa, guardiã eterna dos objetos familiares, nos quais 
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imprimiu a marca da frustração e do sonho, enfrentar a vida de frente, 
prescindindo justo daqueles elementos que fazem parte de sua memória ancestral, 
de sua profunda razão de ser? (PIÑON, 1999, 124) 

 

Entretanto, reduzir o sentido do espaço do lar a partir de uma associação entre 

casa e privação de grandiosidade e entre mundo e imensidão seria uma abordagem 

reducionista.27 A própria Nélida argumenta que o espaço limitado da mulher durante 

séculos favoreceu imensamente sua capacidade de fabulação. Em qualquer 

circunstância, aliás, o espaço da casa já indicia uma noção de amplitude, ao propiciar 

um recanto ideal para viagens do pensamento.  

Na obra A poética do espaço, Gaston Bachelard contesta a oposição entre casa e 

mundo, identificando valores de imensidão no âmbito do próprio espaço do interior. É 

no espaço da tranquilidade, esclarece Bachelard, que as paixões são alimentadas e que a 

imensidão é sugerida em sonhos. O benefício mais precioso da casa, completa o 

filósofo, seria abrigar o devaneio, permitir que o homem sonhe em paz. 

(BACHELARD, 2008, p. 26) 

Mais do que valores de proteção, a casa natal fermenta valores de tédio e de 

solidão. (BACHELARD, 2008, p. 35) E esses valores se convertem em positividade ao 

se mostrarem terreno fértil para o desenvolvimento da imaginação e dos sonhos. E 

também da paixão, como observa Bachelard (2008, p. 28): “Na verdade, as paixões 

cozinham e recozinham na solidão. É na solidão que o ser de paixão prepara suas 

explosões ou seus feitos.”   

Nas casas de Nélida, há destaque para redutos de isolamento que convidam ao 

devaneio ou ao alargamento dos horizontes domésticos. No jardim da casa de Botafogo, 

a criança Nélida se instalava no alto de uma mangueira e lá ficava, durante horas, a ler e 

a deixar a imaginação transbordar. Outras vezes, a menina armava no quintal da mesma 

casa uma tenda de lençóis, onde, apesar da escassa luz, lia e desenvolvia o gosto pela 

fabulação. (PIÑON, 2008, p. 207)   

A casa abrigaria a potencialidade do mundo, não se opondo a ele, portanto: “O 

espaço convida à ação e antes da ação a imaginação transborda.” (BACHELARD, 2008, 

                                                
27 Na obra Até amanhã, outra vez, Nélida defende a reapropriação pela mulher, na época contemporânea, 
do espaço da casa, que lhe foi extorquido a partir de um cenário histórico de desvalorização social. A 
mulher, explica a escritora, será beneficiada se conseguir retomar esse espaço privilegiado de conciliação, 
de memória, de afetividade, com a condição, entretanto, de que ele “não lhe ofenda o talento, não lese os 
seus direitos, não a tutele, não a humilhe intelectualmente” (PIÑON, 1999, p. 217). 
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p. 31). Ela oferece ao indivíduo um centramento necessário para que a imensidão que o 

habita possa acordar e enfim estimular e ser estimulada pelo espaço do exterior. Espaço 

interior e exterior se revelam consoantes, estando “sempre prontos a inverter-se, a trocar 

sua hostilidade” (BACHELARD, 2008, p. 221). 

Uma vez que a casa pode atuar como cúmplice do mundo, não surpreende tanto 

o discurso de certa forma dissonante que aparece na última obra de Nélida, Livro das 

horas. A casa recebe destaque particular nessa obra, a ponto de a escritora declarar: “A 

casa está onde me encontro. Reitero meu amor por ela. Ela vive tanto quanto eu.” 

(PIÑON, 2012a, p. 127). 

Entende-se que a impossibilidade, determinada pela idade, de manter o mesmo 

ritmo de vida de antes, explique a referência mais enfática ao espaço da casa. Todavia, a 

escritora vai além e, em determinados momentos, dá a entender que as viagens que 

ainda realiza adiam uma volta mais do que desejada à casa, lugar, segundo Nélida, onde 

ela mais gosta de estar. (PIÑON, 2012a, p.204) 

Essa ideia de separação entre casa e mundo dissolve-se, entretanto, quando a 

escritora esclarece que a casa pode, sim, conter o mundo. Bachelard já declarou (2009, 

p. 221) que “o ser é sucessivamente condensação que se dispersa explodindo e dispersão 

que reflui para um centro”. E a casa tem o poder de agrupar essas duas tendências do 

ser. 

Na casa, não se exige que se cessem as viagens. Ao contrário, o indivíduo 

continua a se mover por certos universos: “Ando pela casa, passo em revista os objetos, 

os papéis, as comidas” (PIÑON, 2012a, p. 126). Principalmente o universo da 

imaginação e da criação é estimulado, oferecendo sempre uma perspectiva de 

amplitude: “Mas, por onde ande na casa, visito o mundo. O caráter narrativo da vida 

ocupa-me o pensamento.” (PIÑON, 2012a, p. 204) É no silêncio do lar, ainda, que se 

ouvem com mais clareza os apelos das vozes do passado, exigindo que se façam viagens 

no tempo, viagens pela memória, as quais confortam o indivíduos ao reforçarem uma 

noção de origem e de estabilidade.       

 Mas o sentido da casa na obra da escritora ainda não se esgotou se não se falar 

na capacidade de tal espaço em condensar e defender a intimidade. É sua função 

também proteger o indivíduo dos olhares indiscretos e guardar segredos. O lar também 

é toca. Ele garante ao homem “a intimidade amorosa, a exaltação dos sentidos, o calor 
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que emana das entranhas dos seus tijolos” (PIÑON, 1999, p. 180). E ele também é 

solidário ao homem em suas misérias e em suas desavenças com o mundo: 

 
[A casa] impede que o vento despótico disperse os haveres da família. Esconde a 
miséria, a humilhação diária, a mesa pobre. Abençoa o homem com a fechadura 
da qual pende, modesta, a trêmula chave. Tranca a porta, não deixa que a cobiça 
alheia, a intriga malsã dos vizinhos, os arbítrios dos bárbaros invada o refúgio que 
se designa de lar. (PINON, 1999, p. 180)  

 

O lar pode assumir sentido de trincheira? Nélida declara que sim. (PIÑON, 

2012a, p. 205) E lhe destaca mais esse valor de defesa do espaço íntimo, valor que a 

escritora preza, sem dúvida, como as análises a seguir podem comprovar. 

 

 

4.2.5 O espaço privado, a palavra ausente e a palavra muda 

 

A viagem é longa e não faz falta que eu lhes diga como 
começou. Afinal, os percalços de qualquer trajetória humana 
fazem parte de um enredo eminentemente secreto. De uma 
experiência pronta a desfazer-se ou a naufragar no anonimato – 
sem a luminosa proteção da fina tessitura da arte. 
Para anunciar os vestígios, pois, de uma vida, (...) há que 
harmonizá-los com a vertigem da arte narrativa, que tem 
recursos suficientes para revelar os traços biográficos sem 
apagá-los ou banalizá-los. (...)  (Nélida Piñon) 
 

 

 Hannah Arendt, A condição humana (2010), aborda a distinção existente na 

Grécia antiga entre a esfera pública e a privada a partir das noções de necessidade e de 

liberdade. De acordo com a filósofa, na pólis grega, o domínio privado se definia a 

partir da sobrevivência biológica ou da produção técnica no âmbito familiar, enquanto o 

domínio público estava ligado à ação política, concretizada a partir do discurso e da 

participação direta na ágora sobre assuntos da coletividade. (ARENDT, 2010, p. 36-7) 

 Essa configuração das esferas pública e privada - que se estendeu, embora de 

forma enfraquecida e com alterações, na Idade Média - é anulada, entretanto, na 

moderna concepção de sociedade. Em uma nova articulação entre ambas as esferas, o 

público aglutinou dois registros anteriormente distintos - o social e o político - enquanto 
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o privado se distanciou do processo de produção, deslocando-se em direção à esfera do 

doméstico e do íntimo.  (ARENDT, 2010, p. 47) 

 Mas se, no Iluminismo, houve um equilíbrio entre as dimensões pública e 

privada, no século XIX, concretiza-se uma “idade de ouro do privado” (PERROT, p. 

1991, p. 10), na qual a sociedade civil, o privado, o íntimo e o individual se cruzam em 

um mesmo plano. Para essa culminância, foi decisivo o papel da Revolução Francesa, 

que, se, a um curto prazo, implicou a invasão do espírito público nos domínios privados 

do indivíduo (seja no domínio do vestuário, da decoração dos interiores das habitações, 

da secularização do casamento, da instituição do divórcio, dentre outros), a longo prazo, 

acentuou a distinção entre o público e o privado, valorizou a família, proclamou os 

direitos dos indivíduos e diferenciou os papéis sexuais, segregando tarefas. (PERROT, 

1991, p. 17) 

 Além dessas características impulsionadas pela Revolução, a vida privada 

passou a ser definida por muros. Esse encerramento se deu em recortes realizados no 

espaço público, tais como clubes, gabinetes, câmaras, camarotes, cafés, bares e bistrôs, 

mas, principalmente, se concentrou no espaço do domicílio, “fundamento material da 

família e pilar da ordem social” (PERROT, 1991, p. 307). 

 A casa, possessão particular e domínio da inviolabilidade, segundo lei de 1792, 

conseguiu assegurar ao indivíduo um espaço de dignidade e de liberdade com relação ao 

próprio corpo. (CORBIN, 1991, p. 415) Em decorrência disso, coadunou-se, como 

nenhum outro espaço, com um senso de individualidade corporal em ascensão. 

(PERROT, 1991, p. 319) Ela serviu de terreno propício para que se fortalecesse o 

sentimento de identidade individual, convertido, tempos depois, em um dos traços 

típicos do mundo Ocidental. Afinal, o espaço da casa burguesa28 possibilitou que se 

capitalizasse a memória privada, através da coleção de relíquias e da confecção de 

diários íntimos, que proporcionaram uma “disciplina de interiorização”29 (CORBIN, 

                                                
28 É necessário destacar que a vida privada, além de ser uma realidade histórica que varia em conteúdo, é 
uma realidade relacional (público/privado) que varia em abrangência. Quando se fala, por exemplo, em 
distinção entre vida privada e vida pública no final do século XIX, deve-se observar que, embora para a 
burguesia da Belle Époque houvesse uma clara distinção entre ambos os domínios, em outros meios 
sociais, as condições de vida não permitiam que as classes trabalhadoras diferenciassem tão prontamente 
o público do privado, sendo a rua um prolongamento da casa. (PROST, 1992, p. 16)  
29 Alain Corbin informa que, em grande parte das vezes, a tarefa de fazer registros em um diário íntimo é 
fomentada por uma discriminação de gênero, aliada a uma restrição espacial: “São numerosas as mulheres 
às quais o código das conveniências proíbe a publicação e que suprem graças ao diário sua necessidade, 
quando não sua fúria, de escrever”. (CORBIN, 1991, p. 458) 
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1991, p. 457). Permitiu também, dentre vários outros aspectos, que se delineasse uma 

privatização extrema do espaço, representada pelo quarto individual: 

 
No seio da pequena burguesia, pelo menos, avança o quarto individual, objeto da 
solicitude dos higienistas que ditam os volumes, aconselham a eliminação das 
domésticas e da roupa de cama suja. O quarto de uma moça, transformado em 
templo de sua vida privada, enche-se de símbolos, confunde-se com a 
personalidade da ocupante, prova sua autonomia. (CORBIN, 1991, p. 440)  

 

Tamanha a sua identificação com o indivíduo que a habita, a casa burguesa 

assume funções que até hoje são requeridas. A literatura pessoal de Nélida Piñon, por 

exemplo, destaca, na identidade da casa, a expressão da subjetividade do indivíduo. 

Também leva o leitor a perceber a prática da interiorização cultivada pela escritora no 

lar por meio do hábito da leitura, da escrita e da apreciação musical. Até mesmo a 

imagem, na casa, da figura do animal de estimação frequenta a literatura pessoal 

pinoniana - a relação de afeição entre Nélida e Gravetinho reproduz uma conduta do 

domínio do privado já em pleno funcionamento no alvorecer do século XIX (CORBIN, 

1991, p. 482).  

Além disso, a defesa da intimidade e da liberdade não deve ser desconsiderada 

da abordagem pinoniana. Bendito espaço – provavelmente uma casa - que protege o 

indivíduo de olhares famintos e indiscretos! 

  
(...) Olho pela janela os seres caminhando, apressados, pela calçada da Lagoa. (...) 
Outrora amei alguma destas criaturas, tinham nomes que repetia na penumbra da 
cama. (...) (PIÑON, 2009a, p. 144) 
 
Com que gozo, ao longo dos anos, pulei a cerca para entrar no quarto alheio que 
deixou a porta aberta pensando em mim na língua comum. Quando nos 
confidenciávamos fingindo que comprometiam o futuro em nome do amor. 
(PIÑON, 2012a, p. 74) 

      

 Penumbra e espaço protegido por barreiras físicas, a casa é discreta em relação a 

intimidades e segredos. Ele defende interesses do homem, sendo cúmplice e guardiã dos 

desejos daquele que a habita. 

Além disso, a casa burguesa reforça a percepção ontológica de um ser cada vez 

mais atraído por uma ideia de individualidade. A casa dá ao homem constantes lições de 

distinção, inclusive ao oferecer a ele, através de um objeto, o espelho, a possibilidade de 
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uma contemplação excessiva da própria imagem. (CORBIN, 1991, p. 423) Mas seria só 

essa a função dos espelhos que ornam as residências? 

Nas paredes das casas da literatura pessoal pinoniana, pendem vários desses 

objetos, através dos quais o leitor pode contemplar imagens de um corpo. Às vezes são 

imagens generosas, robustas; às vezes deve o leitor contentar-se com uma silhueta de 

um corpo, outras vezes com retalhos dele e, em outras ocasiões ainda, é a sugestão de 

um volume, de beleza ou de vigor que são oferecidas ao apreciador da literatura de 

Nélida. São imagens decerto hipnotizantes, uma vez que a protagonista das obras é 

imantada por elas e se queda de pé, em frente à superfície especular, mesmo quando as 

imagens anunciam algum tipo de estranhamento.  

 Estaria no palimpsesto entre imagem da memória e imagem que se vê a atração 

que a imagem especular exerce? Certamente, uma vez que a consulta a tal objeto 

oracular fala tanto do passado e do presente quanto levanta os véus que embaçam a 

visão do futuro. O espelho não deixa de dizer a verdade, por mais que se queira negar. E 

ele confirma à escritora que ela não conseguiu burlar a passagem do tempo, de forma 

que ela é obrigada, mais de uma vez, a reconhecer que envelheceu. 

 Todavia, a imagem corpórea que atrai o olhar inquiridor da escritora revela algo 

mais. Revela o objeto mais básico de controle do indivíduo, o formato que se ocupa na 

inteireza, a matéria viva que se atrela a certas experiências, enfim, a possessão 

inalienável do ser humano. Explica Nélida que seu corpo equivale à densidade de sua 

alma, sendo cenário perfeito de suas idiossincrasias. (PIÑON, 2009a, p. 288) Assim, 

continua a escritora, cumpre banhá-lo, perfumá-lo, alimentá-lo com as iguarias mais 

apetitosas, assegurar-lhe conforto, acariciá-lo com seda, valorizar seus atributos de 

carne. Uma carne que é o único objeto sobre o qual o homem reina imediatamente: 
 
Olhando o espelho, arranco as provas de que existo, esbarro na realidade. Vigilante, 
não vou além dos meus ossos. E, embora tenha engordado, o peso excedente não 
forma um volume autônomo. Não está fora de mim, continua meu, de minha 
propriedade. Eu ocupo meu corpo por inteiro. (PIÑON, 2009a, p. 286) 
 
 

O excerto acima permite fazer uma leitura do corpo como espaço. Curiosamente, 

trata-se de um espaço que organiza todos os outros ao seu redor. O geógrafo Yi-fu Tuan 

explica que em todos os lugares as pessoas tendem a estruturar o espaço a partir de seus 
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próprios corpos, atribuindo valores decrescentes às zonas circundantes. (TUAN, 1980, 

p. 30)  

Além disso, o espaço que é o corpo possui suas fronteiras. Ou melhor, possui 

suas paredes. (PIÑON, 2012a, p. 145) Essa unicidade constitutiva do corpo é 

responsável por uma das estupefações mais intensas do ser humano, da qual Nélida 

compartilha, e que diz respeito à intransponível solidão entre os indivíduos: “Sou a 

única, como o vizinho é o único e o último do seu próprio ser” (PIÑON, 1999, p. 53). 

Definitivamente, as noções de corpo e identidade, assim, na literatura pinoniana, 

se misturam, representando bem a realidade do espaço privado na grande totalidade do 

século XX. Nesse século, devido a uma revolução nas condições de moradia e à 

generalização do lazer e do uso do automóvel, dentre outros fatores, os indivíduos 

conquistaram o direito de possuir uma vida privada autônoma dentro da vida privada 

doméstica, ou mesmo fora dela. (PROST, 1992, p. 76) E também passaram a cultivar 

uma outra atitude em relação ao corpo, a qual representa com clareza esse primado da 

vida privada individual.  

Roupas que acompanham as linhas corporais, cuidados higiênicos mais 

frequentes, investimento em práticas físicas regulares que revela concomitantemente 

uma preocupação com a beleza e uma celebração da instância corpórea, preocupação 

constante com a violência contra o corpo, luta contra a velhice e medo das doenças são, 

segundo Antoine Prost, facetas de uma mesma realidade que cultua o corpo como forma 

de marcar o espaço privado pessoal.30 (PROST, 1992, p. 94-107)    

O respeito que se devota ao corpo também pode decorrer do fato de que, através 

dele, o espaço psicológico da inviolabilidade tem condições de ser preservado.  Casulo, 

portanto, é esse corpo, que pode mesmo se tornar um espaço de defesa dentro do outro 

espaço de domínio íntimo que é a casa.31 

 

                                                
30 O espelho não é uma invenção novecentista, é certo. Todavia, a forma de usá-lo, no século XX, é 
bastante particular. O indivíduo não o consulta mais com o olhar de outro, para ver se os códigos de 
indumentária estão sendo seguidos; ele se olha de uma forma autocontemplativa e, muitas vezes, se olha 
completamente despido de maquiagem e de roupa. (PROST, 1992, p. 103) 
31 Informa Coração andarilho que remonta à infância da escritora essa delimitação enfática do espaço 
pessoal: “O pai já teria observado que a filha, parecida a ele em tantos aspectos, precocemente cancelara o 
acesso alheio ao seu ser íntimo, mesmo tratando-se da família. E adotara, como hábito, evitar comentários 
sobre seus acertos e malogros, com isso lutando por conservar o dom da inviolabilidade”. (PIÑON, 
2009a, p. 151)” 
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Uma reunião entre amigos em casa pode fazer com que Nélida acione esse 

espaço primeiro de privacidade que é o próprio indivíduo: 

 
Acomodados em torno da mesa, os amigos falam, disputam entre eles a palavra. 
Um não escuta o que outro diz, com é de praxe. Guardam o mistério oriundo da 
cama e do pensamento. Do sexo deles, nada sei. Ninguém, presente no jantar, se 
confidencia comigo. E nem eu com eles. Mantemos todos a nossa zona secreta 
cerrada a sete chaves.  (...) 
Porque, ao contrário do que se pensa, a intimidade empobrece o amor e o 
cotidiano. (...) (PIÑON, 2009a, p. 194) 

 

A boca é a chave desse espaço privado que o espelho revela como tal e que 

Nélida faz questão de defender: 

 
Mas, enquanto meus personagens são destituídos de pudor, e a condição da arte é 
se desnudar, eu preservo a minha intimidade, sou secreta. Abstenho-me de 
confidências. Minha odisséia é vivida no interior da casa e sujeita-se às sanções 
que eu me aplique. O meu ser profundo vive encarcerado na jaula social de cuja 
chave nem sempre disponho. Mas estou certa de que o direito à discrição 
mereceria ser cláusula pétrea na constituição brasileira. E embora arbitrar sobre o 
público seja necessário, o privado, que não infringe as leis, é um direito que 
mantém cerrado o valioso bem de cada qual. (PIÑON, 2012a, p. 98) 
 
 

Ao manifestar contrariedade ao desnudamento da própria intimidade, Nélida 

caminha na contramão de uma época histórica – a contemporânea - em que facilmente 

se aquiesce a uma “compulsão de realidade” (ARFUCH, 2010, p. 21), alimentada 

vorazmente de expressões do vivido, do autêntico e do testemunhal. (ARFUCH, 2010, 

p. 37) Mesmo sendo um indivíduo “público-privado” - expressão utilizada por Antoine 

Prost para definir a situação das pessoas cujas atividades tornam suas vidas privadas de 

interesse ao público – a autora insiste em manter certo domínio de sua biografia: 
 
Repudio o espetáculo contemporâneo que enaltece a peso de ouro a vulgaridade, 
as revelações íntimas. Não vim ao mundo para expor a natureza do meu amor e a 
quem amei. Sou zelosa guardando nomes e circunstâncias, enaltecendo a 
imorredoura liberdade. (PIÑON, 2012a, p. 89) 

 

Pode-se objetar, entretanto, que a escritora escolheu, por exemplo, em certo 

ponto de sua trajetória literária, fazer uso da autobiografia, gênero nascido na época 

moderna no âmbito do espaço privado, mas que dubiamente se alimentou de uma 

exposição pública da intimidade. Mas Nélida explica que se trata de preservar o que se 
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julga importante ser preservado, mesmo que se decida oferecer publicamente a própria 

figura e que, nessa ocasião, o ouvinte regresse a casa levando mais do que a escritora 

pretendesse ter dado:    
 
Aliás, ao palestrar em público, ganho veracidade maior que na intimidade do lar. 
Desvelo segredos, aspectos inusitados, carbonizo-me. Só não aceito que me façam 
perguntas inoportunas ou me obriguem a confessar o que é exclusivo da minha 
seara. (PIÑON, 2012, p. 44) 

 

 Um dos fragmentos que compõem o Livro das horas reproduz uma entrevista 

concedida por Nélida ao poeta Bruno Tolentino. O gênero “entrevista”, esclarece 

Leonor Arfuch, implica uma travessia inversa à do surgimento dos gêneros 

autobiográficos, uma vez que nela se parte da esfera pública em direção ao espaço 

privado. (ARFUCH, 2010, p. 152) Sob esse aspecto, pode-se especular em que âmbito 

se exerceria de forma mais contundente o poder da palavra – no âmbito do 

entrevistador, que conduz a interação verbal, ou no âmbito do entrevistado, que 

responde aos questionamentos a partir da defesa de seus próprios interesses? A 

dificuldade de se encontrar uma resposta para essa pergunta perde importância se se 

visualiza o cruzamento entre ambos os papéis em seu sentido de embate.  

 A entrevista referida na última obra de Nélida Piñon é relatada de forma a 

ressaltar sua natureza contrapontística que se configura como pugna. Os turnos 

discursivos se sucedem seguindo os passos de uma dança nervosa estruturada como um 

embate que, embora pautado na cordialidade, não deixa de ser uma disputa de forças, 

terreno de provocações, adivinhações, ambiguidades, perspicácia. Apesar de se tratar de 

um encontro entre pessoas que já se conheciam e se estimavam, Nélida fala em 

“cautela”, “cobranças”, “irritação”, “contra-ataque”, para pontuar passagens do encontro 

entre entrevistador e entrevistada. E, chegado o momento de o entrevistador tentar 

levantar o véu da intimidade, a escritora impõe suas barreiras: “Quer enveredar pela 

minha história pessoal. Cerro fileira, o meu feudo é secreto.” (PIÑON, 2012, p. 56) 

 Não ignora a escritora que defender o que se quer proteger do julgamento alheio 

nem sempre é possível. É com irrefreada impaciência que Nélida se refere a avaliações 

estéticas negativas em relação a sua produção literária:  
 
(...) Qualquer um se sente autorizado a me escrutinar, a cravar-me na cruz romana 
com espinhos em vez de pregos. A alastrar pelos corredores e pelas ruas que esta 



 
 

 
 

130

mulher, do oitavo andar, merece condenação por ousar escrever, publicar, por 
resistir a tudo após anos de provação. 
Qualquer vizinho, que reside em alguma rua que se chama Brasil, arrota um saber 
que pretende macular minha reputação de escritora, destronar-me da poltrona da 
minha sala de visita, onde leio, escuto música, cercada pelas manifestações do 
meu universo. (PIÑON, 2012a, p. 45) 

 

 Mas, se não é possível impedir a avaliação alheia sobre sua produção artística, 

Nélida não abre mão de guardar do julgamento público certos aspectos de sua vida 

pessoal: “(...) excluindo a metafísica, a visão da arte, os ditames e os deveres da minha 

cidadania, as paixões comuns a todos, sou afásica” (PIÑON, 2009a, p. 213).32 

 Para alcançar tal intento, Nélida recorre ao recorte, refúgio do não-dito que lhe 

assegura controle sobre o que quer resguardar. Mas ao mesmo tempo em que cerra 

diretamente certas portas da alma ao acesso do leitor, a escritora arrisca pisar um terreno 

escorregadio. Trata-se de um espaço liminar assentado sobre as estratégias da 

generalização, da não nomeação e da construção lacunar. Igualmente, trata-se de um 

espaço fronteiriço em que se cultivam “palavras mudas” (PIÑON, 1997a, p. 76), 

palavras de sombra que abusam da obliquidade e do excesso instaurado pelo simbólico. 

 No terreno da linguagem, astutamente, Nélida joga com o leitor. Ela abandona a 

região inacessível do segredo, mas não se entrega totalmente. A própria escritora já 

admitiu esse seu procedimento: 
 

A noção de intimidade que tenho canaliza-se para a hora de escrever. Razão 
talvez de adotar a forma elíptica, que tudo diz, quando me manifesto em público. 
A fala emerge simbólica, intensa, mas sincera. Não me constrange, é espontânea, 
protege-me do impacto grosseiro de certas revelações. (PIÑON, 2009a, p. 266)  
 

 
  E a estratégia para obter essa forma “elíptica” é recorrer à ambiguidade e ao 

excesso proporcionados pelo uso da linguagem metafórica. Paradoxalmente, é na 

abundância de sentido que move a linguagem figurada que a escritora encontra a chave 

para manter o silêncio. A potencialidade do significado muitas das vezes ensurdece e 

acena para um vazio, lugar de culto do secreto e do segredo. 

                                                
32 No artigo “Nélida Piñon: imagens de mulher, imagens de escritora”, Eurídice Figueiredo observa que a 
escritora, em Coração andarilho, não revela nenhuma experiência amorosa ou sexual. (FIGUEIREDO, 
2013, p. 143-4) Observa também que a linguagem utilizada por Nélida na mesma obra é extremamente 
pudica, como indica a expressão “manifestação própria da condição feminina” (PIÑON, apud 
FIGUEIREDO, 2013, p. 144), utilizada em referência à menstruação.    
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  Referindo-se à entrada na adolescência da menina Nélida, a escritora insinua um 

mundo de referências específicas as quais é permitido ao leitor apenas tangenciar. A 

porta se fecha, só restando ao curioso a possibilidade de olhar pelo buraco da fechadura 

e imaginar, a partir de algumas pistas:  

 
A vida, amontoado de enigmas, encarregara-me de concretizar, simbolicamente, 
sob as bênçãos de Júlio Verne, a viagem ao centro da Terra e ali encontrar 
refrigério. E, caso me enganasse com miríades de ilusões, tinha a vida inteira para 
corrigir. Afinal, ambicionava recolher frases, lendas, soçobrar em meio aos 
sargaços do coração. O resto era desvendar os segredos da existência. (PIÑON, 
2009a, p. 159) 

 

 A linguagem metafórica, quanto menos óbvia e mais exuberante se apresenta, 

mais cega, com sua cintilação, a visão do leitor. O excerto acima reproduzido, embora 

sugira e estimule inferências, é essencialmente tributário do valor do enigma, pois 

ultrapassa o âmbito da metáfora cristalizada, representando com maestria o recurso 

linguístico definido por Paul Ricoeur como “metáfora viva”. (RICOEUR, 2000)  

  Qualquer metáfora, explica o filósofo francês, possui uma natureza 

anfibiológica (dualidade de termos entre os quais se dá uma transposição de sentido), 

além de ganhar vida a partir de uma transgressão categorial. (RICOEUR, 2000, p. 34-5) 

Todavia, continua o filósofo francês, apoiando-se em uma consideração feita por 

Aristóteles em sua Poética, a metáfora bem elaborada está atrelada a uma questão de 

gênio - uma vez que não há regras para algo situado no plano da descoberta e que a 

dinâmica da metáfora depende de uma apercepção do semelhante, a força do recurso 

metafórico depende de uma apreensão original e específica, portanto, aguçada, da 

realidade. (RICOEUR, 2000, p. 39)  

Nélida possui essa apreensão dada a vitalidade de suas construções metafóricas. 

Entretanto, a violência sobre o real que qualquer metáfora instaura a partir da 

equivalência imaginativa que sustenta (RICOEUR, 2000, p. 308), em vários momentos 

da literatura pessoal da escritora atua mais como forma de suspender traços do real do 

que de subverter a cognoscência em relação a ele. Quando se acerca, por exemplo, da 

questão amorosa, o texto pessoal pinoniano se mostra mais do que receptivo para a 

construção metafórica, estratégia que certamente confere delicadeza e respeito pelo 

assunto abordado. Mas que, por outro lado, mostra que a abordagem realizada, na 
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verdade, é texto que cobre um silêncio, é tinta que encobre outro desenho, que se quer 

esconder:  

 
Não sei o que dizer, exceto que, a despeito de extrair as farpas que me doem, não 
me furto aos afetos. Não me privo de quem partilha comigo o pão de centeio, 
carícias, o mel de seus lábios. Não quero o peito inóspito, sem irrigação, sob o 
risco de tornar-me rarefeita, quando, de fato, me fortaleço com o recurso da 
emoção ao meu alcance. Graças à qual, a cada despertar, radiografo a rota do 
amor, moldo o desejo como se fora uma escultura, coleto retratos fugazes, acerco-
me de quem sou hoje. (PIÑON, 2009a, p. 248) 
  

 Se a emoção não permite que determinados assuntos sejam terminantemente 

banidos da literatura pessoal pinoniana, cabe à escritora protegê-los de uma exposição 

direta. Assim sendo, as fronteiras da região da intimidade são mais uma vez 

fortalecidas.  

 

4.3 Sobre errância, caracóis, Jasão e Ulisses, desnudamentos, poder e outros temas 
– em busca de uma dialética entre libertação e reclusão na obra pessoal pinoniana 

 
(...) Portanto, deixem-me em paz. Permitam que eu seja o que 
desejo ser. (Nélida Piñon) 

 

Como as análises anteriores demonstraram, na literatura pessoal pinoniana, a 

noção espacial emerge como noção imprescindível, além de bastante reveladora. A 

elaboração discursiva do espaço, além de situar fisicamente a personagem Nélida, 

integra a apresentação de sua identidade. Nélida se define, nas quatro obras estudadas 

nesta tese, como uma conquistadora de espaços, tanto reais quanto imaginários, 

elegendo o tema do deslocamento como um dos mais determinantes em sua escrita. 

Importância também a escritora atribui aos espaços do corpo, da casa e do país natal, 

revelando uma tendência a um centramento que sua subjetividade claramente exigiria.  

Em ambos os casos, tanto o do destaque para o deslocamento, quanto a busca de 

um espaço de origem ou de reclusão, o que fica evidente é que a apropriação espacial 

que a escrita de si pinoniana defende atua sobretudo como uma forma de afirmação 

pessoal. Nélida sabe que a conquista de espaços é uma forma de poder. Inclusive é 

bastante revelador o fato de a escritora sistematicamente recorrer, em sua obra, a termos 

de uso frequente na ciência geográfica. Nélida, por exemplo, fala em “geografia dos 
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homens” (PIÑON, 1997, p.22) e também em “geografias longínquas” (PIÑON, 2008, p. 

138), “pátria da infância” (PIÑON, 2009a, p. 58), “pátria da palavra e da emoção” 

(PIÑON, 2008, p. 246), “pátrias secretas” (PIÑON, 2008, p. 245), “geografia do amor” 

(PIÑON, 2008, p. 297), “geografia inacessível” (PIÑON, 2012, p. 64), “geografia real e 

mítica” (PIÑON, 2008, p. 64), “geografia do leito” (PIÑON, 2008, p.74), “geografia 

novelesca” (PIÑON, 2008, p. 321), “geografia do corpo” (PIÑON, 2008, p.361), 

“peregrina geografia” (PIÑON, 1997, p. 117), “geografia inconveniente” (PIÑON, 

1999, p.141), “geografia espiritual do mundo” (PIÑON, 2009a, p. 210), “geografia 

ocupada” (PIÑON, 1997, p. 33), “cartografia da vida” (PIÑON, 2012, p. 137), 

“cartografia da morte” (PIÑON, 2011, p. 17); “geografia dos sentimentos” (PIÑON, 

2011, p. 29), e “epicentro mágico e carnal” (PIÑON, 2009a, p. 142). Esse uso particular 

que a escritora faz dos termos “geografia”, “cartografia”, “pátria” e “epicentro” indica 

uma atitude de organização da realidade segundo exigências de uma ótica subjetiva; 

mas, principalmente, revela uma contestação de instâncias cristalizadas de ordenação de 

mundo.    

Nélida se apropria da esfera original de autoridade do qual esses termos retiram 

seu significado e sua sustentação para fortalecer a sua própria identidade. Ela subverte 

seus sentidos sem abandonar o lugar de poder a partir do qual eles funcionam – sugando 

sua força e desvirtuando sua referência original, ela se impõe a eles e traça sua própria 

história pessoal.     

Pois bem sabe Nélida que a ocupação do espaço atrela-se a configurações de 

poder que geram inclusive práticas segregacionistas. Ao discorrer, por exemplo, sobre a 

condição feminina da personagem bíblica Sara, esposa de Abraão, a escritora destaca, a 

partir de uma polarização do universo masculino e feminino, as limitações geográficas 

tantas vezes impostas às mulheres:  

 
Em oposição ao marido, a geografia real e mítica de Sara, limitada pela condição 
de mulher, restringia-se aos limites da tenda que se armava e desarmava-se 
segundo as leis do nomadismo e dos interesses sociais. Enquanto percorria, 
diligente, as terras do marido, seus domínios, de verdade, concentravam-se na 
tenda. (PIÑON, 2008, p. 64) 
 
 

Sabe também a escritora que, além de perceber o espaço habitado pelo ser 

humano como campo de lutas, é preciso considerar igualmente o domínio conceitual 
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oficial desse espaço como uma prática estratégica permeada de ideologias e exercício de 

poder.  

O geógrafo Milton Santos, no primeiro capítulo da obra Por uma geografia nova 

(1980), sublinha que a geografia, durante muito tempo, foi “mais uma ideologia do que 

uma filosofia” (SANTOS, 1980, p. 13) Nascida como ciência oficial, ela naturalmente 

teve dificuldades de se desvencilhar dos grandes interesses. Inicialmente, destaca 

Santos, ela se empenhou em mascarar o papel do Estado e das classes sociais na 

organização do espaço, além de ter sido utilizada como instrumento de conquista 

colonial. (SANTOS, 1980, p. 14) Já a Geografia Quantitativa, método criado a partir de 

um suporte matemático que se instalou no pós-guerra atuou como um instrumento de 

aferição e de planificação adequado às exigências de uma nova organização da 

economia capitalista baseada na noção de crescimento econômico e em um novo 

modelo de consumo. (SANTOS, 1980, p. 74-5) 

Por sua vez, o geógrafo francês Yves Lacoste, na obra A geografia: isso serve, 

em primeiro lugar, para fazer a guerra (1993), assume uma posição mais implacável 

sobre o saber geográfico em geral ao destacar seu uso com fins político-militares e com 

vista a reproduzir o espaço a partir das lutas de classes ou do controle dos cidadãos pelo 

aparelho de Estado. (LACOSTE, 1993, p. 22-3) 

Detenha-se, por alguns instantes, na ideia de carta geográfica, como convida 

Lacoste. Representação geográfica por excelência, a carta, indiscutivelmente, inscreve-

se em um certo sistema de conhecimento e propõe uma determinada imagem do mundo.  

Basta ver os mapas medievais chamados orbis terrarum (O-T) (que mostravam uma 

Terra dividida em três, com dois braços de mar em T com a Europa à esquerda, a África 

à direita e a Ásia acima, como núcleo do paraíso terrestre), ou os mapas modernos 

centralizados sobre o meridiano de Greenwich, ou, ainda, os mapas atuais centrados 

sobre a América. (JOLY, 1990, p.10) Ademais, ela possibilita um controle do espaço 

representado, sendo extremamente útil, portanto, na organização tanto militar quanto 

estatal de determinado espaço: 

 
Tal formalização do espaço, que é a carta, não é nem gratuita nem desinteressada: 
meio de dominação indispensável de domínio do espaço, a carta foi, de início 
criada por oficiais e para os oficiais. A produção de uma carta, isto é, a conversão 
de um concreto mal conhecido em uma representação abstrata, eficaz, confiável, é 
uma operação difícil, longa e onerosa, que só pode ser realizada pelo aparelho de 
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Estado e para ele. A confecção de uma carta implica num certo domínio político e 
matemático do espaço representado, e é um instrumento de poder sobre esse espaço 
e sobre as pessoas que ali vivem. (LACOSTE, 1993, p. 23)33 
 
 

Essas observações tornam mais curioso o empréstimo de termos da ciência 

geográfica nas quatro obras pinonianas em estudo. Nélida não é econômica, em tais 

obras, no uso dos termos “geografia”, “cartografia”, “mapa” e “epicentro”. Eles 

impõem-se, nas obras, confiantes de si mesmos, fortes e não menos intrigantes. E 

revelam.   

Tendo por base a percepção de que nesses termos reverberam ecos de poderes 

instituídos que ambicionam controlar e dominar os espaços terrestres, pode-se dizer que 

a escrita pinoniana se apropria desses termos, quebrando-lhes o apelo de uma pretensão 

cientificista carregada de cargas ideológicas.  

Para se referir a esse universo de poder, Nélida fala, sim, em “geografia dos 

homens” (PIÑON, 1997, p. 22) No entanto, a essa geografia - ligada à geopolítica, 

como faz questão de lembrar a escritora - Nélida opõe frescos e particulares usos de 

termos de uso do saber geográfico, esvaziando-os de seus sentidos convencionais 

restritivos para, de dentro desse lugar de autoridade do discurso oficial, imprimir sua 

própria posição enunciativa e identitária.  

Por intermédio do poder de criação da linguagem, Nélida define categorias 

espaciais que julga importantes para sua compreensão da vida, da arte e da sociedade, e, 

assim fazendo, afirma sua liberdade de vivenciar e de interpretar a realidade. A escritora 

parte, por exemplo, da conjugação tempo/espaço, ao utilizar a expressão “geografias 

longínquas” para determinar sua identificação com civilizações antigas tal como a 

greco-romana, bem como usa a expressão “geografia mítica” para marcar o poder da 

imaginação sobre as limitações geográficas impostas pelo homem e ainda a expressão 

“cartografia da vida e dos sentimentos” para lançar luz sobre os caminhos da 

experiência e do amor que os seres percorrem todos os dias. O uso do termo 

                                                
33 Certo é que essa posição apresenta limitações, tais como o fato de o geógrafo francês associar a 
“geograficidade” (termo cunhado por ele) essencialmente à representação da cartografia e o fato de não se 
voltar a aspectos não cartografáveis das relações de dominação. (VESENTINI, 1993, p. 7-13) Entretanto, 
a desmistificação de uma suposta neutralidade do saber geográfico que a obra de Lacoste proporciona 
deve ser valorizado.  
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“epicentro”, por sua vez, estabelece temas centrais do enredo pessoal da escritora, como 

“amor”, “família”, “arte” e “memória”.  

Ao ressemantizar, em sua obra, as categorias “geografia”, “cartografia” e 

“epicentro”, Nélida embaralha e contesta o sentido de conceitos geográficos que 

escondem, sob um discurso de legitimidade, incontáveis histórias de atrocidades, de 

abusos, de segregações e de humilhações.34 E também Nélida se agiganta, reforçando 

em sua narrativa pessoal todo um percurso de lutas e de desejo de tomar posse da 

própria trajetória de vida. 

É facilmente compreensível, sob essa ótica, que a figura de Simbad seja a figura 

literária mais evocada na literatura pessoal da escritora. Tal como Sherazade (outra 

personagem a quem Nélida faz referência), o marujo é dotado do dom da fabulação, do 

dom de tomar posse do real através da palavra e de recriar a aventura humana de acordo 

com as exigências da sensibilidade do indivíduo. Todavia, como lembrou Naomi Hoki 

Moniz em estudo sobre a obra literária da autora, Simbad tem, a seu favor, como 

personagem masculino, a permissão para explorar a superfície terrestre, ao contrário de 

Sherazade, que sonha Simbad a partir de um espaço de restrição, de confinamento35, que 

Nélida se recusa a aceitar. (MONIZ, 1993, p. 27) 

 Quando a escritora declara, em Coração andarilho, “Ando pelo mundo à frente 

de minha nau” (PIÑON, 2009a, p. 278), instantaneamente o leitor é remetido ao topos 

das viagens da era moderna, e de seu sentido fálico de exploração e de conquista. Não 

se esqueça que o viajante da época colonial, referência metafórica que Nélida adota 

como máscara, é aquele personagem que, sem pretensões de se fixar nos lugares por 

onde passa, integrando-se a eles, dá vazão a um desejo de possuir – seja no sentido de 

dominar uma porção geográfica, seja no sentido de, através de um olhar “empírico e 

imperial” (OUELLET, 2005, p. 24), prender o “outro” em uma compreensão cognitiva 

que atenda às expectativas do “eu”.  Certamente o deslocamento que é evocado na 

literatura pessoal da escritora carioca é uma prática de espaço guiada por um desejo de 

                                                
34 Obviamente, essa observação se dirige à ciência geográfica tradicional e não às correntes mais recentes 
do pensamento geográfico, tais como a geografia crítica, a geografia humanista e a geografia cultural.  
35 No romance Vozes do deserto, obra na qual Nélida se propõe desvendar o mundo interior de Sherazade, 
a escritora atribui um questionamento à personagem, sugerindo que a liberdade de se criar, a despeito de 
toda a sua importância, não supre a necessidade humana de se mover pelos espaços terrestres: 
“Igualmente acorrentada à nau de Simbad, ora atracada à beira do cais dos aposentos do Califa, ela se 
pergunta se pode alardear a mesma liberdade que atribui ao apaixonante marinheiro. Se lhe é suficiente 
dar marcha à imaginação para redimir-se.” (PIÑON, 2004, p. 89) 
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posse e, também, coroada por um certo prestígio. Nesse sentido, a figura do viajante se 

sobreporia à imagem do exilado, situada em uma posição de desvantagem pela sua 

condição, em princípio, desfavorável, uma vez que, como Edward Said faz questão de 

lembrar, os exilados são excêntricos que sentem a diferença como orfandade (SAID, 

2003, p. 55) e que o exílio é uma condição criada para negar a dignidade e a identidade 

às pessoas” (SAID, 2003, p. 48). Porém, cumpre observar que a categoria do imigrante 

tem um apelo funcional para a escritora, que faz questão de ressaltar, na experiência do 

exílio, a perspectiva de um descentramento redentor. Devido à justaposição de 

referências identitárias nacionais, o exilado desafia fronteiras, rompendo barreiras do 

pensamento e da experiência (SAID, 2003, p. 58). E essa “consciência contrapontística” 

do exilado (SAID, 2003, p. 59) é de muito valor para a escritora, que igualmente 

explora outras categorias de deslocamento, situando-as sob o signo da abertura.36 

 A avidez e a coragem do viajante, a liminaridade não redutora da filiação 

identitária do imigrante, a liberdade e a inquietude do andarilho, a submissão do 

peregrino a um mistério maior são características que vão se sobrepondo como tijolos 

para sustentar a imagem de Nélida, sendo ponto de intercessão de todas essas condições 

de trânsito espacial o poder de se seguir os impulsos subjetivos. 

Sob essa ótica, mesmo os espaços de reclusão ou de intimidade, opostos à ideia 

de deslocamento físico, também têm conotações libertárias. Se for considerada, por 

exemplo, a recorrente imagem de casa que aflora na literatura pessoal da escritora, 

pode-se verificar que a polaridade exterior/interior que as obras sustentam se dissolve 

quando se coloca a perspectiva da escolha: tanto o espaço exterior, que desafia, quanto o 

espaço interior da casa e do corpo, que acalentam e preservam a intimidade são 

desejáveis, se o indivíduo chegar a eles pelo chamado do seu próprio ser. Por isso, se 

em Nélida ecoa a voz de Jasão ou a de Ulisses ou a de ambos não importa. Pois o 

coração que é identificado como “andarilho” também é definido como “insubmisso 

coração” (PIÑON, 2011, p. 33), que se rebela contra qualquer tentativa de 

domesticação. 

                                                
36 Em sua obra Reflexões sobre o exílio, Edward Said alerta sobre a necessidade de se aliar ao uso do 
topos do exílio como estratégia discursiva que celebra a perspectiva de descentramento a percepção de ser 
o exílio uma experiência que se alicerça sobre uma “fratura incurável” e uma “tristeza essencial”. (SAID, 
2003, p. 46) 
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Em determinado momento da obra Coração andarilho, Nélida associa à sua 

busca por outras geografias um impulso libertário que se estende a outros aspectos de 

sua vida:  
 
Ao desejar ser, às vezes, um Simbad marinheiro, em vez da mulher condenada ao 
degredo do lar, eu simplesmente determinava o grau da minha intensidade 
interior. Passava a vigiar os estranhos com intenção de traçar-me um destino 
contrário aos meus interesses. Não suportava que me domassem mesmo com o 
chicote do amor. Ou me impusessem uma lista de falsas proezas, a pretexto de 
enfeitar e domesticar minha biografia oficial. (PIÑON, 2009a, p. 159) 
 

 

Em outro momento da mesma obra, a autora expressa uma necessidade de 

defender um espaço de centralidade e de possessão privada. A figura do caramujo 

aparece como metáfora rica em significações: “(...) ainda que visite o planeta por 

inteiro, a morada vem junto, como o caramujo” (PIÑON, 2009a, p. 260). Nela está 

representada a dinâmica do comportamento da protagonista da literatura pessoal da 

escritora, que oscila entre uma tendência à expansão e a defesa de um espaço de 

reclusão em que se assegurem até as fronteiras da impenetrabilidade que circundam o 

território dos segredos. Afinal, como observa Bachelard, a concha encarna a própria 

ideia de dialética e fomenta os devaneios do ser misto. (BACHELARD, 2008, p. 120) 

Além disso, a imagem da concha, ao se associar à ideia de casa, permite que se 

acionem dois entendimentos distintos. Primeiro, um desejo de segurança constante, 

visto que o caracol está sempre em casa, ainda que viaje (BACHELARD, 2008, p. 131) 

e, depois, a aceitação da solidão, uma vez que a concha é uma habitação que comporta a 

presença de um único ser (BACHELARD, 2008, p. 134). Ambas as perspectivas podem 

ser entrevistas na literatura pessoal de Nélida Piñon.  

Finalmente, note-se que a figura da concha desabrocha em insinuações de força 

que inegavelmente merecem consideração. Já observara Bachelard que a concha 

manifesta o devir de um ser viscoso que se torna ator da consistência dura de sua 

carapaça, possuindo, portanto, a habilidade de edificar seu próprio espaço fortificado. 

(BACHELARD, 2008, p. 137) Bachelard vai além e assinala na figura da concha uma 

dialética do oculto e do manifesto segundo a qual o ser que se esconde prepara uma 

saída. Haveria um signo de dinamismo nessa imagem que sugeriria até uma 

“agressividade protelada” (BACHELARD, 2008, p. 123). Na obra de Nélida, a figura 
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do caramujo, embora não sugira uma ameaça de violência, apresenta nuances de força, 

de independência, de resistência que se podem ser rastreadas na imagem da personagem 

Nélida que transita pelas obras pessoais da escritora.  

É tentador, para confirmar essa última afirmação, ler comparativamente duas 

passagens da literatura pessoal de Nélida. Em Livro das horas, a escritora relembra suas 

primeiras incursões na tribuna para proferir discursos e destaca uma de suas primeiras 

apresentações públicas, que constituiu, segundo a escritora, um desafio tão grande a 

ponto de a mãe da escritora, que a acompanhara, ter percebido que os cotovelos da filha 

sangravam por terem sido ralados contra a mesa durante o pronunciamento público. 

(PIÑON, 2012a, p. 123) 

No prólogo da obra O presumível coração da América, por sua vez, a escritora 

declaradamente assume um desejo de prolongar a experiência da tribuna, compilando 

em um livro discursos por ela proferidos em ocasiões diversas. A ansiedade entalhada 

na pele em uma exposição pública da figura da escritora é amenizada frente a um 

compromisso pessoal de autoafirmação que passa pela conquista do espaço do discurso 

formal.  

Observa Nélida que muitos intelectuais ficam à margem desse espaço: 

 
Com frequência observo a ausência dos escritores de criação das tribunas 
canônicas. Sua voz, como que se reservando unicamente para o debate informal 
com um público ansioso por conhecer, da boca do oficiante, os interstícios do 
mito literário. E ainda o fato de a mulher, de problemática visibilidade no sistema 
literário, de escassa presença na engrenagem política e social, raramente subir ao 
púlpito para discursar. (PIÑON, 2011, p. 8) 

 

A ausência desses atores sociais das tribunas, segundo Nélida, os priva de uma 

apresentação de implicações estéticas, cívicas e morais da qual a escritora não deseja de 

forma alguma abrir mão. (PIÑON, 2011, p. 8) O espaço do discurso oficial, aliás, é um 

dos espaços recorrentes na obra pessoal da autora, que ainda faltava ser mencionado 

nesta tese.  

Nélida profere discursos em cerimônias oficiais, Nélida ministra conferências e 

aulas em instituições de prestígio, Nélida discursa, inclusive, na Academia Brasileira de 

Letras como primeira mulher a assumir a presidência da instituição. Essa, que pode ser 

vista como a experiência de maior exposição da escritora, por associar a um discurso 

sobre si mesma uma valoração da presença (e, consequentemente, um outro texto, agora 
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imagético e sonoro, que foge ao controle da escrita), pode ser entendida como corolário 

de um longo processo de apreensão do espaço como forma de conquista de poder. De pé 

e com microfone na mão, lançando mão de uma corporeidade e de um apelo cênico, a 

escritora domina, através do discurso proferido, todos os espaços que deseja, intento 

para o qual as nuances de emoção expressas na voz da escritora e os delicados e 

imponentes movimentos corporais, incontáveis e hipnotizantes, só fazem confirmar. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura pessoal de Nélida Piñon compõe-se de obras que, sendo elaboradas a 

partir de gêneros literários distintos, exploram faces diferentes do universo pessoal da 

escritora. Essa diversidade é o resultado da exigência de uma sensibilidade aguçada, 

vibrante, inquieta, faminta de vida, comprometida, muitas vezes dilacerada e 

angustiada, e que tenta desesperadamente entender a própria existência humana, 

retomando, triturando, garimpando e costurando obsessivamente lembranças da 

infância, reflexões, personagens de papel e personagens de carne e osso, viagens no 

tempo e no espaço, bem como referências artísticas e influências literárias. A diferença 

entre as obras revela um movimento. Um movimento de busca por formas de expressão 

que permitam investigar a realidade e elaborar algum sentido para ela. 

Além disso, é possível perceber que os diversos gêneros convocados por Nélida 

em sua literatura pessoal mostram-se propícios à apresentação de diversas facetas da 

imagem da escritora. Em O pão de cada dia, a natureza fragmentária e muitas vezes 

impessoal do texto apresenta ao leitor uma noção difusa de uma individualidade que 

reluta em assumir lugar de destaque na cena textual como forma, inclusive, de 

privilegiar a instância da obra literária. Já o formato de crônica dos textos de Até 

amanhã, outra vez oferece a imagem de um indivíduo mais concreto e acessível ao 

apresentar breves divagações e posicionamentos da escritora sobre assuntos da 

atualidade e aspectos prosaicos do cotidiano. Essa concretude é aprimorada em Coração 

andarilho, produção literária que constrói, através de uma narrativa predominantemente 

linear e fechada, uma imagem coerente de um indivíduo que atravessa o tempo da 

existência.  

Por sua vez, a estrutura caudalosa dos ensaios de Aprendiz de Homero permite 

que se tenha contato com uma escrita que valoriza a liberdade de se posicionar 

criticamente sobre a realidade – seja ela artística, social ou pessoal – e que, ao fazê-lo, 

enverniza uma imagem de autoridade e seriedade que se estende aos discursos de O 

presumível coração da América, nos quais a escritora explora, em um espaço de 

formalidade e de restrições temáticas, uma imagem mais conservadora de si mesma. 

Finalmente, em Livro das horas, Nélida, opta por uma liberdade formal e temática que, 
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aliada a uma postura menos incisiva em relação aos assuntos abordados, constrói um 

retrato da escritora mais aberto a nuances e contradições.      

 Essa distinção entre as obras pessoais pinonianas, no entanto, não é suficiente 

para comprometer a coesão que do conjunto dessas obras emana. São várias obras que 

soam, no entanto, como se fossem uma. Esse efeito é obtido, dentre outros recursos, 

através da repetição de episódios, de temas, de personagens, e, principalmente, de 

referências espaciais.    

Sim, pois as referências espaciais sustentam de forma tão perfeita a construção 

da identidade da escritora que parece impossível dissociá-los. O relevo que elas 

adquirem nas obras, impossível não notá-lo. E a análise do sentido dessas referências 

permitiu que se abordassem discussões importantes que se insinuam inclusive na 

literatura ficcional de Nélida. 

Foi investigada, no decorrer desta tese, a referência a espaços nacionais, 

continentais e extranacionais, buscando entender como a escritora articula a ideia de que 

é preciso sempre conquistar novos espaços e ir em busca da tradição onde quer que ela 

esteja, mas também de que urge valorizar o que é próprio, de que urge afirmar as 

especificidades que distinguem os povos. O conceito pinoniano de “peregrina 

geografia”, que se vincula à apologia à aventura, vai ao encontro dessa discussão 

primeira, e convida a debates interessantes sobre universalidade e respeito às diferenças 

culturais. Por sua vez, a discussão sobre imaginação e sobre memória aponta para a 

amplitude do universo interior do indivíduo, assim como acaba insinuando a simbologia 

da casa, que ultrapassa o âmbito das considerações sobre proteção, conforto e origem 

para remeter também à noção de dinamicidade. 

O espaço da casa também fomenta uma discussão sobre o espaço da privacidade, 

a qual se alia à ideia de corpo privado enquanto espaço de libertação do indivíduo, para 

garantir o direito do ser humano de conduzir, o máximo possível, a própria existência. 

As considerações que surgiram a partir dessas análises acabam por demonstrar 

que a elaboração linguística dos espaços que a escritora vai dominando no desenrolar de 

suas obras, mais do que pano de fundo para a apresentação de um personagem, indica 

um controle da realidade por parte da autora. Além disso define, de forma categórica, 

dois traços essenciais de sua imagem identitária – a liberdade e a reclusão, antípodas a 
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que a escrita consegue integrar sem grandes dificuldades também a partir da 

visualização de um espaço de poder definido pelo indivíduo.  

 Essa abordagem realizada sobre a escrita de si pinoniana permite que se 

entreveja toda a complexidade de um tipo de texto que, longe de se restringir a uma 

mera cópia do real, consegue combinar recursos literários, referências extratextuais, 

limitações de gênero, exigências de verossimilhança, de credibilidade, de coesão e de 

coerência e esforço de autointerpretação e de recuperação de uma memória individual. 

Trata-se de um gênero de escrita de muitos encantos, inclusive o encanto de conseguir 

fazer aparentar como fortaleza um terreno calcado na areia da fragilidade, mas que 

promete o impossível apostando na confiança do leitor.        

E eis que se apresenta, então, mais um elemento importante na discussão sobre o 

tema e que serve para valorizar ainda mais o gênero da literatura íntima. A partir do 

prisma da atestação e da fé, exigência desse tipo de escrita, o caráter moral que a 

atravessa também contribui para reforçar seu apelo. 

 Uma vez que a escrita pessoal só se realiza na promessa de um contato humano 

mais direto, conforme se observou no decorrer desta tese, o caráter de exemplaridade 

que ela anuncia marca um compromisso com o leitor. O modelo social que ela divulga 

encontra naquele que a lê um aprendiz em potencial, tal como o leitor de Nélida, que, ao 

recolher as “migalhas de pão” deixadas cuidadosamente pela escritora ao longo de seu 

percurso literário, é instigado tanto a defender seus espaços de privacidade quanto a 

testar constantemente seus limites e a lutar para que seu valor social enquanto indivíduo 

seja reconhecido.      
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