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SINOPSE

Este trabalho analisa a personagem Maria Valéria
O Tempo

e o Vento

de trico

Veríssimo

como urna personagem

gressora

das normas do território

de Maria

Valéria

feminina

e as funções sociais que foram

provoca

gadas às mulheres.

proposto

o questionarnento

no texto.

sobre a

em

trans-

A

açao

identidade

historicamente

dele-

ABSTRACT

This work analyses

the novelO

the character

valéria in

Maria

Tempo e o Vento irom ~rico Veríssimo as a persona-

ge that transgresses the laws of the territory
the texto The action of Maria Valéria arises
about the female identity,
cally delegated

to women.

and the sOGial

proposed

a

functions

in

questioning
histori-

"O

que. não e

v-ú,to

não

e le.mbM.do."

VLta.do

Popu.taJz..

.~

INTRODUÇ1\O

A trilogia

O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo

com a cena do Sobrado

sitiado,

Sobrado, Alice, mulher
parto e viemos

abre

os homens em guerra e dentro do

de Licurgo Cambará

entra em trabalho

a saber, com os demais homens da

criança nasceu morta e que era uma menina.

casa,

de

a

que

Este episódio,

bas-

tante significativo ao longo do texto, suscitou minhas primeiras indagações
10 imaginário

de como a maternidade
literário

e a minha suspeita

cio ao redor desta experiência,
ao

legitimar

cal, deveria
senciada.

a função

única

da mulher

dos, semi-mortos,
Alice Cambará,

nós leitores,

feminina, mas que,

dentro

da cultura

corpo das mulheres,

do

parto de

sua irmã.

apresenta-se,

por assim dizer, de iní-

de uma experiência

típica do mundo e

a qual, no entanto,ela

Com a morte de Alice Cambará,

Maria Valéria

rência materna

na vida dos

por excelência

pre-

e aqueles homens cansados, sua-

por Maria Valéria,

cio, como a porta-voz

patriar-

melhor

mais festejada,

em meio a uma guerra, a saber

Maria Valéria

pe-

silên-

de haver um

tipicamente

estar mais exposta,

Viemos,

tem sido representada

do

jamais experimenta.
torna-se

meninos

a

refe-

Rodrigo

e

9.

Toríbio

Cambará e para os filhos destes para quem até a velhi-

ce, ela será a Dinda, a Madrinha, aquela que não é mãe mas que
cuida e protege.

ao

con-

trário do que quer a crítica - não a nivela camo uma mãe a

mais

Maria Valéria

dentro de uma entidade
desmistificando
tintamente

aqui traça um contorno

feminina homogênea,

a idéia de uma natureza

para a reprodução,

que -

mas que é inovador:

feminina

indis-

feita

Maria Valéria propicia

lei-

uma

a

tura bastante em voga em espaços interdisciplinares, de que
maternidade,
truções

o sentimento

culturais,

nismo biológico,

materno,

ideológicas

a maternidade

o instinto maternal são cons-

do

e que, muito além

afeto

é apenas um

determi-

como

outro

qualquer (BADINTER, 1985) e que a figura materna é aquela

que

cuida.
Maria Valéria, a Madrinha, a Dinda, cuida e
sem ser mãe. Não gesta, não pari. Está à margem da
patriarcal
"parirás

às mulheres

que expiam a culpa do pecado

na dor". Tal prescrição

se configura

posto ao corpo feminino pelo pecado original
tado a cisão definitiva
terno-digno

A maternidade,
da falta de identidade,
da mulher,

da sua dependência

da

Esta tem siliteratura:

amásias.

passa a ser o

da impossibilidade

im-

o corpo virgem-ma-

esposas e indignas

historicamente,

original:

e tem como resul-

do corpo feminino ao longo

prostitutas,dignas

prescrição

como castigo

e o corpo prostituído-impuro-indigno.

do a representação
madonas,

do corpo feminino:

protege

de

e infantilidade,

espaço

auto-realização
da ausência

do

10.

desejo e da sexualidade.
valéria

ao manter-se

Maria

Disso também o texto nos fala.

virgem,

casta, ao não ter o corpo

fendido

so-

(para cada Cambará macho há uma esposa e uma amante),

não

fre a punição

muito

vontade,

da ordem patriarcal

portanto,

convivência
maternidade,

e parece

tanto com a experiência

masculina.

sentir-se

feminina como com a

O silêncio que permeia a experiência

aqui, incluiria

a experiência

a

feminina

da

com o pro-

prio corpo como um todo: virgindade,menstruação, perda da virgindade,

iniciação

de uma vida sexual adulta, gravidez,

ção, parto, amamentação,
po feminino

etc. Tais aspectos da vivência do

como um todo são de importância

vital

idéia de que é a partir do corpo, nossa matriz
construímos

gesta-

uma identidade,

cor-

dentro

que

primeira,

questão esta bastante

da

problemática

para as mulheres.
Este silêncio que é aparente
silenciosas

mas presentes

texto) parece reclamar

em todas as personagens

uma "imperfeição"

nino e que historicamente

(estas experiências
femininas

mistério
minino"

foi muito difícil de ser equacionada

de Maria, típico, cristão, constituinte
no imaginário masculino.

ãfinal,

do, é companheira

de Licurgo

A castidade
do relacionamento

sem submeter-se

o

incólume

sem tê-Ios

pari-

sexualmente

a ele.

de Maria Valéria questiona

heterossexual

se

do "eterno fe-

Maria Valéria passa

Cuida dos filhos de Alice

de

tem

o corpo feminino como um corpo sexuado. É,

por tais questões.

do

a mais do corpo femi-

(MILES, 1989): a de que para que haja uma gestação
admitir

são

a

violência

a que eram submetidas as mulhe-

11.

res. Não sendo mãe nem esposa, Maria Valéria,
minadas

atribuições

relativa

liberdade

solutamente
afirmativa

intrínsecas
e bastante

delineada

transita

com

numa fronteira

ab-

a tais funções,

determinação

em

total

a fronteira entre um território

femi-

ao longo do texto e demarcada

pela crítica:

deter-

livre de

den-

nino e um território masculino. ~ uma mulher no mundo do

tro e do fora da casa, por onde acontecimentos políticos, guerras, nascimentos

de crianças

e tachos de marmelada

de tal maneira que o espaço dicotômico
do aqui não se sustenta,
Maria Valéria
central,

patriarca-

criado pelo

se mescla.
aparece também no texto como a

ela herda um conhecimento

transmite

na Dinda uma confiança

inabalável

mas, dos mais prosaicos

figura

de Ana Terra e Bibiana

maes,

a Flora e Sílvia. Estas, mesmo esposas e

ria Valéria

mesclam

se

para a resolução

aos mais existenciais.

intervém no episódio de Alicinha

com o roubo da boneca pelos meninos,

e

o

têm

dos proble-

~ assim que Ma-

e seu descontrole

resolvendo

a questão,

ou

sendo quem controla Flora quando Rodrigo vai para a guerra, diminuindo

a dramaticidade

movimento

destas idas e vindas dos

que para ela é absurdo,

homens

ilógico.

Mas a sombra também fala, pouco, mas fala:
o que na atualidade
dade, a sabedoria
histórico,

temos mais condições

transmitida

encontra

sabedoria,

oralmente,

de avaliar,
sem registro

em Maria Valéria um discurso

tos e falares, prática
conhecimento

num

feminina histórica
e criatividade

seguindo
a

oraliescrito

cheio de

di-

por onde experiência,

se juntavam. Uma leitu-

12.

ra desta voz, direta e espontânea,
diferentes

timbres.

~

surpreendente

mo sendo mulher, vivenciando
Maria Valéria

mostra

de seus

também o fato de que, mes-

a clausura,

seja a única personagem

não maldiz a condição

a modalidade

solidão,

a espera, a

do

feminina

texto
a

ao trazer

feminina. Ana Terra,

que
neta

Bibiana ao mundo, pede que enterrem com ela a roca de fiar para que a neta não padeça como ela.
octogenária
Aurora

Em outro momento,

Luzia

com um tumor maligno

,
e

sacrificada

e lemos pelos olhos de Licurgo,seu

filho,

ela

atesta

tempos depois da morte da mãe, um depoimento
que sua vida foi um suicídio

onde

lento e constante.

Anita, Aurora

e Alicinha morrem. Flora, com os filhos adultos e a
Rodrigo,

percebe-se

absolutamente

numa quase filha-protegida

desamparada

de Floriano.

para si um final de resignação

crítica.

estas personagens

de

morte de

transformando-se

Sílvia,

Deus, concebe um filho de Jango e abdica

nificaram

bisneta

da

e à beira da morte, ao saber da morte

a bendiz por não ter que sofrer.

Bibiana,

ao

encontrar

Floriano.

e sacrifício, atributos

Traça
que dig-

e

femininas ao longo do texto

da

Triste legado este.
Maria Valéria não morre. Octogenária,

pela casa carregando

tateia

uma vela acesa, uma chama que não se apa-

ga. Vemos no fogo desta chama um significado
ao invés do fogo simbolizado
também à terra/água

cegar

e protetoras

narrativo

entra em cena é de aparição,

conhecimento,

por Luzia, de destruição.

nutrientes

O procedimento

de

de Ana Terra.

cada vez que Maria

"surgiu",

Opõe-se

Valéria

"uma presença", "um vul-

13.

to", o que a caracteriza

como sombra, "o

fantasma

predileto"

de Rodrigo Cambará.
Por fim, características
mato, a inteireza,
guns), encontram

a sabedoria,

a introspecção

ecos no arquétipo

te supor que Maria Valéria,

como a castidade,

de Héstia,

anoni-

o

(para citar alo que nos permi-

ao invés da sombra que reduplica

o

re-

arquétipo fundado por Ana Terra, funda um arquétipo novo,
tirando-a assim da já tradicional tríade instituída pelo

tex-

to e pela crítica composta por Ana Terra, Bibiana e Maria

Va-

léria. Floriano
ao questionar
consegue

Cambará,

pretenso

seus mitos e valorizar

safar-se

da maldição

gaúcho,

crítico do machismo

a "raça" das mulheres,não

Sílvia mas é amante de Mandy. Mas Floriano,

como Érico

simo, mantém a chama da vela acesa, a sombra permanece,
brado está vivo", diz Floriano

ama

estereotipado:

do feminino

Cambará no início-fim

verís"o So-

de O Tem-

po e o Vento ao ouvir os passos da Dinda pela casa.

A sombra permanece,
iluminar

uma chama

de

vela

arde.

Como

esta sombra? O texto, ele, sem dúvidas, é a única pos-

sibilidade

para esta tentativa.

Por fim, a feitura deste texto deu-se
uma respiração

irregular:

mental que Maria Valéria
Nestes momentos

em determinados

tas, num movimento

momentos

se

falasse por si mesma,

as citações

de O Tempo e o Vento

onde o texto, a personagem

prios. No mesmo ritmo descompassado

no

ritmo
foi

de

funda-

expusesse.

surgem, mui-

falam de si pro-

há, algumas vezes a ausên-

14.

cia, o silêncio

sobre determinadas

funda-

que foram

leituras

mentais, fundantes para a construção do meu pr6prio texto.
Devido a
trabalho

premência do tempo para a

e a extensão

diálogo profundo
cipalmente,

da trilogia,

do

priorizar

um

e direto com o texto de trico Veríssimo

com suas personagens

Este diálogo,

importou-me

realização

e

femininas

Maria

prin-

Valéria.

de forma apaixonada,

o que resulta dele, fez-se

num ritmo descompassado, onde o texto precisou impor-se a mim,
muitas vezes, onde eu precisei ir além dele, outras vezes.

sua

A bibliografia sobre trico Veríssimo, sua obra,
geraçao, mesmo sua biografia ampliou o significado de O

Tempo

e o Vento numa dimensão

junto

ao público

sobre a sua produção

leitor e a um interesse

gem da pesquisa

literária

po e o Vento,

sempre renovado

aborda-

de

sobre o texto de trico Veríssimo.

A escolha da bibliografia
análise das personagens

e recepção

sobre a personagem,

femininas e de Maria Valéria

teve como preocupação

em O Tem-

uma certa unidade,

to consenso, qual seja, o de considerar a personagem

para a

um cer-

como um

dos elementos estruturais imprescindíveis à composição da narrativa. E que se constitui
com os demais elementos,
se realiza

por um lado e, que,

numa l6gica pr6pria,

trução da personagem
Os aspectos
profunda

em sua relação de

e variada

interna,

interdependência
por outro

lado,

da

cons-

numa leitura

mais

inerente

à

no romance.
simb6licos

do texto,

de seu significado,estão

referenciados atra-

15.

ves dos dicionários
sobre arquétipos,

de mitos e símbolos,

mitos,

histórias

de breves

anotações

das deusas e de como deter-

minados símbolos repousam de maneira mais ou menos uniforme no
imaginário

das pessoas

em diferentes

A leitura da personagem

epocas.

de Maria Valéria

Tempo

em O

e o Vento suscitou-me indagações variadas que levaram-me a diferentes

áreas e disciplinas

da antropologia,

das ciências

da filosofia,

sociais, da história,

comum

a

sobre as mulheres.

O

etc. mas que

tem

mesma preocupaçao:

a de pensar e refletir

mundo,

o corpo, o silêncio e as vozes

a história,

em

das

mulhe-

res.
A leitura de Maria Valéria parte, portanto, de algumas percepções

primeiras

sobre a discussão

em torno de um conreflexões

ceito de gênero que hoje ocupa grande parte das
quem questiona
cultural

-

em território

da identidade

presentação.

interdisciplinar

feminina e suas múltiplas

-

de

a construção
formas de re-

"AqlÚio .óôbJte. que. ninguém áala

ou e..6CJte.ve.não e.w:te.."
ÉJÚeo VeJ1M.ó-ÚnO.

1 - OS CRíTICOS

E AS MULHERES

di O TEMPO

Neste trabalho
ticos mais importantes
produção

existente

ca. O trabalho

E O VENTO

procederemos

à leitura de alguns crí-

da obra de Érico Veríssimo

sobre as personagens

sobre as personagens

de modo geral e, em especial,

e da escassa

femininas

nesta críti-'

femininas na obra de Érico,

em O Tempo e o Vento,

ainda está

por ser feito, e, dentro da trilogia, a leitura da

personagem

de Maria Valéria

aprofunda-

Terra é a mais ignorada e a menos

da.
Nossa leitura do texto e desta personagem
ela representa
reforça

uma personagem

a sua figura de "sombra" desenhada

do, assim, a aparente

obviedade

caria aquela que é considerada
triz entre as mulheres

dois mundos,

que

a

crítica

no texto,reforçan-

da sua personagem

que redupli-

pela crítica como a figura

ma-

tem acesso ao mundo dos homens por nao

em si o estigma de uma feminilidade

signo da passividade,

e

de O Tempo e o Vento, Ana Terra.

Maria Valéria
possuir

transgressora

é a de que

construída

da submissão e da omissão.

conhece dos dois universos,

sob

Transita

dá palpites,

o

nos

interfe-

18.

na

que

re. ~ a sombra mesma de um feminino sem perfil e

sua

indefinição, no seu estranhamento provoca uma ausência no texto, uma falta, que, como veremos,

é reforçada

da

pela leitura

crítica.

Alguns seriam os pontos comuns e

desta

recorrentes

crítica:

1) há em O Tempo e o Vento um território
culino e um território

do que é feminino, que determinam

ços e funções sexuais rigidamente
nosso entender,
triarcal,

fundamental

antagônicos,

para a manutenção

mas-

do que é

espa-

no

norma esta,

pa-

da família

reprodutor

que vê a mulher como elemento meramente

cuja função única é a maternidade;
2) as personagens

tes, combatentes,

femininas

poderosas,

em O Tempo

resistentes,

e o Vento

são for-

sendo que tais atri-

butos, do nosso ponto de vista, trazem em si um valor masculinizante que ignora a especificidade
3) as personagens

da experiência

feminina;

femininas do texto estão divididas

dois pólos: as que estão inscritas numa idéia parcial
tura do arquétipo
protetora

da Mãe-Terra,

e nu triz , com

(e que chamaremos
cri tas

numa

grande

no seu

aspecto

identificação

de as "dignas esposas"),

leitura

da

lenda

da Teiniaguá,

e que propõe a idéia de uma representação
pulsivo,

primitivo

dignas amásias").

e destruidor
Tal divisão,

com

da

positivo,

a

em

leide

natureza

e as que estão insao longo do texto,
do feminino

como im-

(as quais chamaremos de as "incomo a percebemos,

é a subpola-

rização da primeira divisão referida (do masculino/feminino) e

19.

papéis,

que divide ainda mais a mulher e seus diferentes
quais são impostos,

exigidos,

solicitados

os

patriar-

pela ordem

cal.
No prefácio

à edição de Ana Terra,em

ríssimo elabora uma entrevista

guntas fundamentais

o

ele,

simulada onde

autor, funciona como entrevistado

1971, Érico Ve-

e entrevistador.Uma

desta entrevista

próprio
das per-

é esta que associa a per-

sonagem de Ana Terra a símbolos telúricos:

"R - Mas sente-se nos leitores
dência de associar
telúricos.

de Ana Terra

essa personagem

a vários

a

ten-

simbolos

A - Ah, isso é diferente. Eu mesmo penso nela
como
uma espécie de mãe, ventre, terra, raiz,
verticalidade (em oposição à horizontalidade
nômade
dos
homens...), permanência, espera, perseverança, coragem
moral..." (VERISSIMO, 1971: 19-20)

Outro momento

importante

fere às três figuras femininas
Valéria

conjuntamente

Clarineta,

-

onde Érico Veríssimo

Ana Terra,

Bibiana

-, está, neste fragmento

onde o autor expressa

suas simpatias

de

e

se re-

Maria

o Solo de

em relação aos

personagens:

"E já que estamos no capitulo das simpatias, declaro em voz alta que eu tenho um fraco pelas mulheres
de O Tempo e o Vento, como Ana Terra, Bibiana e Maria Valéria. Quando esta última era ainda moça, tive
lá as minhas implicãncias com ela, mas depois que a
filha do velho Florêncio envelheceu e ficou parecida
com as outras matronas da familia, passei a votar-lhe uma admiração temperada de ternura." (VERíSSIMO, 1976:298)

'-

20.

Estas impressões
fluenciaram

do autor de Ana Terra certamente in-

a crítica que repete sem cessar a idéia de uma re-

lação mulher/Mãe-Terra.

~rico Veríssimo

cado na moral e ideologia

vigentes

nam a mulher no mundo doméstico,
de si mesmas,

cria, sem dúvidas, cal-

que, por um lado,

na ignorância

e na

aprisioalienação

e, por outro lado, elogiam as qualidades que pos-

suem para suportar

este cárcere,

um modo de ser

feminino

bem

delimitado.

o território do que é feminino e o território do que
é masculino

é bem demarcado:

manência/transição

verticalidade/horizontalidade, per-

e, conforme

a ótica da crítica,

tem maior ou menor valor. A opinião de
dúvidas,

um ou outro

~rico veríssimo,

deu pistas para a crítica insistir

sem

na idéia da tríade

da Mãe-Terra, Ana Terra,Bibiana e Maria Valéria,

numa inter-

pretação parcial do arquétipo da Mãe-Terra e que implicará diretamente na interpretação que a crítica tem feito da
mulher,

sua identidade,

própria

seu papel, etc.

Para Flávio Loureiro

Chaves em seu texto "~rico

Ve-

ríssimo e o mundo das personagens":

"o complexo tecido da vida,
constantemente
rasgado
pelas mais diferentes manifestações
da
violência,
sempre se recompõe na capacidade amorosa das personagens femininas. (...) É nas mulheres, sempre moralmente mais fortes do que os homens, que se estabelece o sustentáculo do mundo que ameaça desabar. (...)
As mulheres são a força da preservação, cabe a elas
assegurar a continuidade de um mundo
que
se volta
sempre para o futuro." (CHAVES, 1972:77-78)
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A fortaleza
legitimada

e superioridade

pela sua funçâo "natural": a maternidade.

aspecto de que sâo elas que cuidam e reerguem
mens

corno no aspecto

do

ser

fecundada

vista corno caminho de promessas
bilidade

da esperança.

vai questionar
das mulheres.
concerne

do mundo das personagens

a

no
ho-

o mundo dos

e gerar,

gestaçâo

e

parir,

ao nâo gerar nem

dividido do que é dos homens

Seu aspecto quase andrógino,

à falta dos atributos

Tanto

para um futuro e para a possi-

Maria Valéria,

este território

está

moral das mulheres

no

pelo menos

e
que

desloca-a

típicos do feminino,

femininas, mâes, esposas por excelên-

cia. No mesmo texto Chaves continua:

"Na medida em que se aprofundou no mundo de Fernanda, de Clarissa, de Olívia, o romancista foi concentrando nas personagens femininas a expressão
daquelas forças vitais que justificam, para ele, a ação
humana. Em O Continente, logrou
sintetizá-Ias
num
plano mítico, e esta obra, bem observada, embora represente uma nova etapa, é coerente com o acervo anterior. Aqui, mais uma vez, as figuras decisivas, aquelas que derivam de um tipo que já povoara as reflexões de Vasco: cheguei a uma
teoria
segundo
a
qual a nossa vida áspera e cortada de revoluções é a
responsável pela existência dessa atmosfera de tristeza, pessimismo e negro presságio que envolve essas
mulheres. (...) Através dos anos se foi formando uma
tradição de tristeza, luto e apreensão. Era a sensação do perigo iminente. O marido ou o filho
que
ia
para as carreiras podia voltar a qualquer momento nos
braços dos amigos, coberto de sangue, agonizante
ou
morto." (CHAVES, 1972:79)

Os sentimentos

das mulheres

da açâo dos homens, esperá-Ios,
urna visâo da especificidade
dadeiros

sentimentos

pretações,

funçâo

viver para e por eles. Nâo

da experiência

das mulheres.

do crítico,

em

estâo sempre

do narrador,

feminina,

dos

Estas leituras sâo
sem que nunca

se

há
ver-

interlevante
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uma hipótese
minina

simples,

tivesse

como, por exemplo,

a ver com a absoluta

de que a amargura

solidão e clausura

fe-

que

em

elas viviam, sem falar nas conseqüências decorrentes deste tipo de vida. Nada sabemos sobre elas, a partir
Ainda no mesmo texto

delas

mesmas.

temos que para Flávio Loureiro Chaves:

"Ana Terra é resultante e síntese das personagens anteriores. O que se conta em sua história é o mito da
vida renascendo das cinzas numa tarefa milenar repetida até o fim dos dias pelas Bibiana~
pelas
Maria
Valéria. Enquanto os guerreiros se destroem e o campo se tinge de sangue~ as mulheres de O Continente
agem com força de conservação da descendência. Sob um
ponto de vista estrutural a parte intitulada
O Sobrado é exemplar: sendo o elemento de ligação
entre
as histórias cruzadas nos vários níveis da
temporalidade~ apresenta-se como narração simultânea de um
combate (o de Licurgo) e de um parto (o de Alice)."
(CHAVES~ 1972:79-80)

Aqui temos a idéia de que às mulheres
tuação e manutenção
sua capacidade
afirmado

biana

tidade

reprodutiva

e de ser mãe. É neste texto

que Ana Terra é síntese das

Valéria.

feminina

homogênea,

As mulheres

Em trico veríssimo:

masculino

são

e perpetuar

Chaves, a idéia da divisão

e de um território

e

personagens

Bi-

com:> uma

en-

útil

para

o mundo dos homens.

Realismo e Sociedade,

de

um

também

de

território

feminino e da superioridade

nina dentro de seu papel e função maternas

te i

tratadas

sem forma, toda igual e

fim, cuidar, preservar

Flávio Loureiro

na

que

e será também matriz para as que se seguem, as

e as Maria

um único

perpe-

da estirpe e nisto reside a sua força:

criticamente

anteriores

cabe a

femi-

também está presen-
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"Mas há outro pólo da dialética.
Enquanto os guerreiros e caudilhos se destroem na coxilha, a continuidade da existência fica assegurada pelas
personalidades verdadeiramente
fortes das mulheres
que
defendem o Sobrado e escutam o passar do vento
na
longa espera de que a paz se restabeleça.Todas elas,
da Bibiana de O Continente à Flora
de O Arquipélago, derivam duma só raíz que está
localizada
na
personalidade de Ana Terra - inicialmente
presença
física, mais tarde memória viva
daquele
universo
mítico de natureza tão cerrada que, uma vez
rompido na arremetida da civilização, já não pode ser recomposto nem restaurado." (CHAVES, 1981:76)

Aqui como é recorrente
gens femininas
das mulheres

na crítica

persona-

sobre as

de O Tempo e o Vento o autor opta por uma visão

como "fortes" e ligadas ao arquétipo

ra. Esta visão

-

Mãe-Ter-

da

as

embora pareça solucionar uma equação onde

personagens femininas, todas elas, passam a ser uma entidade,
todas são uma só, todas são Ana Terra, - é redutora e simplis-

ta na medida em que não analisa as personagens
forma individual,

diferenciada.

lítica, numa visão unívoca,
ritório

fechado,

das mulheres,
nimizado,

Vendo-as

as mulheres

pré-estabelecido,

assim, de forma monofazem parte de um ter-

onde o significado

do mundo privado e do feminino

reduzido.

As personagens

de

femininas

femininas

do mundo

fica restrito, mide O

e

Tempo

o

Vento são, entre si, muito diferentes, o que permanece igual é
o papel, a função social delas como mulheres, dentro de um contexto cultural
renciação

e, ainda assim percebemos

um aspecto

de

entre elas.

Retirar Maria Valéria da tríade de "fortes",
lecida pela crítica
rece-nos

dife-

estabe-

(Ana Terra, Bibiana e Maria Valéria) ,

um dos primeiros

passos para pensar diferentemente

paas
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demais personagens.

Neste trecho crítico,
estabelecido,

também recorrente

está

imaginário

literário

ao mítico,

ao inconsciente,

nivelam-na

na nossa cultura em posição secundária,

ao homem, que representa
História,

o consciente,

a mulher

ao instintivo,

o mundo racional

relacionada
sabemos,

que, como

o sujeito histórico

no

subalterna

a

portanto,

e,

e do conhecimento

ló-

gico.
Na continuiação

das palavras

do crítico:

"Assim, enquanto
a ação avança cronologicamente
através das lutas
fratricidas
de Cambarás e Amarais,
dos
gestos
aparentemente
heróicos
do Capitão
Rodrigo
e
de Licurgo,
a verdadeira
crença
do autor
se expressa
na saga de Ana Terra,
Bibiana,
de Maria Valéria,
até
mesmo no sacrifício
de Flora e na renúncia
de Sílvia,
quando com o passar
do tempo os vultos
femininos já vão desgastando
em muito sua força
inicia1."
(CHAVES, 1981:77)

Aqui temos outro ponto típico na
personagens
mulheres

pela ideologia

dão testemunho

te à tríade

crifício",
ça inicial"

Ana

e os termos aplicados

cabal disso: são eles "saga"

Terra/Bibiana/Maria

referentes

Valéria)

vai se desgastando

e "sa-

e não podemos

onde o papel da mulher passa a ser questionado.

femininas"

(referen-

e "renúncia"

da

que isto se dá já na parte final

que historicamente

às

à Sílvia e Flora. Para o crítico a "for-

das mulheres

xar de observar

dominante,

das

representação

encarna o questionamento

é Mandy que, sendo americana,

A

dei-

trilogia

personagem

das ditas

"funções

traz em seu comporta-

mento ecos do feminismo nascente e ativo enquanto movimento nos
Estados Unidos. Esta personagem,

no entanto,quase

nunca é men-
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cionada pela crítica e não faz parte das mulheres

de

"fortes"

o Tempo e o Vento, o que nos leva a perguntar onde, afinal,reaos
side esta força. No mais das vezes esta força se equipara

padrões masculinos
"poderosas"

fazendo com que a crítica as

como

conceba

ou "varonis".

Ainda neste texto crítico temos que:

"Em qualquer caso fica afastada a hipótese
que
tem
sido levantada com freqUência interpretar-se O Continente (e muito menos O Tempo e o Vento) como
uma
epopéia. Primeiramente estão ausentes as características estruturais do gênero tal como
as apresentou
Emil Staiger num estudo já clássico. Mas, sobretudo,
porque a visão antimachista do escritor
orienta
o
discurso para um ponto que está longe
de coincidir
com uma perspectiva épica no que diz respeito ao acordo com o código guerreiro do mundo observado.
Estabelecida a dialética entre os valores sociais
e os
valores propostos pelo narrador,entre
o arquétipo de
Rodrigo e o de Ana Terra, ele depositará sempre a sua
ideologia na ação destas
11lulheres perseverantes."
(CHAVES, 1981:78)

o autor estabelece uma leitura que chama de um ponto
de vista antimachista

de ~rico Veríssimo,

res sociais" a "valores propostos

pelo narrador",

estes últimos como os representados
destas mulheres

perseverantes".

e identifica

por Ana Terra e

"na

açao

a

mera

Para nós, no entanto,

divisão e valorização

destes valores - representados

lheres - não elucidam

nem inovam uma representação

nagens femininas de O Tempo e o Vento. A própria
tanto na trilogia

"valo-

contrapondo

pelas mu-

das

perso-

divisão

-,

como na crítica ao texto, entre um mundo mas-

culino e um mundo feminino - propõe a já conhecida

polarização

do homem como sujeito e a mulher como objeto deste

sujeito.

O
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objetivo

desta leitura é inverter

da crítica e resgatar
dominante

ótica

aquela que tem sido a

a representação

da mulher

pela

cultura

como sujeito da sua própria história.
Ainda no mesmo

texto, a idéia recorrente

tidade feminina" que conformaria
suas mulheres

de uma "en-

a norma feminina do texto, em

sempre iguais.

"A formação histórica da mesma sociedade
ajuizada
nos romances produzidos até 1943 vem a d~r no processo de O Tempo e o Vento, pois na medida que avança, cronologicamente a narrativa o que de fato conta
é a lenta degradação do primeiro Rodrigo Cambará no
segundo Rodrigo Cambará; uma corrupção à
qual se
opõe, na escala de valores do escritor, a permanência das Bibianas e das Maria Valéria." (CHAVES,1981:
81)

Percebemos

que as mulheres

dade, como a personificação
postos pelo narrador",

quase

são vistas como uma enti-

corporal

dos "valores

pro-

elas são uma só, um todo, não são indi-

víduos.
Ainda

sobre as observações

do crítico:

"Fica afastada a hipótese de interpretar-se O Tempo
e o Vento como uma epopéia, porque a leitura
abrangente revela justamente a falência do mundo histórico construído por sucessivas gerações após a ruptura do universo mítico - o mundo fundado por Ana Terra, defendido por Bibiana,
ao qual se contrapõe
os
desastres da sua própria descendência,cuja
problematização se intensifica em níveis crescentes a partir
de O Retrato. Desagrega-se a célula familiar, simbolizada no Sobrado e bem assim a superestrutura
implicada que passa a ser analisada sob o ângulo
da
crise do pensamento liberal e democrática no desastre do Brasil republicano."(CHAVES, 1981:81)

27.

Aqui, às observações
ventar,

sobre as personagens

Terra, defendido

ressalta

riza, sombra, vulto,

tenha se esquecido

obra de Érico Veríssimo
femininas,

totalmente

timachismo".

a
na

segunda,

que a caracteÉ talvez este
-

faz

que

de mencioná-Ia.

crítico que se pronunciou

sobre

a

e que aborda a questão das personagens

em seu clássico

Há inúmeras

texto crítico;

sendo
assim

na

significativo

ligando a idéia de antimachismo

tão de Athayde

lificativo

pelo texto todo.

- para nós

Outro importante

Valéria;

de Maria Valéria,

fantasma,

da personagem

com que a crítica

incluindo-a

da Mãe-Terra,

"anõnimo"

como

Maria Valéria

Ana Terra/Bibiana/Maria

o caráter

"anonimato"

identifica

do arquétipo

tríade original

duas

e cuidado por Maria Valéria que toma

Na primeira

reduplicação

femininas, o mundo fundado por Ana

por Bibiana e,para nós,o ponto mais importan-

te: o mundo mantido
direções.

do crítico gostaríamos de acres-

trataremos

ao humanismo é Tris-

texto "Érico Veríssimo

questões

a serem levantadas

aqui, com brevidade,

dado às mulheres,

recorrente

e o

An-

sobre

apenas do

o

qua-

também na crítica.

"Não há, pois, no antimachismo de Verís.§..ÍIIlo
nenhuma
crítica ao autêntico heroísmo. Muito menos qualquer
apologia da covardia, do conformismo ou do efeminamento do homem pela renúncia à sua varonilidade. Do
verdadeiro heroísmo. Que tanto existe
nos
homens
como nas mulheres, que são tanto mais
heróicas
e
varonis quanto menos se apresentam
e se inculcam
como tais. t: contra o "mito" do machismo, do masculinismo, que representa uma deformação primária da
autenticidade da atitude heróica em face da vida. É
favor de uma atitude de repúdio a todo exibicio-

a

nismo. A toda a autopromoção. a toda retórica, tanto na vida real como na expressão literária. O herói, para ele, é o oposto do valentão."
(ATHAYDE,
1972:93)

-----
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Para o crítico

as mulheres

e "varonis",

qualificações

"heróicas"

linas e que se referem
à resistência

à capacidade

das mulheres

Não há jamais referência

estas sabidamente

de suportar

na manutenção

do

à especificidade

sao

Veríssimo

em Érico

mascu-

e

sacrifícios

mundo

masculino.

de uma identidade fe-

minina e, mesmo o que é considerado como fazendo parte do território feminino no texto, não é mencionado nem valorizado pe10 crítico e pela crítica. As mulheres
parecerem

com os homens,

são

"varonis", etc,

louváveis

por

se

e não pela sua espe-

cificidade. Antes, como ainda hoje, o mundo do trabalho doméstico, das comidas e dos afetos continua a não ter importância.
Regina Zilberman usa qualificativos semelhantes
de Tristão de Athayde
das mulheres

e reforça a idéia criada

pela

aos

crítica

fortes de O Tempo e o Vento. Para ela:

"Sem dar conta propriamente do ângulo feminino de conhecer o mundo, grico Veríssimo criou poderosas
muê a primogênilheres em sua ficção. Clarissa (1933)
ta, apanhada, num primeiro momento, na adolescência,
o autor usufruindo da ingenuidade e juventude
próprias a essa fase etária para usá-Ias como fio
condutor da visão narrativa. Tudo ê novo para a menina
que começa a vivenciar uma realidade inusitada, e ê
sob o enfoque da aprendizagem da natureza-circundante, das pessoas e das convenções que se desenrola
o
texto. Mais adiante a moça retorna: Música ao longe
(1935)
e Um lugar ao sol (1936) traduzem seu paulatino amadurecimento, quando vai tomando a forma
das
protagonistas femininas de grico.Converte-se
em pessoa lutadora que persegue o que considera melhor para o meio onde convive. E serve de molde às futuras
Ana Terra e Bibiana Cambará,imagens definivas da mulher combatente, que transforma a própria
vida
em
projeto familiar ou social ultrapassando suas
fronteiras individuais e desejos egoistas." (ZILBERMAN,

1985:82)
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Regina Zilberman,no quinto capítulo do seu livro sobre temas e figuras na produção literária do Rio Grande do SUl,
intitulado

"A mulher:

da crítica tradicional
veríssimo

escritora

e personagem"

sobre as personagens

ao vê-Ias como "poderosas"

uma evolução

das personagens

volta ao caminho

femininas

êm Érico

e "combatentes".

Percebe

ado-

a

femininas que inicia com

lescente Clarissa e atinge a maturidade com as figuras femininas de O Tempo e o Vento, onde menciona

as personagens

Terra e Bibiana em franca oposição de significado
comportamento
e reiterar
mulheres

fortes,

tura dominante,

está

ao considerar

como

femininas de O Tempo e o Vento

calcado. num paradigma

de cunho masculinizante

e

à postura

de Luzia. Este caminho da crítica,

as personagens

Ana

de

construído

pela

cul-

e que atribui à mulher

qualidades sabidamente valorizadas num modo masculino de

ser.

Ao qualificar

seus

comportamentos
projeto
lhos,

Ana Terra e Bibiana como "lutadoras",elogia

um

na medida em que estas fazem de suas vidas

para atender as necessidades

fi-

dos outros: maridos,

etc.

Podíamos

acrescentar

a esta observação

que o que tem, historicamente,

sido deixado em

na vida dos homens e mulheres,

em nome de projetos

familiares
mulheres.

tem sido a própria

mulheres
berman
separar

significativa

fortes, poderosas

tratadas

para o todo da

e combatentes.

plano

sociais

e valorativamente

também
trilogia:

ou
das

como
as

Por outro lado, Zil-

aceita o caminho da crítica existente
significativa

segundo

identidade e individualidade

Aqui Ana Terra e Bibiana são

uma única entidade

Zilberman

de

sobre o

tema

ao

as figuras de Ana Ter-
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ra e Bibiana da de Luzia que, como sabemos, é a própria encarnação do mal, da destruição,
pela Teiniaguá.

simbolizada

da fêmea devoradora

divisão do corpo feminino,

fazendo uma leitura tradicional

presentada

literário consagrado

Em

suas

a

Desta forma reforça a idéia do que chamamos

pelo imaginário

observações

não

consta

nenhuma

pelo

consideração

re-

canone.

sobre a per-

sonagem de Maria Valéria.
Para José Hildebrando

Dacanal em O Romance

de 30:

"o Tempo e o Vento tem como eixo central, ou melhor,
é o auto-elogio, exaltado e melancólico ao mesmo tempo,

do patriarcado

rural

sul-riograndense.

~

a his-

tória dos "Pais da pátria" gaúchos contada na
perspectiva deles, através da utilização de toda uma mitologia autojustificadora
e que ainda hoje ressoa no
estado, com ecos o mais das vezes cômicos, em solenidades oficiais: o índio libertário,o gaúcho heróico, a democracia racial, produto da famosa "miscigenação", as matronas exemplares e assim por
diante."
(DACANAL, 1982:50)

Mesmo não sendo interesse

da crítica de J.H.Dacanal,

este ao se indagar qual seria a história

o Vento propõe que há um eixo central. E não deixa de
nar, ainda que de forma superficial
a importância,
"as matronas

e sem maiores

dentre outros personagens,

exemplares".

e

contada em O Tempo

mencio-

explicações,

do que ele chamou de

O tom irônico da crítica de

Dacanal

nâo deixa de confirmar,

no entanto, uma leitura recorrente,re-

terada,

femininas de O Tempo e o Vento camo mu-

lheres

das personagens
"fortes",

"poderosas".

Para Mozart Pereira Soares em "A mulher na

obra

de
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~rico Veríssimo", em sintonia com a crítica tradicional, há um
território masculino e um território feminino
no texto, e as personagens
fortes, lutadoras,

bem demarcados

femininas também se apresentam

combatentes.

corno

Observa ele:

"É justamente nesta atmosfera de modelos
masculinizantes, que ele recorta o mais vivo e denso conjunto
de mulheres de toda a literatura brasileira.
Cheias
de heroísmo silencioso nos embates de coragem resignada na adversidade, constantes e tenazes,
apegadas
ao seu torrão onde armam suas moradas
de espera
e
renúncia, que as tormentas da vida não
abalam,
são
como poderosa força centrípeta a conter o túmulo movediço dos peleadores aventureiros e a fixá-Io
socialmente à terra." (SOARES, 1973:23)

A idéia da mulher

fixada à terra, corno identificação

com a natureza, dá a idéia já referida do
-Terra. E continua
Maior"

arquétipo

a falar do que ele chamou

de

da Mãe-

"A Trindade

:

"Três vultos femininos excepcionais, hoje destacados
na paisagem literária do Brasil como criações
ímpares, dominam a grande saga da formação
social
pampeana. Ana Terra é soberba. Símbolo telúrico,
massa
para gênese de fortes e bravos, de seu ventre,fecunda terra-mãe violada pelo mestiço Pedro Missioneiro,
brotou a humanidade que tumultua os
agitados
duzentos anos cobertos pela epopéia,a partir-~e 1745.
(p.
25) (...)
Crescida à sombra de Ana Terra, a neta Bibiana dela herdou muitas coisas: os velhos
ofícios,
a arte de avaliar as pessoas, a
desconfiança
para
com os homens, a fidelidade ao passado e a birra,
a
obstinação que a levariam a recusar inclusive o melhor partido de Santa Fé. Do casamento por amor
com
o Capitão Rodrigo ficaram-lhe a lembrança da felicidade breve e os filhos. Sua longa
vida
continua
a
tradição das mulheres do continente:
sofrer caladamente, esperando seus homens que partiam para a guerra. A vida de Ana Terra, como a de Bibiana foram marcadas da infância à morte pelo calendário das
guerras e das calamidades, pois era assim que a gente de

Santa Fé contava o tempo. (p.27)

(...)

Como tantas
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histórias de O Tempo e ° Vento,
a vida de Maria Valéria conheceu o fermento das dificuldades.
Independente, corajosa, doceira, cozinheira, mãos habilidosas na renda de bilro, tomara conta
da casa
desde
menina, quando ficou órfã. Após a morte da irmã, não
arreda pé do Sobrado onde permaneceu solteira até
o
fim de seus dias, uma longa vida em que
ela
foi
a
providência geral da família. Verdadeira mãe, com sua
bondade carrancuda ajuda os
sobrinhos a crescerem."
(SOARES, 1973:28)

citada no

o critico, mesmo endossando a critica já

antagônico

que se refere à visão do feminino corno território
ao masculino
o arquétipo

e à relação das mulheres
da Mãe-Terra,

gura de Maria Valéria

será um dos únicos a ressaltar

na sua individualidade

e

um

teressam

Mesmo sendo colocada

neste trabalho.

demais personagens

femininas,

aqui Maria Valéria

aparece num contorno

a fi-

singularidade,

a que cuida sem ser mãe. Este,
abordar

com

da "trindade maior"

in-

dos pontos que nos

numa idéia de entidade

junto às
homogênea,

um pouco mais destaca-

do.
A personagem

importância
limitação

pela

Anônima,

a sombra, não aparece como personagem

signifi-

forma que é apresentada

cativa dentro da trilogia.
da existência

tratada

pelo texto.

critica da mesma
Maria Valéria,

de Maria Valéria Terra é

A leitura da critica reitera a idéia

dos territórios

de Maria Valéria

destes territórios.

feminino e masculino
numa leitura critica

e ignora
sobre a

a
de-

"Quanto

maM

peJL-6 U:ta e:

uma -Ún-Uaç.ão, me.no.6 .6e.

a~e.dita. neta., me.no.6.6e.~e.eonhe.ee.o mundo onde.
e. onde. há ;tanta.

.6e. nMee.u, onde..6e. mOMw

eo~a inaeabada, não dita.,-Úneomp~e.e.ndida.Quan:to maM uma ~e.p~e..6e.n:tacão

e:

~e.ai,

mw

no.6

:toea."
Nina BeJLbeJLova.

2 - DIGNAS ESPOSAS E INDIGNAS AMÁSIAS

A idéia da existência da divisão entre um território
feminino

e um território

de Érico veríssimo

masculino

é recorrente

Para alguns críticos

estariam

ligadas a práticas

açoes, que caracterizam
e o mundo

própria

femininas ou masculinas.

divisão

o mundo feminino

(de dentro

(das guerras, da rua,

propoe que há entre estes dois mundos urna autêntica

da

do neto Licurgo

das

ações),

luta

de que, à sua maneira,
VES,

1972:81)

críticos,

contra a nora Luzia, efetiva_a
as mulheres participam

José Onofre

sintetizando

a percepçao

sobre "idéias" e

ticas, vê também as personagens
corno detentoras

ficcional.

sim-

idéia

de outros

"ações"

numa
polí-

femininas de O Tempo e o Vento

de um poder e significativas

dentro do universo

pelo

desta luta. (CHA-

ao mapear o mundo da casa e o mundo da guerra,

leitura do texto de Veríssimo

de

casa,

poder. Para Chaves, a luta de Bibiana pela posse e guarda
bólicas

de

estruturais

Chaves, além desta

masculino

trilogia.

a

(Chaves, Onofre, por exemplo)

Para Flávio Loureiro

da espera)

a

na crítica sobre

açao do tempo e do vento, enquanto categorias
análise,

Vento

no texto O Tempo e o

(ONOFRE,

1975:9)

por

isto

mesmo,
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trabalho,

Tendo em vista o objetivo principal deste
a análise da personagem

de

Maria Valéria em O Tempo e o Vento

leitu-

~rico veríssimo, pensamos ser de vital importância uma

no

femininas

ra, ainda que breve, das principais personagens

a

sendo

texto para tentar uma leitura do que percebemos como

divisão entre os territórios feminino e masculino na trilogia.
A leitura desta divisão,
território

feminino, passa por dois pontos principais:

li se das personagens
Terra, Bibiana,
diretamente
que permeiam

femininas mais importantes,

numa leitura

"outras"

incansáveis

do

faz-se necessária

femininas

personagens

singular,

diferenciada

através da construção

e costumes,

personagem

e

que podemos-

perceber

como um modo feminino de ser típico,de-

cente, aceito. As personagens

em questão,

em seus hábitos,com-

constroem um modo de ser

regras, leis, limites e códigos próprios

geraçao em geração como modelares,

feminino.

Sílvia

das demais. E também porque

destas personagens

o que o texto constrói

si, vão delineando

do

na medida em que a idéia principal deste tra-

balho é a de destacar Maria Valéria como sendo uma

normas,

va-

contraponto

texto e da família, Ana Terra, Bibiana, Luzia, Flora e

portamentos

Ana

feminino paradigmático.

A leitura das principais

feminina

ana-

direta e in-

das

da família Terra Cambarái e análise
o texto, as amantes de todos os

a

a saber,

Luzia e Sílvia, porque integrantes

rões da família Terra Cambará,
deste código

do

com especial ênfase no mapeamento

,

paradigmáticos,

o que identificamos

mulher,

com

repassados

de

e, que,

como este território

em
do
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A anãlise das "outras", na evid~ncia
da varão Cambarã hã a esposa oficial,

legítima

"outras",

e as

vem

um sem número de chinas, amãsias ou amantes,
idéia inicial deste trabalho,

de que para ca-

de que a representação

feminino no texto O Tempo e o Vento, de

corpo

do

corpo in-

digno. A leitura das "outras" no texto nos dã o contraponto

to e serã analisado

social e moralmente

Este

acei-

contraponto
comporta-

como o código a não ser seguido,

mento não modelar e condenãvel
épocas

de

com especial ~nfase nas personagens de Hel-

ga Kunz, Ismãlia Caré, Toni Weber e Mandy.
pode ser traduzido

a

Érico veríssimo, é

de um corpo dividido, fendido, um corpo digno e um

um modo de ser mulher paradigmãtico,

a

reforçar

das

pela sociedade

diferentes

do texto.

Para este capítulo

foram pensados

também outros gru-

pos de personagens

femininas que nos dariam de forma mais com-

pIe ta tanto

da divisão

ritório
minino

o mapa

do território

masculino

e do ter-

feminino dentro do texto como da divisão do corpo
como sendo um corpo materno,

corpo

digno e um

tuído, indigno. Um dos grupos seria a das personagens
ticipam dos eventos sociais do texto
onde, através das personagens
e etiquetas
ferentes

fe-

prostique par-

(reveillon, bai~es, etc.)

femininas,

suas modas,

nos remete a uma crônica informal

condutas

e social das di-

épocas do texto. E um segundo grupo composto

pelo que

se

comporia

chamaríamos

de as "mulheres

de tr~s personagens

femininas:

Vanja e D. Revocata Assunção
de suas personagens

intelectuais",
D. picucha

que trazem,

dados importantes

e que
Terra

Fagundes,

na construção

sobre a educação

D.
mesma

formal

37.

(ou ausência

dela) para as mulheres

A análise do primeiro

grupo, dos principais

eventos

à leitura da crônica

social,

sociais do texto, muito propícia
histórica,

é quem esclarece

gostos, hábitos,
mentos.

avanços e atrasos

feminino,

- observa,

esclarece,

suas variações

sobre moda,

de

comporta-

o

historia-

neste tipo de crônica que

dor - e aqui o romancista
comportamento

através de comentários

os costumes,

É, geralmente,

de suas epocas.

e significados.

A análise do segundo grupo, das personagens
cucha Fagundes,

D. Vanja e D. Revocata Assunção

cupaçao com a educação

formal

(ou a ausência

rentes epocas em que se situam. Se a ênfase,
mento, recai sobre as esposas e as amantes,
exposto nos eventos
celibato

betizadas,

"letradas",

informadas.

diário e como professora

cônjuge Cambará,

grupo,
ou

casamento

do

considerar co-

etc. As três são mulheres

(Talvez

alfa-

ou pelo cine-

Sílvia, na produção

também coubesse

do

aqui.

da família, do que como

profissional).

E anunciam

10 também de como ser "intelectual".
des, Tia vanja e D. Revocata Assunção
"diferentes"

mo-

seu

Mas

sua importância primeiro enquanto uma

continuadora

sora, intelectual,

dife-

nas

num primeiro

Que poderíamos

normalista

o texto parece referendar

mo figuras

dela)

tem gosto pela ficção, pela história,

ma, são mulheres

evoca uma preo-

neste quarto grupo, a ênfase recai-

ria num outro perfil de mulheres.
mo "intelectuais",

de D.pi-

o terceiro

sociais, à espera ou do

(ou da perdição);

o

justifica

profes-

no texto um mode-

D. picucha

Terra

Fagun-

ao serem apresentadas co-

dentro do texto, trazem

digo próprio do como ser mulher diferente,

também um

por exemplo,

co-

do có-
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digo de comportamento

de Roberta Ladário,também

professora,que

físicos

faz versos, mas mais valorizada pelos seus dotes
que por suas capacidades

intelectuais.

do próprio texto talvez pudéssemos

evidências

A partir de

e

Ladário

Roberta

reunir

do

Mandy que ao serem profissionais, atuando no mundo "de fora da
casa", a primeira como professora, a segunda
e depois como "Wave", constituem
mulheres,

mas ainda julgadas

tos liberais

um tipo mais contemporâneo

pelo texto por seus

ao serem também incluídas

mo sabemos, constituem

comportamen-

não recomendável

de ser, proposto

que chamaremos

dois

de dignas esposas e indignas

Em seu ensaio Ser esposa: a mais

predominantemente

o de apêndice

den-

prie

amantes

os das esposas e os das

Danda Prado, para situar historicamente

co-

pelo texto.

A ênfase da nossa análise recai sobre os
meiros grupos de mulheres,

de

com as "outras",que

um comportamento

tro de um modo feminino

como secretária

amásias.

antiga

profissão,

o papel da mulher como

do homem,

defende que "a

mu-

lher, perdendo sua identidade como indivíduo, objeto Ea história, definiu-se

prioritariamente

seu papel de esposa".

(PRADO,

na sociedade

aos dicionários

ria significativa no que tange à construção
na sociedade

de ser mulher

relação

ao

1979:24)

Para ela uma breve consulta

da mulher

com

patriarcal,

já se-

social do papel

papel este que funde a idéia

à de ser esposa, irreversivelmente.

E exemplifi-

ca a equivalência entre os conceitos MULHER e ESPOSA em várias
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línguas modernas,

onde em:

FEMME

corresponde

a

MARI

(homme)

Português

MULHER

corresponde

a

MARIDO

(homem)

Espanhol

MUJER

corresponde

a

MARIDO

(hombre)

Italiano

MOGLIE

corresponde

a

MARITO

(uomo)"

"Francês

(PRADO, 1979:25)

his-

o capítulo inicial de seu estudo, que trata do
tórico do papel de esposa,
propósito

dos conceitos

a

de ESPOSA e MULHER, através da signifi-

cação destes dois verbetes
percepçao

lingüísticos

lista alguns dados

em diferentes

idiomas, e reforça

a

inicial da autora. A de que "os dicionários refletem,
do grupo dominante"

(PRADO,

traduz o comportamento

feminino

em geral, a linguagem
que esta linguagem
pela sociedade

patriarcal:

às mulheres

prescrito

e

casamento

cabe o

e

1979:27)

a

maternidade.

Assim, embutido

na palavra mulher, como papel social,

temos ainda os de ser esposa e mãe, todos numa unidade
sível que criam a idéia, a "natureza" de
Ser feminina,

"feminilidade".

ser mulher passa por determinadas

ser esposa, em primeiro
e todas as infinitas
to

uma

funções: a

de

da função materna

lugar, seguida esta

implicações

indivi-

que a maternidade

traz enquan-

função.

Para Danda Prado

(1979), entre esses papéis,

mae e com certeza o fundamental
estatuto

(de mãe) prescrito

e confunde-se

especificamente

com

para

o
a

"o

de

próprio
mulher"

(PRADO, 1979); e "poder-se-ia dizer também que foi a partir da
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regulamentação
(PRADO,

a

do papel de mãe que se instituiu

família"

1979:28).

A função materna

portan-

dentro da célula familiar,

to, é o que define a importância social da mulher. Não é outra
a história que vemos na trajetória destas
gens a serem analisadas.

primeiras

Elas são, sobretudo,

E estas são as funções que conferem

persona-

esposas e

as

"status quo"

maes.

mulheres

dentro da família Terra Cambará e do texto de Érico Veríssimo.

- Dignas esposas:

Ana Terra nos é apresentada

já adulta,

aos seus vin-

te e cinco anos:

"Tinha vinte e cinco anos e ainda esperava casar.Não
que sentisse muita falta de homem, mas acontecia que
casando poderia ao menos ter alguma esperança de sair
daquele cafundó, ir morar no Rio Pardo, em Viamão ou
até mesmo para a Capitania de são Paulo onde nascera." (CI, p.73)1

A espera e a solidão marcam de início urna vida difícil perdida

naquelas

dentificada

com a dureza de urna vida de mulheres.

portar a solidão,

distantes

trabalhar

paragens e que será

sempre
Esperar,

isu-

numa rotina sempre igual.

"Mas havia épocas em que não aparecia ninguém. E Ana
só via a seu redor quatro pessoas: o pai, a mãe e os
irmãos. Quanto ao resto, eram sempre
aqueles
coxilhões a perder de vista, a solidão e o vento.Não havia outro remédio - achava ela - senão trabalhar pa-
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ra esquecer o medo, a tristeza, a aflição... Acordava e pulava da cama, mal raiava o dia. Ia esquentar
a água para o chimarrão dos homens, depois
começava
a faina diária: ajudar a mãe na cozinha, fazer
pão,
cuidar dos bichos do quintal, lavar a roupa.Por ocasião das colheitas ia com o resto da família para
a
lavoura e ficava mourejando de sol a sol."(CI, p.74)

Ana Terra segue a lei e tradição
solidão;

familiar,

eis também como se sente D. Henriqueta,

e

espera

mae

de

Ana

Terra:
"Às vezes, quando estava sozinha, chorava, mas na
frente do marido vivia de cabeça baixa e raramente
abria a boca." (CI, p.75)

E é ela também quem se preocupa
lha, isolada naquele

fi-

com o futuro da

fim de mundo:

"Que ia ser de Ana, uma moça,metida naquele cafundó?
Como é que ia arranjar marido?
Nem ao Rio
Pardo
o
Maneco consentia que ela fosse. Dizia que mulher era
para ficar em casa,pois moça solta dá o que
falar."
(CI, p.79)

o casamento ocupa o pensamento e desejo da

filha

e

da mãe nesta primeira parte que trata da apresentação

de

Ana

Terra, em sua juventude. O casamento enquanto função e

o

que

afetivo,erótico,

co-

atrai Ana Terra e não como relacionamento

mo espaço do desejo. A troca do espaço familiar paterno por um
espaço
sura

familiar marital

(só desloca

só muda a natureza da situação de clau-

a situação de clausura).

Pois casar significa

partir da casa paterna ou não dar o que falar. Os

Ana Terra ao ver o índio se corporificam

desejos

na lembrança de

"mulher da vida". A visão do índio ferido,semi-nu,

de

uma

o cheiro de
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estra-

suor e corpo, evocam na moça sensaçoes contraditórias,

nhas:

"Era qualquer coisa que lhe atacava o estômago, dando-lhe engulhos; mas ao mesmo tempo tinha desejos de
olhar para aquele mestiço,
muitas vezes, por
muito
tempo apesar de sentir que não devia, que
isso
era
feio, mau, indecente. Veio-lhe à mente uma cena de
seu passado. Quando tinha dezoito anos visitara
com
os pais a cidade de são Paulo
e uma tarde,
estando
parada com a mãe numa esquina, viu passar uma caleça
que levava uma vistosa dama. Toda
a
gente
falava
daquela mulher na cidade. Diziam que tinha vindo
de
Paris, era cantora, uma mulher da vida...
Ana sabia
que não devia olhar para ela, mas olhava, porque ~Ia mulher colorida e cheirosa parecia
ter
feitiço,
como que puxava o olhar dela. Era loura, estava toda
vestida de sedas e rendões, e tinha
o pescoço,
os
braços e os dedos coruscantes de jóias.Uma mulher da
vida, uma ordinária... Ana contemplava-a
de
boca
aberta, fascinada, mas ao mesmo tempo com a sensação
de estar cometendo um feio pecado. Pois tivera havia
pouco a mesma impressão ao olhar para aquele
desconhecido." (CI, p.SO)

si-

Os sentidos de Ana Terra alertas diante daquela
tuação, um desconhecido,

um homem semi-nu, um

homem

era o pai ou os irmãos evoca em Ana Terra sensações
e lembranças
sentado,

relacionado

"cheiroso",
desejo,

de uma visão proibida.

parece

"feitiço",

"ordinária"

estranhas

apre-

O desejo assim está

A associação

depois maternal.

da sexualidade

cheias de medos, dúvidas.

com

como espa-

O espaço da sexua-

lidade é o do interdito, é o espaço do interdito, é
onde surgem estas associações,

f:

"vistoso",-assim é o

"colorido",

reitera a idéia do casamento

ço de uma função marital,

proibido,

nao

com a aparição de uma "mulher da vida".

fascina e é proibido.

uma mulher

que

o

espaço

fantasias, também elas
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o corpo feminino digno é, primeiro, virgem, depois o
da esposa recatada
considerada

Terra,

e decente e, por fim, o da mãe. Ana

a personagem

matriz das demais personagens

nas de O tempo e ° Vento,

será também matriz

femini-

preceitos

destes

de um modo de ser mulher.

Os sentimentos

de Ana Terra por pedro Missioneiro são

contraditórios, intensos. t o índio quem desperta em Ana Terra
"pensamentos
sentir-se

indecentes",

"escondidos

e secretos",

fazem

que

como uma "cadela em cio" e "ter nojo de si mesma":

"Lembrava-se das vezes que vira touros cobrindo
vacas e sentia um formigueiro de vergonha
em todo
o
corpo. Mas esse formigueiro era ainda desejo. Decerto a soalheira era a culpada de tudo. A soalheira
e
a solidão. Pensou em tomar banho no poço. Não: banho
depois da comida faz mal, e mesmo ela não agUentaria
a caminhada até a sanga, sob o fogo do sol. A sanga
era para Ana uma espécie de território proibido:significava perigo. A sanga era Pedro." (CI, p.95-96)

O desejo é feio e mau como Pedro.
ritório
cínio
nhada,

desconhecido

de

e repulsa,

como

confusa,

dividida

seus

os

próprios

bichos.
entre

Ana

A "sanga",este

desejos,
Terra

se

terfas-

evoca-lhe
sente

envergo-

o medo e a exigênciage seucor-

po jovem, apaixonado.
Os encontros

com Pedro Missioneiro

o

Ana Terra está grávida,

fazer;

o índio a gravidez é sagrada, "rosa mística", como

Nossa Senhora, mãe do Menino Jesus:

não sabe

marca

definitiva,
para

temerosa,

deixam uma

que

44.

"Num temor permanente passou a olhar
o ventre,
a
apalpá-Io, para ver se ele já começava a crescer. E
quando Pedro voltou, uma noite ela saiu da cama sem
ruído - o ar estava frio, o capim úmido de sereno,

o céu muito alto

foi até à barraca do índio, contou-lhe que ia ter um filho e ficou ofegante à es-

pera duma resposta. Houve um curto
bo do qual Pedro murmurou:
- Mui lindo.

silêncio,

ao ca-

Pedro nada dizia, limitou-se a acariciar-lhe os cabelos. E quando ela parou de chorar, pôs-lhe a mão
espalmada sobre o ventre e sussurrou:
- Rosa Mística.
Ana franziu a testa.
- Que é isso?
- Nossa Senhora, mãe do Menino Jesus." (CI, p.l04)

o susto de Ana Terra com a notícia
evidencia

uma lei rígida prescrita

feminina,

a de que a virgindade

sua

de

pelo patriarcado

é uma virtude,

gravidez

conduta

à

per-

honra familiar e que, portanto, só às mulheres casadas é
mitida a gravidez
de feminina.
pecaminoso,

e maternidade,

vias permitidas

Seu pânico, de que descubram
o de amar Pedro Missioneiro,

dro Missioneiro,

no entanto,

é o segundo momento
nada diretamente
meiro momento

emociona-se

da sexual ida-

seu

comportamento

querer

fu-

castigada.

Pe-

leva-a a

gir, pois sabe que sua atitude será severamente

com a novidade.

é quando Pedro Missioneiro

ao mito mariano.O

as mulheres

grada, eleva e santifica

no

da família. A maternidade

as mulheres;

pri-

família

conta para a

Terra a lenda da Mulita que salva a Virgem e o Menino

um acontecimento

Este

no texto de "Ana Terra" que vemos relacio-

a idéia da maternidade

serto, emocionando

da

depositária

des sa-

para Pedro Missioneiro

é

fatal, nada mais há para ser feito, Ana Terra

está grávida e ele será sacrificado.
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o mito mariano que enaltece e glorifica a função materna é presença constante, permanente na representaçãoda personagem feminina
grande-mãe.

no texto e atualiza

Importante

ressaltar,

a idéia do

no entanto,

da

arquétipo

que, se o arque-

maes do

e

tipo da grande-mãe é o que representa as esposas

texto, este arquétipo só é lido no seu aspecto positivo,deafetividade

fi-

e doação. As mães do texto não têm para com seus

lhos sentimentos

hostis ou de rejeição,

materna

função

a

as

realiza e satisfaz plenamente.
A vida das mulheres,

massacrante

na rotina de um tra-

balho sempre igual, rotina esmagadora:

"Dona Henriqueta iria para o céu; se não
houvesse,
tudo ainda estava bem, porque sua mãe ia descansar
para sempre. Não teria mais que cozinhar, ficar
horas e horas pedalando na roca, em cima
do estrado,
fiando, suspirando e cantando cantigas tristes de sua
mocidade."
(CI, p.115)

Este trabalho
encontra

sempre igual, esta rotina

sua justificativa

cuidar de filhos. Badinter

no ofício e sacrifício

esmagadora,

criar

de

e

é quem analisa este caminho onde "sa-

crifício

e prazer"

se mesclam,

em combinação

perfeita

de urna mãe ideal. O prazer do amor

frutos valem todos os sacrifícios.

(BADINTER,

para-à

receita

materno

e

seus

1985)

Ana Terra cria o filho numa vida de silêncio e solidão, suportando

a hostilidade

dos homens da família

com

ela convive e a quem ela serve. A chegada dos bandidos
lhanos que matam os homens da família e a violentam,

quem

castetornando
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assim Ana Terra a matriarca

da família, dão-lhe uma consciência

nova. Misto de raiva, teimosia
sobreviver,

e, sobretudo,

lutar,

e força, Ana Terra quer

é preciso criar seu filho:

"Não queria mais morrer. Viver era bom: ela desejava
viver, para ver o filho crescer,para conhecer os filhos de seu filho e, se Deus ajudasse, talvez os netos de Pedrinha. Mas se tivessem de morrer, era melhor que morressem

telhanos,

(CI, p.13l)

Ana Terra, tendo a casa paterna destruída

pelos cas-

mortos

parte

pais

e irmãos

de coragem para reconstruir
transformará
desenvolvem

e o corpo

violentado,

os duzentos

onde

ro - através da função materna

pro. Devidamente

a pedro Missionei-

que ela exerce

de forma

mode-

do

estu-

o corpo ao celibato e à violência
castigada

função

e casta, Ana Terra assume a

dignamente.

violência

Ana Terra não é movida apenas pelo ódio à
sofrida pelos castelhanos,
mosia e perseverança
timento poderoso,
torná-lo

se

anos de história da família Terra Cam-

de seu pecado - entregar-se

lar, sacrificando

cheia

sua vida no pequeno povoado que se

na cidade de Santa Fé, cenário e palco

bará. Redime-se

materna

todos juntos."

um homem,

sua força e

determinação

absoluto:

é preciso criar seu

sobreviver.

Investida de fúria e vontade,

é o sentimento,

Pedro,

E é desta brava figura que

ra parte com um menino pela mão para conquistar

ria, sua força.

filho

a função que lhe

tei-

sen-

(típica dos Terras) são fruto de um

pende a vida do menino.

e a maternidade

sua

~---

de-

Ana Ter-

seu território,

dá esta

fú-
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destino

Bibiana Terra, neta de Ana Terra, tem igual
ao da avó. Enfrenta

o pai para casar com o Capitão Rodrigo Cam-

bará e cria três filhos em meio a idas e vindas
guerras

marido

a

e outras mulheres.
Bibiana herda da avó a parecença

mento

do

e um modo feminino

tempera-

física, o

soltei-

de ser, como convem as moças

raso Pedro Terra observando

a filha conclui que,

"Havia nela também muito da avó,principalmente
Bibiana tinha crescido à sombra de Ana Terra,

a voz.
com
a

qual aprendera a fiar, a bordar, a fazer
pão e doces, e principalmente a avaliar as pessoas."
(CI,p.

175)

E Bibiana,

le~)rando

materna,

modelo,

identificação,

ferentes

ao que temos delimitado

no e do feminino. Na lembrança

imago

da avó, a sua verdadeira

lembra também ensinamentos
como o território

re-

do masculi-

de Bibiana:

"A avó sempre lhe falava da brutalidade dos homens,
que sempre acabam fazendo o que a gente menos
espera, isto é, as coisas mais absurdas. Vovó Ana costumava dizer que certos assuntos eram coisa de "homem".
Guerra era coisa de homem; carreira, brig~,
jogo
e
bebida eram coisas de homem. O melhor que as mulheres tinham a fazer era desistir
de compreendê-Ios.
Desistir e continuar obedecendo e esperando..."
(CI,
p.182)

Assim como para a jovem Ana Terra, a sexualidade,
paixão

avassaladora

de sua existência
trangimento.

que Bibiana sente pelo marido
são sentimentos

até

cheios de vergonha

Bibiana mesmo casando-se

com

e

o

a
fim

cons-

o homem que ama,re-
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se estivesse

corno

culposos

cebe-o em sua noite de núpcias com sentimentos
fazendo algo de pecaminoso:

"E essa sensação de pecado, essa impressão
esquisita de que Rodrigo não era seu marido e de que
ela
não passava de uma 'china de soldado', não a abandonou nunca durante toda a lua-de-mel,
principalmente
quando ela se via frente a frente com o pai. Mas isso não a tornou menos feliz." (CI, p.232)

servir

e amar

o marido,

cuidar-lhe

a roupa, a comida,

a casa, fazem a felicidade máxima de Bibiana para quem o Capitão Rodrigo Carnbará era tudo, o companheiro
amor. O casamento

para Bibiana,

o

ideal e

a perspectiva

dele, se concre-

tiza em sua vida naquilo que tinham sido as esperanças
Terra

outrora: casar

era

a possibilidade

grande

de ter

urna

Ana

de

-

vida

pro-

pria, ainda que arnbas não percebessem

que sobre suas vidas

so

havia

das mãos do pai para

as

urna troca

do marido.

da situação

tutela~,

É este o perfil da jovem Bibiana Terra Carnbará, re-

cém casada e pronta para gestar e parir os filhos que
a grande árvore das famílias
constituir

neste momento,

tão Rodrigo.

Terra Carnbará e que

na sua união apaixonada

passa

a

com o

Capi-

se

Para ela,

"Tudo era bom demais para ser verdade.
seu marido, sua casa, sua liberdade..."

O amor por Rodrigo é o que dá sentido
significado

compoem

de sua felicidade.

a

Tinha

agora

(CI,p.234)

sua

vida,
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"Cuidar da casa, fazer comida para Rodrigo, lavar-lhe a roupa branca, tomar conta dos bichos do quintal - tudo isso eram prazeres que: ela gozava duma
maneira miudinha, prolongada.
E tudo o que ele dizia ela achava divino.
Ao chegar em casa, ao ver as coisas do marido o uniforme, a espada, a medalha - sentiu
que
quém
tinha mais forte a marca de Rodrigo era
ela mesma.
Tinha-a em todo o corpo, como que feita a fogo. (CI,
p.237)

A submissão
tarefas domésticas,

ao marido, o cumprimento

a maternidade,

alguns dos tópicos estabelecidos
tica, modelar,

dos

a criação

filhos

sao

paradigmá-

para a construção

de um modo feminino de ser, no texto.

mais do que parece, cuidar da terra
da sobrevivência,

é,

e

cuidar da descendência

e

cuidar da

que é, afinal, o que importa e

o que concerne às mulheres. ~ assim que

Bibiana,

da de e objetividade

Bolívar

va, num casamento

agudas,

casa

de interesses

o filho

contratuais

com praticicom Luzia

Sil-

reaver

e consegue

assim o que ela concebe como sua propriedade:
cia, seu quintal,

,

terra

Para Ana Terra como para Bibiana

da manutenção

das inacabáveis

a casa da infân-

a tradição da família Terra. Além disso,con-

segue investir o filho e o neto de poder político

e--prestigio

social.
uma

Nada que um bom pai de família não fizesse para
filha casadoira.Bibiana

como a avó, é teimosa,

briga sem limites e pruridos

perseverante,

pelo que quer e consegue

sempre o

que deseja. Para ela, como para Ana Terra, o que importa
família, a descendência,

o filho, o neto.

e

a
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Ana Terra e Bibiana se consolidam na nossa literatura como mulheres
pecializada

indubitavelmente

fortes, e toda a crítica es-

usa de qualificativos

timar esta força, são poderosas,
que nasce de uma expressão
cífico, feminino,

E esta força

viris, varonis.

masculina

legi---

para

masculinizantes

espe-

nasce de um motivo

que é a maternidade.

e

Ana Terra e Bibiana são bravas e fortes mulheres,
são mães, acima de tudo são mães.

No
casamento
antecede

ano de 1853, quando da notícia

da contratação

entre Luzia Silva e Bolívar Cambará,
a festa do noivado e o enforcamento

Bolívar acorda em sobressalto.
nho culposo,

Angústia,

na

do

noite

que

do negro Severino,

sufocamento

so-

e um

na

Bolívar olhando o homem imóvel que ele matara

guerra, um sonho que o atormenta

periodicamente. Em meio ao pe-

sadelo, ao susto, Bolívar quer alívio, paz, Bolívar

quer a mae:

"Por isso a voz de sua mãe era uma esperança de socorro. Ele queria a luz: êle queria a mãe.
Uma porta se abriu e Bibiana apareceu com uma
vela acesa na mão. A chama alumiava-lhe o rosto.
E
por um segundo Bolívar de novo voltou
à infância.
Pareceu-lhe até sentir o cheiro do óleo_~a lamparina. O rosto da mãe lhe deu a sensação de segurança
de que êle precisava. Seu primeiro ímpeto foi o de
caminhar para ela, buscando a proteção de seus seios,
de seus braços, de seu ventre. Para êle mãe
e luz
eram duas coisas inseparáveis."

Mas no entender
a velha Bibiana,
experiências

observa

do Dr. Winter, que admira e

a maternidade

não

sao

fazer parte de

uma

e o mundo das mulheres

muito gratificantes

sina, um destino.

(CII, p.336-337)

e parecem

Para ele, D. Bibiana era uma criatura

de va-
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lor.

"Com umas duzentas matronas como aquela estaria
garantindo o futuro da Provincia. Entretanto o destino
das mulheres naquele fim de mundo era bem melancólico. Não tinham muitos direitos e arcavam
com
quase
tôdas as responsabilidades.
Sua missão era
ter
filhos, criá-Ios, tomar conta da casa, cozinhar, lava~
coser e esperar.
Dificilmente ou nunca falavam
com
estranhos e Winter sabia que um forasteiro que dirigisse a palavra a uma senhora corria o risco de
incorrer na ira do marido, do pai ou do irmão
dessa
senhora, que lhe viria 'tirar uma
satisfação'.
Os
homens, êsses podiam sair em aventuras amorosas,
a
fazer filhos nas chinocas que encontrassem pelo
caminho, nas escravas ou nas concubinas,mas ai de quem
ousasse olhar mais demoradamente para
suas
espôsas
legitimas! Eram estas em sua maioria analfabetas
ou
de poquissimas letras e tinham
assustadora
tendência para a obesidade. (Trude! Trude! Toma
cuidado.)
Eram tristes e bisonhas, e as continuas guerras quase não lhes permitiam tirar o luto do corpo; por isso traziam nos olhos o permanente
espanto
de quem
está sempre a esperar uma noticia trágica."
(CI, p.
363)

A maternidade
casadas,

a solidão,

a fidelidade

vos, filhos e maridos
sobre

e a situação de clausura

das

mulheres

vi-

a seus homens, mortos ou

é expressada

por Maria Valéria

ao

falar

Bibiana:

"-

Era uma velha das antigas - prosseguiu Maria

Va-

léria - enérgica, de tutano. Perdeu o marido na Guerra dos Farrapos, ficou sozinha com suas crias, nunca
pediu bexiga pra ninguém. Depois viu o filho, já homem feito, morrer baleado ali no meio
da rua,
na
frente da casa, assassinado pelos capangas dos
Amarais. Mas agUentou firme e continuou vivendo." (AI,
p.297)

o aparecimento de Alice Terra se dá em função de seu
noivado e futuro casamento

com o primo Licurgo Cambará. A

sua
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permanência

no texto, rápida, parece justificar-se

mento de Rodrigo e Toríbio Cambará, o primeiro,

se tornará central a partir da segunda

parte

pelo nasci-

personagem

da

que

trilogia,

o Retrato, e de Aurora, bisneta de Bibiana Terra Cambará e que
nasce morta no cerco do Sobrado, em 1895.

o depoimento de Licurgo, o primo e futuro marido, ao
olhar Alice na festa de noivado,

reitera a idéia tanto da

di-

visão de um território feminino e um masculino,quanto da divisão do corpo materno digno e um corpo prostituído indigno.Dentro desta perspectiva
olhar de Licurgo,
ce, falam-nos

e reforçando

primeiro,

brevemente

um modo feminino

e depois de Florêncio,

de ser,

o

pai de Ali-

desta personagem:

"Seria inútil tentar explicar à avó
que êle gostava
da prima Alice o suficiente para fazê-Ia feliz,
que
a achava bonitinha, prendada e que tinha
a certeza
de que ela ia ser ótima dona de casa, boa
espôsa
e
boa mãe - mas que tôdas essas coisas nada
tinham
a
ver com o que êle sentia pela Ismália. A chinoca não
pedia nada, não esperava coisa alguma. Gostava
dêle
quase assim como uma cadelinha gosta do dono. Se por
um lado êle sabia que não teria nunca a coragem
de
abandonar a amante, por outro também estava certo de
que seu rabicho pela Ismália nunca, nunca mesmo
poderia influir em sua afeição pela prima nem
perturbar-lhe a paz do casamento." (CII, p.567)-

o espaço do casamento
te para conviver
sexualidade,

é o espaço da afeição suficien-

num lar com filhos, e o espaço do desejo,

na contra-mão

do primeiro,era

com Ismália,

da

a "ou-

tra".

Para Florêncio,

léria:

Alice é diferente

da irmã, Maria Va-
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"Já Alice era diferente... Florêncio sentia por ela
uma afeição misturada de pena. Sempre a achara
menos independente e corajosa que a outra.Parecia
ser
dessas moças que precisam permanentemente
de protehomem
ção, que nasceram para viver à sombra dum
pai, irmão ou marido." (CII, p.602)

E para Bibiana,
do neto, cama

prima,

fantil e submisso

que arranjou habilmente

Alice

tem

observados

o mesmo

perfil

"feminino"

e

por Licurgo Cambará

Terra. Para Bibiana o que realmente

interessa

e

sua futura esposa. Os olhos analíticos

a sobrinha

trazem, ao observá-Ia,

,

in-

Florêncio

que

Licurgo

filhos com

largue a amásia, Ismália Caré, e que tenha muitos
Alice,

casamento

o

de Bibiana

sobre

esta preocupação:

"Bibiana
continuava a olhar obliquamente a futuranulher de Curgo. A moça tinha os quadris estreitos:não
podia ser boa parideira. Mas fôsse tudo pelo amor de
Deus. Ela conhecia muitas mulheres de bacia estreita
que botaram muitos filhos no mundo e só morreram
de
velhice." (CII, p.633)

A maternidade,
a obediência
e Bibiana,

o cuidado com os filhos e com a casa,

e a submissão

ao marido sao, como para Ana

o que se espera de Alice.

Para Flora Quadros,
Cambará,

Terra

as exigências

não

a futura esposa do

serão

outras.

Idealizada

Dr. Rodrigo
por ele des-

de os tempos de namoro e noivado, até o fim de seus dias,a divisão do corpo feminino na construção

desta personagem

femini-

na também está presente.
Flora é uma bela mulher e tem um caráter

irrepreen-

sível. Rodrigo a deseja como mulher, mas esta, ao ser

mae

de

54.

seus filhos, trai a idealização
curar uma mulher sexuada,
res. Esta idealização

desejosa,

em inúmeras

outras

mulhe-

inicial aparece ainda no tempo do

ro, quando Rodrigo conclui ter encontrado
tástica mulher,

as demais mulheres

sias de sua adolescência,

pro-

de Rodrigo - que passa a

namo-

fan-

em uma única e

que alimentaram

todas juntas, em Flora,

as

fanta-

sua

futura

esposa. Para ele,

tinha os olhos de musmé e tez trigueira - dois

"Flora

presentes no rosto das três mulheres do pastraços
sado. Era como se a acobrata, a bugra e a mulher
do
professor se houvessem encontrado milagrosamente
numa única e maravilhosa mulher que estava agora à sua
frente, ao alcance de suas mãos e que dentro em breve seria sua esposa, senhora do Sobrado, mãe de seus
filhos. Teve então ímpetos de erguer-se, tomá-Ia nos
braços, beijar-lhe a boca - coisa que não
fizera
a
Kazuko, de quem não conseguira aproximar-se,
nem
a
Lúcia, que jamais suspeitara de sua paixão. (RII, p.
351)

A sexualidade
mundo privado,

no casamento,

é contida,

prazer ou satisfação

território

austera, reservada

para as mulheres,

casa,

destituída

que a experimentam

o fim único de servir aos maridos e procriar.
de ser, que supõe preceitos

e

da

do
de
com

o modo feminino

de boa esposa e boa mãe~ode

ser

pelo

texto

e, aqui, por Rodrigo Cambará ao pensar sobre Flora, sua

espo-

exemplificado

sa.

Para

nesta forma de conduta estabelecida

ele,

"Flora entregava-se com o ar de quem cumpre um dever
grave. Jamais dera a entender por gestos ou palavras
que aquilo lhe dava prazer. Rodrigo, às vezes, desejava que na alcova ela fosse mais amante que esposa.
Tinha, porém, a antecipada certeza de que,
se
tal
acontecesse, ele próprio ficaria escandalizado e tomado duma ciumenta e meio alarmada
àpreensão."
(RI,
p.425)
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o corpo materno, logo do nascimento de Floriano,emociona Rodrigo e o confunde. Um corpo recendendo a leite e cueiros é um corpo assexuado, sem desejo, um corpo que não é desejado

também:

"Não pudera nem tentara reprimir as lágrimas do dia
em que pela primeira vez vira a mulher amamentando o
filho. E que sensação agradável e ao mesmo tempo embaraçosa a de ter na cama à noite uma
Flora
maternal, de seios túmidos de leite, uma Flora alvoroçadamente feliz e apesar disso agoniadamente
inquieta, a
acordar a cada passo para olhar o filho no berço
ao
lado da cama. ('Será que essa criança está respirando direito? E se ela pega crupe? Meu Deus! O Floriano está ficando roxo...').
Rodrigo observava,
perturbado, que a mulher e o filho tinham o mesmo cheiro: recendiam ambos leite, cueiros de flanela úmidos
e talco. Com freqUência Flora trazia
Floriano
para
a cama e dormia com a criança no braço. Todas
essas
coisas concorriam para deixá-Io inibido, com a impressão de que possuir fisicamente a mulher
naquela
conjuntura seria cometer incesto." (RII, p.427)

A maternidade
tro do casamento
território

importância,

espaço primordial den-

o

e este dentro da casa, que como sabemos, é

feminino por excelência.

pecificamente

vência.

ocupa, portanto,

E é neste território,

es-

no mundo do Sobrado, que Flora tem seu poder, sua
que é a da manutenção

O cuidado

do mundo

da casa

e perpetuação
e suas

do dos calores e dos afetos. Rodrigo,

da

sobrevi-

subjetividades,

situado do lado de

deste mundo, como um filho maduro e ciumento,

o mun-

fora

sente-se excluí-

do deste mundo onde quem brilha é Flora, a mãe:

"Rodrigo sentia-se numa posição de inferioridade com
relação a Flora. Invejava-a por vê-Ia aceitar
serenamente a sua vida. Enciumava-o o fato de os filhos
dependerem

demonstrações

tanto dela e lhe darem,
mais que a êle,
de carinho. Era como uma mistura de ad-
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miração e impaciência
ma a mover-se naquela
bem plantados naquele

que a via tão segura de si rescasa, fazendo coisas,
os pés
chão. A vida de Flora tinha um
sentido claro e alto: ela a dedicava à tarefa de criar
e educar os filhos. 'No fim das contas - concluía Ro-

drigo - a pessoa indispensável nesta casa não sou eu,
mas Flora. Posso morrer sem fazer a menor
falta'."
(AlI, p.440)

Flora, a mãe perfeita,
go vê amadurecer
do materno

e transformar-se

em detrimento

drigo, sem, no entanto,
permanentemente

afetiva,

cuidadosa

a seu lado, desenvolve

de sua sexualidade,

como observa

aceitar que o fato de Flora

traída possa ser uma explicação

sua frieza e distância.

satez, companheirismo,
los filhos - e controle

de Rodrigo

equilíbrio,

o la-

Ro-

saber-se

plausível

No mais, como ressalta,

boa esposa, que na concepção

que Rodri-

Flora era

para

uma

inclui solicitude,sen-

afetividade

-

por ele e pe-

da casa através do respeito

dos

cria-

dos:

"Flora já não era a mulher de antes, mesmo
tendo-se
em vista que jamais fôra uma amante ardente. Além do
velho pudor, da relutância em desnudar-se
ou mesmo
em demonstrar que fazia 'aquilo' por prazer - agora ela tomava uma atitude que Rodrigo não podia
nem
queria compreender. Ficava numa mobilidade de
estátua, não fazia um gesto voluntário, não dizia uma palavra. Obedecia apenas, mas como quem cumpre uma Obrigação a um tempo grotesca e sórdida.

No mais, era a espôsa perfeita.
Solícita,
sensata,
boa companheira e - o que era raro nas pessoas de um
commodo geral - dotada de um humor inalterável,dum
portamento regular.
Via-se que os filhos a amavam. As criadas a respeitavam." (AII, p.504)

o final de Flora, com a proximidade

da morte de

Ro-

drigo Cambará e do próprio texto é melancólico, cheio de solidão:
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"Flora via agora o seu futuro como
uma imensa
planície cinzenta, vazia de calor humano. Rodrigo e ela
continuariam a viver como dois estranhos. Jango pertencia ao Angico e à Sílvia.Bibi não a amava. Eduardo era um rebelde, dedicava-se por
inteiro
a suas
idéias políticas. Ela podia contar com Floriano, tinha a certeza disso, mas era-lhe insuportável a idéia
de vir a ser uma carga excessivamente
pesada na vida
do filho mais velho.
Ficou por alguns instantes a olhar para a mala,
sem
muito ânimo para continuar
os preparativos
para
a
viagem. De súbito lhe veio à mente um pensamento que
a reconfortou. A visitava uma luz remota na desolação da savana. Em setembro voltaria a Santa Fé para
assistir ao nascimento do filho de Jango e Sílvia. Um
neto! A idéia de ser avó a comovia.
Pensou:
'Agora
tenho o direito e a obrigação de envelhecer.' E ficou a sorrir para a imagem daquela criatura que ainda não existia." (AIII, p.987)

fracas-

Flora, com os filhos criados e um casamento
sado, vê-se, na meia-idade,

só e desamada.

malas para partir com Floriano
os filhos partiram
de alegria

A hora de fazer

se configura

balanço,

é a hora deste triste

e ela está só. A esperança,

a possibilidade
fazendo-a

na criança que vai nascer,

avo. Uma vez mais, na continuidade

as

do sentimento materno ao ser

avo, esta é a função, a emoção que realiza Flora como

mulher.

A de ser mae, e agora avo.
Sílvia, a última da fila
pIares,

das mães e

exem-

espo~as

surge aqui não como a esposa de Jango Cambará. Mas co-

mo o amor impossível

de Floriano

que, numa perspectiva

com

Mandy,

Licurgo

ou

tura da divisão do corpo feminino, compara-a
amante, na tradição

do Dr. Rodrigo Cambará,

de lei-

sua

mesmo

do Capitão Rodrigo Cambará.

Sobrado,

amiga

fiel de Alicinha, e que pede ao Dr. Rodrigo que afilie

apos a

Sílvia, a menina pobre e vizinha

do
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morte da filha, traz desde sempre uma marca de desamparo e fragilidade

com efeitos

no e Jango. A menina
do Sobrado vê-se
existencial,

tocantes

tanto em Rodrigo,como

que cresce brincando

to com a imago materna

ricos

com os amigos

numa

já, adulta e casada, mergulhada

de identidade,

em Floria-

rompimen-

num processo culposo de

infeliz, vitimizada,

e

de

crise

idealização

da figura paterna que ~ transferida para o "retrato", a pessoa
do Dr. Rodrigo
ra Cambará

Cambará.

Tendo Sílvia escolhido

sua

como sua e tendo sido aceita, conta

num diário e na sua correspondência

com Floriano

nutre, desde sempre e apesar de seu casamento
fundo

a família

Ter-

história

por quem

ela
pro-

com Jango,

afeto.

Em diálogo consigo mesmo, após receber uma carta
Sílvia, Floriano

de

reflete:

"Seria que amava Sílvia dum amor, suficientemente profundo para resistir, incólume,
à burocracia
conjugal?
- Se amasse Sílvia de verdade, êsse caso carnal
com
a americana não teria tido fârça para te fazer
perder o interesse nela, a ponto de interromperes
por
completo a correspondência...
- Tu sabes que se Sílvia estivesse fisicamente
perto de mim a coisa teria sido diferente.
- Não creio que sintas uma verdadeira atração física
por Sílvia. Teceste em târno da figura dela uma fantasia poética como uma espécie de antídoto
para
o
veneno da vida que aqui levas. E talvez
ames menos
Sílvia do que a idéia de amar a menina de olhos amendoados que te ama. Melhor ainda: Sílvia é um espelho
em que tu te miras e te amas a ti mesmo. (AIII,p.806)

Dividindo

o corpo e a alma das duas mulheres,

o cor-

po de Mandy e a alma de Sílvia que se faz presente nas

cartas
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que ele recebe, cartas que lhe falam de um mundo
lembram aconchego,

familiaridade,

Floriano

se

seu afeto por Sílvia não passa de uma projeção
si mesmo

identificando-se

familiar,

que

pergunta

se

o

onde ele

ve

a

com sua sensibilidade.

o exercício de escrever o diário e a correspondência
de Sílvia ajudam-na
nhecimento

num processo de auto-análise

que a fazem amadurecer

e de auto-co-

nos seus sentimentos

tasias em relação a Floriano. Este é o comportamento
de Sílvia pelo sogro, por exemplo, e por
conversa

com Rodrigo Cambará,

ela

e

fan-

esperado

cumprido.

Numa

ele diz à nora:

"Confio em ti, minha filha. O Floriano
vai
voltar
logo para o Rio e tudo ficará mais fácil... para
os
dois. O Jango precisa de ti. As mulheres têm uma cacapacidade de renúncia maior que a dos homens, é por
isso que elas são mais fortes que nós.
Sílvia ergueu-se e saiu do quarto sem dizer palavra:'
(AIlI, p.953)

Sacrifício

e renúncia,

pria individualidade.
Ana Terra, Bibiana.

renúncia muitas vezes à

Esta, a vida das mulheres
O qualificativo

da renúncia

"fortes"

aos

procomo

próprios

desejos é o que faz de Sílvia uma "forte" também, aOJ3 olhos de
Floriano

neste diálogo

com o pai:

"Floriano sentou-se na beira da cama, apertou a mão
do pai e murmurou:
- ~nto àquele outro assunto, fique tranqUilo. A Sílvia é de fibra das Anas Terras, das Bibianas,das Marias Valérias e das Floras. E a minha promessa
está
de pé. Irei embora para o Rio o mais
depressa
possível." (AIII , p.975)
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Na mesma linhagem das mulheres
família Terra Cambará,

Sílvia renuncia

com a notícia da gravidez,
desejada

a

que

ao amor de Floriano,

a perspectiva

da

registrado

e,

tão

maternidade

a inclui entre as "mães" e "esposas",

como uma bênção enchendo

na

antecedem

e

um filho que

sua vida de sentido e esperança.

Está

no seu diário:

"Fui ao médico. Desta vez parece não haver
a menor
dúvida: estou grávida. Êste filho vai
dar um
novo
sentido à minha vida. g o melhor presente que o céu
me poderá mandar. Olho agora para o futuro com
alegria e esperança. Deus é grande. Deus é bom." (AIII,
p.979)

No texto O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo,no
tanto, para cada Cambará macho que se preze temos uma ou
"outras".

Para Bibiana,

esposa do Capitão Rodrigo Cambará,

mos uma coleção de Paulas,Honorinas,

Helga Kunz, etc.

to, ã quase apresentada,
nha inversão).

tex-

prio Floriano

o

numa estraFlora tem uma

Ladário,

"mulheres de alguãm",que,

Sgnias Framuitas ve-

nem mesmo nome possuem.

Cambará, que se apresenta

que vem interpretar

fim

já velha, como uma dama,

zes, sob o olhar do narrador,

Licurgo

(quem no final da vida/do

de Toni Webers, Robertas

ga, entre inúmeras outras

te-

seus

atã

O Dr. Rodrigo Cambará, desposando

lista infindável

mais

de

desposa Alice e divide sua vida conjugal
dias com a "outra" Ismália Carã

en-

como

sujeito

a própria estirpe e a ideologia

O

pro-

crítico
machista

do homem gaúcho, não deixa de "amar" Sílvia e "possuir" Mandy.
Como vemos, a lógica, o bom senso,

o esclarecimento

e a racionalidade deste último Cambará também sucumbem ao

po-
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der ambivalente
ambígua,

e, portanto,

dúbia e que reforça o pólo negativo

do feminino pela cultura patriarcal
co", "destruidor",

que apenas na aparência

por sucumbir

- Indignas

representação

como "instintivo",

é "louca", é também uma

adapta-se

ao contrato

ainda que termine, quase como

ao próprio

"ilógi-

"outra"

matrimonial

numa

a

e

punição,

"mal".

amásias:
A contrapartida

ra, Bibiana,

destas figuras exemplares

Flora e Sílvia - pautadas no arquétipo

ra, Grande-Mãe,
Aguinaldo

na

"devorador".

Luzia, por exemplo,

ordem burguesa,

feminina

maligno de uma projeção

é a teiniaguá,

representada

-

Ana Ter-

da Mãe-Ter-

por Luzia, neta de

Silva e mulher de Bolívar Cambará,

nora, portanto, de

Bibiana.

A lenda da teiniaguá
longo de toda a trilogia
gressao.

é referida

para referenciar

Pedro Missioneiro,

com

freqfiência

o espaço

da

ao

trans-

ele mesmo uma figura tra~sgressora

dentro do texto, é quem, juntamente com Maneco Terra, nos narra pela primeira

vez a lenda:

"Os mouros de Salamanca,
mestres em artes mágicas,
ficaram loucos de raiva quando foram
vencidos
nas
Cruzadas pelos cristãos. Resolveram então vir
para
o Continente de são Pedro do Rio Grande,
trazendo
consigo sua fada transformada
numa
velhinha.
Os
mouros tinham ódio de padre, santo e igreja,
e o
que queriam mesmo era combater a cruz. Mal chegaram
ao Continente fizeram parte com o diabo, que trans-
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formou a linda princesa moura na teiniaguá, uma lagartixa sem cabeça que também ficou conhecida
como
o carbúnculo. No lugar da cabeça do animal,
o tinhoso botou uma pedra vermelha muito
transparente,
que era um condão mágico. Quando o sol nasceu, seus
raios deixaram a pedra tão brilhante
que ninguém
podia olhar para ela sem ficar meio cego. Ora, o encontro do diabo com a princesa,
se deu numa
furna
a que chamaram de Salamanca. E em noites de sexta~
-feira o demônio ensinou à teiniaguá
onde
ficavam
todas as furnas que escondiam tesouros. E como
era
mulher e mui sutil, a princesa
aprendeu
depressa!'
(CI, p.98)

o restante
dro Missioneiro
sacristão

da lenda, narrada alternadamente

e Maneco Terra, conta do

de riqueza,

de

enamoramento

da missão de são Tomê pela teiniaguá,
e depois de sua paixão pela teiniaguá

como

e paga fatalmente

por seu pecado,

como

um

símbolo

transformada

em princesa moura. Nesta versão o sacristão ê desgraçado
princesa

Pe-

por

conta

pela
Pedro

Missioneiro:

"Pero un dia a teiniaguá se transformó numa princesa
moura, mui linda, e el sacristán quedó loco de amor,
e fué tentado, e pecó. Buscó el vino de Ia igreja,
vino de missa, e se emborrachó con Ia princesa e quedó
desgraciado..."
(CI, p.99)

Outra referência
rá. Pensando

em Sônia como uma teiniaguá,

lenda da Salamanca
para repensar

à lenda ê feita por Floriano
Floriano

do Jarau, na versão de Simões

sua própria

iniciação

retoma

Lopes

sexual, à maneira

Camba-

de

a

Neto,
Blau

Nunes, que tinha sete provas a vencer, no caso de Floriano,para tornar-se

homem.
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"Meu coração batia
meu corpo inteiro latejava
eu tinha vencido as sete provas
e dentro da salamanca estava o tesouro
e o meu documento de homem." (AlI, p.606)

Como Blau Nunes, Floriano

repete a fala do herói:

"Blau Nunes, alma forte e coração sereno, venceu os
sete obstáculos. Ofereceram-lhe
como prêmio todos os
dons que um mortal pode desejar. Mas êle disse
que
cobiçava a teiniaguá.
Eu queria a ti, porque tu és tudo:
~s tudo o que eu não sei o que é,
porém que atino que existe fora de mim,
em volta de mim,
Superior a mim...
Eu queria a ti, teiniaguá encantada."
(AlI, p.606)

Luzia Silva Cambará,

inscrita no capitulo

guá", reforça com seu comportamento
pectos significativos

liATeinia-

feminino diferenciado,

da lenda. Luzia é

rica, bonita,

seduto-

ra, vem da cidade grande, toca citara, faz versos, emite

niões próprias, é cruel e não se situa dentro de
ser feminino proposto

as-

opi-

um modo de

ao longo do texto:

"Os que achavam que Santa Fé não podia dar-se ao luxo de ter um sobrado
como o de Aguinaldo,
agora
acrescentavam
que a vila
também 'não comportava'
uma
moça como Luzia.
Para alguns
severos
pais de família tudo aquilo
que a forasteira
era e tinha
constituía
uma extravagância
ostensiva
que
os deixava
até meio afrontados.
E quando viam Luzia metida
nos
seus vestidos
de renda,
de cintura
muito
fina
e
saia rodada;
quando aspiravam
o perfume que emanava
dela,
não podiam fugir
à impressão de que a neta do
pernambucano
era uma 'mulher
da vida'
e portanto
um
exemplo perigoso
para.as
moças do lugar. (CII,p.33~

Luzia, no seu papel de estrangeira,
obscurantizada

e mitificada

sua origem

-

tem

ainda

não é confiável

mais

e nem boa:
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"Os rapazes da vila, conquanto
se sentissem
atrair
dos por Luzia, conclu1am quase todos que ela nao era
o tipo que desejavam para esposa.A moça causava-lhes
um vago medo que êles não sabiam explicar com clareza, mas que em geral resumiam para
si mesmos
numa
frase: 'Não nasci pra c~rno'." (CII, p.335)
nEle ia amar Luzia como amara a figueira. Mas
Luzia
não era boa como a figueira, Luzia não era amiga como a figueira..." (CIl, p.345)

Tanto para os rapazes da vila como para Bolívar,
zia não é confiável

e não é boa ou amiga, preceitos

Lu-

básicos pa-

ra uma esposa digna. Esta lorelei perversa, de olhos de réptil,

e

Bolívar

tem sua força e seu poder na sedução a que sucumbe

numa determinação que a põe em guerra com Bibiana, numa disputa por Licurgo e pelo Sobrado até sua morte, vitimizada por um
tumor maligno.
Se a terra e as boas águas nutrem o nosso imaginário
quando

falamos em Ana Terra ou Bibiana, com Luzia o que apare-

ce e o fogo destruidor,

poderoso,

Luzia

prio nome e a lenda na qual seu perfil está calcado.
também uma forte, mas sua força, ao contrário
e Bibiana,

não

na sexualidade

tem motivação

pro-

sedutor, como quer seu

na sublime

função

que seduz e aniquila BOlívar,

da de Ana

Terra

materna, tem mais

uma

sexualidade

que vemos muito mais explicitada no desejo do Dr. Winter e
ódio de Bibiana do que na conduta propriamente
Luzia, portanto,

de Licurgo:

dita de

não é uma boa mãe. O Dr. Winter,

seu amigo Carlos von Koseritz,

comenta, quando

e

do

no

Luzia.

em carta para
nascimento
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"E agora, meu amigo, as coisas parece terem melhorado lá pelo Sobrado. Faço as minhas visitas quase diãrias, como médico que sou da casa. Melpômene se
tem
revelado uma mãe mais carinhosa
do que eu esperava,
mas seu carinho se revela em gestos e palavras
pois
ela olha para o filho com a mesma falta de expressão
com que fita um objeto, uma coisa. ~ um olhar vazio,
um olhar de estátua. 11 (CIl, p.425)

das -,na

- característica

concepçao

de Luzia, assim como o que ela chama de pes-

soas normais,

são banais,

principal

cita-

A bondade

sem graça.Rm conversa

das mães

com o Dr. Win-

ter ela questiona:

"- Vosmecê
bom

ou

não acha doutor

ser mau

é uma

-

questão

perguntou
de mais

ela - que ser

ou menes

cora-

gem?
- Hein? - fez o médico perplexo a coçar o queixo com
dedos frenéticos. - Quer dizer então que bondade
é
sinônimo de covardia?
-

E o senhor acha que não é?

Nunca pensou

bom é a coisa mais fácil do mundo?
E que
pobre-diabo pode se dar o luxo de ser bom?

"- As pessoas
sem

graça

normais

do mundo.

- continuou

11 (CII,

o poder sexual da teiniaguá,
é representativo

evocará

ser

qualquer

Luzia - são as mais

p.525)

referenciado

ao longo do texto, se recordarmos

Kunz evocava à jovem Bibiana os olhos de teiniaguá
tradição

que

das "outras" dos varões Terra Cambará,

em

Luzia,

que

Helga
na

e, que,

caré

Ismália

à velha Bibiana um jeito, alguma coisa de Luzia.

Na contrapartida
ra, Bibiana,

Ter-

das mães dignas e fortes, Ana

Flora e Sílvia, estão as "outras"

Luzia-teiniaguá-Iorelei-Melpômene,
ré, Toni Weber, Roberta Ladário,

no

rastro

as Helga Kunz, Ismália

de
Ca-

Sônia Fraga, Ma~y Lee, Mandy.
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A princesa

moura é estrangeira.

geiro. As "outras", todas estrangeiras,

O desejo

encarnam

uma sexualidade

estran~

perigosas, ameaçadoras,

excluídas tanto do âmbito cultural como da classe
Terra Cambará,

e

impulsiva

social dos
e destruido-

ra.
Helga Kunz é a primeira estrangeira

que, como Luzia

e outras mais tarde, vai fascinar e perturbar os homens de San-

ta Fé:

"Teria uns vinte anos,no máximo, olhos de um azul vivo e limpo, e cabelos tão louros que pareciam polvilhados de ouro. 'Tem cara de imagem'
- disse um. ,~
duma boniteza engraçada' - comentou outro. E aqueles
homens habituados às suas mulheres de cabelos castanhos ou negros - criaturas de feições bem marcadas ficavam um tanto perplexos diante de Helga Kunz, tão
branca e delicada, que falava outra língua e se vestia duma maneira diferente das mulheres
do
lugar."
(CI, p.270)

Para Bibiana,
ga Kunz representa

acostumada

às

traições

do marido, Hel-

uma ameaça que a assusta:

"A rapariga era moça e bonita. E o fato
de ser estrangeira, de falar uma língua esquisita, como
que
lhe dava aos olhos de Bibiana um certo-ar de feitiçaria. Ela ouvira falar nas histórias de teiniaguá.
... Pois a princesa moura que o diabo fizera
virar
lagartixa devia ter uma cara linda e malvada como a
de Helga Kunz." (CI, p.282)

Licurgo Cambará preza em Ismália,
inteira,

sua amásia de vida

a beleza de olhos verdes e igualmente

a submissão:

--

--- -.u -
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"Agora êle aspirava, excitado, o cheiro de
Ismália:
corpo quente e moço recendendo a sabão prêto.Era uma
pena não ter trazido uma lanterna - pensava êle. Estava com saudade das feições da rapariga,daquela
cara dum moreno terroso, bem como mingau respingado de
canela, e principalmente daquelas pupilas dum
verde
desbotado de malva, com esquisitos pontinhos
doura~

dos.

.

Era boa a presença daquela criatura, bom o calor
de
seu corpo, o contato de sua carne.
Ismália não
pedia nada. Era fácil estar ao lado dela."
(CII, p.
643)

Anos mais tarde, estando Rodrigo e Toríbio

Cambará,

já adultos e envolvidos com Ondina no Angico,é a velha Laurinda quem explica

"que Sina de Caré é dormir
p. 201)

Além de simplificações

com Cambará

macho."

deste tipo, Bibiana,

avo

(RI,

de

Licurgo, teme o envolvimento do neto com Ismália Caré e justifica-se com o Dr. Winter:

"- Nunca me agradei da cara dessa china,
No princípio eu não sabia por quê. Agora

A beleza
sua

cor

e origem

- O diabo da menina tem na cara, nos olhos, no
to, qualquer coisa que lembra a mãe do Curgo.

jei-

- É verdade. A Luzia não está morta
te pensa." (CIl, p.654)

gen-

"diferente"

alemã,

que era considerada

a Ismália.
sei...

como muita

de Helga Kunz,caracterizada

repete-se

em Toni

Weber.

Como.Helga

uma "imagem", Toni Weber é vista como

por
Kunz

uma

68.

"estampa".

(RII,

p.497)

o elemento estrangeiro de Toni Weber que fascina Ro-

de

drigo provém de dois fatos que na moça são inseparáveis, o
ser européia e ser artista:

"Para o menino Rodrigo os atores eram criaturas
dum
mundo que pouco ou nada tinha a ver com
Santa
Féum mundo que só encontrava par nas novelas de Dumas,
Ponson du Terrail, Richebourg e Júlio Verne.
Sempre
achara fascinante a linguagem
dos palhaços,
aquela
mistura de português e castelhano que para ele era o
vernáculo dum misterioso país de onde provinham
todos os clowns e tonies que andavam pelo mundo.

Agora, ouvindo a Rêverie e contemplando Toni Weber,
ele voltava a sentir milagrosamente
a volta do antigo fascínio." (RU, p.502-503)

A aparência

juvenil de Toni Weber,

pertam em homens e mulheres
adivinhar-lhe

sentimentos

sua beleza,

confusos;

a idade, estes, como Rodrigo,

des-

estas tentam

sentem-se

ambiva-

lentes em relação a ela:

"Sabia que Toni tinha vinte anos. Eram as tranças que
lhe davam a aparência de menininha, e era
esse
ar
infantil que o fazia sentir-se
um pouco pervertido,
até mesmo incestuoso, toda a vez que sentia por
ela
desejo físico." (RU, p.516)

E, recordando

uma conversa que tivera com Toni Weber

em sua biblioteca,

onde a moça mostrara-se

teratura

Rodrigo mostra-se

e música,

versada

em boa

li-

mais e mais fascinado:

"Essas palavras, ditas por uma menina de tranças,com
laçarotes de fitas azuis, haviam-no deixado não ape-

nas surpreendido, mas também desconcertado, pois elas
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como o derrubavam inesperadamente
do pedestal de paterna superioridade em que ele se colocara
perante
a jovem austríaca.

Toni era a Europa. Não tinha apenas vinte anos,
mas
dois mil, ao passo que ali no Rio Grande, em matéria
de arte e cultura, estava-se ainda numa
espécie
de
idade da pedra lascada." (RII, p.516-517)

incontrolá-

A paixão por Toni Weber é avassaladora,
velo Rodrigo usa de todos os expedientes
tê-Ia corno amante, não obstante,
por ele lhe ser imprescindível.
te aquela: manter,

para seduzi-Ia

e man-

a afeição por Flora e a
A situação

dela

ideal era exatamen-

de um lado, Flora, a esposa, e os filhos e,

de outro, a jovem amante. A polarização

do corpo feminino bom,

materno versus o corpo mau, sexuado, que "tenta" e "perde"

os

homens:

"Nos momentos em que o remorso não o picava e seu
espírito parecia aceitar sem nenhum atrito
aquela
situação ambígua, comprazia-se em fazer confrontos.
Flora era um fruto sazonado e tenro, de sumo alcalino. Toni, uma fruta meio verde, de polpa rígida e
sabor agridoce." (RII, p.558)

Toni Weber,

ao descobrir

que está grávida de Rodrigo

Cambará,

sofrendo

de terrível

drama de consciência, suicida-se.

Floriano

Cambará,

anos mais tarde, de volta a Santa Fé, desco-

bre o túmulo de Antonia Weber no cemitério
gina, no entanto,
lhe suscitem,

pai. A lembrança
permanentes

por mais imagens que o túmulo e suas

a trágica e breve existência

entre as muitas

da cidade. Não ima-

aventuras

lendas

de Toni, urna apenas

e amantes do Dr. Rodrigo Cambará,seu

e presença

de Toni Weber e Ismália

ao longo do texto, corno se quisessem

caré sao

nos

lembrar
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de algo que talvez

seja impossível

de esquecer:

(com seus olhos que lembram Luzia/fogo/louca)
bilidade/realização
tigo, o sacrifício

Ismália

caré

encarna a possi-

do desejo, e Toni Weber, a imolação,o

cas-

pelo pecado primeiro.

É somente através da maternidade
dime do pecado original

que a mulher

e tem assim sua sexualidade

se re-

justifica-

da.
Marianpatterson,
bém, envolve-se

com Floriano

side no Rio de Janeiro.
riano lembre-se

Mandy, a americana,estrangeira

tam-

Cambará no tempo em que este

Mandy,

re-

inúmeras vezes,faz

com que Flo-

de Mary Lee. As imagens femininas

idealizadas

por ele são Sílvia e Mary Lee, vizinha do colégio onde Floriano fora interno quando

adolescente.

a torna mais inacessível

o

que

adulto,

re-

Mary Lee o rejeita,

e fascinante. Floriano,

torna sempre a esta idealização:

"Pensou em Mary Lee, a de olhos azuis e tranças douradas, como guardadoras de gansos dos contos de Gr:imm.
Tornara a vê-Ia em Porto Alegre no dia
seguinte
ao
de uma aventura erótica num beco de prostitutas,
do
qual saíra envergonhado de si mesmo e da francesa que
lhe sugara a vida com a bôca eficiente e mercenária
deixando-o trêmulo, enfraquecido e triste.Sentia uma
necessidade urgente de purificação. Por isso pensara
em Mary Lee. Sabia onde encontrá-Ia: no culto divino
da Igreja Episcopal em Teresópolis. Foi... Lá estava
ela cantando hinos com sua bôca pura.
Já não
usava
mais tranças e seus cabelos eram agora
de um
ouro
mais velho. Sim, tinha ficado mais mulher. O sol entrava no templo através do vitral da rosácea
acima
do altar. Floriano sentou-se a pequena distância atrás
da sua Guardadora de Gansos, desejando
e ao mesmo
tempo temendo ser visto e reconhecido. Durante
todo
o sermão, não tirou os olhos da nuca branca da rapariga, e de novo se sentiu tomado pela impressão
que
o dominava quando estava ao lado dela: a de que
era
inferior, grosseiro, sujo, indigno de sua companhia.
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De súbito, porém, lhe veio uma grande esperança, uma
grande alegria. Envolvia-o uma luz que parecia irradiar-se também da cabeça de Mary Lee e não apenas da
rosácea. Havia beleza no mundo! Havia
esperança
no
mundo! Havia amor no mundo!" (AIII, p.628)

o sexo é inferior,

grosseiro,

sujo, indigno, como ele

mesmo se sente ao lado de Mary Lee, que na
parece representar
Floriano,

da esperança

Mandy, protótipo
incomoda

mentalidade

Floriano

de

e do amor.
independente,

da mulher americana
de várias maneiras,

por

sua

uma

seja

suas atitudes.

E

embora

de Mandy, as críticas

a

ela

ou por sua conduta,

forte atração o aproxime

Igreja

dizer

uma santa, a lembrar o mundo, no

da beleza,

liberada,

imagem da

também

são constantes:

"- Vocês se parecem com essas máquinas de selecionar fichas da International Business
Machine.
A gente aperta um botão e lá salta a ficha
com
a
informação desejada. Dentro da cabeça de vocês está
tudo catalogado direitinho: sentimentos, preconceitos, frases feitas para as diversas
ocasiões
sociais, dados estatísticos e informações...
Ah!
E
principalmente
fórmulas... fórmulas para
conseguir
sucesso na vida social, na vida comercial, na vida
literária e artística e até na vida eterna.

- Acho que as mulheres americanas são fabricadas em
série como automóveis ou máquinas de lavar
roupa.
Espiritualmente vocês pertencem ao sexo masculino.
Isso explica o número de divórcios nos States.~ que
lá homens e mulheres não conseguem entender-se."
(AIU, p.792)

Para Floriano
za-lhes"
ninas",

'-

a emancipação

a alma fazendo com que estas
trabalhadoras,

assalariadas

das mulheres
mulheres

"masculini-

nem tão "femi-

e independentes

sejam

as
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responsáveis pelo insucesso dos casamentos.As atitudes de Mandy, entre elas a de pagar suas próprias despesas,

irritam-no

profundamente:

"Mandy tinha o exasperante hábito de querer pagar a sua parte nas despesas. Desde a primeira noite
estabelecera condições: só o acompanharia aos
lugaisto
res públicos se êle consentisse em to 90 Vuteh,
é, fazer as coisas "à holandesa': cada qual pagar
a
sua despesa. Êle não gostou da idéia. Quis explicar-lhe que na sua terra o cavalheirismo...
'Não! - interrompeu-o ela. - Não me venha com essa história de
cavalheirismo latino.Eu trabalho, ganho um bom salário, não sou sua irmã, nem sua mãe
nem sua
filha.'
Floriano achou de bom agouro que ela não tivesse dito também 'nem sua amante'.O remédio tinha sido concordar. Mas mesmo assim a situação
o humilhava
um
pouco." (AIII, p.794)

A contrapartida
riano considera
sonagens

"gente", profunda. A leitura destas duas

femininas

urna e o "corpo"

de Mandy é também Sílvia a quem Flo-

forma a polarização

recorrente:

per-

a "alma" de

da outra:

"Ah! - tratava

êle de se convencer

-

entre

as

duas nem há que hesitar... Sílvia é uma
pessoa,
é
gente. Comparemos os assuntos de suas cartas com
as
conversas de Mandy. Sílvia não entende de motores de
explosão nem de estatística nem de vitaminas,mas
enr
,,-tende de relaçoes humanas. S1lvia
tem tres
dimensões, ao passo que Mandy tem só duas. É uma capa
de
revista em tricomia, impressa em papel gessado. Mandy é de papel. Isso! De papel. Mas não! Ninguém pode
ser tão simples assim. Se ela fôsse de papel eu não
estaria aqui procurando refrescar na brisa
do mar
êste corpo cheio de desejo que aquela texana me provocou mas não satisfez. Papel coisa nenhuma!" (AIII,
p.795)

Poesia

por Floriano

versus

desejo

é urna das

para tentar entender

equaçoes

seus sentimentos,

formuladas

suas ambi-

UFRG~
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valências

em relação às mulheres,

aqui polarizadas

também, nas

figuras de Sílvia e Mandy:

"Um dia Floriano analisou a sério
seus
sentimentos
com relação a Marian K. Patterson.
Concluiu que não
a amava dêsse amor que nos leva a desejar
a companhia permanente do objeto amado (objeto era palavra
que descrevia melhor Mandy que Sílvia) - dêsse
amor
cheio de ternura que torna enormes as coisas aparentemente simples: ouvirem juntos, de mãos, o quarteto
Opus 132, de Beethoven: ou contemplarem em silêncio
um quadro num museu; ou saírem simplesmente a caminhar lado a lado, sem necessidade de se dizerem
nada, numa noite de luar... ou mesmo sem lua, que diabo! Jamais pensara ou desejara fazer qualquer dessas
coisas com Marian. Ele a cobiçava
fisicamente, gostava de sua carne, mas sua companhia não
lhe
era
poeticamente agradável.

Mais de uma vez procurara ter para com Marian - como
fizera com Sílvia, por carta - uma atitude protetora
de macho forte. A americana, porém, recusava-se a ser
protegida."
(AIII, p.798)

A recusa de Mandy em ser protegida
riano sentimentos

hostis e violentos

xuado, desejável.

A cama, o território

homens

provoca

Flo-

corpo

se-

onde historicamente

os

para com este

se tem como ativos e superiores

em

é o lugar onde Floriano

quer submetê-Ia:

"Concluiu, ao cabo de tôdas essas reflexões, de
todo êsse amargo ruminar de situações passadas,
que
só havia um território no qual poderia impor-se,afirmar-se e submetê-Ia: a cama. Era também por isso que
ansiava pela oportunidade, que nunca chegava, de tê-Ia como... amante. (A palavra amante repugnava-o,
fazia-o pensar na linguagem
da cozinha do Sobrado,
onde Laurinda cochichava sôbre peões que tinham amásias)." (AIII, p.798)
"Outra vez o silêncio. Que dizer? - pensava ele.
Que fazer? Continuava a olhar o mar e a ruminar as
palavras da amiga. E aos poucos lhe vinha um desejo
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malvado de violentar aquela fêmea, de rebaixá-Ia, de
conspurcá-Ia com seu esperma de mestiço...
(AIII, p.
802)

pre-

o envolvimento que se estabelece entre ambos é
dominantemente

sexual. A hostilidade

de Floriano

para

com

um

corpo feminino sexuado e sua idealização do corpo materno,primeiro na visão beatífica de Mary Lee e depois em suas referências à Sílvia, permanecem
"outras",

tem um

final

"moderno"

que as demais

e

"amásias"

Sendo urna "outra" não casa nem opta

pela

É nos EUA, anos mais tarde onde Floriano

Cam-

amantes da trilogia.
função materna.

mais

ao longo do texto. Mandy, no rol das

bará a reencontra:

"Marcamos um encontro para o primeiro sábado à
noite, no saguão de um dêsses grandes hotéis de San
Francisco. Fico surprêso por encontrar M. no uniforme azul - que de resto lhe senta muito bem - do corpo feminino auxiliar da Marinha. ~ uma WAVE.
(AIII,
p.872)
Ao anoitecer
"Despeço-me de M. em seu apartamento.
ficamos longo tempo em silêncio junto da janela,vendo o fog cobrir aos poucos a cidade e a baía. Quando
as luzes se acendem, M. murmura:
So this is the end of the line...
E, para minha

surprêsa

e embaraço,

põe-se

de mansinho.

a

chorar

-

Pouco depois me leva no seu carro até
a estação, onde tomo o trem para Berkeley. Seu último beijo sabe a neblina.
Não terá sido êsse o gosto de tôda a nossa história?" (AlIl, p.879)

A divisão do território
masculino,

feminino versus

território

dentro do texto O Tempo e o Vento de Érico Veríssi-

mo, passa por urna leitura da representação

do

corpo

feminino
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através das personagens
e as indignas amásias.

analisadas.

família

As dignas mães de

A casa e o mundo doméstico

ex-

são por

familiar

celência o território das esposas e das mães, reduto

onde se dá o cuidado com a manutenção da sobrevivência, território privado para onde os homens sempre retornarn. Aqui,

onde

as mulheres têm seus filhos e esperam infinitamente que

cres-

çam. Alimentá-los,

vesti-los,

educá-los,

socializá-

criá-los,

-los, enfim, é tarefa das mães num território rigidamente
marcado

pelas leis sociais e culturais:

de-

da intimida-

o espaço

de, do dentro do mundo, do interior e da subjetividade.

O

es-

paço da casa. O corpo feminino materno em função de suas atribuições traz em si os odores da casa, seus cheiros e luzes, seu
ritmo. Um corpo que lembra, no imaginário
regaço onde descansar,

onde proteger-se

do texto, um

grande

do medo, da grande

so-

lidão de ser no mundo, de ter de crescer e morrer.

Mulheres

fortes que amparam

Bibiana,

seus homens e filhos, Ana Terra,

Flora, Sílvia. Que força é esta? Recato, decência,
signação,

responsabilidade,

ciência tecem estas mulheres

sacrifício,

paciência, infinita pa-

nas suas malhas,

enquanto

lhos crescem e os homens partem. O corpo materno
casa e na casa da infãncia,

re-

dever,

os

é o corpo

como quer a aparência

dOs fatos

fida
e

como acredita o texto, não há sexo, não há desejo.
O desejo está fora, fora da casa, na rua
dos homens. Este, o território

do masculino,

território

"possuir" livremente

mundo

onde se faz polí-

tica, onde se vai para a guerra, onde é permitido
mar, jogar, onde pode-se

do

beber e

as mulheres.

fuO

do outro lado da rua, além da casa, traz em seu ma-
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pa a casa das mulheres

perdidas,

seus corpos e artimanhas,
a perdição.
conhecido,

O estrangeiro.

a ser "conquistado",

"submetido",

gar-se".

sumidouro,

o

Na rua está o perigo, o inimigo, o outro,

vida, um território
suído",

o juizo dos homens ati o

o que não i familiar.

"violentado",

contramcorrespondência

des-

As mulheres

um corpo que

deve

são frutas, carnes,

da

"pos-

um corpo a ser

"entredes-

que

O corpo sexuado evoca cheiros e tessituras

pertam todos os sentidos,

com

"tentam",

sexuadas, que

flores e que en-

nos sentidos de outros corpos; sao pe-

rigosos, traidores e não são confiáveis. O corpo sexuado i como a rua à noite, desafiador, perigoso, fascinante.
As mulheres

da casa são senhoras de boa alma, as mu-

lheres da rua são criaturas
que perpassa
a divisão

o texto de O Tempo e o Vento

do corpo feminino

um corpo prostituído
a história

digno

E que reduz o universo

que tem servido, na história

como um modelo,

versus

feminino,

seus corpos e suas vozes, numa

tomia pobre, simplista,
cultura,

de Érico Veríssimo,

em um corpo materno

indigno.

das mulheres,

divisão

de belos corpos. Esta i a

da

diconossa

um exemplo, um modo de ser feminino

a

ser seguido ou rejeitado.

A maternidade
a vida das mulheres,
dado dos maridos

e o casamento,

escraviza-as

a um movimento

à violência

ao mundo domistico

e filhos. A prostituição

caradas como prostitutas,
mulheres

como opções únicas para

(as "outras" sao en-

ainda que não o sejam) escraviza

narcísico

e hostilidade

e ao cui-

de um

as

em torno do próprio corpo
relacionamento

e

heterossexual

com homens que temem e querem "possuir", "submeter" este corpo
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feminino.

Assim reza o texto. Não há, portanto,
nativas para as personagens
trico Veríssimo.

muitas

alter-

femininas de O Tempo e o Vento

As opções são aquelas estipuladas

como

de

para-

digmáticas ou não e que criam um modo de ser feminino exemplar:
ser esposa e ser mae.
"A leitura desta divisão, do corpo materno
sus corpo prostituído

indigno, que delimita

o

feminino versus o território

do masculino

cessária

sobre a personagem

ao nos perguntarmos

digno ver-

território

do texto,

faz-se ne-

de Maria Valé-

ria Terra.t no rastro e nos passos desta personagem que
percebendo
amásia,

esta divisão.

do

Maria Valéria Terra, nem esposa,

fomos
nem

ao longo da trilogia é sombra, o texto inteiro. Sombra.
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NOTA
1. Todas as citações

Érico

do texto O Tempo e o Vento de

Ve-

ríssimo serão referenciadas de acordo com o seguinte código
de abreviaturas:

CI para VERfsSIMO,

t.

RI

para

Érico. ° retrato, t. 1, RII para VERfsSIMO,

Éri-

1, CII para VERfsSIMO,
VERfsSIMO,

Érico. ° continente.

co. ° retrato,

Érico. ° continente,

t. 2, AI para VERfsSIMO,

go, t. 1, AlI para VERfsSIMO,

Érico.

t. 2,

Érico. ° arquipéla° arquipélago,

e AIII para VERfsSIMO, Érico. ° arquipélago, t.

3.

t. 2

"O

qu.e .6e tOILY1dpüblic.o,

tOILY1d-.6elLeaLúf.a.de."
ChJr.M:ta. Woi ~ .

-

3

À SOMBRA DE MARIA VALÉRIA

Maria Valéria Terra é, entre as personagens
nas, a mais longeva da trilogia

O

Tempo e o Vento de Érico Ve-

ríssimo. Ao término do texto Maria Valéria
não morre, é a trilogia
pecto importante,
ressaltar

conta com 85 anos e

que finaliza. Há, no entanto,

dentro da própria estrutura

sobre Maria Valéria.

adotada por Érico Veríssimo,

outro as-

narrativa

Em função da técnica

o flash-back,

e regularidade

se

do texto, de

nao

Maria Valéria

só é longeva em termos de idade, mas é uma personagem
rece com constância

femini-

que apa-

em todos os volumes da tri-

logia.
Assim, Maria Valéria

entra em cena pela primeira

já adulta, aos trinta e cinco anos, no episódio

do -cerco

Sobrado e do parto de Alice. Mas, surge, cronologicamente,
nina ainda, aos nove anos quando seu pai, Florêncio
ta da Guerra do paraguai;

ela nos é devidamente

através dos olhos e vozes das demais personagens,
Sobrado quando Licurgo Cambará,
convivas

comemoram,

sua avó Bibiana,

de cidade.

do
me-

Terra,vol-

apresentada,

no almoço do
autoridades

depois de uma missa celebrativa,

ção de Santa Fé à condição

vez

a

e

eleva-
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epi-

t devido à extensão do texto que escolhemos os
sódios onde Maria Valéria aparece pela primeira vez
do Sobrado
biografia

-

-,

de

e onde nos é apresentada na cronologia

o almoço no Sobrado em 1884.Ambos

cerco

o

-

sua

os episódios

re-

tratam-na como a personagem que se constituirá sem grandes modificações

até os seus 85 anos, em 1945, no final do texto. As

características singulares e principais que fizeram

de Maria

Valéria o objeto de reflexão

estar de-

vidarnente

apresentadas

mos, em suas unidades,

deste texto parecem-nos

nestes

dois

episódios,

servindo

como as pontes necessárias

elesmes-

o

todo

com

resto do texto e com os tópicos a serem analisados na construção desta personagem.
A escolha da análise destes dois episódios
to, deliberada.

Com eles, pensamos

poder iluminar

minhos da Dinda ao longo do texto e significação
sonagem. A escolha dos episódios,
extensão

do texto e do trabalho,

foram episódios
enquanto

fundamentais

personagem

Maria Valéria

sua

de

-

Maria

per-

face

que

deve-se ao fato de

importante

a

eles

Valéria

a ser trabalhado.

surge, cronologicamente,

no ano de 1869, aos nove anos, quando Florêncio
retorna da Guerra do Paraguai,e,

os demais ca-

além de necessária

para a escolha de

singular,

é,portan-

emocionado,

menina ainda,
Terra, seu pai,

reencontra

a

fa-

mília, os filhos. A menina Maria Valéria é, segundo Florêncio,
"magra e alta demais para seus nove anos"
medida um pouco desproporcional
início, já a caracteriza
nica das descrições

Esta

(CII, p.480).

para Maria Valéria

como um pouco desajeitada,

físicas de Maria Valéria

e

que,

de

será a tô-

e que, deste

mo-
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mento até sua velhice,
são adjetivos

atraente.

iguais. Ereta, dura, seca,

valéria

e

como figura feminina bonita, graciosa

e,

permanentes

que a descaracterizam
portanto,

permanecerão

nas descrições

de Maria

Ser alta, para uma mulher

saída, fator problemático

por ver diminuídas

solteira,

é,

de

as possibilidades

de escolha de um marido. A altura de Maria Valéria, designativa, como veremos,

também de seu caráter altivo e atrevido,

desde o início, antes um problema
junto de alguns destes problemas
como uma figura pouco
apta

para

e,

do que um elogio, e e o con-

Maria

que constroem

valéria

feminina, muito sem graça, e muito pouco

casar.

Mas é nos seus 24 anos que a jovem Maria Valéria nos
é apresentada.
Corre o ano de 1884, no capítulo

"Ismália Caré",

segundo volume de O Continente.

Santa Fé é elevada

Este episódio

com outros dois, a representa-

vem conjuntamente

ção dos mouros e cristãos
dá a carta de manumissão

Licurgo

e o momento em que
aos seus escravos.É

a

no

cidade.

Cambará

um dia de festas,

comemoraçoes, que começam desde a manhã e vão até à noite. Uma
missa para abençoar
morativo

no Sobrado,

a nova cidade de Santa Fé, um almoço comea representação

durante a tarde, provocando
nos desafetos

de Cambarás

entre mouros

um pequeno incidente

e. cristãos
entre os eter-

e Amarais e a festa para a "negrada"

à tarde, no Sobrado.

É neste dia repleto de acontecimentos
Maria Valéria,

filha de Ondina e Florêncio

.públicos

que

Terra, é apresenta-
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e

da. Festas, eventos dramáticos, missas são eventos públicos

Ma-

há, portanto, muita gente, testemunhas que nos apresentam

ria Valéria Terra. Sua entrada em cena se dá na Igreja,na mise determina,

sa comemorativa à elevação de Santa Fé à cidade,
de saída, o seu papel secundário
mais tarde, aprofundar

em relação à irmã, e que virá,

suas características

gundo plano, sombra, vulto,

se-

de anonimato,

fantasma:

"Alice entrou de braço dado com Licurgo.
Atrás
par vinham Florêncio Terra, o pai da noiva
e
outra filha, Maria Valéria." (CIl, p.575)

Após a missa,

é no almoço no Sobrado que Maria Valé-

ria começa a tomar seus primeiros

Quem

contornos.

comanda

cena deste almoço é Bibiana, dona da casa, que

distribui

convivas ao redor da mesa e comanda o movimento

das

Maria Valéria

nos é apresentada

tema, o da comparação

os

secundá-

recorren-

entre as irmãs. Bibiana,

mo os demais, compara as irmãs e reforça as
as duas que vão, assim, construindo

a

comidas.

como uma personagem

ria, através de um recurso muito simples e bastante
te enquanto

do
sua

diferenças

co-

entre

seus perfis. Na distribui-

ção dos convivas ã mesa é Bibiana quem decide.

"- Alice, sente do lado esquerdo do seu pai.
E vassuncê, Curgo, fique na frente da sua noiva.
Maria Valéria, espere um pouco." (CII, p.586)

A tia termina por sentá-Ia entre o Dr. Winter e
curgo. Satisfeita

com a distribuição

Li-

ao redor da mesa, Bibiana

pensa que finalmente "está tudo arrumado",

mas, numa reflexão
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que a leva além dos problemas

observa que ainda

com o almoço,

falta casar o neto com Alice e casar também a Maria Valéria.

Comparando

passa

mais uma vez as irmãs, Bibiana

os

olhos pelos convidados e não vê nenhum partido adequado para a
sobrinha, caracterizando-a, já neste primeiro momento, como:

"uma rapariga sêca retraída e caladona,

(.

. .)

que

herdara da mãe (pobre da Ondina, tão quieta, tão sem
sal!) a falta de graça e do pai a teimosia. (CII, p.
586)

Maria Valéria,
cindível

portanto,

além de não ter

graça feminil de qualquer moça solteira

tem um atributo

marcante

aos olhos de Bibiana,

e

a

impres-

casadoira,

claramente

mas-

culino, o que a torna menos feminina e sem graça - a teimosia.
Tais detalhes

são relevantes,

porque

nos assinalam,

desde o início, a figura de Maria Valéria como deslocada
território

feminino

típico e de um estereótipo

de em voga nas diferentes
bina com obediência,

de feminilida-

épocas do texto. A teimosia

submissão

e docilidade,

de um

não com-

dig-

típicas das

nas esposas do texto.

É aqui também que se esboça outro traço determinante
de Maria Valéria
a perspectiva
a Madrinha,

-

ao não ser feminina como a irmã, ao não

de um par, forma-se o contorno

da futura

ter

Dinda,

a tia solteirona.

"As mulheres estavam caladas: Alice brincava com
o
guardanapo, de olhos baixos. Maria
Valéria,
muito
têsa, as mãos pousadas no regaço,
olhava fixamente
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para uma das janelas, onde uma abelha voejava e zumbia, batendo às tontas contra a vidraça."
(CII, p.
586)

o recato
de Maria Valéria

de Alice

é contraposto

dos acontecimentos,

tura que sera sua marca registrada,
texto: disciplina
é compatível

na postura,

introspectiva
inalterável

austeridade,

com a desenvoltura

Nestas comparaçoes

polarizada,

ausência

e numa pos-

fim

até o

do

seriedade, o que nao

e coqueteria

femininas.

de

há a necessidade

idéia de que estas irmãs, tão diferentes,
entidade

a urna quase

a

reiterar

são inseparáveis,uma

vista com olhos desiguais, juntas e bipar-

tidas:

"Alice corou e baixou os olhos para
o
exceção de Maria Valéria, todos olharam
curgo interrogativamente."
(CII, p.588)

Na continuação,
ria Valéria,
vulsivamente,

engasga-se

Dr. Winter, sentado ao

lado de

ao seu lado; esta, imperturbável,dá-lhe
repreendida

ria Valéria

explica apenas que o Dr. estava

era preciso

fazer alguma coisa.

A praticidade
agir rapidamente,

e objetividade

de solucionar problemas,

tica ou não, às vezes,

sintetizados

Ma-

e

que

Valéria,

de

engasgado,

sejam de ordem prá-

apenas nos seus

são atitudes que caracterizam

Ma-

urna pal-

por Bibiana.

de Maria

Com
Li-

con-

tomando um copo de vinho e tosse

mada nas costas e é imediatamente

falares,

prato.
para

a personagem

ditos
até o

do texto. É o que atesta este diálogo entre a tia e as

e
fim

sobri-
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da

nhas, quando Bibiana diz que Alice vai derrubá-Ia
d~ncia" do Sobrado ao casar-se

"presi-

com Licurgo:

"- Ora titia - protestou Alice debilmente. - Nem diga uma coisa dessas... Maria Valéria, que pouco
falara durante tôdo o almoço, observou:
- Todo o mundo sabe, tia Bibiana, que quem vai
continuar mandando aqui dentro é a senhora."
(CII, p.
598-599)

A relação de Bibiana com as sobrinhas
de poder, um poder muito compreensível,
cional e de quem pretende,

claramente

é

mais de caráter

ainda muito ativa,

gerano

permanecer

cargo de matriarca.

o mesmo poder que será exercido por
mais tarde, com a total obedi~ncia
via, numa "hierarquia"

e aceitação

Maria Valéria,
de Flora e Síl-

natural onde quem manda é a mais velha,

mais antiga, que conhece a tradição

e pode, assim,

exercer

o

seu poder. Aqui o poder é o do mundo da casa, das mulheres, com
normas e regras específicas
Maria Valéria,
que pensa, para irritação
biana pela sobrinha,

entre elas.

no entanto, não abre mão de
da tia e simultânea

numa disputa caracterizada

dizer

simpat~a de

o
Bi-

pelo Dr. Win-

ter da seguinte maneira:

"Winter voltou a cabeça para a moça que estava a
seu lado. Tinha uma simpatia particular por aquela
rapariga que tôda a gente achava feia, mas na qual
êle descobrira um encanto secreto e meio áspero,
muito mais atraente para seu gôsto do que a 'boniteza' comum de Alice.Sempre que a via, muito alta,
têsa e esbelta, o rosto alongado, os grandes olhos

negros

um pouco saltados,o nariz longo e fino, a
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bôca rasgada de expressão um tanto sardônica
não podia deixar de fazer uma comparação:
e aguda como uma lança'. A própria voz de
léria era contundente. Em várias ocasiões,
tuito de conhecê-Ia a confidências,
pois

ele

-

'comprida
Maria Vacom o insuspeita-

va de que havia naquela criatura muito
mais coisas
do que seus gestos e palavras revelavam. Não conseguira, entretanto, quebrar aquela espécie de armadura de gêlo que envolvia a filha mais moça de Florêncio Terra. Aos vinte e quatro anos Maria Valéria
tinha mentalmente quase a idade de Bibiana.
Quando
as duas mulheres se encontravam, Winter divertia-se
a observá-Ias. Era evidente que existia entre ambas
certa má vontade recíproca a que as gentes da Província davam o nome de birra. Eram - comparava o médico - duas personalidades
de pederneira, que ao se
chocarem produziam chispas de fogo.
No entanto êle
estava certo de que, sendo necessário, qualquer uma
daquelas duas mulheres seria capaz dos maiores
sacrifícios pela outra." (CIl, p.598-599)

Não fugindo ao procedimento
léria comparando-a

de apresentar

com a irmã, o médico olha para a

Maria

Va-

moça

com

simpatia. O olhar do Dr. Winter sobre ela tanto é rico,no sentido da abundância

de informações

do de agir, corno complexo,
deríamos

comentar

sobre sua personalidade e mo-

contraditório.

Em linhas gerais po-

alguns pontos sobre as impressões

ter. Sua observação

do Dr.Win-

ser

sobre a voz de Maria Valéria

contun-

dente, posto que ela é absolutamente silenciosa e praticamente
não fala. No decorrer
Laurentina

do texto,hâ cenas entre

Quadros e Maria Valéria onde as duas

em silêncio. Ao mesmo tempo, Maria Valéria
que pensa, sem meias palavras.
mais

do que

mistério

"parece"

ser,

as

de

vi.si tas

passam

horas

Ele intui que Maria Valéria

adivinha-lhe

urna

o

diz o que quer e

interior

idade

"é"

um

,

quase, que o atrai, apesar do seu "encanto âspero".

Dr. Winter

serve-se da descrição

caracterizâ-la

psicologicamente:

física de Maria Valéria
aguda corno urna lança.

O

para
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Outro tópico apontado pelo Dr. winter
são de que Maria Valéria
idéia de Maria Valéria

impres-

é uma

e Bibiana teriam a mesma

Esta

idade.

não ter idade, de ser como que a-tempo-

ral, também será recorrente

no texto. será possível,

no entan-

to, fazermos uma leitura desta falta de idade em relação
bedoria,

conhecimento
Juvenal,

de Maria Valéria?

no andamento

xivo que o do Dr. Winter,
do relevante

à sa-

do texto

também apresenta

e que

no e não correspondido

da festa, num tom menos

parece

refle-

neste almoço um da-

iniciar-se

aqui: o amor eter-

de José Lírio, o Liroca,

por Maria

diz

léria, que o rejeita uma vida inteira. Juvenal

Va-

indireta-

mente que sabe de alguém que virá na festa, o que a enfurece.
A ridicularização
senta, apesar da negativa
possível)

-

antecipa

tino de solteirona,

se

deste romance - (Liroca

como

de Maria Valéria,

um

apre-

partido

sua inadequação para o casamento, seu dese, como quer o

texto, tais

característi-

cas se dão em função da sua falta de feminilidade.

Mas, ainda no almoço comemorativo,é
através dos movimentos

o narrado r quem,

e reflexões de Maria Valéria,

ce-nos melhor a sua atitude em relação a Liroca.O
ereto e jamais realizado

Valéria

admitir

para com o futuro cunhado. A hostilidade

o primo é uma maneira
medo de que percebam
desposará

seu amor se-

por Licurgo do qual ela, desde já,de-

siste para sempre. É penoso para Maria
sentimentos

de ocultar seus verdadeiros
sua perturbação

caso proibido,

para

seus
com

afetos e seu

diante daquele homem

que

de

Li-

sua irmã. Maria Valéria sabe também do caso

curgo com Ismália,

esclare-

condenado

por Bibiana.

Todos
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estes medos e segredos mobilizam

Maria Valéria,

seu

apesar de

amor, de sua paixão escondida.
E, por mais que o texto tente esclarecer
Valéria

que Maria
possíveis

abdica de seu amor por Licurgo com medo das

fofocas e comentários,

a realidade

Licurgo por Alice, ou melhor,
escolha.

é outra, óbvia: a escolha de

a determinação

de Bibiana

nesta

Pois, como aqui também está indicado, a escolha de Li-

curgo, desde agora até o fim de seus dias, é por Ismália Caré.
Abdicando
marital

de Licurgo,

Maria Valéria abdica

e opta pela virgindade,

da

possibilidade

pela castidade.

Outro ponto que surge neste segmento é o fato de Maria Valéria "saber" do caso de Licurgo com Ismália Caré, o que
a constrange
ria Valéria

e envergonha.

a que "vê" o que os outros não veem, a

intui, controla.

afetos de Floriano
controla

ela conferido,

Mesmo octogenária,cega,

que

sabendo dos

por Sílvia, surge como a figura que vigia e

uma determinada

ética. Este controle,

no entanto,

é a

futuras

por

ao longo do texto, pelas geraçoes

verem na Dinda uma figura de proteção
à sabedoria,

Ma-

como a que "sabe" e "controla" tudo o que se passa

dentro do Sobrado,
adivinha,

Este ponto, no entanto,definirá

conhecimento,

e referencial

no tocante

e detenção de um código ético,

que

deve ser obedecido.

Mas ainda, é neste almoço que o narrado r nos diz dos
olhos de Florêncio

postos em Maria Valéria.

nhum outro trecho das descrições
ma tão clara o perfil

Talvez como em ne-

sobre ela, explica-se

feminino proposto pelo

de for-

texto e que Flo-

-~.-

-
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rêncio identifica
das comparações

com Maria Valéria,

aparecendo

através

ainda

com Alice.

"Florêncio olhava para Maria Valéria,
que estava ao
pé da janela. Sentia pelos filhos uma profunda afeição, embora não soubesse manifestá-la
em gestos
ou
palavras de carinho. Admirava Maria Valéria: era ela
quem, depois da morte da mãe, tomava conta da casa.
Tinha coragem, bom-senso e espírito prático, não
se
preocupava com vestidos e enfeites, e não era dessas
que vivem na frente do espelho, pensando em festas e
namorados. Sabia fazer queijos, doce e pão; era uma
cozinheira de primeira ordem e herdara as mãos habilidosas da mãe, sendo hoje talvez a melhor
rendeira
de Santa Fé. Quando ela trabalhava com
o bilro,Florêncio ficava distraído a olhar o movimento de
seus
dedos a tramarem os fios por entre os alfinetes
do
almofadão. Já a Alice era diferente...Florêncio
se~tia por ela uma afeição misturada de pena.
Sempre a
achara menos independente e corajosa que a outra.Parecia ser dessas moças que precisam
permanentemente
de proteção, que nasceram para viver
à sombra
dum
homem-pai, irmão ou marido." (CIl, p.602)

Saber cozinhar,
so, tramar o bilro,
namorados,

ser recatada

não desejar,

gerais uma concepção
aqui por Florêncio,
exigência

cuidar da casa, ter juízo e bom-sene sem vaidade,

ser forte e protetora,

não pensar
eis

em

linhas

em

do feminino que permeia o texto, resumida
ao observar Maria Valéria,

de idoneidade

mas

que

para as demais moças casadoir~s

sera
da fa-

mília e mesmo da cidade.

Os convivas
Licurgo vai retirar-se

Florêncio

começam a se retirar depois do

almoço,

para dormir.

prepara-se

para sair com as filhas, quando

Bibiana ordena que fiquem para tratar de um assunto sério:quer
saber quando Florêncio

e Maria Valéria vão se mudar para o So-
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brado. Maria Valéria

a enfrenta

de forma destemida

e determina-

da:

"- Se a senhora quer a minha opinião, titia
terveio Maria Valéria - eu estou
com
papai.
fica direito.

inNão

- Ninguém pediu a sua opinião.
- Mas eu dei.
-'Que é isso, minha filha' - repreendeu-a Florêncio suavemente. Bibiana mirou a moça sem rancor.Por
mais que Maria Valéria a irritasse, não podia
deixar de admirá-Ia. Gostava de gente
franca e despachada." (CIl, p.605)

Para Bibiana,

Maria Valéria é franca e

diz o que pensa, e a compara a Florêncio
çuda". Aqui também há referência
Valéria,

recorrente

a comparação

como uma "velha cabe-

de

a a-temporalidade

no texto. E, ao se despedirem

entre as irmãs,os

despachada,

de

Maria

Bibiana,

traços de uma, de distância

da

outra:

"Alice beijou a tia em ambas as faces,mas Maria Valéria limitou-se apertar-lhe a ponta dos dedos. (CII,
p.606)

dp

mesmo

do embate entre mouros e cristãos,

ocor-

As comparações
dia, na representação

re o duelo entre Licurgo
rimento de Licurgo

continuam quando, na tarde

e Alvarino Amaral que resulta no

fe-

na testa com cinco pontos:

"Bibiana pensou na Alice,
tomando chá de laranjeira
parara." (GIl, p.622)

coitadinha,
muito pálida,
que Maria Valéria lhe pre-
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Aqui, como na descrição

de Florêncio

sobre Maria Va~

léria, ela é a que cuida, que assiste, que vela, que protege.

valéria

Ao longo desta primeira parte, quando Maria

nos é apresentada, a comparação é o procedimento que

traça o

seu perfil. Não há, entretanto, um clima hostil ou de animosida de entre as irmãs. Maria Valéria sera sempre
Alice e depois

com seus filhos. t também neste primeiro momen-

to que sabemos dos sentimentos de Maria Valéria pelo
e da impressão
tras impressões
palmente

insignificante
só aparecerão

no episódio

cunhado,

mais adiante.

Para ele, princiquando

se

~

sobre

a cunhada

serão

No entanto,
Maria Valéria,
rejeição

muito

instala

duelo, onde ela quer salvar a

mã e a criança na hora do parto, Licurgo
como incompreensível

ou-

que Licurgo tem da cunhada;

do cerco do Sobrado,

entre os dois um verdadeiro

Valéria

com

protetora

passara a ver

e seus sentimentos
menos

neutros

do que

e

Maria

impressões

estes

sabemos muito bem da divisão

da

iniciais.

jovem

do seu amor proibido pelo futuro cunhado,de

por qualquer

ir-

sua

outro homem:

"Maria Valéria lançou um olhar furtivo para o primo. Achou-o taciturno e inquieto.
Que
se estaria
passando com êle? Por que não falava
com a Alice,
que estava ali esquecida à sua direita?
Olhou para
a frente e deu com os olhos ansiosos de Liroca,
do
outro lado da mesa. O rapaz lhe sorriu. A face
de
Maria Valéria permaneceu impassível. José Lírio fizera já duas tentativas para puxar conversa,mas ela
lhe respondera com monossílabos secos,
a fim de o
desencorajar. O diabo do rapaz,porém era persistente. Apesar de tôdas as desfeitas
que ela
lhe
fazia - bater ostensivamente a janela
quando êle
se
aproximava na calçada, voltar-lhe as costas
quando
êle a convidava para dançar nos bailes;
recusar as

.

--- --
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flores que êle lhe mandava - apesar de tudo isso
o
infeliz continuava a persegui-Ia e ultimamente
se
dava até ao desfrute de cantar-lhe serenatas com sua
voz de taquara rachada. Maria Valéria baixou a cabeça e começou a comer, meio perturbada,
fazendo
o
possível para esquecer que o primo se achava àquela
mesma mesa, e que bastava erguer os olhos e voltar
a cabeça para vê-Io." (GIl, p.632-3)

Liroca suspira e persegue Maria Valéria
do texto, apesar de sua indiferença
iniciais,
últimos

quando Maria Valéria nos é apresentada,

que nos dão notícias

a Dinda, a Madrinha,

momentos

não serao os

do amor de Maria Valéria

nhado. Abdica deste amor secreto, proibido,
tivamente

Estes

absoluta.

final

até o

e torna-se

pelo cudefini-

a que cuida. Abdica do seu sen-

timento amoroso por Licurgo e opta pela solidão,

pela castida-

de.
uma

torna-se

A partir deste momento Maria Valéria

personagem transgressora dentro do que, no texto,é traçado como destino para as mulheres, o matrimônio
sao os filhos. Desviada
outras dimensões.

desta trajetória,

e o

patrimônio,

mãe, é a companheira de Licurgo sem ser

toma

Maria Valéria

Maria Valéria é quem cuida e protege

que

sem ser

sua esposa nem

sua

amante, é uma matriarca sem descendência, é virgem e é mulher.
A posição de Maria Valéria em 1895, nos seus 35 anos
de idade, não é outra. O episódio do cerco do Sobrado que dura
dois dias e uma manhã tem como uma das figuras centrais

a

nhada de Licurgo Cambará,

Terra.

irmã de Alice, Maria Valéria

A outra, no lado oposto da primeira,

é Licurgo.

cu-
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Um parto e uma revolução estão em andamento, Licurgo
e Maria Valéria são os protagonistas de um duelo poderoso que,

li-

além da política e do nascimento da criança, estabelece o
mite de dois territórios:
das mulheres,

que é o mundo da rua e da guerra,

casa e da paz. O duelo entre estes dois Terras,
beçudos,

vai delimitar

medida e eficácia

do

o do mundo dos homens e o

mundo

mundo

e o

da
ca-

teimosos,

a

quem é quem nestes dois territórios,

de dois poderes diferentes,

e

ter-

idéia de que a divisão entre um território feminino e um

o que

as

e

que

ritório masculino permeia todo o texto. Para ensinar o
de homem e o que é de mulher e, portanto,

a

reforçar

mulheres

devem fazer ou o que não podem fazer.

No primeiro
anunciar

diálogo entre ambos, Maria

valéria

vem

ao primo que o parto poderá ocorrer naquela madrugada

e exige, imperativamente,

que Licurgo mande chamar o Dr.

ter. Para tal, segundo ela, é preciso pedir trégua,
curgo responde,

colérico,

cho. E desautoriza

Win-

ao que Li-

dizendo que guerra é negócio de

ma-

nos

as-

Maria Valéria em seus pensamentos

suntos de filhos por ela ser solteirona.

A ofensa, o insulto, o repúdio de Licurgo

à argumen-

e

vir-

tação de Maria Valéria passa por sua sexualidade,

ela

gem, é solteirona,

Isto, no en-

portanto,

tanto, não soluciona

não entende de nada.

esta raivosa questão para Licurgo que sa-

be que com Maria Valéria uma discussão
plesmente.

Porque ela, a solteirona,

que diz, por que o diz e o enfrenta:

não se resolve

firme e resoluta,

tão simsabe

o

-- -------
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"-

Ter filhos é que é negócio de mulher, eu sei
continua
Maria Valéria.
Criar
filhos
é negócio de
mulher.
Cuidar da casa é negócio
de mulher.
Sofrer
calada
é negócio
de mulher.
Pois fique
sabendo que
esta revolução
também é negócio
de mulher.
Nós também estamos defendendo
o Sobrado.
Alguma de nós
já
se queixou?
Alguma já lhe disse
que passa o dia com
dor no estômago,
como quem comeu pedra,e
pedra salgada? Não. Não pediu.
Elas também estão na guerra. 11

-

(CI,

p.ll)

Maria Valéria vem pedir por Alice, e vem pedir pelas
mulheres, as donas e senhoras da casa, vem enfrentar

o

poder

de Licurgo, com seu próprio poder, o de ser mulher e de cuidar
e proteger
ninos

o mundo privado,

e urna mulher

parindo

A tentativa

onde estão a velha Bibiana,

os me-

urna criança.

Maria

de Licurgo de desautorizar

Valé-

ria através de sua sexualidade tem ecos, anos mais tarde,
diálogo entre Maria Valéria e Floriano
onde a velha diz ao sobrinho-neto
Fandango)

corno

vir

esta

frase

conhecer

".6i .to hubieJULpaJÚdo"

ri num tom diferenciado

sobre

(AlI,

deste de Licurgo,

pai

(imitando

p.563) .Floriano

sor-

de

ou-

virgindade

de

evidencia

a

surpreendido

de urna virgem.

a

o que ela deve saber ou pode ser,

idéia estabelecida

ções são sobre as mulheres
preciso enfrentar

o

de um modo feminino de ser,

Valéria desde sempre até o final, ignora.
e para torná-las

qual

Maria

As suas reivindicacontundentes

e

os homens, o poder de Licurgo.

As descrições
aparições,

Rodrigo Carnbará,

seu

A postura de ambos, considerando
Maria Valéria,

num

físicas de Maria Valéria

que serão permanentes

ou

de

suas

até o final do texto, já sur-

-- -
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gem aqui de forma significativa. Se Maria Valéria nos seus

anos, ao nos ser inicialmente apresentada, tem uma voz (e suas
falas) ressaltadas
fisicamente

com evidência,aqui,

mesma

além da

figura

sem graça, surge para sempre a força de seus olhos:

"Maria Valéria acende uma vela nos tições e com ela
atravessa a sala de jantar na direção da despensa.
A chama ilumina-lhe o rosto descarnado e severo, um
rosto anguloso e sem idade, mas
escuros e lustrosos." (CI, p.IS)

A Maria Valéria
ter idade, atributo

de

grandes

olhos

de agora, como a anterior,parece

designativo

de quem tem sabedoria,

não

maturi-

da de , conhecimento.

o tempo custa a passar. Maria Valéria
mens, das crianças,

Alice vai parir, o cansaço,

horror à guerra, o medo da morte extenuam
neste momento,

amor impossível,
Alice,

Maria

em

frágil, pensará amorosamente

a

envergonhada,

tensão,

o

Valéria

que,

Licurgo,

seu

casou

com

pela última vez na vida. O primo

sua irmã, Maria Valéria,

ho-

cuida dos

desvia seus pen-

samentos e vai cuidar dos meninos.

Para os meninos,
ria Valéria

despedir-se

de uma criança,

trancados

deles, o parto de Alice, o

são um mistério.

da mãe, ao qual só as mulheres
Laurinda.

Um mistério

têm acesso

-

nascimento

fechado no quarto

Maria

Valéria

Para eles, Alice vai parir como as vacas e vai

tar muito e, depois, o "irmãozinho"
nhos chupam nas mamicas
terno é um mistério

da porca"

Ma-

no quarto depois- de

e

gri-

vai mamar como os "porqui-

(CI, p.17-l8).

O corpo

ma-

e é, ao mesmo tempo, simples como o de uma
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vaca, e deste paradoxo

advém a sua mística.

meni-

O susto dos

escuridão

nos ouvindo os gritos de Alice, a fantasia solta na
da noite.

O corpo feminino parindo,

por mais permitido

que is-

ser

to seja, e até mesmo glorificado, é um corpo que não pode
visto, mostrado,
banalizam

exposto.

este momento

ao controlá-Io

cia do corpo da mulher.
mesma que as crianças

Uma explicação

procuram

cem os bebês, querendo
Mostrar

Até hoje inúmeras

e separá-Io da experiênplausível

quando perguntam

na verdade

talvez seja a

entram.

como

para as dignas esposas e mães de

do texto. Os homens e os meninos,

admi-

porque é

o que depõe contra o que é prescrito

cência e normalidade

nas-

por onde

saber por onde eles

este corpo feminino parindo é difícil,

ti-Io sexuado,

médicas

práticas

de-

família

fora do quarto de Alice, es-

peram e ouvem o parto.
Dentro do quarto estão Alice, Laurinda
ria. E aqui temos a terceira
léria, como uma condição
das

alusão à virgindade

e Maria Valé-

Va-

de Maria

que a insere ou retira de

determina-

situações:

"Ã porta do quarto de Alice, Laurinda vem apanhar a
chaleira d'água quente que Maria Valéria
acaba
de
trazer.
-

Agora vassuncê espera aí fora - diz a mulata.
Não seja boba! Quero ajudar também.
Mas vassuncê é uma moça solteira!
Você também é!

Sem dizer mais nada Maria Valéria entra no
resoluta e fecha a porta." (CI, p.68)

Maria Valéria,

mesmo sendo virgem,moça

quarto,

solteira,

não
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se sente desautorizada

como

a atender o parto da irmã, assim

des-

estará apta para cuidar dos filhos de Alice e dos filhos
tes também.

Ser virgem

dúvidas de Licurgo
ria Valéria

e Floriano,

que

das

contrário

permite uma movimentação

de Ma-

no mundo tanto dos homens como no das mulheres.

não ser mãe e esposa,
assim

ao

é uma condição que,

Maria

suas atribuições

Valéria

do ordens às criadas,

será

vista

e

e

ficam mais amplas

ao longo

Ao

do texto, tanto dan-

em discussões

polí-

que está agora no quarto onde

Alice

como dando palpites

ticas numa roda só de homens.

A quarta mulher
pariu é Aurora,

a menina que nasceu morta. Maria Valéria

cia o nascimento

e morte da criança e previne Licurgo que Ali-

ce não está bem. E a rotina do dia continua,
Laurinda

fazendo verdadeiros

e os meninos:

volução
preocupa

milagres

os homens de Licurgo,

ginação dos meninos
alerta-o

cansável,

a menina.

Aurora

cuida

de descanso,

é ente r-

na

também
mas não

imade
de-

com Alice.
entre os dois é sobre a saúde de

de todos e o pedido de trégua, Maria Valéria
argumenta

se

quem

será a "enterradinha"

para a necessidade

. A discussão

e
re-

noutra

é ela aqui

(p.165). E Maria Valéria

siste da sua proteção

e

que

aos mortos. Apesar dos recur-

é preciso enterrar

rada numa caixeta de marmelada,

a exaustão

os homens

Maria Valéria cuida dos vivos

também com a reverência

sos impossíveis,

Licurgo,

para alimentar

Como anos mais tarde ela se preocupará

em enterrar

e

Maria Valéria

eles estão sitiados agora num território

delas, do mundo das mulheres.
dos mortos.

anun-

e provoca o cunhado que já sem

Alice,
é

in-

argumentos
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tenta intimidá-Ia:

"- :gmelhor

a senhora

ir calando

a boca.

r

Como chefe

-

polltico tenho deveres que uma mulher nao pode compreender.
Maria Valéria está pálida e seus
lábios
tremem
um pouco quando ela diz:
- De política não entendo nem quero entender. Só sei
que minha irmã está doente e precisa dum
doutor
e

de remédio. Só isso é que eu seio11

(CI,

p.163)

Esta lógica é para Maria Valéria a única que vale, a
vida de Alice está em jogo e o mundo da guerra é um absurdo.
a mesma Maria Valéria
as primeiras

que adverte Flora de que elas não

nem as últimas mulheres

tarem da guerra

É

serao

a esperarem os homens vol-

(AI, p.274), e que enfrenta Rodrigo no seu ar-

gumento de que os homens fazerem guerra é uma "lei da vida":

"- De tempos em te::nposos homens vão par~ a guerra
e as mulheres não têm outro remédio
senao esperar
com paciência. A senhora sabe disso melhor do que

eu.
- Mas por que tem de ser assim?
- Porque

é uma lei da vida.

- Foram os homens que fizeram essa lei.
Não
nos
consultaram. Eu pelo menos não fui ouvida nem
cheirada." (AI, p.253)

das

mulheres,

aqui, pela saúde de Alice, das crianças, dos velhos

(Florêncio

Maria Valéria

e Bibiana),

dições:

pelo mundo

dos feridos.

Bibiana,
declara

reivindica

com alivio

ao saber da morte de Aurora,
sua maldição

sua

à vida das mulheres,

bisneta,

suas con-

100.

"- Morreu em boa hora. Essa não tem de
trabalhar,
sofrer, casar, criar filhos, e ficar esperando quando os filhos vão pra guerra. Primeiro
precisam
da
gente, mamam nos nossos peitos, mijam no nosso
colo. Depois crescem, se casam e tratam a gente
como
um caco velho.11 (CI, p.169)

Maria Valéria
cumprirá

aparece em mais uma de suas funções que

Terra e Bibiana,

outro.

de um lado, e Flora e Sílvia, de

ouve Bibiana,

para quem as "mulheres do- Rio Grande

tas e cumprem

suas obrigações

.

r 10.

. .

"

são

Ela

direi-

por cacoete, e cacoete hereditá-

(cr, p.324).

o duelo entre Maria Valéria e Licurgo
em momento
absurdas,

Ana

até o final do texto, a de figura central entre

nao esmorece

algum, ela sente ódio, acha as decisões

do

cunhado

cruéis:

liMaria Valéria contempla o cunhado
com frio
ódio.
Ele não hesitará em sacrificar toda aquela gente ao
seu orgulho de macho. Homens! Botas embarradas,cheiro de suor, sarro de cigarro e cachaça, faca na cava do colete, revólver na cintura, escarro no chão.
Machos! Aqueles homens nojentos lá embaixo, cuspindo a casa toda, fazendo suas necessidades no porão
(em cima, de certo, da sepultura
da menina),
empestando
o ar com seu hálito podre e lançando
às
mulheres olhares indecentes. Machos!

A pobre da Alice! O que ela sofreu
no dia
em que
ficou sabendo de tudo! Mas sofreu calada, bem
como
sabem sofrer os Terras. Não se queixou
a ninguém,
continuou vivendo como se nada tivesse
acontecido.
O filho que a Ismália tinha era de Licurgo: todo
o
mundo sabia disso. No entanto agora ele
falava
em

honra, falava em decência, falava em dignidade.11(CI,
p.324-325)

o ódio de Maria Valéria pelos homens,pelos

tem a ver com o desrespeito com o mundo da casa, da

"machos",

casa das
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das

mulheres e das crianças, ódio do contra-senso, do absurdo
guerras,

do orgulho dos homens e suas vaidades,

seu autorita-

das

rismo sem sentido. Maria Valéria defende o ponto de vista
mulheres,
criarem

percebe

a hipocrisia

e a contradição

dos

homens ao

leis e uma moral que os proteja e beneficie.

Na segunda manhã do cerco, Licurgo pensa na situação
política

Valé-

e pensa em Ismália e Alice e a figura de Maria

ria surge-lhe imperiosa:

entre

li...

as duas surge-lhe em seu espírito a fi-

gura de Maria Valéria! Aquela solteirona sêca e antipática a meter-se onde não é chamada."(CI,
p.470)

o ódio de Licurgo por Maria Valéria

aparece sempre

no ataque de Licurgo ã castidade, esta "anormalidade" que, aos
olhos dele, deslegitima-a
argumentos

e defendendo

Maria Valéria,

em

como mulher, enfrentando-o

seus

as mulheres.

como Licurgo, está cansada,

atende

a

todos, cuida de Alice e vê em Bibiana uma figura modelar,exempIar, onde ela deve mirar-se:

"... enche-se aos poucos dum ânimo novo,
ao mesmo
tempo que diz para si mesma: Se ela que tem noventa
anos pode agUentar tudo isto,eu também posso." (CI4
p.472)

Para Maria Valéria,
mulheres

Ana Terra, Bibiana e

da família ou não, formam uma coletividade,

cem e é em nome delas, de seus trabalhos

as
se

demais
pare-

e labores,sentimentos
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e experiências

específicas

que fala, argumenta

Li-

e enfrenta

curgo.

valéria

Na segunda noite do cerco ao Sobrado, Maria

desa-

anuncia que vai chamar o Dr. Winter para atender Alice,
fiando a hombridade

de Licurgo:

"-

Se os homens

rer

por

falta

de

ta do vestíbulo
(GIl,

Maria Valéria
suas obrigações,

desta

casa vão deixar

recursos

- diz

- eu preciso

ela,

fazer

mor-

à porcoisa. 11

parando

alguma

p.553)

chama os homens aos seus deveres,

administrar.Mais

vez ela desafia os homens em nome das mulheres,
vida da irmã. Faz Licurgo responsabilizar-se

as

devidamente

da mesma maneira que ela cumpre

com o seu ofício, que é cuidar, proteger,

mulher.

a Alice

uma

a

para salvar

por

Alice,

sua

Ela terá este papel ao longo do texto com os homens das

outras gerações,
faz cobranças.

Para ela, fazer crescer,

ofício de responsabilidade.
de igual maneira

ensinar,

Responsabilidade

ao ofício da política

Mqria Valéria

é

que

-

tarefa
se

equipara

insinua

que

já que não providenciaram

um médico para Alice - e ameaça sair a rua, mesmo

correndo

risco de levar um tiro e buscar um médico para atender
E, na manhã de 27 de junho, Maria Valéria,
sobre o primo, lembrando-lhe

ce, das crianças

e

ou da lida dos homens:

chama Licurgo aos brios,

os homens da casa não têm vergonha

são permanente

e

cuida, protege, mima e cria: exige, ensina

e dos feridos, convence-o

que ele deveria ter feito há muito tempo

o

Alice.

depois de uma presda mulher,
a pedir

de Ali-

trégua,

(CII, p.663).

o
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o gesto de Licurgo, pressionado por Maria Valéria,no

rendição

dos federalistas

cano, o grande vencedor,

e o Partido Republi-

torna Licurgo,

que suportou o cerco sem render-se.

de

o sítio do Sobrado termina na manhã de 27
de 1895. Florêncio
biana permanece

ar. A

no

entanto, não chega a cumprir-se, fica sua intenção

Terra e sua neta Aurora

E Maria Valéria

Bi-

mortos.

estão

a

em seu ritmo regular e constante,

vento em sua cadeira de balanço.

junho

o

ouvir

apressa-se

em

ajudar o Dr. Winter a atender Alice, a dona da casa.

Antonio Cândido,
sonagem do romance
pressao

no seu clássico

ensaio sobre a per-

a

"ser fictício" para definir o que seria

de ficção no romance.
perspectiva

E para melhor entendê-Ia

histórica,

sobre personagem,
ter e Mauriac

as diferentes

com especial

personagem

percorre,

classificações

de Fors-

sobre o tema.

proposta

por Cân-

dido, através também de seu

diálogo com os dois autores,

senso comum sobre o assunto,

quando se fala

sobre

de ficção. O quanto elas são uma transposição
e o quanto elas são construções
terna da personagem,

neste

para a teoria literária
o da coerência

personagens.

n~a

existentes

atenção às observações

O ponto de partida desta discussão

palmente,

ex-

a

paradoxal

(CÂNDIDO, 1976), diz ser

ensaio,

imaginárias
retoma

o

personagem

fidedigna do real
romancista.

do

questões

como o da verossimilhança
interna da obra e da

é

O

importantes

e,

princi-

construção

das
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Para Cândido

a personagem

pria", o que a torna passível
suas riquezas

e limitações.

intrinsecamente

"a vida da personagem

de comparação

com a construção

depende da economia

terização

ambiente,

depender

de traços limitados
sição geral e
tência"

duração temporal,

de uma escolha e
e expressivos,

sugiram

cionada à coerência
seus personagens

outras

constituem:

idéias.

Daí a caracconveniente

distribuição

compo-

na

dum modo-de-ser,duma

do

na construção

e tornam-se

sugerindo

"reais",

exis-

sua expansao

uma composição

sivos coerentes,

à sua articulação

que permitem

(CÂNDIDO,

e

estabelecer

de

convencema "per-

verbal, uma síntese

certo tipo de realidade

em imagens,

rela-

texto

"verdadeiros":

de

e (...)está sujei-

ta, antes de mais nada, às leis de composição

das palavras,

a

em sistemas expres-

nove-

uma estrutura

1976).

É através da

"convencionalização"

de

determinados

que o autor alcança maior ou menor êxito na constru-

ção ou "existência"
xa e múltipla
mentário

onde

no romance está diretamente

estrutural

sonagem é, basicamente,

elementos

do romance,

que bem constituídos/construídos

-nos do impossível

lística"

está

(CÂNDIDO, 1976).
A verossimilhança

palavras,

personagem

que se entrosem

a totalidade

pro-

do livro, da sua si-

tuação em face dos demais elementos que o
personagens,

"lei

a um ser vivo, nas

da

A construção

relacionada

a uma

obedece

de uma personagem

que passa a ser

comple-

como o que é humano, apesar de seu caráter

e incompleto.

dem as personagens

A inteireza

e confiança

de ficção e que asseguram

que nos

a sua

frag-

infun-

semelhança
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com os seres humanos e, portanto,
elas enquanto
universo

personagens,

fragmentário

nagem com os demais

a nossa

do texto, do como ele organiza

fragmentos

do texto enquanto

define a inteireza

e das convenções

linguagem

da personagem,

Para a análise

o

depende do como o autor organiza

perso-

a

que ele adota.

com a

o que emana como sugestão do que foi convencionalizado
organização

com

identificação

e enquanto

sua autonomia

estrutura

e grandeza.

e

de Maria Valéria Terra, em O Tempo

o Vento de Érico Veríssimo,
de que o autor estabelece

temos presente

uma convenção

do texto e da "exist~ncia"

cândido

a idéia de

e organiza-a

de Maria Valéria.

ao

longo
sol-

Ela é a tia

teirona de O Tempo e o Vento e cumpre, nesta sua figura singular, um destino diferenciado
do texto e um destino

das demais personagens

importante

femininas

dentro da própria narrativa.

Maria Valéria que é Terra, teimosa e mandona, é também vulto,

sombra e fantasma.

tados populares

texto

-

Fala, quando

fala, através de di-

e tem olhos que mesmo cegos - como no final do

são expressivos

e v~em longe. É feia, seca, alta. Ves-

te-se de preto e segura uma vela acesa na mão.
Maria Valéria,
de ferro",é

a "pucela de Santa Fé e sua

a tia virgem e solteirona,

análise desta personagem,

armadura

a Dinda, a Madrinha.

suas características,

levam-nos

A

tam-

bém a pensar

sobre Réstia,

a deusa do lar, do mundo doméstico,

e a perceber

Maria

corno fora

na-Maria

Valéria

Valéria

instituída

da tríade

Ana Terra-Bibia-

pela crítica, criando um

po novo dentro do texto e portanto

sendo ela

arquéti-

também, diferen-

te e muito peculiar.
UFRG~
6!bllnte<:a'ie'1OnÇJ! ~e
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Maria Valéria,

Terra em todas suas atribuições.
bem definido,

as características

Já Maneco

dos outros muito respeito
guém em casa discutisse
dizer"

"casmurro,
p.112)

uma

perfil
têm

que

da família,

dos Cambarás.

"homem

era

Terra, no início da trilogia,

que falava pouco e trabalhava

costumava

um

E ser Terra é ter

como os demais personagens

como contraponto

e

filha de Ondina e Florêncio,

exigia

demais. Severo e sério,

e obediência,

e não admitia que nin-

com ele. 'Terra tem só uma palavra'

(CI, p.77). Para Dona Henriqueta,o

marido

(CI,

coração"

teimoso como uma mula, mas tinha bom

era

.

ao

Mais adiante no tempo Toríbio Rezende,
o amigo Licurgo Cambará,

um Terra típico, observa:"parecia

ser

ostentação

e

um traço dos Terra detestar

tudo quanto fôsse

atitude teatral. Não gostavam
homens secos, prosaicos

de pessoas

e reservados,

zer em surdina, procurando
ção dos demais"

'semostradeiras': eram

que viviam por assim di-

não chamar sôbre si mesmos

aten-

a

(CI, p.607).

Para Eduardo Cambará,
semelham:

observar

os Terras e os Quadr03

"Eduardo tornou a pensar no avo. Criticando

as-

se
a

avia-

çao, o velho Babalo lhe dissera um dia que os Terras e os Quadros haviam
transporte

sido sempre homens de terra firme,
preferido

los de tração animal"

era invariavelmente
(RI,

E para Rodrigo,

P

.

11)

cujo

o cavalo

meio

de

e os veícu-

.

pensando no pai, Licurgo Cambará:

"A

imagem do pai se lhe desenhou na mente: a cara triste e tosta-
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a pálpebra

do

Tinham o poder

de

da, o cigarro prêso entre os dentes amarelados,
ôlho esquerdo

a tremer. Ah! Aquêles olhos!

fazê-lo sentir-se

culpado.

listas, autoritários,

Portanto,

Eram olhos críticos

intransigentes"

rea-

de Terra:

(AI, p.165).

típica

Maria Valéria Terra, representante

dos Terras, é, tanto quanto Maneco Terra ou

Licurgo

uma teimosa.

Desta adjetivação

E também autoritária

que caracteriza

Maria Valéria

e mandona.

Cambará,

longo do texto um sem número de exemplos. Maria Valéria
lista"(RI,

p.53) ,"mandona"

"opiniática"
367),
199),

(RI, p.203),

é "pudorenta"e
"impertinente

(RI, p.89), "silenciosa"

tem

fisionomia

''moralista'' (RI I,
"(RI I,

p.426),

(RII,

p.544),

tem "senso

(AlI,

p.42l),

é "totalitária"

"têsa" (AIII,

uma

prático"

p.382)

"lacônica"

ao

temos

como uma Terra típica

é "rea-

(RI, p.232),

"impassível"

(RI I,

p.

~'mão-fechada"

(RI,

p.

(RI I,

(AI, p.272),

p.450),

é "boa

"sé ri à'

provedora"

(AlI, p.564), "sêca" (AIII,

p.8l9)

e

p.9l3).

Realismo,

austeridade,

discrição,

avareza

uma certa

e os pes firmes no chão - que redunda numa atitude de praticidade e objetividade
ra. Mulher

realista,

- caracterizam

Maria Valéria como uma Ter-

como a vê Rodrigo Cambará,

Grande, e que "sabiam por experiência
bém herdada,

típic~ do

Rio

não só própria como tam-

que as coisas más sempre acontecem"

(RI, p.53).

Ser uma Terra típica já traz no significado mesmo do
sobrenome

o simbolismo

em determinadas

de uma certa dureza que se

atitudes

de uma graça feminina,

evidenciará

e condutas. Mas além disso,

como é a de sua irmã Alice,

para a solidez e energia desta personagem

a

falta

contribui

que vera sua

falta

108.

de graça compensada,
outros atributos.
de sua meninice
anos"

Maria Valéria nos é apresentada

(RII, p.611),

com um "rosto severo

tem "mão de múmia"

(RI,

e

energia"

"áspera e prática"

longas"

(AlI, p.421),

rece no entender
(AI

I I,

expressao

e o

da b5ca rasgada, pouco afeita ao sorriso"

é ainda

(AI, p.

suporta ani-

p. 2 O O) , "não

(AI, p.254),

nove

descarnado"

(AI, p.248), tem em "seu rosto uma

serena mas de irresistivel

ereto"

seus

e ereta"

sera sempre "magra, alta

(RI, p.203),

mais domésticos"

decidido

já no inicio

como "magra e alta demais para os

(CII, p.480),

198), "têsa"

ao longo do texto e dentro do Sobrado,por

"desenho

(AI, p.254),

(AI, p.255), tem as "mãos ossudas

tem "canela fina"

pa-

(AlI, p.434) e se

de Babalo Quadros com um

alto

"jequitibá

e

e

p. 9 O 3) .

Maria Valéria,

fisica-

esta figura meio desajeitada

mente,

sem vaidades

e que, não bastando

graça,

anda permanentemente

sua

natural

toda vestida de preto,

falta

de

sem acessó-

rios ou enfeites.

Feia, seca ~ tesa, Maria Valéria
zes definitivos,

contundentes.

que quer em frases curtas,

tem um olhar e

Fala com os olhos e diz tudo

sem deixar dúvidas. Mesmo-depois

cego o olhar, a visão de Maria Valéria será significativa.
lhar expressivo

e voz áspera, estes outros aspectos

mam aos anteriores,

Maria Valéria Terra, desajeitada

voo
de

0-

que se soe incisi-

va.

Sua voz, em exemplo quando num diálogo com
Licurgo,

sempre lac5nico,

ambos Terras, onde parecem

o

primo

"duas li-
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xas a se tocarem em contatos

ãsperos e r&pidos"

(RI

I,

p. 4 5 O )

e

(AI,p.3),

também uma voz "sêca e&spera"

que "raspa o silêncio"

é uma

(AI, p.254) ,que "cicia" (AI,p.8)coi-

voz

"sêca

e autorit&ria"

sas, "rosna" um "boa-noite

sêco"

(AI,p.79)

sêca" (AI, p.159), como uma "voz de pesadelo"
Da mesma
e incisiva,

p. 272) .

autorit&ria

forma que sua voz, definitiva,

expres-

o olhar de Maria Valéria é significativo,

sivo. Seus olhares

são "oblíquos"

(RI, p.269),

"enviezados"

"verrumante"

(RII,

p.529),

ou de dominar

(RI, p.198) ,"fiscalizadores"

(RI I, p.399),

"irSnico"

( RI

(AI, p.254),

"reprovador"

pazes de "esfriar o visitante
p.308),

(AI,

e

nítida

ou "soa

I,

p.

4 O 7 ),

olhos

ca-

olhar" (AlI,

com a geada do seu

"a sala com seu olhar de pederneira"(AIII,

"enxer-

p.622) e que mesmo cegados pela catarata parecem ver,
gar tudo e todos, enxergar

até demais, desconfortavelmente

malS..." (AIII, p.819-820). Olhos "serenos"

de-

.

e que se transformarão

914)

p.447)

em olhos imóveis, de "est&tua"

561), "cujos cristalinos
parecem

(AlI,

a catarata velou por completo

duas ostras mortas nas suas conchas abertas"

porém,

(AlI,

p.

e

que

(AIII,

p.

.

Esta descrição
nhecedores

de Maria Valéria

mo veremos,

e

co-

sua força simbólica,

co-

final dos olhos controladore§
asseguram

até o final do texto e de sua velhice.

A rudeza, a timidez e economia de afetos
soes amorosas
cortante

dos Terras se expressa em Maria Valéria

como uma verruma,

poderoso,

incisivo

expresnuma voz

e

num

como uma

pe-

seca, &spera como uma lixa,

olhar que tudo vê e controla,
derneira.

e

110.

Nada temos até aqui, portanto,
ria Valéria

como uma figura dócil, bondosa,

sa dentro dos atributos
modo

e qualificativos

afável ou carinho-

do estereótipo

feminino de ser, onde a candura e a meiguice

ca, o bom tom. Maria Valéria

Ma-

que nos descreva

é dura, áspera,

de

um

tôni-

são a

portanto,

seca,

muito pouco feminina.
Mas este modo desajeitado

uma

de ser, aliado a

sempre

pouco meiga e um olhar pouco cândido, aparecem,

surgem

em forma indefinida,

imprecisa.

forma de "espectro"
p.419),

bra"

"vulto"

(AI I I,

P

.

meio escondida,
(RII, p.419),

(AI, p.200),

955)

ma, aparece,
bração:

(RII,

"fantasma de estimação"
(AlI, p.426),

"assombração"

de Maria Valéria,

suas entradas

por verbos que designam mistério,

alguém estava escondido
pre empunhando

Em

"som-

.

As aparições
estão pontuadas

nebulosa,

voz

e surgiu, apareceu.

o castiçal

gue o vulto da cunhada"

que algo

ou

Maria Valéria, sem-

e a vela acesa, como parte de si mes-

surge, como uma sombra, vulto,

"Licurgo volta-se

em cena

e, na penumbra

espectro,

assomdistin-

do patamar,

(CI, p.10). Ou "Maria Valéria

surge da

"~

sombra da sala de jantar e entra na zona
pelo reflexo do fogo"
ria Valéria
anônima,

luminescente

(CI, p.15). Jogo de luzes e sombras, Ma-

sem contorno,

sempre escondida,

muito tímida, meio

"a porta abre-se e na fresta aparece a metade

to de Maria Valéria"

criada

(CII, p.669),

do ros-

"emoldurada pela porta,

com

uma

uma das mãos no trinco e a outra a segurar o castiçal

com

vela acesa, a figura de tia Maria Valéria

contra o

fundo escuro do corredor"

se desenhou

(RI, p.59), e quando Rodrigo

retor-
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na, médico

já, à casa paterna, Maria Valéria

gem da perman~ncia,
andar superior,

que se repete:

apareceu-lhe

ima-

é a própria

"No pata~ar

no

escada,

da

o vulto de Maria Valéria,

com urna

vela acesa na mâo"

(RI, p.227), ou quando há visitas no Sobra-

do e Maria Valéria

observa,

te se retirava,
espiá-Io

de fora, espia:

Rodrigo percebeu

pela fresta duma porta"

"Quando o visitan-

Valéria

que Maria

(RII, p.374) e "avistou

que, a porta da sala de jantar, lhe comunicava
a ceia estava servida"
"de momento

em momento,

Maria Valéria espiava

to. Maria Valéria com chinelos
(AI, p.200). Ela aparece,

demais, escondida,
Valéria

aparecia

vestíbulo,

escudada:

escondida,

o que acen-

"um vulto entra no quar-

de feltro, caminhando

ruí-

sem

surge, some sem ser notada pelos
"Rodrigo notou

corno urna assombraçâo

à porta

que

Maria

agora

que

dava

lançava um olhar intrigado para o visitante

pois sumia"

que

a sala, escudada

(RII, p.513) e silenciosa,

tua seu caráter pouco real, corpóreo,

do"

e

a

a tia

mimicamente

(RII, p.413). Sua figura

por urna folha de porta"

ficava

o

para

de

de-

(AII, p.426).

Maria Valéria

nos é descrita

como

vulto,

espectro,

sombra, fantasma, na construçâo

de um sentido de imaterialida-

de, espectro, figura indisti~ta,

vestígio,

mistério,

semblante,

espírito.

Mas que sombra é esta, afinal? Que fantasma é este?

Corno vimos no capítulo
esposas e às indignas
minino

dividido,

anterior,

referente

amásias, numa representaçâo

às dignas

do corpo

há no texto urna norma do que é correto,

fe-

acei-
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tável e decente.

Há no texto o paradigma

de ser e que se circunscreve
função materna.

no casamento

A feminilidade

dignas esposas deverão
delo a ser seguido,

modo

de um

desempenho

da

maternidade,

as

e no

corresponde

à

feminino

ser mães, principalmente,

mulher

casar e ter filhos é o modo de ser

e o modo de ser feminina.

Assim acontece

mo-

este é o

com Ana Terra,com

Bi-

biana, com Luzia, com Flora e com Sílvia, a última esposa digna e futura mãe que garante,
texto,

a descendência

bonitas,

graciosas,

terminação

dos

com sua gestação,

Terra

meigas - independentemente

de Ana Terra e Bibiana,

são dependentes

dos maridos

ternadamente.

de-

de Luiza

-

e filhos e constituem-se como iden-

ora como mulheres

E expressam,

mulheres

da força e

ou dos caprichos

tidade feminina, a partir da experiência
1heres fragi1izadas,

sao

Todas

Carnbará.

do

já no final

materna,

ora corno mu-

fortes, resistentes, al-

todas elas, uma imensa insatisfação

com sua condição de mulheres,

sós, esperando,

cansa-

traídas,

das.

Maria Valéria
renciada.

dife-

Terra surge como uma personagem

amásia,

Não é uma digna esposa e nem urna indigna

virgem. Não é mãe. É a Dinda, a Madrinha.

Não gesta

nem

pari

filhos. E é quem cuida e protege a casa, o mundo doméstico
sobrevivência
acompanha

de quase três gerações

e não é delicada,

dentro da lógica do texto,feminina.É

é sem graça e não se enfeita,

controla,

e a

Não casa.

o primo Licurgo até o fim de seus dias. Maria

ria não é, portanto,

opiniões,

de crianças.

e

E

Valéfeia

dá palpites

e

manda e é autoritária.

Sombra de um feminino estereotipado,

espectro

do que
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se espera do feminino,

vulto e assombração

patriarcal solicita e exige do mundo e do
das mulheres.

Maria Valéria

a

que

do

cultura

de vozes

conjunto

lógica

quebra com o sentido desta

de como o feminino deve ser, do como deve constituir-se

um mo-

es-

do feminino de ser. t a sombra, o avesso, o reverso. Onde
tão escondidos

os desejos

e anseios,

a

E é neste espaço, desta sombra, que Maria Valéria,
solteirona,

é feia,

desajeitada,

ser.

um jeito próprio de

engraçada,sábia,

virgem

afetiva, "gau-

che".

t do mundo da casa que Maria Valéria
constrói,

manifesta-se.

midas, do crescimento

se

expressa,

co-

A que cuida do mundo da casa, das
e sobrevivência

Para Rodrigo Cambará,
alguém com quem se pode contar

das crianças.

(RI, p.107),é

a que lhe faz ca-

me-

funé e ouve seus sonhos e desejos de casar com Flora, ser
dico, etc. Maria Valéria

é um "anjo" para o sobrinho

298), os anjos não tem sexo, protegem

(RII,

p.

e cuidam das crianças

e

E é

do interior das casas, são a própria alma das casas.
também quem faz Rodrigo,
madrugada

para atender o primeiro paciente,

(RI, p.313), ou aconselha-o

à casa de Flora, observando

de suas obrigações

assim atitudes

Código e tradição

profis-

a ter calma com as visitas

num código moral familiar e numa

deve ser mantida.

de

empurra-o~sonolen-

o tempo de noivado,

Maria Valéria preserva
estão pautadas

ela

o médico recém-forrnado,levantar-se

to noite a fora para o cumprimento
sionais

e

jovem, a Dinda é durona mas

estes que

etc.

e condutas

que

tradição

que

ela

conhece

e
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exige que sejam obedecidos,
à noite, por exemplo,
ridos não magoarem

esposas

eventualmente

ria que expressam
ma, sua palma"

serem fiéis a seus maridos

este código de tradição
nas divertidas

pareceres

máximas

(RII, p.298)

"muito riso,pouco
seu pai como pode"

tem de mais concreto.

ao patrimônio

Valé-

"sua al-

siso"

(RII, p.

(AI, p.63).

vência é também um cuidado com o dinheiro, com
que se refere diretamente

ex-

de Maria

da

o cuidado 'com a casa, com a manutenção

404)

e ma-

familiar

morais, como por exemplo,

327), ou "cada qual enterra

o dinheiro,

pacientes

suas esposas.

Esta tradição,
pressa-se

seus

um médico atender

sobrevi-

e

as despesas

no

familiar

ele

que

Maria Valéria é mais do que cuidadosa com

é mão fechada e não concebe desperdícios

p.

(RII,

.

Além de guardiã

do mundo doméstico

orçamento

familiar, Maria Valéria é a que cuida das

põem-lhes

limites,

gas. Enquanto
F1oriano

cuida-Ihes

Rodrigo

os tombos,

e Flora sentem-se

Maria

'Valéria

mantém

exemplos

e um saber, a seu modo,

referidos,

dica da família. A sabedoria

lábio

objetivamen-

e age

de como

científico,

de como lidar com as crianças,

de lúcida e fria, muito diferente

quando

cai e corta o

te. Detém um saber, por assim dizer,pedagógico,
com as crianças

bri-

as

desorientados

a calma

lidar

como

nos

numa atitu-

da do pai das crianças,o

de Maria Valéria

o

crianças,

aparta-lhes

leva um tombo ou quando Alicinha

(RI I, p.447).

com

e atenta

para

este tipo de situação vem tão somente da experiência

mé-

enfrentar

vivida.

- - -- - - -- - - - -

-

-

-
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Estas crianças

Va-

são quase que a terceira geração que Maria

léria educa, se levarmos

em consideração

ra, já cedo, com os próprios

filhos

os

irmãos, depois com

Alice e agora com os netos de Licurgo.

proteto-

sua atitude

de

Foi a vida, a experiên-

cia de vida quem ensinou Maria Valéria a resolver tais dilemas
doméstico-familiares. E tal ciência Maria Valéria sintetizasabiamente
menino

em diagnósticos

comeu ontem

rou com leite"

-

e receitas:

sentenciou

Maria Va1éria.-

e está pronto"

tro, menino,

sai do sol!

de fritar os miolos

mero de cenas familiares

)

ou

,

ainda,

nada. A

"Vem pra den-

o sol era

capaz

(AIII, p.770).

do

é o

da

roubo

nu-

por Edu, e faz parte de um sem

que reiteram o poder,

a

importância

não só dentro de casa, mas como figura

cena é o de uma verdadeira
mostra,

447

doméstico-familiar

no que se. refere à educação,

episódio

.

(A Dinda achava que

\

de Alicinha

de Maria Valéria

P

Decerto mistu-

por dentro. Bota-se maravilha

dum vivente)"

Outro episódio
boneca Aurora,

(RI I,

esse

que

Não é

(RI, 66), ou "- Deixe de fita!

criança caiu e cortou o beicinho
curativa

"Foi a melancia

formação das crianças.

guerra, intenso

-

ativa

O clima da

O

emocionalmente.

de um lado, Alicinha,descontrolada

cgm o rou-

bo da boneca e, do outro, Edu, trancado no quarto com a boneca
seqüestrada

depois de ameaças de degola, etc. As crianças,Flo-

ra e Toríbio,

estão envolvidos

na disputa, mas o

se resolve quando Maria Valéria toma pé da situação
mente

toma decisões,

história

distribui

algumas palmadas

so

conflito
e

rapida-

e acaba com

a

(AI, p.156).

Ou ainda no episód~o

onde Rodrigo

anuncia

que

vai

116.

levar Floriano para tomar parte no assalto ao Regimento de Artilharia.

serem

súplicas

Flora, tomada de pânico, vendo suas

inúteis para que Rodrigo não leve o filho, apela para a opinião
da Dinda. Maria Valéria,
de mediadora

como em outras situações,

entre pais e filhos

-

faz o papel

como uma sábia mesmo - e re-

pondegistra, expõe a SU~~ião,
rada e lucidamente~AIII,

sentencia o que deve ser,
p.675).

A que cuida da casa, alimenta as crianças,
léria é a guardiã

do Sobrado,

sentido de mantê-Ia,
ronda noturna,

a que cuida da casa

limpá-Ia, mas de protegê-Ia,

fiscaliza

Maria Va-

nao

no

a que faz

as janelas

as portas, fecha

so

a

(RII, p.

515). ~ a guardiã também do código moral e das atitudes e con-

dutas.
Maria Valéria
Toni Weber,
Angico,

sabe dos amores secretos de Rodrigo com

ou mesmo das aventuras de Rodrigo com a Ondina

por exemplo.

ela exercerá

(AI, p.8), por exemplo, são, ao longo do texto,
saber e, se sabe, não deveria-

Assim é que, além de conhecer
(Licurgo e Ismália,

por exemplo)

-

-

exemplo,

da decisão de Toríbio alistar-se

Maria Valéria

luna Prestes

Licurgo

contar.

e que ela não deveria

sabe de outros episódios,

(AII, p.459), ou das brigas

dos

por

como,

e seguir com

na rua, em dia de eleição, quando ela
(AI, p.159).

fa-

a vida secreta dos homens da fa-

conhecer

adultos,

Aquilo

e Sílvia.

sabe e conhece, como os amores de Rodrigo com

tos que ela não deveria

mília

Este mesmo controle

também, já cega, entre Floriano

que Maria Valéria
Sônia Fraga

Tudo sabe e controla.

no

a

sobrinhos,

denuncia-os

Cojá
a

--------
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Maria Valéria detém um conhecimento sobre fatos
deveriam
precisa

manter-se

em segredo.

Saber, conhecer,

"saber" do que realmente

a ser preservada,

diência

controlar.

os meninos devem respeito e obe-

na

e

Sílvia não podem encontrar-se

rua
con-

aventuras,

jeito. Rodrigo pode até ter suas

quanto que Flora não seja magoada e as ignore,

mulher

ser man-

ao pai e ao nome da família, não podem brigar

de qualquer

Ela

ordem

acontece porque há uma

há um código e valores que precisam

tidos, dentro de uma tradição:

que

e

Floriano
afinal,

a sós, pois Sílvia é,

a

de Jango, irmão de Floriano. Há uma ordem a ser mantida,

estabelecida,

desta

e alguém tem de lembrar, constantemente,

uma

ordem, que traz em si um modo de ser, de atuar,

conduta,

um modo de viver do qual Maria Valéria não abre mão ,até o fim,
guardiã

da vida familiar e do que ela pensa ser sua harmonia.
E Floriano,

ao compor mentalmente

a

mesa para o jantar e ao pensar em Maria Valéria,
atribuição,
maneira

da

disposição
designa-lhe

Da

o dom de ver o que os outros não vêem.

que ela sabe, conhece o que deve ser mantido

a

mesma

em segre-

nao

do. Mesmo cega, Maria Valéria vê o que não aparece,

o que

é visível,

emoção.Ma-

o que permanece

como desejo, sentimento,

ria Valéria

vê o que é interior,

de Floriano

por Sílvia ou a mágoa de Flora. A visão de

exacerbada

pela cegueira,

subjetivo,

implícito,

o

os olhos físicos cegados,oolhar

atento do que nunca, e Maria Valéria,

amor
dentro
mais

a que tudo vê, a que tu-

do conhece.

É esta Maria Valéria que, aos 85 anos,
Santa Fé, permanece

a mesma apesar das mudanças

de

volta

a

que

o

radicais

-_u
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Rio de Janeiro operou em toda a família. Interessante

notar que

no

não há no texto nenhuma referência à vida de Maria Valéria
Rio de Janeiro,

como se ela jamais tivesse

como se ela estivesse
permanece

fisicamente

Fé,

saído de Santa

incorporada

no Sobrado,

onde

a mesma, com seus valores também incorruptíveis.

E é.

ela quem, na volta a Santa Fé, percebe e vê que as pessoas
tão diferentes,
Perderam-se

estranhas,

valores,

afetos se perderam,

precisando

dignidades,

a inteireza

Ideais

e

políticos

da família Terra

parece

Cambará,

do Sobrado e de Maria Valéria,

acesa da vela. O negrinho
está perdido

crenças.

perderam.

são outros os tempos agora. Em meio à his-

tória da franca decadência
permanecer

achar, o 1que

es-

do pastoreio

ajuda a encontrar

(RII, p.611). Maria Valéria é,

sa, um pouco esta esperança,

da chama

a possibilidade

o que

com sua vela acedesta

esperança.

E por isto ela será a única capaz de tentar juntar os cacos da
família:

"Reunir cacos é trabalho de mulher"

Maria Valéria,

a que junta os cacos da família,a

acende a vela para o negrinho
encontrem

o que perderam.

do pastoreio

e política,

que antes determinavam,

Rio

Grande
deca-

numa trajetória 3e

em que se perdem

também

valores

sem dúvidas, o devido lugar das coisas

e dos fatos. É deste mundo que Maria Valéria quer manter
dem da tradição

da casa. A família Terra Cambará,

com a morte do Dr.Rodrigo,
iniciado

anteriormente

que

para que as pessoas

E o que se perdeu foi o

do Sul, seus mitos e suas tradições,
dência cultural

(AI, p.18).

dá continuidade

de desintegração.

com Jango para dar-lhe um herdeiro,

a

um

no

a or-

entanto,

processo

já

Sílvia, ao permanecer

segue o chamamento

a

esta
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ordem estabelecida,
miliar,

desde sempre, na história

pelas mulheres,

fa-

da tradição

a

as dignas esposas. Mas

família

já

nao e a mesma, o lugar das mulheres dentro da casa e na rua já
não é o mesmo. O mundo mudou, a história é outra. A

casa

Floriano

uma

persegue

interior,

ao escrever

a história

do mundo da memória,

dos seus é

mundo que o Sobrado permanecerá vivo. Um mundo
afeto, da subjetividade,
valéria

permanecerá

,

so neste

dos

fatos do
Maria

e, neste mundo, neste Sobrado,

a principal

Os cacos a serem juntados

habitante

casa

e

e

das lembranças

que

sempre.

viva, desde

não formam mais nenhuma unidade.

este e não outro é o papel, a incumbência

Maria

de

Mas

Valéria,

manter a chama da vela, o fogo da casa, sua alma.
É a soma destas atribuições,

juntar os cacos, ilumi-

nar a casa, entre outras, que faz de Maria Valéria,
der de Floriano,

"a vestal do Sobrado,que

sagrada de sua vela...

mantém

enten-

acesa a chama

ro-

É uma espécie de farol em cima dum

chedo, batido pelo vento e pelo tempo...
ciência viva de todos nós..."

Uma espécie de

Maria Valéria como vestal.
teral, dita por Floriano

cons-

(AI, p.19).

Este é o único momento em que o texto

neste trabalho

no

se refere a

Está no próprio texto, de forma li-

Cambará,

a

correspondência-proposta

entre Réstia e Maria Valéria.A

crítica

lizada, no entanto,

automatizada

de forma homogênea,

sem pensar suas especificidades,

especiafeminino

a pensar o universo

reduz es-

ta figura singular de Maria Valéria a uma simples reduplicação
de Ana

buições

Terra.

Vestal,

poderosas,

farol,

rochedo, consciência

importantes

viva

para esta personagem

são atri-

e sua res-
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ponsabilidade

dentro da família e dentro da trama. A função da

luz, da iluminação,

da visão lúcida, do olhar-se

que se é, sem enganos,

a si mesmo,no

so-

corno se pode ser, dentro do que se

nha e deseja ser.
Maria Valéria

riano será o grande intérprete

prio,

e

Flo-

si

pro-

lembra aos demais personagens,
da tia-avó-vestal,

de suas origens e destinos,

de

da misteriosa

trama dos de-

sejos.
Também das cenas do mundo doméstico,
de as mulheres

há as cenas on-

esperam por seus homens, indefinidamente.

guerra ou simplesmente
um tempo devagar,

Haja
e

dia de eleição, esperar pelos homens

cheio de apreensoes

nunca.

passa

e que nao

Dentro da casa, Flora acende velas no oratório pedindo pela vida do sogro, do marido,
controla

o tempo que demora tanto a passar e,

dá margem a maus presságios
zer pessegada.
assistido

Quando

Maria

valéria

porque

demora,

dos homens da família.

e maus pensamentos.

Ela decide

arde e a pessegada

tendo

os homens voltam, ao entardecer,

última

à derrota de Assis Brasil na cidade, a
de Maria Valéria,

fa-

vela

o

já estava encaixotada.

tempo de espera das mulheres é um tempo lento, aflitivo, à espera

dos

seus,

e, porque

em tempo industrioso,
pessegada

é urna espera

produtivo,

dos

seus,

transforma-se

as rezas e preces

feitas,

e o afeto, tudo pronto na casa das mulheres.

Mas esta figura que orienta e alenta as crianças,
sobrinhos,

a

é, na sua descrição,

nas suas caracterizações,

figura que causa sempre estranhamento,

um deslocamento

os

uma

de sig-

--

- -- --
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nificado.

Numa das cenas familiares,

ria Valéria

é descrita

caracterizações
sustadoras

de Maria Valéria

o afilhado

carinhoso
Rodrigo,

(AI,

p. 177) .As

recorrentes

de Maria Valéria,

já cega, e o

ao longo do texto, Maria Valéria

toda

de

múmia

(AI,

p.

os olhos mortos e a mão de

200) que, analisada

objetivamente,

assustado-"

é urna descrição

ra, mas que, ao mesmo tempo, é esta figura estranha,
fica, fisicamente
rinha Rodrigo,

falando,

consolando

e que, neste momento

cuidados,

importa,

belas, afáveis,

as coisas deveriam

e dedicadas

ser. Maria Valéria

também, na memória

ladora, ambivalências,
sa história

ria, diferentes

e Maria Valéria

infantis.

também, o
família.

feminino,

do

maes
corno

é a figura do afeto e do
é amável e- contro-

Os cuidados

são "cuidados

de

e

prazeiro-

Maria

sem mimos mas

(AI, p.210). O colo materno

cuida da proteção,

da

numa concepçao

dos sobrinhos,

dos de Flora,

síduos e eficientes"

das crianças

no tom mesmo da frustrante

das emoções

é afe-

e ser afetiva é a expres-

a lógica do estereótipo

delicadas

aca-

crucial,

do cuidado com a disciplina

"farol", o porto seguro dos meninos,
Maria Valéria desloca

terrorí-

e emocionando-o. Maria Valéria

tiva, cuida do que realmente
são de muitos

apa-

corno vulto. Estas são caracte-

preto e silenciosa,

desafeto

as-

mais

são freqllentemente

em seu leito de morte, ela

rece toda de preto e é descrita
rizações

do Inverno"

que calorosas.
No encontro

sobrinho,

corno a "Fada

Ma-

numa festa de Natal,

da nutrição,

Valéas-

é o de Flora,
que também im-

portam.

Floriano,

em seu 'Caderno

de Pauta

Simples;' refere-se

--

--

--
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à Dinda como a "fada de aço e gelo" (AI, p.237).
referido

anteriormente,

mo Fada de Inverno,

na caracterização

metáforas

Maria Valéria

já

de Maria Valéria

foi
co-

aqui mais uma vez há uma indicação de frie-

za e dureza e tais caracterizações
recorrentes

Como

parece

maternas

aproximam

em nada se

e

cheias de calor

ser a fria figura que aquece,

das

suavidade.

por estra-

nha que possa ser esta imagem.

A primeira

descrição

mais completa

de Maria

Valéria

nos é dada por Rodrigo já maduro, a observar a tia octogenária:

"Tinha um rosto longo e descarnado, de pômu10s
levemente salientes, a pele dum moreno terroso e meio
ressequido. O curioso era que às vezes essa
cabeça
dava a impressão de ter apenas duas dimensões.
Rodrigo brincava com a absurda mas divertida idéia de
que a tia tinha sido 'pintada' por Modig1iani,0
artista que agora tanto furor causava em Paris. Maria
Valéria parecia mesmo uma pintura, ali imóvel à cabeceira da cama. Havia em seu rosto
uma
expressão
de serena mas irresistíve1 energia, difícil de localizar. Estaria nos olhos escuros e graúdos, levemente exorbitados? Ou no nariz agressivamente agudo
e comprido? Não. Devia estar no desenho decidido da
bôca rasgada e pouco afeita ao sorriso. E também na
voz sêca e autoritária, que dispensava o auxílio de
gestos." (AI, p.253-254)

É Rodrigo adulto, o mimoso da Dinda, quem a ve, quem
a observa,

neste primeiro

que esta descrição
Ela é enérgica,
pressões

físicas,

em sua figura física, ainda
de impressões

autoritária,

psicológicas.

todas estas

im-

no que Rodrigo observa nesta figura que,pa-

ser um quadro de Modigliani

seguem-se

de Rodrigo

esteja carregada

seca, agressiva,

embutidas

ra ele, poderia

momento,

as impressões

sobre a tia.

e,

as

impressões

subjetivas, também importantes

----- - - - --
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"Símbolo das coisas indestrutíveis.

Ela era a vesti-

fa-

da de prêto. A que nunca adoece. A que tem boas mãos para
zer doces, bolos e queijos.

A que continua de pé ,ativa e útil,

(AI, p.

quando a doença derruba os outros membros da família"

254) .
símbolo das coisas indestrutíveis e
mais do que a própria
bolo ao representar

indispensáveis,

família, Maria Valéria encarna este sím-

a interioridade

da casa,

o afeto e a memória. O conforto e os mimos

a subjetividade,

dá, passam por este calor, o calor da emoção,do mundo
vo. Para Rodrigo,

"a vestida

de gêlo e aço" e, na fantasia

idealizadora

que a vêem como imbatível

o que faz, a Madrinha,

subjeti-

de prêto", para Floriano,

seus olhos, ao verem Maria Valéria,
meninos

valéria

que Maria

dos dois,

a "fada

como

se

fossem sempre uns olhos de

e com mãos perfeitas

a Dinda, com todas as suas

em tudo

e

censuras

brigas é, antes de mais nada, a figura do afeto, da segurança,
do regaço. Diferentemente
as negociações
Maria Valéria

de uma mãe - com quem emocionalmente

são sempre mais comprometidas

e

arriscadas

é o porto seguro, ou, como quer floriano,

rol no alto do rochedo".
suas diferentes

"o fa-

É o porto seguro de toda a ~~mília

gerações.

Nesta percepção de Rodrigo,

a

e

segu-

rança emana da tia, que cuida do que não pode faltar - o afeto
transformado

em comida,

cama, higiene ,bem-estar, etc. Isso tu-

do faz dela uma forte, como dissemos
vel, absoluta

antes, uma figura imbatí-

nos seus eternos olhos de meninos.

O tempo das guerras é um tempo de adversidades,
e um tempo onde a rotina doméstica,

em sua mesmice,em

mas

sua dis-
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ciplina,

a

não pode parar. Há tarefas imprescindíveis

cumpridas,

valéria

Maria

num tempo que custa a passar e que

mede e controla,

serem

como Bibiana antes, através do relógio

das

e

suas conversas com os mortos. Maria Valéria e o tempo, o relógio que Bibiana

também

fizera funcionar.

trola o tempo do relógio
lento, inexorável
mortos,

controla

quem cuida do tempo

com quem ela aprendeu

da casa. Maria Valéria é,

com

os

vida

e

conversa

do relógio. Maria Valéria

como a

da

outra, a

que

o tempo, o tempo das coisas de dentro da casa,que cus-

tam, demoram

a crescer,

nito das crianças
vagares

são as mulheres,

com a velha Bibiana,

dos cuidados

No Sobrado quem con-

crescendo,

para aprender

e das tarefas

infi-

fazer-se. O tempo aparentemente

seus gestos lentos, seus ritmos e

da

também. O tempo interminável

sempre iguais, sempre as mesmas,

rotina

anos a fio.

É neste tempo eterno de espera, das guerras e ausencia dos homens na casa, que Maria Valéria cria estratégias

pa-

ra vencer o tempo. Para não deixar-se perder num tempo podero-

pelos

so, que não passa nunca: o tempo do medo e da apreensão

morte.

Não

homens que saíram para a guerra, para enfrentar

a

pensar no tempo, manter

e faz~r um do-

ce de côco, por exemplo,

as mãos sempre ocupadas
são algumas maneiras

que Maria

Valé-

das

horas

figura

cen-

ria ensina a Flora para não sucumbir à morosidade
passando.

E neste tempo de espera Maria Valéria

-

traI entre a geração de Ana Terra e de Flora e Sílvia - não só
e quem relata a experiência
parto, por exemplo),

feminina

(como

antes

como também é quem reflete e

a

cena

fala

do

sobre
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esta experiência.

vezes

das

Conta para a temerosa Flora

sem

pelo que elas estão

conta que Ana Terra e Bibiana passaram

passando e que assim é. ~ ela quem faz a ponte, o elo de ligatodas

ção entre aquelas e esta e é através deste elo que

têm

uma história em comum, uma história feita de paciência e espe-

comum,

ra desesperadoras, e é isto que lhes dá uma identidade

própria também. Maria Valéria conta de Ana Terra e Bibiana para que Flora saiba que as guerras são muito antigas,

vem

início dos tempos e que parte do êxito delas depende

das mu-

lheres. Elas que mantêm
filhos enquanto

as casas, as cidades,

os homens estão ausentes. Maria

ciente desta responsabilidade
assunto de mulheres,
Espera,

solidão,

viver vivendo.
para o pior"

a produção

(RI, p.53) é

as feridas da alma"

compreendem.

"estar

preparada

(AI, p.280):

pomada

(AI, p.280).

que a faz "saber" dos fatos antes de ser informada
assim que Maria Valéria

ser informada

para
tem.

"Tão boa que nem cheiro

Maria Valéria possui também uma sabedoria

intuitiva

sobre eles.

"soube" da morte de Licurgo

antes de

sobre ela, dizendo que soubera da triste notícia

(AlI,

p.368).

Finda a guerra, Maria Valéria conta do tempo
fatos com uma medida, uma referência
Acabou-se

de

o que tem

"a melhor

Nem se compra em botica. Não custa nada"

pelo vento

um

(AI, p.277) neste tempo de espera. O tempo é tam-

bém para Maria Valéria um bom remédio,

~

está

E isto é

um assunto que só as mulheres

Ser "realista"

os

e

valéria

e de sua dimensão.

o que tem de crescer crescendo,

do

estritamente

e

dos

doméstica.

o tempo da guerra e da pessegada também. A pessegada
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é um referencial
pêssegos

de tempo, porque existe um tempo de colher os

existe um tempo no calendário

-

calendário

que Maria Valéria mais conhece,

de fazer a pessegada,
p.373)

da natureza

encaixotá-Ia

obedece

e

que

tempo

um

-

o

e um tempo de comê-Ia

(AII,

.

As percepções

de Floriano

sobre a Dinda - que e para
primordial

este, como para seu pai, ao mesmo tempo uma figura
e cheia de censuras

passam por sensações e cheiros.

-

vela é cheiro da Dinda

"pouco ácida mas s6lida"
Outro

epis6dio

(AI I,

p. 385)

ca e a morte da Alicinha

enfrenta

situações

É necessário

Maria

fazendo doces de fruta da epo-

adversas,

é a maneira

dolorosas.

fica guardado,

coqueteria,

é um contraponto

praticidade

de Maria Valéria.

diz Rodrigo Cambará,
Maria Valéria

6bvio da secura,

ta, guardião

a Aderbal

e

objeti;!idade

e

exageradas

Quadros,

( RI

anteriormente

I,

p.

3 4 6)

,

e que choca

e afetadas

306-307). Maria Valéria é uma Terra, semelhante
e simplicidade

urge.

delicadeza

"Era uma literata"

com suas maneiras

Dinda

s6 para ela.

Mena, na sua

ao apresentá-Ia

a

pela qual

e o tempo da dor para

em silêncio,

Tia Vanja, D. Evangelina

coco

de

O tempo, porém,

cuidar das outras crianças,

Maria Valéria

difícil

Valéria,

(AII, p.421). Fazer um doce

ou fazer um tacho de marmelada

um

.

familiar, para

como a guerra e que ela enfrenta

e

dela

(AII, p.384) e a presença

de

Cêra

na sua

(AII, p.

rudeza

também ele antigo e moralis-

de uma ordem, de uma tradição.

Dos afetos e amizades de Maria valéria, Titina, Lau-

----------
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silêncios

rentina Quadros, mãe de Flora, é sua companheira de
e mutismos,
descritas
des"

lado a lado, nas festas do Sobrado,

como "impassíveis

cúmplice,

é duradoura

além de seus ditados

para as pessoas,

populares,inven-

como Tio Bicho para Roque Bandei-

ra, João Felpudo para Arão Stein, etc. A história
lidos tem um tom engraçado,
observador
"turco",

e

silenciosa

absolutamente

na vida das mulheres.

Maria Valéria,
ta apelidos

cariáti-

e pétreas como um par de

(RII, p.534). Esta amizade,

sao

onde elas

uma marca cômica,

e crítico de Maria Valéria.

"muçulmano",

"árabe"

ape-

destes

olhar

frutos do

Stein para ela é também

(AlI, p.310) ou "sírio"

(AlI, p.

312) .

É Tio Bicho em conversa
sabiamente

o jeito de Maria Valéria

Maria Valéria
existência

ser, sua maneira

cuida do que é essencial,

de alimentação,

e dos adultos.

família, Maria Valéria

amar.

de

a que provê e mantém

em geral, das

bem cada um dos membros

sabe interpretar

a

importante,as

higiene e bem-estar

Conhecendo

sintetiza

quem

da família no que é mais urgente,mais

necessidades
crianças

com Sílvia

e satisfazer

da

as vonta-

des de todos através de seus mimos secos e duros e quê se concretizam

em atender,

servir a cada um em suas necessidades.

segundo Tio Bicho, para Maria Valéria
p.913-914),

amar é atender,

Maria Valéria,
volvimento
bióticas,
pressões

prover. Diferentemente

como a Madrinha,

emocional

"amar é servir"

inerente

atende, protege.

E,

(AIII,

de uma mae,

Não tem o en-

às relações materno-filiais, sim-

intensas e, no mais das vezes, culposas.
culturais que constroem

a identidade

Livre

do ideal

das

mater-

--------
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no, Maria Valéria,

no seu jeito de amar um grande

sentido de responsabilidade,

mília,

eficácia

e coragem.Os

toda

seus, a sua fa-

sua alma mesma é o

que

t ainda neste trecho do'biário de Sílvia", onde

se

a casa e a história

Maria Valéria

preserva,

do Sobrado,

mantém.

Roque Bandeira

com

de conversas

mesclam seus pensamentos e suas lembranças

sobre a Dinda, que ela observa

a relação de Ma-

do

controle

ria Valéria com o tempo e que aparece através do
calendário

de

durante

uma missão quase, que ela cumpre sem problemas
sua vida, com paciência,

tem

prover,

nesta sua maneira de atender,

tanto

e do cuidado com o relógio. A simbologia

do

relógio como do calendário indicam a idéia de viver,controlar,
dominar o tempo. O relógio em seu movimento
confere uma idéia de movimento
LOT, 1985), e o calendário,
das estações

fins

1988), confere uma idéia

perma-

da vida e da morte.

O relógio é o coração pulsante
çao e um centro, um núcleo imprescindível
1988), e se este coração

-

do morre. Quem cuida do movimento

o

do Sobrado,
(CHEVALIER

do coração,do

num calendário

do

seus dias marcados,

irrevogavelmente.

e

a

per-

tempo,

Ela que,

dos ciclos,término

onde a morte

Sobra-

movimento

com uma vela acesa na mão, a própria alma do Sobrado.
atenta ao tempo, conhece o movimento

cora-

e GHEER-

o relógio - parar, o

pétuo do relógio é a Dinda, a guardiã do relógio e

cio das estações,

e

ao pontuar datas, inícios

do tempo, seus ciclos e seu movimento

nente na dialética

BRANT,

(CIR-

que não cessa, perpétuo,

(CHEVALIER e GHEERBRANT,

da circularidade

mecãnico,autômato,

e iní-

vida

Tempo de trabalhar,

têm
tem-
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po da guerra acabar, tempo de fazer pessegada.
a senhora do tempo, guardiã da existência,

Maria

valéria,

cuida, embala a ca-

sa, o mundo, e amar para ela é cuidar, é servir.

(do

Estranhamente Maria Valéria percebe que o tempo
relógio,

do calendário)

esqueceu

a sua morte

(AIII, p.913-914),

ela não morre, permanece, chama da vela acesa,o coração batendo, o Sobrado vivo.
Maria Valéria velha tem o rosto

"dum moreno

de cigana, onde rugas fundas se cruzam e entrecruzam
tas no leito adusto dum rio que secou"
velha ilha de clima áspero

erosão, batida pela intempérie
ga, sente-se

"uma

roída

pela

e pela idade"

(AII, p.560).

Ce-

guiada por um "radar", como se fosse um "morcego"

(AII, p.557),

e descrições

giosos, cigana, morcego
o tom esdrúxulo,
ria é descrita

negra"

(AII,

muito pouco femininos,

elo-

"pucela de Santa Fé na sua armadura

p.913) tem atributos

ou uma virgem numa armadura,

estranho,

reiteram

um pouco cômico com que Maria Valé-

ao longo do texto.

Floriano
Maria Valéria

apenas),

como greou

(AII, p.556)

(na aparência

terroso

Cambará,

já no final da tri1ogia,

observa

cega, a vela acesa na mão, pela casa. E a histó-

ria que Floriano

vai contar é a Dinda que conhece:

"Quando a velha Maria Valéria anda pela
casa
nas
suas rondas noturnas, com uma vela acesa
na mão,
vejo nela um farol. Estou certo de que a luz
dessa
vela me poderá alumiar alguns dos caminhos que
ficaram para trás no tempo. Vaqueana dos campos e veredas do passado da família, a Dinda talvez seja
a
única pessoa capaz de me fornecer o mapa dessa terra para mim incógnita. Ela própria é uma arca
atu-
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1hada dum tesouro de vivências

e memórias.

Mas arca

fechada e enterrada. Resigno-me portanto à idéia d~
à custa de estratagemas verbais, ir arrancando suas
moedas, uma por uma. D. Maria Valéria nunca foi mulher de muitas palavras. Para ela o passado
é uma
sepultura; remexer nêle seria sacrilégio.
Devemos
deixar os mortos em paz, para que êles façam o mesmo conosco." (AlII, p.748)

Maria Valéria
mo quer F10riano
-os

crescer,

ela conhece

é a "consciência

viva de todos nós",co-

(AI, p.19), porque ela conhece a família, viu-

um a um,

sabe

a história

quem

são,

como

sentem, e sabe, porque

da família. O "farol" poderá iluminar

o

passado e é, ao olhar para este tempo, que se tem noção de uma
origem, de onde viemos,

de urna identidade,

afinal. Maria Valé-

ria é uma arca fechada que não quer importunar

tos, e tentar abrir esta arca - arrancar-lhe
rias - é como subtrair-Ihes

Maria Valéria,

mor-

a paz dos

histó-

preciosas

moedas.

his-

além de ser uma "arca" cheia de

tórias para contar, mas que silencia,

tem um "baú de lata" com

objetos que levam a outras histórias.

No seu silêncio sábio que

reverenda

seus mortos, Maria Valéria é a grande

histórias

que inspira e informa Floriano

para contar a

ria dos seus. Maria Valéria

é a mediadora,

entre Floriano

que vai ser contada.

e a história

que só ela - consciência

viva,

tal - conhece e pode repetir,
A oralidade,
prática

ricamente

as mulheres

o elo

deUma

históligação

história

farol, cigana, sacerdotisa,
repassar,

tradicional,

ves-

passar adiante.

a prática oral de contar

feminina conhecida,

de

contadora

histórias

e

num mundo onde histo-

não tiveram educação

formal,

nao

foram

~
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alfabetizadas.

A tradição

mantém

oral como forma de expressao

a história sempre viva, sempre passível de ser

de

recontada

uma forma nova, à luz de um conhecimento novo, levando a novos
e outros conhecimentos

também.A

chama da vela acesa. E a metá-

fora de ~rico Veríssimo

sobre os intelectuais

escuridão,

aceso um fósforo, uma lãmpada, uma ve-

devem manter

Ia. Maria Valéria

Terra, à sombra da chama de uma vela, conta-

-nos de um outro saber, das mulheres,
tro

que,em tempos de

da casa, do mundo de den-

do mundo.

Como num movimento
causos sobre si mesma,

a memória

surge de forma sherezadiana:
dos mortos,

valéria

e sabedoria de Maria

os

uma arca que guarda

segredos

tempos,

um baú com os objetos e pessoas de outros

e

dentro do baú uma caixa de sândalo, cheia de cartas,
histórias,
dólmã -

infinitamente.

(AIII, p.748)

nhos, desejos

ma dialética

Os objetos - uma camisa, um xale, um

imantados

de passado, impregnados

a guardiã da morte e dos mortos

finais de Maria Valéria,

falam da cegueira

"as aparências

também, nu-

enganadoras

de conhecer

numa concepção

obséivada

secreta, profunda,

(CHEVALIER e GHEERBRANT,

que simboliza

do ancião"

a "sabedoria

têm

do mundo e, graças a isso,

sua realidade

por

ignoram

daqueles que

bida ao comum dos mortais"

1988)

dos so-

que ela bem conhece e respeita.

As descrições

privilégio

mais

e dores de quem já partiu. Maria Valéria, a guar-

diã da existência,

Sílvia,

relata

que

da própria narrativa

1988)

o

proi,

e

(CHEVALIER e GHEERBRANT,

.

Os olhos de Maria Valéria, "aqueles olhos cujos cris-

- - - -

- ---
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ta1inos a catarata velou por completo (e que parecem duas

os-

tras mortas nas suas conchas abertas)"

ex-

pressivos

e poderosos

p.914),

são

ainda nesta sua forma derradeira.

gem, forte, estranha,
Valéria,

(AIII,

provoca,

um estranhamento.

A ima-

de

como todas as demais

Maria

A Dinda virgem, a tia solteirona,

a

pucela de Santa Fé, tem nos olhos, em sua forma final, um símbolo de feminilidade
com a igua,

típico, recorrente.

"participa

do

simbolismo

sua forma e sua profundidade
(CHEVALIER e GHEERBRANT,
na simbolismo

A concha,

da

juntamente

fecundidade

lembram o órgão sexual

1988). Eliade

(1991) também

das conchas e das ostras à feminilidade,

(...)

feminino"

relacio-

obser-

vando que

"as ostras, os mariscos, o caracol,
a pérola
são
solidários, tanto das cosmologias aquáticas, como do
simbolismo sexual. Realmente, todos participam
dos
poderes sagrados concentrados nas águas, na Lua, na
Mulher, além disso, eles são emblemas dessas forças
por diversas razões: a semelhança entre as conchas
dos mariscos e os órgãos genitais da mulher, as relações unindo as ostras, as águas e a lua, enfim, o
simbolismo ginecológico e embriológico
da pérola,
formada na ostra". (ELIADE, 1991)

Maria Valéria,
morre,

não maldiz

octogenária,

sua condição

brado, nas cenas iniciais

no final da tri!ogia,não

feminina. Como Bibiana,

no

So-

da trilogia, está sentada na cadeira

de balanço.

"Floriano entrou em casa depois da meia-noite,
quando já haviam cessado nas ruas os ruídos das comemorações, e a noite se preparava para ser madrugada. No silêncio do casarão só ouviu
o tique-taque do relógio de pêndulo, e vindo do andar
superior, o surdo bater da cadeira de balanço de Maria
Valéria.
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'o Sobrado está

vivo'

- pensou,

sorrindo.

"(AIII,

p.1013)

Os movimentos
tique-taque

do relógio.

de Maria Valéria

O coração do Sobrado

sante, porque sua guardiã
relógio

e da cadeira

do, pulsante,

está

está viva. O movimento

de balanço num movimento

o sobrado está vivo.

com

concomitantes
vivo,

pul-

do pêndulo

único,

o

do

integra-

CONSIDERACOES

FINAIS

No texto de Antonio Cândido

(1976) sobre a

persona-

gem no romance, onde ele analisa o que é a fidelidade ao
ou invenção

imaginária,

uma classificação
mos a atenção,
com o arquétipo

na construção

de personagens

da personagem,

proposta

há também

autor.

pelo

para uma leitura de Maria Valéria

real

Chama-

e sua relação
descreve

de Réstia, para o grupo que Cândido

da seguinte maneira:

"Ao lado de tais tipos de personagens, cuja
origem
pode ser traçada mais ou menos na realidade, é preciso assinalar aquelas cujas raízes desaparecem
de
tal modo na personalidade fictícia resultante, que,
ou não têm qualquer modêlo consciente, ou os
elepodem
mentos eventualmente tomados à realidade não
ser traçados pelo próprio autor. Em tais casos,
as
personagens obedecem a uma certa concepção
de homem, a um intuito simbólico, a um impulSõ indefinível, ou quaisquer outros estímulos de base,
que
o
autor corporifica, de maneira a supormos uma
espécie de arquétipo que, embora nutrido da experiência
de vida e da observação, é mais interior do que exterior." (CÂNDIDO, 1976: 73)

Quando pensamos
sa, cuidando

e percorrendo

em Maria Valéria,

com sua vela

o Sobrado, pensamos

em

sua

acefigura

como a alma da casa, o que mantém o Sobrado vivo, no ritmo ca-

- - - -- -- -

----
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denciado

do relógio. Maria Valéria,

ge, obedece

a uma existência,

tado na figura da Madrinha,
sificação

de Antonio

dece a um "intuito

sendo a que cuida e prote-

um modo de ser que está explici-

a tia virgem e solteirona.

Cândido de um tipo de personagem

simbólico"

A clasque obe-

e que supõe uma "espécie

ar-

de

quétipo" nos remete a idéia de um sentimento inicial sobre Maria Valéria.

Na sua imprecisão,

traçada no texto como uma som-

bra, vulto, fantasma, é aquela que, não sendo mãe, cuida, proMa-

tege. Cuida da casa, cuida do mundo de dentro do mundo. A
drinha é secundária,

da

prir com o que a mãe faria, mas de maneira diferente
encaminha,

ensina, provê. Tem alguém cuidando

mae,
alguém

da casa,

atrás da porta, uma luz, uma luz de vela que ilumina
Esta presença

cum-

existe para cumprir com uma missão,

a

casa.

perene, que ilumina e aquece, como que a própria

alma do sobrado, uma sombra, um vulto de perfil indefinido
que Maria Valéria

sugere. E esta classificação

proposta

por Cândido

conceito

de arquétipo

de

personagem

(1976) confere, no nosso entender,
proposto

por Jung

é o

com

o

(s/d). Segundo ele,

"o conceito de arquétipo... deriva
da
observação
reiterada de que os mitos e os contos da literatura universal encerram temas bem definidos que
reaparecem sempre e por toda parte. Encontramos
esses
mesmos temas nas fantasias, nos sonhos,
nas idéias
delirantes e ilusões dos indivíduos que vivem atualmente. A essas imagens e correspondências
típicas
denomino representações arquetípicas.
quanto
mais
nítidas, mais são acompanhadas de tonalidades
afetivas vívidas... Elas nos impressionam,nos
influenciam, nos fascinam. Têm sua origem no arquétipo que,
em si mesmo, escapam à representação,forma
preexistente que parece fazer parte da estrutura
psíquica
herdada e, pode, portanto,manifestar-se
espontaneamente sempre e por toda parte." (JUNG, s/d:369-370)
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À idéia do arquétipo
presentação,

a uma exatidão

enquanto

forma que escapa à re-

ou rigidez, Jung

acrescenta

(s/d)

que

"Não devemos entregar-nos à ilusão de que finalmente poderemos explicar um arquétipo e assim
'liquidá-lote A melhor tentativa de explicação não
será
mais do que uma tradução relativamente bem
sucedida, num outro sistema de imagens." (JUNG, s/d:370)

Uma idéia, um conhecimento,
portamento,

uma conduta,

p1etamente.

Bo1en

ceituá-1os,

exemp1ifica

com-

traz algo que

já conhe-

ainda que não possamos

explicar com-

o arquétipo

cemos, que sabemos existir,

um modo de ser, um

(1991), ao falar dos arquétipos

e tentar con-

com a sua visão sobre o arquétipo

ma-

terno:

"Assim como a mãe é um modo de
ser
profundamente
sentido, um modo de ser que uma criança
pode
ativar na mulher, assim também cada criança
(e em todos os seres humanos) a imagem da mãe
é associada
com o comportamento materno e a emoção. Essa imagem
interior em ação na psique - uma imagem que determina comportamento e respostas emocionais
inconscientemente - é um arquétipo." (BOLEN, 1991:37)

o estudo de Ro1en, na perspectiva da psicologia junguiana,

sobre as deusas gregas e a mulher propõe que as mulhe-

res são influenciadas

por arquétipos

cados pelas deusas gregas

fez aproximar

pela

personifi-

(BOLEN, 1991:25). Foi a descrição

Bolen sobre as deusas virgens
nos

que podem ser

primeira

-

de

Ãrtemis, Atenas e Héstia - que
vez

a personagem

léria a um modo de ser, de comportar-se,

de Maria

que lembrava

Va-

normas
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de conduta,

posicionamentos

Concordamos
arquétipo

com a idéia anterior

não se esgota,

to, limitado,

e rituais como os de Héstia.

"liquida" num contorno

e que é o conteúdo

de

de Jung

pron-

rigido,

de determinadas

o

que

imagens

que

configura e confirma a existência do arquétipo. ~ porque existe o protótipo, a imagem, por exemplo,
cuida, protege,

que nos faz desta uma imagem relacional

figura de Héstia, confirmando

que

da tia solteirona,

e dando contornos,

a

com

assim, ao ar-

quétipo de Héstia.

Bolen

(1991), ao apresentar

tia como as três deusas virgens,
pendência

e auto-suficiência

nam e nao se envolvem

Ãrtemis,

ressalta

Atenas e

o caráter

das mulheres.

de

Hésinde-

Elas não se apaixo-

amorosamente,

"os afetos emocionais não a desviam daquilo que consideravam importante. Não eram atormentadas
e não
sofriam. Como arquétipos, elas expressam
a necessidade de autonomia e capacidade que as
mulheres
têm de enfocar sua percepção naquilo que é pessoalmente significativo".
(BOLEN, 1991 :39)

A idéia de auto-suficiência
sentido da virgindade

e autonomia

na mitologia,

está

relacionada

ao

onde o

"aspecto da deusa virgem é o da mulher que não pertence ou é 'impenetrável' ao homem - que não é afetada pela necessidade de um homem ou de ser aprovada por ele, que existe completamente
separada
dele, em seu próprio direito". (BOLEN, 1991:63)

pierre Grimal

(1984), em seu Diocionario de Mitologia
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Griega yRomana,

ressalta

os significados

de virgindade

manência de Héstia no mundo doméstico onde é uma

e

per-

figura cen-

traI:

"Restia, 1a diosa de1 hogar, de1 cua1 es personificación, es 1a primera hija de Crono y Rea,y hermana
de Zeus y Rera. Pese a haber sido cortejada por Apo10 y Posidón, obtuvo de Zeus 1a gracia
de guardar
eternamente su virgindade Además,
Zeus 1e concedió
honores excepciona1es: 10s de ser objeto
de culto
en todas 1as casas de 10s hombres y 10s templos
de
cua1esquiera divinidades. Mientras 10s demás dioses
van y vienen por e1 mundo, Restia permanece inmóvi1
en e1 01impo. Así como e1 hogar doméstico es e1 centro de 1a mansión divina. Esta inmovi1idad de Restia explica que no desempene papel
a1guno
en 1as
1eyendas. No pasa de ser un principio abstracto, 1a
Idea de Rogar, más bien que una divinidad personal."
(GRlMAL, 1984:265)

o caráter anônimo de Héstia aparece na total falta de
representação

pictórica,

é a deusa do lar, do mundo doméstico,

o fogo da lareira encerra o seu simbolismo principal

e que de-

ve ser reverenciado, é virgem, nao casa e permanece

na

paterna

cuidando

e torna-se

dos seus. É a protetora

uma sábia anciã na velhice.

casa

da lareira, do templo

Representa

a interiori-

dade, o mundo de dentro da casa.

Para Jean-pierre

Vernant,

Héstia é

"nome próprio de uma deusa, mas também
nome
comum
que designa a lareira - prestava-se
menos
que
os
outros deuses gregos à representação antropomórfica.
Raramente nós a vemos figurada (...) Fixada no solo, a lareira circular é como que o umbigo que
enraíza a casa na terra. Ela é símbolo e garantia
de
fixidez, de imutabi1idade, de permanência". (VERNANT,
1990: 114-115)

A leitura breve de Héstia para vê-Ia como a divinda-
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de do mundo doméstico, protetora da casa e do lar tem o intuito de aproximá-Ia

de Maria Valéria.

A Dinda, a Madrinha,
dos

mundo

a que cuida da casa e do

afetos.

o trânsito livre de Maria Valéria no mundo cotidiano,
no território da cotidianidade faz com que, por si só,ela rompa com os antagonismos
crítica

propostos

do que temos detectado

no texto

e

pela

reforçados

como sendo um espaço feminino

e

um espaço masculino.

O mundo do cotidiano mistura as botas

su-

jas e ensangüentadas

dos home~s, seus cheiros,

história

de

os partos, os casamentos, as crianças

que

suas amásias, mistura
crescem,

as mulheres

que esperam,

envelhecem,

a

o mundo do coti-

diano é o mundo da vida das pessoas.
Maria Valéria
separados,

traça pontes entre

em seu corpo inteiro e imperceptível,

é óbvio, o que é aparente,

o que não se sustenta.

léria, o próprio nome composto
nificados

mundos

diferentes,

como se a fronteira

da personagem,

fragilidade

foram

que

desloca o que
Maria e Va-

junta em si sig-

e força, virgindade

e valor,

entre estes pólos aqui não fosse muito bem

delimitada.

Com a chama de uma vela ilumina zonas outras,
tas, escondidas,

zonas de um saber. Saber este que talvez

mece a se questionar
mo existente
mos,

secre-

co-

sobre a ruptura do corpo feminino, o abis-

entre as falas dos homens e mulheres,sobre si mes-

sobre o mundo,

sobre a história.

---------

---------
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Não se trata, no entanto,da exaltação de Maria Valéria como uma figura que protesta,
opção

pela

feminina,
celibato

castidade,

que

através de sua virgindade

é a ausência

-da

ou

sexual

experiência

do

em seu caso. Não estamos aqui fazendo a apologia
feminino

como proteção

às mulheres

o

testo destas em relação aos homens. Há muito
avaliar sobre Maria Valéria
neste tempo de discussões
paço doméstico

Advogamos
do contexto
veríssimo,

sobre a emancipação
da sexualidade

apresenta-se

da mulher

do es-

feminina.

dentro

feminino de O Tempo e o Vento de Érico
como uma personagem

transgressora,

di-

ferenciada, ao não cumprir nem com as leis do mundo da casa
A

nem com as leis do mundo da rua impostas às mulheres.
sonagem de Maria Valéria
funcional,
certezas
verso

assume, por assim dizer,

o de quebrar nexos, deslocar obviedades

sobre o corpo feminino.

Reassegura

feminino dentro do texto, mostrando-a

um
e

a inteireza do unino que é verdadeira

de

obviedade,

nos traços pouco nítidos desta sombra. Que é
em sua imprecisão. O universo

nino, intuído por Érico veríssimo

em O Tempo e o Vento,

onde não se aceita a cisão do corpo feminino,
não está fendido e de onde, portanto,
tar, deliberar.

onde este

uma
consfemi-

está
corpo

ele pode falar, argumen-

Maria Valéria Terra vem dizer, em seus

cios e meio-tons,

per-

desfazer

no seu avesso, no seu reverso, na sombra

poderosa

e

caráter

realmente:

tante, permanente,

e

femininas

aqui a idéia de que Maria Valéria,

do universo

pro-

dizer

que

e as demais personagens

e a experiência

de

ou forma

silên-

que o feminino - ainda que saibamos pouco so-

bre a sombra, como nomeá-Ia,

como iluminá-Ia

- é mais

sutil

e

-_u--

- - -
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também menos misterioso

que suas rígidas e inúmeras

A Pucela de Santa Fé atravessa

aparências.

o texto, ponta a ponta, desmon-

tando o óbvio, duvidando, com a vela na mão, da aparência,falsa transparência,

contrado mundo onde habitam

atrapalhadamente

desen-

este

do que nos têm sido dito sobre

e

homnes

os

as

mulheres.

Acreditamos

que uma personagem

sas áreas, interdisciplinar

que ressoa em

por excelência,

isto, exige uma leitura mais aprofundada,
Talvez só agora possamos
nhar-Ihe

os contornos,

definições

de territórios,

categorias

absolutamente

continuam

a se perguntar

diferentes

sobre o cotidiano

um

do que eram há

vivem de outras

Maria Valéria

maneiras

é falar

e

como na vida, meras

ções do imaginário

de uma época. são

literário

sobre

divisão

a

os dilemas e alegrias da maternidade

Terra, vulto, fantasma,

Ia sempre acesa quer-nos

século

de quem vive e de quem pesquisa,

no texto de Érico Veríssimo,

mais. Maria Valéria

sao

e o individual

indaga, porque sabemos que a clausura das mulheres,
do corpo feminino,

adivi-

como transpor o abismo.

Ler, reler a personagem
atualidade,

sombra,

a voz pouca. são tempos de re-

onde o coletivo

atrás, onde os homens e mulheres

a

que

mais

valorizada.

melhor

pensar em iluminar

ouvir-lhe

suscita,

diver-

não são,

representa-

isto

e

muito

tênue chama da ve-

lembrar de algumas destas coisas.
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