5


Diatribe de uma Eva muda (em tempos de hoje)

Irene Marques
Department of Languages, Literatures & Linguistics (DLLL)
York University

No outro dia veio-me ter à mão, através do colega Luís Gonçalves da Universidade Princeton, uma notícia da Bula, revista brasileira de jornalismo cultural, sobre “Os dez maiores poemas brasileiros de todos os tempos.” O colega Luís tinha manifestado logo um modo azedo em comentário breve devido ao conteúdo da dita e insólita notícia. À medida que fui lendo, comecei a ficar também com uma imensa impressão de mal-estar que não sabia de onde me vinha exactamente mas que não me era de todo estranha. E de repente Eureka! Percebi que tal enjoo tridimensional de alma, corpo e mente, vinha do facto de que nenhum dos “dez maiores poemas brasileiros de todos os tempos” tinha sido escrito por uma mulher. Nenhum era de nenhuma! 
O meu enjoo foi vigorosamente ampliado, quando depois reparei que a lista tinha sido escolhida por “50 convidados – escritores, críticos, professores, jornalistas” a quem foi pedido que “escolhessem os poemas mais significativos de autores brasileiros de todos os tempos.” Por causa da tendência um bocado masculina da nossa bela lusa língua, não pude averiguar se na tal lista de “escritores, críticos, professores e jornalistas” havia um ser com seios e vagina. Mas nem é isso que aqui mais importa, uma vez que, às vezes, seres com seios e vaginas andam mais na onda do ancião que aqueles com pénis e testículos. 
Por onde andam as muitas mulheres brasileiras que escreveram poderosos poemas ao longo dos tempos (e que continuam a escrever)? Por onde anda a leve, líquida, inquisidora, inigualável e funda Clarice Lispector ou a Cecília Meireles que foi a única que conseguiu um buraquinho para entrar na lista dos 24 poemas mais citados nesta mesma lista, mas, apesar da excelente ginástica metafórica e linguística, não alcançou suficiente elegância para entrar na famosa lista dos 10 maiores? Por onde anda a Adélia Prado, a Maria Thereza Noronha, a Leda Estergilda de Abreu, a Dora Ferreira da Silva, a Maria Esther Maciel, a Nelilde Freitas, a Mariana Botelho, a Angélica Torres, a Marly de Oliveira, a Cora Carolina? Estarão elas adormecidas (e belas)? Mortas à espera de beijo de príncipe bonito e bom? Perdidas na inconsciência, na não memória dos mecanismos culturais e institucionais do Brasil, que andarão ainda demasiado embrenhados no cheiro do velho bode? (Desculpem a expressão montanheira mas é que sou da Beira Alta). 
Como acima referi, senti esse grande enjoo ao ler a notícia sobre “os dez maiores poemas de todos os tempos,” uma expressão que nos entra em onda de eternidade. Reparem só nas várias vogais expansivas, vagabundas e abertas das palavras “dez,” “maiores,” “poemas,” “todos” e “tempos.” São infindas estas palavras, voando, voando, transportando-nos para séculos e séculos de um mundo onde a voz da mulher é sistematicamente ostracizada, ausente, invisível, ainda que muito fale e escreva (se calhar para a gaveta porque a editora não estará aberta para a diatribe feminina). Quando eu tiver uma menina (que ainda não perdi as esperanças e ainda tenho ovos impecáveis que todos os meses me morrem), quando tiver pois uma linda menina, a quem chamarei de Lucinda, como poderei eu explicar-lhe esta ausência, este ser que é e não é, que dá e não recebe, que fala e não tem voz? Penso nisso e imagino já os olhos tristes da Lucinda, vazios de luminosidade, ela que tanta tem. Lucinda, Lucinda, por onde andas tu e para onde vais que não vejo a tua imensa luz? E ai, que o mundo anda tão apagado... 
Mas deixando por momentos de retóricas poéticas, que apesar de poderosas talvez carreguem o risco de irritar os racionalistas exacerbados da língua que fogem dos magnânimos poderes da Senhora Lua para se encostarem mais ao Senhor Sol, como diz, por outras metáforas, o Mia Couto em Contos do Nascer da Terra, deixando-as pois de parte por momentos, passemos a mais factos merecedores de funda reflexão e atenção por parte dos nossos “eixos” culturais. Atenção que “eixo” aqui é também metáfora – embora simples e de cariz literal – para outra coisa. E isso é importante para perceberem a minha presente lamúria de chata gata. E não se riam, embora o riso (essa gargalhada aberta e franca), como dirão os peritos nos poderes desse mecanismo de liberação e graça, nos possa dar a entender muita coisa e permitir ver aquilo que temos deixado passar ao lado como sombra que nem ao nosso corpo julgamos pertencer, distraídos e fechados que andamos no nosso invólucro fortalecido por poderosas catedrais (lembram-se dos monges do Nome da Rosa que foram mortos porque tinham descoberto o livro do riso?). Mas factos então. Factos menos rodeados de anelados argumentos. O pouco valor que se dá à literatura e poesia escritas por mulheres em países lusófonos é vastamente evidente a vários níveis: a frequente não inclusão em manuais escolares ou outros contextos culturais ou educacionais de obras de mulheres, o reduzido número de publicação de livros das mesmas principalmente por editoras estabelecidas, o baixo número de críticas que as suas obras recebem em comparação às dos homens, a sua fraca promoção em geral, entre vários outros factores. E o que me parece é que não se fala nada, ou quase nada, sobre o assunto. Se calhar temos medo de nos chamarem feministas. 
No que diz respeito a Portugal, são quase sempre homens escritores que ocupam o topo das listas das grandes e mais estabelecidas editoras (por exemplo, Grupos Leya e Bertrand), que são mais promovidos, mais publicados, mais vendidos e que ganham a maior parte dos mais importantes prémios. Ao fazermos uma breve pesquisa notamos ainda, e com óbvia rapidez, que os júris seleccionados para atribuição de grandes prémios, incluindo o Prémio Camões (aberto a todos os países lusófonos), são na maioria homens e que a maioria dos vencedores são também homens. São ainda homens que são frequentemente convidados para eventos importantes nacionais ou internacionais relacionados com a escrita, que são entrevistados e que aparecem com mais frequência em prestigiosas revistas literárias. A invisibilidade da escrita feminina torna-se ainda mais pronunciada em países como Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné Bissau, por exemplo, onde a mulher tem menos acesso a mecanismos de publicação, e onde vemos ainda menos mulheres a serem publicadas ou a atingirem o nível de sucesso comparável a escritores masculinos. Nestes casos, há certamente, outras razões socioculturais que exacerbam esse problema que não cabe aqui abordar.
O último júri do Prémio Camões (2013) contou com os seguintes júris: José Eduardo Agualusa, João Paulo Borges Coelho, José Carlos Vasconcelos, Clara Crabbé Rocha, Alcir Pécora e Alberto da Costa e Silva. Cinco homens, uma mulher. O prémio atribuído a Mia Couto, foi, sem dúvida, muito bem merecido. Entre 1989 e 2013 contam-se vinte e um homens como vencedores deste prémio contra cinco mulheres. Em 2012, o júri tinha quatro homens, duas mulheres, em 2011, quatro mulheres, dois homens, em 2010 três homens e três mulheres, em 2009, cinco homens, duas mulheres, em 2008, quatro homens, duas mulheres, em 2007, quatro homens, duas mulheres, em 2006, quatro homens, duas mulheres, em 2005, cinco homens, uma mulher (ver Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas). Basta como exemplo.
Entre 2003 e 2012 o Prémio Portugal Telecom de Literatura conta com trinta homens vencedores contra duas mulheres. O júri deste prémio parece ser mais equilibrado com uma mistura de homens e mulheres, se bem que com frequência vemos os mesmos júris a reaparecerem. Talvez uma maior diversidade de júris seja aconselhável (ver Prémio Portugal Telecom de Literatura). Em relação ao Prémio José Saramago, de carácter bienal, entre 1999 e 2011, contamos com cinco homens vencedores e duas mulheres (ver Prémio Literário José Saramago). Não pude encontrar dados específicos e detalhados sobre os membros do júri ao longo dos vários anos mas nos anos recentes notei um elevado ou proporcional de mulheres. O Prémio Leya, aberto a todos os autores com ligação a países de expressão portuguesa, iniciado em 2008, atribui este ano (2013) o primeiro prémio a uma mulher. O júri tem sempre apontado seis/cinco homens e uma mulher e os membros que o compõem pouco têm variado (ver “Júri”). 
Alguns críticos a esta minha diatribe libertina dirão se calhar que os prémios são em grande parte atribuídos a homens porque não há tantas mulheres como homens a escrever, que os homens escrevem simplesmente melhor e sobre assuntos mais “importantes” e portanto recebem mais atenção dos Médias e das editoras, e outros semelhantes tipos de argumento. A situação é para estes simples: branco no preto e estas minhas lamúrias serão sem fundamento. Ora eu dir-lhes-ia, pronto: “Atenção, senhores e senhoras, muita atenção que a situação é muito mais complexa do que isso!” Tem que se averiguar causas mais fundas que afectam a dinâmica do assunto sob análise, causas que estão relacionadas com as várias estruturas que têm permitido que o homem continue a predominar na literatura e a mulher seja quase invisível ou esteja simplesmente na berma da estrada a ver passar o tráfico, triste e saudosa de entrar na festa, na corrida da vida. 
Algumas questões a ponderar: Quem decide os critérios do que constitui a boa literatura/poesia? Que parâmetros, modelos, visões, epistemologias são utilizados? Os que têm ditado a sociedade ao logo dos séculos, de índole patriarcal, e que estão aí ainda muito espalhados de vários modos pelas nossas estruturas sociais, culturais e políticas, às vezes tão escondidos que tem que se usar lentes de três graduações para divisá-los? Quem faz críticas às obras publicadas? Homens e mulheres em números proporcionais? São as críticas feitas em igual número a obras de homem e mulher? E onde saem as críticas? Em revistas de tirada nacional e de reconhecido prestígio? São as obras de mulheres estudadas em várias instituições de educação, desde o nível básico ao superior, do mesmo modo que as dos homens? Quem desenha currículos e que critérios são utilizados para essa escolha? Quem é seleccionado como júri em contextos de atribuição de prémios e outras semelhantes situações de avaliação de mérito ou de escolha de modelos literários nacionais? Onde são as obras de homens e mulheres publicadas? Estarão as editoras mais estabelecidas igualmente abertas para os dois géneros ou sofrerão de alguma inconsciente e institucionalizada preferência e preconceito? Poderíamos pôr outras questões mas por ora basta.  
O incisivo e importante livro de Hilary Owen e Cláudia Pazos Alonzo de título Antigone's Daughters?: Gender, Genealogy and the Politics of Authorship in 20th-Century Portuguese Women's Writing publicado em 2011 fala-nos da invisibilidade e do silenciar das escritoras portuguesas ao longo de todo o século vinte, da dificuldade que tiveram em afirmar a sua voz e em serem reconhecidas dentro do cânone literário masculino e patriarcal da sociedade portuguesa. O estudo aponta ainda para o (triste) facto de que muitas vezes, estas escritoras recorrem a estratégias de escrita “masculinas” onde a voz, a presença e força intelectual e física feminina são camufladas ou inexistentes para que possam ser aceites pelos mecanismos literários que movem a nação. As Três Marias ainda tentaram falar, em 1972, numa língua que lhes estava mais próxima, uma língua que queriam soltar, mas a sua fala foi brevemente calada, emudecida (ver Novas Cartas Portuguesas). É importante aqui assinalar o corrente projecto que está a ser levado a cabo por uma vasta equipa de investigadoras/es que pretende averiguar, a fundo, e pela primeira vez, a importância e disseminação destas cartas em Portugal e no estrangeiro, e divulgar e produzir estudos sobre as mesmas (ver Novas Cartas Portuguesas: 40 Anos Depois). Parece-me adequado ainda acrescentar aqui que ao enviar este artigo para várias revistas literárias de prestígio em Portugal encontrei resistência em publicá-lo. Uma dessas revistas, Colóquio/Letras respondeu-me assim: “Apesar do seu interesse, o tom polémico nele utilizado não se adequa ao espírito da revista, algo definido desde a criação da Colóquio/Letras, conforme se pode ler no nosso site na rubrica «História».” A outra, Jornal de Letras, nem sequer respondeu embora eu tenha mesmo telefonado para tentar inquirir sobre o assunto. 

Poderemos sem hesitação dizer que o silenciar da mulher na literatura existe a vários níveis e é um problema que afecta também muitos outros países, como um recente artigo publicado em El País, de título, “Escritoras silenciadas en clase de literatura” revela em relação a Espanha, por exemplo. Em relação ao Canadá, nota-se também uma enorme discrepância entre críticas feitas a livros de poesia publicados por mulheres e homens e também uma predominância de críticos masculinos. Note-se a propósito que em cerca de um ano e meio (entre 2010-2012), o National Post, jornal nacional canadiano de extensa distribuição, publicou catorze críticas de livros de poesia escritos por homens e duas sobre livros escritos por mulheres, tendo o crítico sido quase sempre o mesmo (e masculino) (ver “Closing the Gap: Reviewing Canadian Books of Poetry Written by Women”). Reputadas instituições literárias como The New Yorker, The Atlantic Book Review, The New York Books Review, The Times Literary Supplement, The Paris Review, e outras com grande peso mundial, mostram também um fosso abismal entre o número de livros de homens que recebem críticas em relação ao de mulheres e também em relação a críticas feitas por homens e mulheres: os homens recebem, em grande parte dos casos, atenção duplicada ou mesmo triplicada e são também os que escrevem mais críticas (ver VIDA Women in Literary Arts). A atenção dada pelos Médias a obras publicadas é importante porque serve para moldar a opinião dos leitores e portanto os livros que não têm críticas ou que são pouco publicitados tendem a desaparecer em brumas, a ser menos reconhecidos e a vender menos. Além disso, o facto de serem homens a escrever mais críticas pode ser problemático uma vez que cada género terá inclinações específicas que estarão ligadas à experiência que se vive no dia-a-dia como homem e mulher, e que nos leva, inconscientemente por vezes, a escolher determinadas obras, ou a entendê-las de um certo ângulo positivo ou negativo que representa a nossa maneira de ver e de estar no mundo, atribuindo-lhes consequentemente, mais ou menos qualidades e valor. Isto, claro, sem querer cair em essencialismos biológicos ou de género extremos. 
Existem, como bem o sabemos (ou devíamos saber), múltiplas e lamentáveis razões sociais e históricas, que têm, ao longo dos longos séculos de vida humana neste nosso belo planeta, permitido aos homens escrever mais. Mas estamos de facto no século vinte e um e quando se contínua sistematicamente a ver que são homens que maioritariamente são publicados por grandes editoras, que são mais promovidos, mais representados em todo o tipo de lista, inclusivamente nos manuais escolares, ou em eventos nacionais e internacionais relacionados com a escrita, e que recebem a grande maioria de prémios literários e críticas, fica-me a ideia clara de que a velha ideologia de privilégio masculino continua a ditar grande parte da acção. A isso chamamos patriarcado institucional, editorial, educacional, cultural: a ideologia que está ainda tão emaranhada em si própria que nem sequer se dá conta da escuridão em que vive: falta-lhe auto-reflexão crítica, sofre daquilo que Louis Althusser designará de interpolação, e Marx de falsa consciencialização, no contexto do problema de classe em sociedade capitalista (ver Lenin and Philosophy and Other Essays).
Esta situação aceita-se como normal: existe, podemos dizer, uma naturalização da ocorrência que nos torna cegos, incapazes de entender que os mecanismos que moldam a nossa sociedade, a nossa consciência e visão do mundo, são baseados em grande parte em hierarquias socias, construídas ao longo dos séculos, que dão privilégio a determinados grupos, tirando-o a outros. Esta situação instala-se, consolida-se como verdadeira, genuína, a única maneira de ser, a natural maneira de ser, um sagrado a priori, digamos assim. Entramos naquela espécie de inconsciência do “é assim porque sempre assim foi, porque não há outra maneira de ser e as coisas estão bem como estão.” Esquecemo-nos de reflectir, de inquirir, de voar por cima do telhado que nos cobre. Acomodamo-nos. Não somos sujeitos, somos objectos, como diria Simone de Beauvoir ou Louis Althusser, ou somos sujeitos sujeitos à ideologia, faltando-nos o nosso próprio sujeito ou agência individual que dormem reprimidos e apagados pelas forças socio-ideológicas que nos gerem. Estamos no mundo sem sermos capazes de criar a nossa existência porque caímos na teia que já está feita (tecida) quando nascemos e na qual entramos sem a funda indagação que nos relembraria da responsabilidade que temos de moldar a nossa vida porque somos livres, livres a priori. Todos nascemos belos e nus. E iguais. É a entrada na teia social que nos tira desse estado limpo e inocente, projectando-nos para dentro de várias construções sociais que assentam em desigualdades, substanciando-as e naturalizando-as, apagando a nossa individualidade e liberdade (ver The Ethics of Ambiguity e The Second Sex). Mas no fundo mais fundo da teia, na nossa consciência mais interior, ainda pulsa o estado nu, belo e igual. A inocência de ser, do ser. É aí que devemos sempre querer voltar para que o nosso mundo seja baseado em mais igualdade e justiça para todos os seres que nele vivem: homens ou mulheres, negros ou brancos, proletários ou burgueses…  
Há com certeza muitas mulheres a escrever e a enviar manuscritos a editoras em países lusófonos (e outros) e poucas a serem aceites, publicadas ou a atingir o nível de fama e sucesso de homens escritores. Os modelos, as caras de capa, as listas, as vozes da literatura, são, por onde quer se lhe pegue, em grande parte, masculinos. A minha mãe não sabia escrever: pariu dez filhos durante décadas e décadas e ninguém nunca lhe deu suficiente agradecimento. A sua voz e a sua ânsia de escrever foram aniquiladas por outros deveres, mais urgentes, que lhe estavam diante dos olhos em forma de menina e menino a pedir pão. Eu escrevo, a minha irmã escreve, e vem escrevendo desde há muito, encontrando o tempo necessário como pode para dar voz à alma e à vida, e encontrar razão para continuar e entender e sofrer e amar. Eu escrevo, a minha irmã escreve, passamos noites em branco, roubadas ao sono, porque os meninos são traquinos e correm o dia inteiro, ou há outros deveres a chamar-nos quando o sol está acordado. Passamos noites em branco para dar luz a esta coisa que nos mói e que quer alumiar o mundo e de algum modo oferecer uma dimensão de outro cariz que faz ver o canto que ainda não foi descoberto, a palavra que ainda não foi inventada. E depois? Depois, o nosso ovo parido em suor e sangue, não se vê aí no mundo, alumiando, abrindo caminho para o futuro, alimentando o presente. 
O nosso ovo fica escondido no nosso ninho: mas nós, que o parimos, já o conhecemos bem, o que queremos, o que ansiamos é que seja visto, comido, acariciado pelo mundo, pelos ouvidos do outro de quem tanto gostamos e queremos melhor conhecer, para que ele nos possa melhor ver também, e ao fazê-lo, se enxergue melhor no espelho que lhe damos. Para que possamos ver-nos estateladas nos rostos das meninas e meninos que nascem todos os dias de nós (porque por enquanto ainda não inventámos um outro modo de dar à luz), meninos e meninas que vão à escola, que lêem livros, que ouvem palestras, que escrevem teses de mestrado e de doutoramento, que compõem sinfonias pastorais, que descobrem o genoma que nos fez. Meninos e meninas que têm dificuldade em encontrar aí, nesse terreno de fora, nos eixos culturais, sociais e políticos, onde nos debatemos pela sobrevivência, modelos de mulher, epistemologias que lhes ensinem, que lhes abram as portas com a sua maneira de ser, de ver e de sentir um mundo. O espelho que têm, e onde se olham constantemente, não é completo, falta-lhes a luz da outra, que é diferente e igual na sua honra, valor e dignidade, para lhes dar, a eles e a elas, existência cabal, nuançada. Como diria Emmanuel Lévinas, é o outro, que é diferente de nós, que nos assegura da nossa existência, que nos faz lembrar que existimos, que somos gente, que temos um “eu” (ver The Levinas Reader). 
 	E lembram-se do que diz a astuta Luce Irigaray, de filosofia pura, deslizante e poética, lembram-se do que ela diz em “Fecundidade da Carícia” corrigindo um pouco a filosofia ontológica de Emmanuel Lévinas que tem por vezes um cheirinho a demasiada masculinidade? Lembram-se do que ela diz para que essa inicial ideia de Lévinas fale mais directamente do outro que é a mulher e do outro que é o homem e de como cada um complementa o outro e necessita do outro para encontrar-se a si mesmo? O seguinte:

O guardião mais necessário da minha vida é a carne do outro. Aproximando-se de mim e falando-me com as suas mãos. Trazendo-me para a vida de um modo mais íntimo do que qualquer outro, alimento regenerativo, as mãos do outro, essas palmas com as quais ele se aproxima de mim sem me aniquilar devolvem-me os contornos do meu próprio corpo e trazem-me a memória da mais profunda intimidade. (121); Ambos concretizando os ciclos da sua solidão para voltarem um ao outro. (131); O acto da carícia pode também limitar a reabsorção do outro no próprio. Dar-lhe a ela os seus próprios contornos, recordar-lhos, significa convidá-la a viver no local onde ela se encontra sem querer que ela se transforme em outro, sem a apropriar. (134); Devolver ao outro o possível local da sua identidade, da sua intimidade: um segundo renascer que nos devolve a inocência. (136); Habitando dentro do próprio, e com o outro – e ao mesmo tempo deixar que esse outro saia… (142) (“The Fecundity of the Caress,” minha tradução)

Bonito o que ela diz. Lindo. É ela que lhe diz a ele quem ele é. Através do abraço gentil que aperta para sentir a carne e o contorno dele sem o comer e quebrar. E é ele que lhe diz quem ela é. Através do abraço gentil que a aperta para sentir a carne e o contorno dela sem a comer e quebrar. 
Lembram-se ainda da fabulada e fabulosa história da cadela Ugolina de José Saramago em O Ano da Morte de Ricardo Reis que comia os próprios cachorros, história esta cheia de histórias e inconscientes pelo autor desvendados? Lembram-se por que razão os comia? Porque a sua alimentação era só à base de carne masculina, e assim sendo, não encontrou o pobre animal dentro de si célula limpa, saudável, incorrupta, que pudesse amar o seu próprio corpo, mente e espírito de fêmea, e nesse acto de amor pessoal e cabal depois ensinasse ao mundo o que estava dentro do seu âmago à espera de receber casa para habitar. Isso era no tempo de Salazar: o fascismo paternal, patriarcal, religioso. E agora onde estamos? E lembram-se da solução para esse horrendo acto de autocanibalismo da Ugolina? Dar à cadela uma alimentação adequada, ou seja, uma “alimentação ideológica” balançada que inclua a valorização devida da mulher nos variados campos sociais e culturais. E se essa alimentação não resultar a solução seria a morte da maldita e depravada cadela que come os seus próprios filhos (que se come a si própria). Fim radical e feminista (Marxista também mas para isso a miúdos aqui abordar seria preciso outra diatribe mais longa do que esta…)? Talvez, mas em tempos de grande necessidade, não haverá outra solução. Ou como diz o autor, em outro dos seus romances (Jangada de pedra), através de uma personagem feminina: “Sou feminista por irritação” (78), ou seja, quando é preciso. E infelizmente ainda há muita, muita precisão. Houvesse menos e eu não me tinha disposto a escrever esta diatribe pois que tenho vários outros compromissos à espera que me põem pão na mesa. 
Hoje falei. Através da Luce e do José. Através do Emmanuel e do Louis e do Mia. Através de mim. Da minha mãe. De outros e outras. Não sei se me ouviram. Se me ouviram escrevam-me uma carta a dar sinal. E já agora, envio-vos um abraço circular. 
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