


















INTRODUÇÃO
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O primeiro  contacto  que tive  com a  obra de Margaret  Atwood (1939—) foi 

através da sua poesia, nomeadamente do compêndio  Eating Fire: Poems 1965—1975, 

no qual textos como “This is a Photograph of Me,” “We are Hard,” “This is a Mistake,” 

“Is/Not” e “A Sad Child” (apenas para enumerar alguns) transmitiram-me sensações e 

emoções às quais não pude ficar alheia.

A  escrita  fluída,  aparentemente  simples  e  directa  de  Atwood,  deixa  o  leitor 

inquieto e chama-o para si inúmeras vezes, possibilitando múltiplas leituras camufladas 

pelo  recorrente  uso  de  simbolismos,  metáforas  e  alegorias.  A forma  caústica  como 

Atwood consegue desarmar  quem a lê,  manipulando versos  ou frases – ou até,  por 

vezes, simples palavras – causa uma inquietação intelectível. Foi essa inquietação que 

me fez continuar a ler, ao longo dos anos, a sua vasta e versátil bibliografia (Atwood já 

publicou textos na forma de romances, poesia, contos, ensaios e crítica literária, bem 

como literatura infantil1). 

Mais  tarde,  durante  a  Licenciatura  em Estudos  Ingleses  e  Americanos  e  no 

âmbito  da  cadeira  de  Cultura  Inglesa,  tive  oportunidade  de  aprofundar  os  meus 

conhecimentos acerca desta escritora – desta feita a nível académico – através do estudo 

do romance distópico  The Handmaid’s Tale  (1985). Dentro de um contexto formal e 

teórico, a escrita de Margaret Atwood produziu ainda um maior impacto sobre mim, 

sendo que, ao decidir prosseguir o meu percurso académico ingressando no Mestrado 

em Estudos Literários (ainda dentro da área da Literatura Inglesa e Americana), tive-a 

desde o início como objecto de estudo central. Os vários seminários que se ofereceram 

como  uma  oportunidade  de  continuar  a  minha  investigação  em Atwood  trouxeram 

consigo  a descoberta de outras dimensões desta escritora, designadamente através do 

diálogo  intertextual  da  sua  bibliografia,  ao  mesmo  tempo  que  me  forneceram  a 

1 Encontra-se em anexo uma concisa bio-bibliografia de Margaret Atwood (pp. 96—102).
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necessária  distanciação  crítica  que  me  possibilitou  uma  compreensão  mais  rigorosa 

desta escritora.

Foi,  então,  no contexto do programa de Mestrado que a  presente dissertação 

começou a ganhar forma, já após a leitura daquele que viria a ser o escopo desta tese: o 

romance Cat’s Eye (1988). Este livro abriu inúmeras janelas de interpretação, ao mesmo 

tempo que me interpelou com várias questões acerca de temáticas como a identidade, a 

memória e a narrativa. Estava assim escolhido o tema da minha dissertação.

Elaine  Risley é  a personagem principal  de  Cat’s  Eye  que conta,  na primeira 

pessoa do indicativo, o seu percurso de vida – abarcando um tempo histórico de cerca 

de quarenta anos. A partir dos oito anos, ao chegar a Toronto depois de ter vivido uma 

existência nómada acompanhada pelos seus pais e irmão mais velho, Elaine ingressa 

numa escola pública onde,  desde a sua infância até entrar na Universidade,  torna-se 

vítima de jogos e manipulações  de poder  por  parte  de três colegas  (Grace,  Carol  e 

Cordelia). Este período da vida de Elaine marca a sua identidade para sempre, e o leitor 

é transportado por vários episódios importantes no desenvolvimento da personagem, 

num tempo histórico narrativamente evocado através de prolepses e analepses, dentro de 

um movimento temporal fluído.

A leitura  de  Cat’s Eye  sugeriu ela  própria  as questões teóricas  a abordar no 

nosso estudo. Primeiramente, face a um romance que não possui uma estrutura linear 

sequencial, foi imprescíndivel abordar as questões da narrativa aliadas ao conceito de 

tempo. Para tal, na Parte 1 (“Cat’s Eye e questões de tempo”), recorremos sobretudo à 

obra  Tempo e  Narrativa,  de  Paul  Ricoeur,  e  analisámos  a  forma  como  memória  e 

narrativa se encontram intrínsicamente ligadas, sendo que – de acordo com o filosófo 

francês – o tempo só se torna real quando concretizado numa narrativa. 
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As várias  alusões  feitas,  ao  longo  de  Cat’s  Eye, às  imagens  de  substâncias 

líquidas, aquosas e fluídas fizeram-nos observar a questão do tempo a partir de uma 

perspectiva  intuitiva.  Para  isto  estudámos  Henri  Bergson  no  seu  texto  Evolução 

Criativa, no qual a evolução humana é avaliada no seguimento da teoria Darwinista, 

ainda que com outros contornos, já que Bergson alega que o tempo humano é intuitivo e 

não matemático, sempre à parte das teorizações formais. Também Cat’s Eye levanta a 

problematização do tempo a partir de uma narrativa fracturada na qual a narradora se 

depara  com  memórias  que  continuam  a  assombrar  o  seu  percurso  num  “presente 

contínuo” que ela relaciona com concepções do tempo nas teorias actuais da Física.

Por outro lado, ao ser submetida a jogos de poder por parte de três colegas de 

escola, Elaine coloca-se, até certo momento da sua vida, numa posição de vítima, uma 

constatação que inevitavelmente  convida à  relação com a teoria  acerca  da literatura 

canadiana elaborada por Margaret Atwood. Tal relacionamento torna-se incontornável 

quando se tem em consideração que foi  o estudo de Atwood,  Survival:  a Thematic  

Guide to Canadian Literature (1972), que deu o impulso para que a literatura canadiana 

se  emancipasse  da  literatura  “inglesa,”  apresentando  Atwood  o  tema  de 

Survival/Sobrevivência como o tópico fundador e diferenciador da cultura canadiana. 

Assim,  na  Parte  2  desta  dissertação  (“Cat’s  Eye  e  Canadá:  dependências, 

renegociações e autonomias”) aludimos às questões da história do Canadá na sombra do 

Império Britânico, ao mesmo tempo que chamamos a atenção para a teoria pós-colonial 

que, a partir de um ponto de vista que pretendemos explorar, tenciona mostrar como a 

própria  noção  de  culpa  não  lhe  é  alheia.  Neste  momento  da  investigação  foi-nos 

bastante útil  o compêndio  Is Canada postcolonial?: Unsettling Canadian Literature, 

que trata não só o tópico pós-colonial mas também perspectiva uma análise rigorosa da 

história, na qual não são permitidos lapsos temporais. 
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Nesta segunda fase do trabalho quisemos colocar em analogia as posições de 

vítima/vitimizador e colónia/colonizador; como tal foi indispensável analisar, ainda que 

de forma breve, não apenas a história do Canadá, mas também os tópicos fundamentais 

na literatura canadiana.  Survival foi uma das primeiras obras a examinar a literatura 

canadiana: não apenas uma literatura escrita no Canadá, mas sobretudo uma literatura 

do Canadá. Aqui observámos o papel fulcral que Atwood desempenhou (e ainda hoje 

desempenha) na configuração de uma literatura canadiana de direito próprio. Também 

no âmbito de Survival foi-nos útil a análise de Atwood àquele que a escritora considera 

ser, como já referimos, o tema central de toda a literatura canadiana: a sobrevivência. 

Atwood coloca esta característica a vários níveis: alguns que se prendem com questões 

geográficas  e  climáticas  do  próprio  país,  outros  com  a  mentalidade  e  moldura 

conceptual  do  Canadá.  Assim,  e  perante  o  imperativo  da  sobrevivência,  são 

consideradas por Atwood quatro posições de vítima (respectivamente “Position One,” 

“Two,” “Three” e “Four”) as quais analisamos no segundo capítulo desta dissertação. O 

momento do estudo que intitulámos “Renegociando posições de poder” coloca lado a 

lado dois tópicos: o primeiro relativo à história do Canadá enquanto nação pós-colonial, 

não isenta de um sentimento de culpa perante o seu passado; o segundo, através da 

observação  da  vida  ficcional  de  Elaine  Risley  em  Cat’s  Eye, sendo  que  ambas  as 

interpretações perspectivam a importância do passado no que à construção identitária 

diz respeito.

A terceira e última parte do trabalho é aquela que consideramos fundamental, 

sendo que é neste momento feita uma análise crítica ao romance Cat’s Eye (“Jogos de 

poder do outro / vulnerabilidade do eu” e “Jogos de poder do outro / arte do eu”). Nesse 

sentido não podiamos, contudo, deixar de abordar outros dois conceitos que julgamos 

pertinentes na compreensão não apenas de Cat’s Eye em particular, mas também de toda 
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a obra de Atwood: o primeiro referente  aos estudos de identidade femininos (“Mundo 

feminino e mundo feminista”) – sendo que, em Cat’s Eye, é fundamental a ideia de que 

os jogos de poder são sempre exercidos por figuras femininas sobre outras do mesmo 

género – analisados a  partir  do romance e  também da própria  posição de Margaret 

Atwood; o segundo lidando com a problematização de Cat’s Eye num enquandramento 

pós-moderno  e  a  questão  da  autobiografia  –  tema  recorrente  em toda  a  obra  desta 

escritora canadiana (“Entre o pós-modernismo e a contingência da auto-biografia”).

Tendo em conta todos os tópicos abordados na dissertação, achamos importante 

sublinhar que, sendo esta uma tese feita no âmbito dos estudos literários, a nossa maior 

preocupação  foi  sempre  a  ánalise  do  romance.  Toda  a  bibliografia  lida  acerca  não 

apenas  de  Cat’s  Eye  e  de  Margaret  Atwood,  mas  também sobre  os  conceitos  que 

abordamos  nas  três  partes  da  dissertação,  foi  importante  e  indispensável  para  a 

elaboração  deste  texto.  A  bibliografia  primária  –  contendo  as  principais  e  mais 

relevantes obras de Atwood para a nossa análise – assim como a bibliografia secundária 

– na qual abarcamos importantes autores, críticos e teorizadores que problematizam os 

conceitos  teóricos  aqui  incluídos  –  foram  ferramentas  fundamentais  para  uma 

compreensão mais alargada desta autora, bem como da própria literatura canadiana de 

expressão inglesa. 

Contudo, é importante  sublinhar que a nossa grande motivação no estudo de 

Cat’s  Eye é  a  literatura.  O  deleite  pela  leitura  e  pela  interpelação  (e  consequente 

interpretação) das palavras é, sem dúvida, à parte da moldura conceptual deste trabalho, 

o grande tópico da nossa dissertação. O fascínio pela mutabilidade do texto nas mãos 

dos diferentes  leitores  e  das  suas multiplas  interpretações  foi  o que,  ao longo deste 

estudo, sempre nos moveu, pois, tal como Atwood sublinha em Negotiating With the  

Dead: a Writer on Writing:
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The act of reading a text of a book is thus like a musical score, which is not itself music,  

but becomes music when played by musicians, or ‘interpreted’ by them, as we say. The 

act of reading a text is like playing music and listening to it at the same time, and the  

reader becomes his own interpreter.

(Atwood 2007c: 44)
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PARTE 1

CAT’S EYE E QUESTÕES DE TEMPO
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Literature is not only a mirror;
It is also a map, a geography of the mind.

(Atwood 2004: 26)

O que se propõe nesta primeira parte é uma fundamentação – a partir da obra de 

Paul  Ricoeur  Tempo  e  Narrativa (1984)  –  da  importância  da  narrativa  enquanto 

elemento autenticador da memória. Mais adiante veremos como a identidade se prende 

ainda com questões de (re)construção de narrativas pessoais, através de incursões pela 

memória;  no caso de  Cat’s Eye,  trata-se da necessidade de uma incursão teórica no 

tempo.

Partindo das palavras-chave “narrativa,”  “memória” e “identidade” é possível 

criar um parelelismo entre a história do Canadá, a literatura produzida no Canadá (ou, 

mais  especificamente,  [um]a  literatura  de  identidade  canadiana,  [um]a  literatura  que 

espelhe a realidade deste país) e o romance  Cat’s Eye, de Margaret Atwood, objecto 

central do nosso estudo.

De um modo empírico,  observamos  que a  ideia  da passagem do tempo está 

sempre vinculada à condição humana. Enquanto medida histórica e da realidade, criada 

pelo  Homem,  o  tempo  nunca  é  um  conceito  imediatamente  perceptível  e  que, 

independentemente de teorizações concebidas, possui uma qualidade abstracta. Muito 

embora nos “apercebamos” quotidianamente da passagem do tempo e das marcas que 

por ele são deixadas, o seu carácter intangível faz com que escape à nossa percepção 

imediata.  Considerando todas  estas  observações,  concluímos  que rara  e  dificilmente 

conjecturamos acerca da relação entre o tempo e a história: em  Tempo e Narrativa é 

precisamente isso que Paul Ricoeur faz. 

Ricoeur estabelece que o mundo representado através de uma narrativa é sempre 

um mundo temporal, isto é, pertence a um momento, tratando-se portanto de um espaço 

ficcional com princípio, meio e fim. O filósofo considera este modelo narrativo como 
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tempo  histórico  já  que,  ao  balizá-lo  de  uma forma exacta,  deixa  de  ser  ou  ter  um 

contínuo infinito. Para além desta interpretação, Ricoeur vai ainda mais além ao afirmar 

que “(...) o tempo torna-se tempo humano na medida em que está articulado de modo 

narrativo; em compensação, a narrativa é significativa na medida em que esboça traços 

da experiência  temporal.” (Ricouer 1994: 15)2.  Sintetizando, podemos afirmar que o 

tempo só se torna factual a partir do momento em que é estruturado numa narrativa. 

São, pois, as palavras que conferem ao carácter  intangível  do tempo uma existência 

física, oferecendo-lhe, desta forma, uma carácter concreto e real.

Em  Tempo  e  Narrativa,  Ricoeur  refere  a  importância  da  literatura  para  a 

compreensão  da  temporalidade.  Escreve  Ricoeur:  “(...)  existe  entre  a  actividade  de 

narrar uma história de carácter temporal da experiência humana uma correlação que não 

é puramente acidental, mas apresenta uma forma de necessidade transcultural.” (Ricouer 

1994: 85).

A primeira diferenciação que o filósofo francês sugere é aquela entre narrativa 

histórica  e  narrativa  de  ficção.  Assim,  torna-se  importante  atentar  a  dois  pontos:  o 

primeiro  relacionado  com  a  problematização  da  história,  objectiva  e  factual, 

contrastando pois com a ficção (ou seja, trata-se aqui da meta-história3); enquanto que o 

segundo diz respeito à representação4 do real na história.
2 Para efeitos desta dissertação, já que não pretendemos fazer uma análise exaustiva da teorização de 
Ricoeur,  utilizámos quase  exclusivamente  (excepto  na  análise  feita  neste  capítulo,  mais  adiante,  aos 
vários tipos de tempo e da narrativa enquanto espaço temporal) o tomo I dos três volumes que constituem 
a obra Tempo e Narrativa. Assim, o texto de referência principal foi: Tempo e Narrativa. Paul Ricoeur; 
tradução [de] Constança Marcondes Cesar. Campinas: Papirus, 1994 [1984].
3 Entende-se por meta-história a investigação pertencente à filosofia da história, que pretende determinar  
as leis que regem os factos históricos através de uma perspectiva globalizante do mundo. Ricoeur parte da 
obra de Hayden White (White, Hayden.  Metahistory: The Historical Imagination in Nineteeth Century  
Europe. The John Hopkins University Press: Baltimore & London, 1973.) para desenvolver este tema na 
sua própria análise:

“Essa poética” da historiografia é chamada por seu autor de Metahistory, para distingui-
la de uma epistemologia centrada no carácter “inquiry” da história, e, pois, fixada nas condições 
de  objectividade  e  de  verdade  que  instauram a  ruptura  epistemológicaentre  a  história  como 
ciência e a narrativa tradicional ou mítica. (Ricoeur 1994: 232)

4 Muito embora o conceito de representação seja fundamental no que diz respeito aos estudos literários e, 
mais concretamente, à análise da narrativa, ele não será aqui abordado de forma exaustiva. É importante, 
contudo, referir que, tal como Carlos Reis sublinha no seu Dicionário de Narratologia (1987), o conceito 
de Representação  na literatura  remete  às  “reflexões platónicas  e  aristotélicas  sobre os procedimentos 
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Aquilo que mais interessa para o estudo da narrativa temporal em Cat’s Eye é a 

posição de Ricoeur no que diz respeito à narrativa enquanto forma de representação da 

experiência  humana  do  tempo.  Deste  modo,  para  o  filósofo,  existem dois  tipos  de 

tempo: o linear, no qual evidenciamos um contínuo finito que vai desde o nascimento 

até à morte, e ao qual Paul Ricoeur se refere como “tempo cosmológico;” e um segundo 

tipo, no qual vivemos uma sucessão de acontecimentos separados seguindo, contudo, 

uma ordem lógica (respectivamente passado, presente e futuro) criada pelo autor da 

narrativa,  ao qual  Ricoeur  dá  o nome de “tempo  fenomenológico.”  Para Ricoeur,  a 

percepção humana do tempo constitui uma fusão destes dois modelos, sendo que para 

ele é impreterível a existência de uma moldura temporal que enquadre e possibilite a 

compreensão da existência humana. Sendo assim, e em última análise, para Ricoeur a 

percepção e respectivo registo do tempo e da sua passagem são fundamentais para a 

formação  não  só  de  uma  identidade  individual  mas  também  de  outra  de  carácter 

colectivo. A lógica circular de Ricoeur culmina com o entendimento de que o único 

formato adequado para estabelecer esta ligação é a narrativa: “(...) a narrativa atinge seu 

pleno  significado  quando  se  torna  uma  condição  da  existência  temporal.”  (Ricoeur 

1994: 85).

Sendo esta uma dissertação enquadrada no âmbito dos estudos literários e, mais 

concretamente, da narrativa, torna-se fundamental desenvolver dentro desse contexto o 

imitativos adoptados pelos discursos de índolo estético-verbal.” (Reis 1987: 346). Para uma definição 
mais particular, ainda que concisa, deste conceito, Reis adianta:

(...) o conceito de representação remete, desde as suas postulações mais remotas, para 
diversas  outras  questões  e  domínios  de  teorização  que  com ele  se  conexionam:  os  géneros 
literários, a problemática do realismo (ou mais genericamente da representação do real (...), as 
potencialidades  gnoseológicas  da  obra  literária,  etc.  Em  qualquer  caso,  no  entanto,  a 
representação deve ser entendida em termos dialécticos e não dicotómicos; o que significa que 
entre representante e representado existe uma relação de interdependência activa, de tal modo 
que o primeiro contitui uma entidade mediadora capaz de concretizar uma solução discursiva 
que,  no plano  da expressão  artística,  se  afirme como substituto do segundo que,  entretanto, 
continua ausente.” (Reis 1987: 347).
Para  uma  noção  mais  aprofundada  deste  conceito  ver  ainda:  Hall,  Stuart.  Representation:  

Cultural  Representations  and  Signifying  Practices.  Sage  Publications:  London,  1997,  sobretudo  os 
capítulos 1 (“The work of Representation” pp. 12—75) e 4 (“The Spectacle of the ‘other’” pp. 223—
291). 
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conceito de tempo. Remetendo para o Dicionário de Narratologia de Carlos Reis, e no 

seguimento da análise do tópico a partir de Tempo e Narrativa, distinguimos dois níveis 

de interpretação diferentes:  o tempo da história e o tempo do discurso. Assim, Reis 

clarifica:

O tempo da história constitui um domínio de análise em príncípio menos problemático 

do que o tempo do discurso. Ele refere-se, em primeira instância, ao tempo matemático 

propriamente dito, sucessão cronológica de eventos susceptíveis de serem datados com 

maior  ou  menor  rigor.  (...)  O  tempo  da  história  pode,  entretanto,  ser  objecto  de 

investimentos semânticos que atestam o seu valor semiótico (...), valor a que não são 

estranhos dois factos: a condição eminentemente temporal que preside à narratividade a 

importância  de  que  se  reveste,  para  a  existência  humana,  a  vivência  do  tempo.  A 

essência  de  certos  géneros  narrativos,  como  a  autobiografia  ou  as  memórias,  tem 

justamente que ver com a experiência humana do tempo, no seu devir irrefreável (...).

O tempo do discurso pode ser entendido como consequência da representação 

narrativa do tempo da história. (...) diz-se que o tempo narrativo resulta da articulação 

das duas dimensões que é possível reconhecer no tempo: o tempo da história é múltiplo 

(...),  por sua vez, o tempo do discurso é linear (...).  Por meio de processos técnico-

narrativos  (...),  o  discurso  pode  tender  a  reflectir  essa  temporalidade  difusa,  sem 

fronteiras nem balizas, experiência de um tempo espesso e relativizado em função da 

peculiar consciência de quem o vive.

(Reis 1987: 386—390)

Cat’s Eye, contendo elementos narrativos tanto de uma auto-biografia, como de 

um livro de memórias, não constitui em si nenhum destes dois modelos per se. Todavia, 

trata-se de um romance que lida com ambas as dimensões da narrativa e, por isso, a 

questão do tempo enquanto qualidade intrínsica à existência humana é fundamental a 

esta  análise  da  obra.  Ao  transportar-nos  para  uma  dimensão  da  memória  como 

construção do passado, o tempo espelha e cria, desta forma, uma directa interligação 

com a identidade do presente.
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Estabelecendo um diálogo entre  Tempo e Narrativa  e  Cat’s Eye, aludimos aos 

três níveis de compreensão do tempo que Ricoeur delineia, designando-os por Mimesis  

I, II e III. Em Tempo e Narrativa esta é uma das partes fundamentais do discurso; para a 

análise a Cat’s Eye, veremos como é o segundo nível aquele que mais se enquadra neste 

estudo. Assim, resumidamente, podemos estabelecer que o primeiro patamar – Mimesis  

I – refere-se à semântica da acção (questões, símbolos, ordem da narrativa.).

O segundo – Mimesis II – trata da configuração imaginativa e é aquele que mais 

nos  interessa.  Aqui  Ricoeur  usa  o  termo  “emplotment”5 para  se  referir  aos  vários 

elementos  de  uma  situação  que  são  colocados  em conjunto  dentro  de  um contexto 

imaginativo particular, exactamente do mesmo modo que o enredo de uma narrativa. 

Trata-se, no fundo, de uma forma de estruturar partes diferentes e individuais num todo 

abrangente, atribuindo-lhes, assim, um significado concreto – esta atribuição é sempre 

efectuada pelo narrador do texto. Num exemplo prático de enredo/narrativa, sabemos 

que aquilo que pode ser descrito verbal ou textualmente (não apenas através de uma 

narrativa ficcional mas também no contexto de uma situação quotidiana) não tem de 

corresponder a um traço contínuo directamente correlativo ao passado e presente, já que 

nem sempre estamos perante uma narrativa com uma estrutura episódica sequencial. 

Consideremos, por exemplo, o caso do romance: ao escrever uma narrativa o autor pode 

escolher  iniciá-la  em  qualquer  momento,  manipulando,  desta  forma,  a  noção  pré-

estabelecida que possuímos do tempo.

Em Cat’s Eye observamos o uso desta manipulação por parte de Elaine Risley, 

protagonista, já que o texto é contado sempre na primeira pessoa do singular. Sabemos 

que  a  história  não  começa  a  ser  narrada  no  momento  em que está  a  ser  vivida:  o 

5 Hayden White, o historiador cuja obra principal se centra nas críticas epistemológicas à historiografia,  
usa  o  termo  “emplotment”  como  um  dos  três  níveis  perante  os  quais  um  historiador  responde. 
Emplotment, conceito que se refere à forma de criar enredos (plot = enredo), é aqui usado em detrimento 
de qualquer outro conceito com implicações relacionadas com a crítica literária.
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primeiro passo da obra apresenta Elaine já na adolescência. É, então, possível colocar 

Cat’s Eye na mesma linha de pensamento que decorre da construção de uma narrativa 

não linear, já que ao longo do romance acompanhamos a vida da personagem principal 

não  através  de  um  contínuo  temporal,  mas  sim  a  partir  de  momentos  espaciais 

fracturados que são agregados e colocados dentro de uma lógica estrutural com sentido. 

Tal como Arnold E. Davidson refere na sua análise a Cat’s Eye intitulada Seeing in the  

Dark  (1997): “(...)  ‘like a series of liquid transparencies, one laid on top of another,’ 

anticipates the shape of the novel with its structuring principle of juxtaposed memories” 

(Davidson 1997: 35). Aqui chegamos ao cerne da análise que procura relacionar Tempo 

e Narrativa com Cat’s Eye: é precisamente uma unidade temporal – alcançada através 

de uma simultaneidade existente entre a ordem através da qual os eventos são descritos 

na narrativa – que acaba por conseguir imitar a continuidade fluída do tempo à qual não 

é possível escapar na vida (daí “mimesis”). Este é um modelo não apenas relacionado 

com a meta-história de Ricoeur, mas que também constitui em si uma opção viável para 

a  compreensão  de  uma  identidade  e  auto-conhecimento  próprios,  já  que  coloca  no 

mesmo  nível  de  acepção  as  questões  do  tempo  e  do  pensamento  humano,  ambos 

conceitos abstractos que alcançam, desta forma, outra significação mais concreta.

Por fim, e para terminar a distinção dos diferentes níveis presentes em Tempo e  

Narrativa, a terceira mimesis diz respeito à imaginação que é ficcionada e embutida na 

experiência factual enquanto experiência vivida.

O que Ricoeur diz no seu livro recebe eco em Cat’s Eye, e de modo explícito nos 

parágrafos introdutórios, onde a narradora diz: “Time is not a line but a dimension, like 

the dimensions of space. If you can bend space you can bend time also, and if you knew 
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enough and could move faster than light you could travel backwards in time and exist in 

two places at once.” (CE6: 3)

Abstraímo-nos  conscientemente  das  implicações  da  teoria  da  Física  para 

salientar  o  valor  da  metáfora  aqui  usada  por  Atwood.7 Mais,  a  importância  desta 

introdução não parte de um género de ficção científica mas sim de uma interpretação da 

indentidade enquanto uma série de fragmentos espalhados no tempo e no espaço que, 

em conjunto,  se  organizam numa  estrutura  de  sentido.  Isto  é  sobretudo  perceptível 

através da construção do romance que se nos apresenta num puzzle de memórias – uma 

teia  de  acontecimentos  estruturados  dentro  de  uma  narrativa  aparentemente  não 

estruturada  –  que  funciona  como  uma  tentativa  de  reconstrução  do passado com o 

propósito de compreender o presente.  Remetendo novamente para Davidson: “(...)  [in 

Cat’s Eye] a lot of the past, it seems, is being recycled.” (Davidson 1997: 90).

Ao  valorizarmos,  na  nossa  análise  de  Cat’s  Eye,  não  apenas  o  passado  na 

configuração de um presente e identidade unos, mas também a importância do poder 

criativo transformador, entramos em diálogo com o pensamento de Henri Bergson em 

Creative Evolution (L’evolution Créatice). Nesta obra do início do século XX Bergson 

conceptualiza a ideia de que a evolução humana é motivada por um ímpeto que pode ser 

entendido  como o  impulso  creativo  humano  (ao qual  Bergson dá  o nome de  “élan 

vital”). O filosófo considera que a experiência humana do tempo é sempre subjectiva, 

ao contrário de uma outra de carácter matemático e mesurável, sendo que para Bergson 

a experiência do tempo enquanto medida de duração pode ser compreendida através da 

intuição  e  não  do  intelecto8.  Ao  interpretar  esta  teorização  de  Bergson,  Mary  Ann 

6 Para facilitar a leitura da nossa dissertação, assim como salientar a importância das citações retiradas de 
Cat’s Eye, a partir de agora usaremos a sigla CE sempre que aludirmos ao romance em análise. 
7 De referir que uma das duas epígrafes a  Cat’s Eye  pertence à obra de divulgação científica  A Brief  
History of Time do físico Stephen W. Hawking, publicada pela primeira vez em 1988, e que trata questões 
importantes na área da cosmologia, tais como a teoria do Big Bang e os buracos negros, de uma forma 
acessível a um leitor leigo.
8 Remetendo novamente para Carlos Reis: “Um dos efeitos mais interessantes que o tempo do discurso 
pode suscitar  é  o  da  dureé  (cf.  Bergson).  Referindo-se  ao fluxo irreversível  da experiência  humana, 
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Gillies  escreve:  “Bergsonian  philosophy  distinguishes  between  living  and 

reconstruction, by claiming that living occurs in a temporal plane and reconstructing in 

a spatial plane, but insists that the totality of human life is explained by the interaction 

of the two.” (Gillies 1996: 14—15).

Ao colocarmos no mesmo nível de entendimento, tal como Gillies elabora, por 

um lado aquilo que é vivido e, por outro, o que é reconstruído (sendo que o primeiro 

enquadra-se num plano temporal e o segundo num outro espacial), vamos ao encontro 

da narrativa de Cat’s Eye: um romance que traça o percurso de uma mulher na procura 

da sua identidade; ou, por outras palavras, uma personagem que percorre um caminho 

que  pretende  levá-la  a  um  progressivo  auto-conhecimento,  através  de  sucessivas 

(re)incursões no tempo: passado, presente e futuro. Contudo, também nos é dito na obra 

que existem mais do que essas três dimensões temporais: “There are, apparently, a great  

many  more  dimensions  than  four.”  (CE:  389).  À  luz  da  teoria  Física,  poderíamos 

considerar  que a  frase  “Time is  not  a  line but  a  dimension,  like  the dimensions  of 

space.” contém em si uma incoerência interna já que uma dimensão  é uma linha: um 

ponto não tem dimensão, uma linha é uma dimensão, um plano são duas dimensões e 

um cubo são três dimensões. Assim, a frase estaria fisicamente certa se fosse rescrita da 

seguinte  forma:  “Time  is a  dimension,  like  the  dimensions  of  space.”  No  entanto, 

podemos também considerar que a intuição e a percepção humanas são muito diferentes 

da  realidade,  e  os  processos  mentais  de  articulação do tempo,  as  maneiras  como o 

pensamos e encaramos, podem não estar sempre alinhados com o que a Física nos diz. 

Assim, tal como Bergson afirma: “We do not think real time. But we live it, because life 

transcends intellect.” (Bergson 1994: 53). Não nos querendo afastar muito dos pontos 

fundamentais  desta  dissertação,  não  deixa  de  ser  importante  sublinhar  que  existem 

apreendido não por via intelectiva, mas de forma intuitiva.” (Reis 1987: 390).
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várias teorias aceites pela própria física que vão contra a maneira como percepcionamos 

o mundo, como falamos dele e como o sentimos.

Em Cat’s Eye, para além das dimensões temporais que pertencem à vida privada 

de Elaine, existem também aquelas que se prendem com a história do Canadá ao longo 

de várias décadas (desde os anos 40 até à década de 80 do século XX) e que narram 

episódios, momentos e cenários que, por sua vez, retratam como era a vida naquele país 

durante esse período. Considerando, por um lado, a importância do tempo embutido na 

memória,  e,  por  outro,  a  presença  do  tempo  histórico  na  narrativa  de  Cat’s  Eye, 

podemos  afirmar  a  importância  basilar  deste  conceito  no  romance  em  análise;  ou, 

avançando mais um pouco na interpretação deste conceito: 

This is a ‘space-time’ novel (a phrase with precise scientific connotations here), where 

the narrator tries to establish her position by using the three spatial co-ordinates plus the 

temporal co-ordinate, only to discover that when she is back in Toronto, though her 

space might be defined, she is living in at least two time dimensions at once as she 

remembers the past (…). 

(Howells 2005: 115)

No  seguimento  desta  análise,  assim  como  da  relação  entre  a  memória  e  a 

narrativa, parece-nos aqui pertinente citar outro autor. Foi mais recentemente, em 1992, 

que  um  dos  mais  influentes  escritores  canadianos  contemporâneos  –  Fred  Wah  – 

escreveu:

Meaning generates and amplifies itself, beyond itself, but never forgets; fragments of its 

memory and its potency exceed itself with meaning full of desire and can only be found 

hiding between the words and lines and in a margin large enough for further thought, 

music at the heart of thinking (…). 

(Wah 2002: 5—6)
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Nas palavras de Fred Wah ressoa a ideia de que a memória só existe a partir do 

momento em que é registada em palavras (cf. Paul Ricoeur) e, mais importante que isso, 

a narrativa confere-lhe novas dimensões de significado e entendimento (esta será uma 

premissa  fundamental  para a  nossa análise  da aparente  simples  e  clara  narrativa  de 

Cat’s Eye).
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PARTE 2

CAT’S EYE E CANADÁ:
DEPENDÊNCIAS, RENEGOCIAÇÕES E AUTONOMIAS
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2.1. PREÂMBULO

Canada is an unknown territory for the people who live in it, and I’m not talking about the fact  
that you may not have taken a trip to the Arctic or to Newfoundland, you may not have  

explored – as the travel folders have it – This Great Land of Ours. I’m talking about Canada as  
a state of mind, as the space you inhabit not just with your body but with your head. It’s that  

kind of space in which we find ourselves lost.
(Atwood 2004: 26)

Como referimos na Introdução, é possível estabelecer um paralelismo entre o 

percurso  de  Elaine  Risley  e  a  história  do  Canadá,  sobretudo no que  diz  respeito  à 

complexa negociação com o papel de vítima/colónia que Atwood tão insistentemente 

sublinha, tanto em Cat’s Eye como em Survival – a obra que contribuiu muito em dar à 

literatura canadiana o ímpeto de investigação própria, separada daquela que incide sobre 

a literatura inglesa.  Por isso, e numa breve análise  à história do Canadá,  é possível 

delinearmos,  em  traços  largos,  uma  analogia  entre  o  percurso  do  país  e  o 

desenvolvimento da personagem principal em Cat’s Eye. 

Quando falamos de uma nação colonizada há sempre que percorrer um caminho 

circunstanciado  para  se  passar  de  uma  posição  de  vulnerabilidade,  dependência  e 

subordinação, para outra de (pelo menos) relativa autonomia. No caso de Elaine Risley 

iremos estudar mais à frente a forma como Atwood vai desenvolvendo, ao longo da 

narrativa,  a estrutura interna desta personagem, em paralelo com a noção de gradual 

independência  que  aqui  defendemos.  No  romance  trata-se,  no  entanto,  de  uma 

independência figurativa – já que Elaine acaba por se tornar numa artista de sucesso – 

passando esta mudança mais concretamente por uma aceitação de si mesma perante o 

seu passado e as suas inseguranças.

Embora  este  seja  um estudo literário  acerca  de  uma obra em particular,  não 

podemos,  porém, contornar a importância  da história do Canadá na configuração de 

uma literatura de direito próprio; a literatura faz parte do quadro cultural de um país, 

partilhando ambos uma relação de interdependência. Para isto não teremos tempo, nem 
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seria  oportuno,  fazer  uma análise  exaustiva  de toda a  história  do Canadá,  por  mais 

recente  que esta  seja;  nem sequer  pretende esta  ser  uma dissertação com uma base 

historiográfica. Ponderando todos estes aspectos achamos, todavia, conveniente traçar 

um breve esboço da história do Canadá,  de modo a ser mais clara a ligação entre a 

história do real e a história da ficção.

Da mesma forma que reclamamos analisar  a história  do Canadá para melhor 

compreender o objecto de estudo literário desta dissertação, torna-se também imperativo 

circunscrever  a tese espacialmente;  para isso,  enquadramos  Cat’s Eye  no âmbito  da 

literatura  de  expressão  inglesa  e  restringimos  a  nossa  análise  ao  espaço  anglófono 

canadiano (mais concretamente à província de Ontário – na qual também se desenrola 

grande parte  da acção do romance).  Tendo estes  factores  em conta,  as  questões  da 

geografia  do  Canadá  (o  segundo  maior  país  do  mundo,  cuja  área  total  atinge  os 

9,984,670  km2) bem como  do  seu  passado  enquanto  colónia,  não  podiam ser  aqui 

descuradas. Iremos abordar neste capítulo, ainda que de forma breve, a relação entre o 

Canadá e o Império Britânico, da mesma forma que iremos também explorar o modo 

como este  elo ainda  se encontra  marcadamente  enraízado na cultura  canadiana.  Por 

outro lado,  sabemos que enquanto nação colonizada,  o Canadá teve de encontrar-se 

consigo mesmo, passando de uma posição de vulnerabilidade para outra de (aparente) 

autonomia.  Este  movimento  irá  também  ser  analisado  em  analogia  com  o  próprio 

percurso de vida da personagem principal de Cat’s Eye, Elaine Risley.

*

Margaret Atwood sublinha a importância de uma literatura canadiana de direito 

próprio,  ou  seja,  não  apenas  uma  literatura  escrita  no Canada  mas  sobretudo  uma 

literatura escrita pelo Canadá. Mais ainda, (constatamos isso sobretudo em Survival): 
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This, then, is a description of what I intended to write: something that would make 

Canadian literature,  as  Canadian  literature  – not  just  literature  that  happened to be 

written in Canada – accessible to people other than scholars and specialists (…). The 

answer to the question, “What is there to read about in this country?” is really also an 

answer to the question, “What is there to write about in this country?” 

(Atwood 2004: 20—21)

Atwood estabelece que a literatura canadiana se distingue daqueles que foram, 

até  meados  do  século  XX,  os  paradigmas  e  referentes  culturais  do  Canadá:  isto  é, 

autores  pertencentes  ao  cânone  da  literatura  Inglesa.  Por  outras  palavras,  podemos 

afirmar que Atwood chama a atenção para o papel fundamental que uma literatura livre 

e liberta (consciente ou inconscientemente) da “colonização” estética desempenha na 

construção de uma identidade nacional.

É  impossível,  dentro  deste  contexto,  não  aludir  à  importância  de  Margaret 

Atwood  na  configuração  dessa  mesma  literatura  canadiana  anglófona.  Desde  o  seu 

primeiro romance9 até à obra mais recente, à data desta dissertação,10 o legado literário e 

cultural de Atwood é inquestionável.

Atwood has done much through her writing and interviews to make Canadian culture 

visible outside her country.  (…) For an international readership her project has been 

that of ‘translating’ Canada, mapping its geography, its history of European exploration 

and settlement, its literary and artistic heritage, and its cultural myths. 

(Howells: 2005, 10)

Consideremos para esta análise, a partir do ponto de vista de uma colónia, dois 

pólos opostos: um de dependência e outro, por oposição directa, de independência. No 

caso das colónias britânicas na América do Norte existe uma marcada diferença entre a 

9 Atwood, Margaret. The Edible Woman. Virago: London, 2009a [1969].
10 Atwood, Margaret. The Year of the Flood. New York: Nan A. Talese/Doubleday, 2009b.
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atitude de ruptura e rebelião por parte dos EUA face ao seu colonizador, e o caminho 

percorrido pelo Canadá em direcção a um gradual desprendimento com os laços que o 

ligavam ao Império. No seguimento desta interpretação, Elspeth Cameron sublinha, na 

introdução  ao  volume  de  textos  críticos  Canadian  culture:  an  Introductory  Reader  

(1997):

For a country that has never had a revolution, never fought a civil war, and – more  

important – has frequently defined itself  against  other nations which have done so – 

evolution is preferable to abrupt change. To understand what it means to be Canadian, a 

Canadian is likely to ask what it meant to be Canadian. To comprehend the present, take 

a look at the past.

(…)  the  colonial  state  evolved  gradually,  arrogantly  imposing  its  ideologies  and 

customs on the aboriginal cultures which were deeply rooted across the country. That  

early colonial state is well-expressed in Voltaire’s dismissive and ignorant description 

of  New  France  as  “quelques  arpents  de  neige.”  Today  it  lingers  in  such  nominal 

political positions as the Queen’s representative, the Governor General,  in Quebec’s  

attachment  to  a  global  Francophonie  and  other  vague  traces  of  fellow-feeling  and 

symbolic links abroad. 

(Cameron 1997: 7—9)

Na introdução ao compêndio Canadian Cultural Studies: a Reader, Mookerjea, 

Szeman  e  Faurschou  escrevem,  também,  que  uma  das  várias  versões  e  múltiplas 

variantes  identitárias  que  constituem  o  Canána,  sofreu  sempre  constantes  críticas  e 

ataques: “Canada’s national identity has always been intensely contested in ways that 

have had a determinate impact in the character of social, political, and cultural life in the 

country.”  (et  al.  2009:  5).  Significa  isto,  então,  que  a  posição  do Canadá enquanto 

colónia e, mais tarde, nação, foi sempre uma de vulnerabilidade, não apenas devido à 

insegurança provocada pela atrás mencionada gradual perda dos laços com a Europa – e 

a  forçosa  criação  e  aceitação  de  uma  identidade  própria  –  mas  também  devido  à 
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insegurança vinda de dentro do próprio território Canadiano perante a natureza da sua 

identidade.

Remetendo  novamente  para  Elspeth  Cameron,  desta  vez  em  diálogo  com 

Atwood:

As Margaret Atwood argues in “Animals and other victims” from Survival, Canadians 

characteristically  position  themselves  imaginatively  as  if  they  were  animals  on  the 

verge of the extinction. This contrasts vividly with the British representation of animals 

as social beings and with the American identification with the hunter who pursues, then 

kills, his quarry. 

(Cameron: 19—20)

2.2 RENEGOCIANDO POSIÇÕES DE PODER

In the endless time when Cordelia had such power over me (…). (CE: 134)

Existe, em  Cat’s Eye, um episódio que constitui uma clara alusão ao conflito 

canadiano que aqui realçamos: a dualidade “nação vs império.” Ainda em criança, ao 

frequentar uma escola pública de Toronto, na década quarenta do século XX, Elaine 

testemunha uma visita real ao Canadá. A narradora personagem, conta-nos (sempre na 

primeira pessoa do indicativo) a antecipação que sente perante este acontecimento e a 

forma como a comunicação social retrata o esplendor da família real, bem como todos 

os  passos  da  Princesa,  que  são  seguidos  e  analisados  ao  pormenor.  Sendo  criança, 

Elaine debate-se por compreender o porquê daquela comoção em torno de alguém que, 

aos seus olhos, parece-lhe totalmente comum:

Princess Elizabeth is coming to Toronto. She’s visiting Canada with her husband, who 

is a Duke. It’s a Royal Visit. On the radio there are cheering crowds and solemn voices 

describing what color she’s wearing, a different color every day. (…) She’s older than 

she should be and more ordinary: no longer in a Girl Guide uniform as in the days of 
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the Blitz, but not in an evening gown and tiara either, like the Queen at the back of the 

classroom. She’s wearing a plain suit and gloves and carrying a handbag, like anyone, 

and she has on a ladies’ hat. But still she’s a Princess. 

(CE: 188)

A chegada da Princesa é antecipada pela criança com ansiedade. Elaine alimenta 

dentro de si uma esperança de que esta visita – a de uma figura real que representa 

valores  como  a  força  e  a  coragem  –  venha  mudar  algo  na  sua  vida.  O  aparato 

jornalístico pelo qual esta visita está rodeada vem apenas reafirmar a ideia criada pela 

criança: se aquelas pessoas são realmente como Elaine as ouve e vê retratadas na rádio, 

jornais e revistas, então certamente que deverão possuir poderes acima dos demais.

I am looking forward to this visit. I expect something from it, although I’m not sure 

what. This is the same Princess that defied the bombs in London, the one that is brave 

and heroic. I think something will happen for me on that day. Something will change. 

(CE: 189)

No entanto, e para surpresa de Elaine, nada muda após a visita: a Princesa não 

causa qualquer tipo de impacto na vida da criança nem na do seu país.

Then I do see. It’s the car with the pale glove coming out the window, waving back and 

forth. Already it’s opposite me, already it’s passing. I don’t wave my Union Jack or 

cheer, because I see that it’s too late (…).

The car with the glove is moving away, it’s turned the corner, it’s gone, and I  

haven’t moved. 

(CE: 190)

Existe um simbolismo na irrelevância desta visita, presente também em forma de 

crítica. É através do relato da narradora que observamos a forma como, ainda debaixo 

da sombra do Império Britânico – note-se a presença do “Union Jack,” bandeira do 

Reino  Unido  –  o  país  não  evolui  para  uma  situação  de  autonomia  pois  ainda  se 
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indentifica com a nação colonizadora; consequentemente, Elaine também não passa por 

essa mudança.

Podendo  Cat’s  Eye ser  considerado  como  um  bildungsroman,11 o  leitor  do 

romance acompanha a vida de Elaine desde a sua infância até à meia-idade. Também os 

vários factores que confluem no processo da construção identitária e que, por sua vez, a 

vão  tornando  visível  e  pensável,  são-nos  aqui  mostrados  através  da  escrita.  Assim, 

Cat’s  Eye  articula  este  processo  e,  tal  como  num  bildungsroman,  é  ele  próprio  a 

construção do mesmo,  e logo mostra  e descreve-o.  Embora  este  não seja um relato 

temporalmente  linear,  é-o  suficiente  para  mostrar  como  uma  criança  subjugada  por 

figuras aparentemente mais poderosas que ela consegue, à primeira vista, encontrar um 

caminho que a define individualmente, até, por fim, ser reconhecida como uma artista 

plástica  de  sucesso,  independente  da  influência  ou  poderes  exteriores  a  ela.  É 

importante, contudo, termos noção de que esta é a análise mais superficial de todos os 

possíveis níveis de interpretação que  Cat’s Eye  nos oferece: sendo uma das analogias 

viáveis entre a história do Canadá e a história ficcional de Cat’s Eye, note-se, todavia, 

que o processo de Elaine não é tão claro como à partida possa parecer.

Importa  aqui  remeter  para  o  hibridismo  existente  na  assimilação  dos  vários 

sistemas  de  interacção  entre  colónias  e  colonizadores  de  que  a  teoria  pós-colonial 

também dá conta.  Esta teoria  vem não só salientar  as diferenças  de posição entre  o 

binómio  colónia/colonizador,  mas  também  chamar  a  atenção  para  uma  miríade  de 

experiências que colocam em oposição e relevo questões que relacionam identidade e 

alteridade. No contexto da teoria pós-colonial,  estes tópicos podem aparecer-nos não 

11 O termo Bildungsroman (designadamente romance formativo ou de formação), de origem Alemã, pode 
ser sucintamente definido como uma narrativa onde é apresentado e acompanhado desde a sua infância  
até à sua idade adulta, o crescimento físico, moral, psicológico, etc, de uma determinada personagem. 
Pode-se considerar que este género literário tomou como paradigma o escritor alemão Goethe. Para uma 
definição mais formal, ver: Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. Heinle & Heinle: Boston, 1999. 
Contudo, Cat’s Eye distância-se da noção de bildungsroman tout court já que no romance temos acesso a 
uma posição privilegiada, de dentro da psique de Elaine que controla e, consequentemente, manipula a  
narrativa.
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apenas enquanto experiências (tais como as várias formas de migração e a escravatura), 

mas também enquanto conceitos (como, por exemplo, o de raça e género).

Em Is Canada Post-Colonial?, são-nos apresentados vários ensaios que, até de 

forma provotória, colocam em perspectiva a posição do Canadá enquanto nação pós-

colonial.12 A ideia principal que podemos retirar dos diferentes textos desta obra é a de 

que a condição de pós-colonialismo não advém apenas do estado enquanto nação, nem 

da  sua  consequente  emancipação.  Dentro  do  contexto  deste  estudo,  é  útil  relevar  a 

questão do tempo, não apenas relacionada com Cat’s Eye, mas também em diálogo com 

a história do Canadá e, mais especificamente, a teoria pós-colonial. Para tal, parece-nos 

pertinente citar Neil Besner que, no ensaio intitulado “What resides in the Question, ‘Is 

Canada Postcolonial?’” afirma:

They [postcolonial, postmodern and postructuralist] are terms that can be too easily tied 

to one conception of the past, and, in the case of ‘postcolonial,’ to a specific reading of  

one  past;13 moreover,  they  are  terms  that  seem  to  name  a  sense  of  progress, 

development, chronology, and linearity—but that also seem to insist on conserving that 

which they have left  behind, and carrying it  forward,  be it  modernism,  the colonial 

condition, or structuralism.” 

(Besner 2003: 44)

De facto,  Besner chama a atenção para a possível falácia  que cometemos ao 

considerar o Canadá como uma nação pós-colonial  de uma forma lata,  sem aludir  a 

problematizações mais profundas como a enganadora máscara da linearidade temporal:

 
12 São levantadas questões acerca da pertinência do termo “pós-colonial” no caso específico do Canadá; 
por exemplo, em “Are We There Yet? Reading the ‘Post-Colonial’ and The Imperalist in Canada,” Cecily 
Devereux salienta:

It is obvious, of course, that post-colonial theory is at work in Canada, with reference to 
international literatures as well as to contemporary national writings that inscribe resistance to 
“imperial  continuities.” But it  is also clear  that there is no simple way to explain how post-
colonial theory in Canada “speaks” either to the contemporary production of literature in a not-
yet-decolonized nation or to the literature of the past, which can be seen to be implicated in the 
process of colonization itself. (Devereux 2003: 182).

13 Itálico nosso.
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The postcolonial approach (...) did not and does not evolve across generations and time 

as smoothly as the term might seem to suggest; the term cannot and must not be used to  

subsume difference.

Canadian  history,  literary  and  otherwise,  is  more  riddled  and  various  and 

differently  plural  than  that;  we  have  not  just  recently  arrived  at  the  postcolonial 

condition after  benighted decades  in  a  national  wilderness.  ‘Nation’  did not  simply 

displace  ‘colony’  in  an  interregnum that  the  postcolonial  has  now recognized  and 

revised. 

(Besner 2003: 45)

Ao  chamar  a  atenção  para  as  complexidades  e  contradições  da  história  do 

Canadá, Besner enfatiza como as noções de tempo e espaço são fundamentais para a 

problematização do país. Na identidade do Canadá enquanto nação pós-colonial existe, 

estre  as  posições  de  colónia  e  nação,  um  percurso  cuja  análise  tem  de  ser  feita 

ultrapassando  a  falácia  da  teoria  pós-colonial  que  cria,  recorrentemente,  lapsos 

temporais na história. De outra maneira, facilmente ocorre-se no erro de atribuir – neste 

caso  ao  Canadá  –  de  forma  inequívoca  a  condição  de  total  independência  (e, 

consequentemente,  estatuto  “pós-colonial”):  noções  que  acarretam  consigo 

problemáticas complexas; tal como sublinha Besner: 

(...) the term [postcolonial] can carry with it tendencies to only one reading of literary 

and cultural history, subsuming various crucially different and conflicting elements in 

Canadian writing and Canadian cultural history under a wide but not very waterproof 

umbrella.

(Besner 2003: 48) 

Outra questão que não pode ser descurada à luz da crítica pós-colonial sobre o 

Canadá é a da isenção de culpa perante o seu passado. Mais uma vez, indo ao encontro 

dos dois pontos de vista que ligam, no nosso estudo, a história do real com a história da 

ficção,  o passado está sempre e para sempre ligado ao presente. Neste sentido,  uma 
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outra  crítica  da  teoria  pós-colonial  canadiana,  Devereux,  adianta  uma  posição  que 

julgamos ser de especial importância no contexto desta dissertação: “It is evident that 

Canada, like other settler nations, has begun (...) to address the problem of its history 

and of how ‘the past’ continues to affect ‘the present’” (Devereux 2003: 179).

No caso do Canadá, no que diz respeito à noção de culpa e presença de violações 

que  vêm  reforçar  a  influência  do  passado  no  presente,  enumeramos  alguns  desses 

episódios: “(...)  long history of assimilative practices  with regard to First  Nations—

[amendment] remains, at least in 2001, incomplete, as does the recognition of a range of 

national  acts  of  exclusion  and  protectionism  (…);”  “(...)  internment  of  Japanese-

Canadians during and after the 2nd World War and of the wrongful sexual sterilization 

of  people  considered  to  me  ‘mentally  deficient’  in  Alberta  and  British  Columbia 

between  the  1920s  and  the  1970s  (…);”  “(...)  head  taxes  imposed  on  Chinese 

immigrants  in  1885,  1900  and  1903  (…);”  “(...)  the  bulldozing  of  the  African 

community of Africville in Nova Scotia (…);” “(...) the disfranchisement and in some 

cases internment of ‘enemy aliens’ in the early 20th century (…);” “(...) anti-semitism 

and (...) implementation in a range of exclusionary policies – of, in effect, many of the 

undertakings of the past century and a half that can be seen to be directed toward the 

construction of Canada as a ‘white dominion.’” (Devereux 2003: 179).

A  interligação  das  várias  interpretações  que  a  teoria  pós-colonial  levanta  é 

relevante para o nosso estudo na medida em que proporciona uma leitura de Cat’s Eye –  

nomeadamente  em  relação  ao  percurso  de  vida  de  Elaine  –  análoga  aos  binómios 

colónia/colonizador (na história), e vítima/opressor (na ficção).

Tal  como  referimos  anteriormente,  apesar  desta  ser  uma  tese  dedicada  aos 

estudos literários e não à historiografia, não deixa de ser relevante elaborar uma síntese 

do  ainda  recente  passado  do  Canadá.  Assim,  são  considerados  cinco  períodos  que 
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atravessam a  história  deste  país.  O primeiro  remete-nos  para  a  era  das  civilizações 

aborígenes  no continente,  culminando  com a  chegada de John Cabot,  após  1447,  o 

negócio das pescas transatlânticas, bem como da crescente indústria da troca de pele.

O  segundo  diz  respeito  a  questões  geográficas  intrinsicamente  ligadas  à 

colonização europeia: a formação e colonização da Nova França (por Jacques Cartier); 

Samuel de Champlain estabelece-se no território com mais seis famílias, na zona que 

viria  a  ser  o  actual  Québec.  As  disputas  pelo  território  Canadiano  por  parte  de 

Inglaterra, França e ainda da aréa Norte-Americana pertencente ao Império Britânico 

(mais tarde EUA), culminaram com a Guerra dos Sete Anos (1756-63).

  Finalmente,  deu-se  a  conquista  do  Québec  pelo  governo  Britânico,  com a 

Proclamação Real em 1763. Com os novos actos de 1774 naquela zona, que vieram 

reinstituir e permitir a lei e a língua francesas;14 foi, também, consentido aos Católicos 

fazerem parte do serviço nacional.15 

Também importante na história do Canadá foi o grande número de “Loyalists” 

(colonos na América do Norte que,  durante a Revolução Americana,  se mantiveram 

apegados à coroa Britânica e ao Império).  Após ver a sua causa perdida, este grupo 

situou-se noutras zonas do Império – dentro do território do Reino Unido ou noutras 

zonas da América do Norte Britânica, sobretudo nas áreas a este de Ontário e em New 

Brunswick (zona do Canadá onde ainda hoje em dia podemos encontrar o maior número 

de cidadãos fieis à figura da rainha). O início da industrialização no Canadá deu-se, já 

mais  tarde,  com a chegada de refugiados da Guerra Civil  americana,  bem como de 

14 Muito  embora  o  Francês  só  se  tenha  tornado  língua  oficial  do  Canadá  em  1867,  através  do 
“Constitution Act.” Esta lei veio garantir tanto ao Inglês como ao Francês permissão para serem usados 
no Parlamento, imprensa, e tribunais; veio também assegurar que todas as leis decretadas pelo Parlamento 
fossem, doravante, ordenadas em ambas as línguas.
15 Fazemos aqui remissão para a importância do pensamento religioso na formatação de uma estrutura 
social, tal como Atwood sublinha em Survival: “Calvinism gives rise to the ‘I am doomed’ attitude, which 
fits into the Colonial ‘I am powerless’ one.” (Atwood 2004: 239).
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populações  desprotegidas  devido  à  Revolução  Industrial  em Inglaterra.  Estes  novos 

cidadãos vieram estabelecer-se sobretudo nas zonas de New Brunswick e Nova Scotia.

Um quinto período na história do Canadá pode ser balizado entre o início e o 

final  do  século  XX e  dividido  em três  eras  distintas:  a  primeira,  dentro  da  grande 

depressão,  passando  pelas  duas  guerras  mundiais  que  vieram,  consequentemente, 

quebrar o elo pós-colonial que o Canadá mantinha com o Império Britânico; a segunda, 

com a Guerra Fria e a valorização do capital americano sobre o britânico; a terceira, 

com vários momentos pontuais, ainda que essenciais,  tais como a eleição do partido 

separatista  Parti Quebecois para o governo do Québec, pela primeira vez em 1976; as 

lutas aborígenes contra o estado repressor e a destruição do meio ambiente; a importante 

lei  multicultural  (“Multiculturalism Act”) proposta por Pierre Trudeau em 1987, que 

trouxe  consigo  a  adopção  de  uma  identidade  multicultural  no  Canadá;16 por  fim,  e 

apenas mencionando alguns destes eventos, o importante acordo de comércio livre com 

16 Embora não extensamente teorizado neste estudo, a problematização do multiculturalismo no Canadá é 
central  para a compreensão deste país.  No que diz respeito ao “Multiculturalism Act,”  um dos mais  
importantes momentos da história do Candá, achamos relevante salientar que:

Although the Multiculturalism Act was not passed until 1987, three years  after  Trudeau had 
resigned  as  Prime  Minister  and  retired  from  public  office,  his  time  as  Prime  Minister  is  
responsible  for  the  gradual  redirection  of  Canada  towards  a  public  policy  that  encouraged 
Canadians to be loyal citizens to Canada while celebrating their cultural heritage from wherever 
in the world they or their ancestors came. This was seen as one way for Trudeau to oppose the  
demands  of  Québecois  who  thought  of  Canada  as  bi-cultural  (English  and  French).  A 
multicultural Canada could better represent the large percentage of Canadians who identified 
themselves  as  having several  ethnic  and cultural  backgrounds  in  their  families.  Still,  during 
Trudeau’s time as Prime Minister, this initiative was not given funding at the higher levels it  
would  receive  in  the  late  1980s.”  (www.canadianstudies.ca/NewJapan/trudeau.html,  Agosto 
2010).

Ainda acerca deste tópico, Elsepth Cameron adianta:
How can a strong sense of ‘Nationalism’ coexist with a strong sense of ‘Internationalism’? And 
how  can  ‘Regionalism’  find  a  place  next  either?  This  paradox,  too,  betrays  a  Canadian 
characteristic. Many have observed that there never was, and certainly currently is, no one way 
of being Canadian. As the popular joke goes, it is possible to say ‘as American as apple pie,’ but  
there is no Canadian equivalent. We can say only the tentative and self-deprecating ‘as Canadian 
as might be expected under the circumstances.’ These readings and my categories intentionally 
suggest that Canadians are comfortable in what might be called an ideological limbo. Holding in 
suspension two or more mutually exclusive sets of values and finding irony or wry humour in 
the situation is a confusing, but characteristic, Canadian stance. (Cameron 1997: 8).
Já Chelva Kanaganayakam escreve no ensaio intitulado “Cool Dots and a Hybrid Scarborough: 

Multiculturalismo  as  Canadian  Myth:”  “That  Canada  is  multicultural  is,  for  the  most  part,  obvious 
enough.  But  whether  multiculturalism—which  implies  many  laudatory  things  –  bridges  the  hiatus 
between nationality and citizenship is less clear.” (Kanaganayakam: 2003: 147).

31



os EUA em 1989. Entre estes vários acontecimentos, é de salientar a data de 1982, ano 

em que foi decretado, pelo Parlamento do Reino Unido, o “Canada Act:” momento em 

que cessam virtualmente todos os laços constitucionais e legislativos ainda existentes 

entre o Canadá e o Reino Unido. A lei  foi  assinada pela Rainha Elizabeth II,  ainda 

enquanto Rainha do Canadá, em Abril desse mesmo ano na capítal do país, Ottawa. 

Todavia, os poderes constitucionais da Rainha sobre o Canadá não foram afectados, já 

que esta continua a ser, até aos dias de hoje, a primeira figura de Estado (os seus papéis 

são, contudo, distintos daqueles que exerce no Reino Unido e em qualquer outro país do 

“Commonwealth,”  sendo  que  o  Canadá  possui  total  soberania  enquanto  nação 

independente).

Apesar da sua história tumultuosa, o Canadá conseguiu alcançar várias posições 

de sucesso no que diz respeito a questões de comunidade, cidadania, supremacia, entre 

outras. No entanto, tal como é dito na introdução a  Canadian Cultural Studies, nem 

tudo foi, ou é, totalmente claro no seio da nação canadiana: 

Nationhood thus brings together the social relations of race, class, gender, and sexuality 

into their characteristic patterns of conflict. From a distance, Canada may seem to offer 

a peaceful model of a liberal democratic state, but is actually riven with divisions: the  

linguistic and cultural divide between French and English, between these postcolonial 

“nations” and the ones they colonized (…), and between strong regional identities (…), 

all  complicated further by gendered class conflict  – inevitable in a capital-intensive 

resource economy. 

(et al. 2009: 8)

Também Margaret Atwood faz referência,  em  Survival,  à questão do Canadá 

enquanto nação vulnerável na sombra no Império Britânico, espelhando-a no modelo 

literário deste país. Nesse sentido, Atwood constata como o mais importante não são os 

temas mas sim o modo como estes são tratados no romance e, consequentemente,  o 

efeito que isso tem sobre o enredo e estrutura do mesmo:
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Canadian  literature  does  not  exclude  the  universals,  it  just  handles  them  in  a 

characteristic way.  It’s  not  necessarily the  “subject  matter”  (…) that  constitutes the 

Canadian signature, but the attitude to that subject matter, and through the attitudes the 

kinds of images and the outcomes of stories 

(Atwood 2004: 281)

Esta atitude, a de vítima ou pessoa vulnerável, é, segundo Atwood em Survival, 

aquela que a autora advoga como a recorrente nas temáticas  canadianas;  aquilo que 

Atwood  defende  é  a  forma  como,  da  mesma  maneira  que  um país  não  tem de  se 

subjugar ao domínio do seu ex-colonizador, também um escritor e/ou leitor não tem de 

se submeter a uma tradição tout court (seja esta a tradição canónica literária inglesa ou 

uma possível tradição literária canadiana).  O sujeito que escreve ou lê é sempre um 

agente  activo  perante  o texto,  estando por  isso livre  para o explorar  e  modificar  e, 

consequentemente, alterar aqueles que são os modelos vigentes. 

Na  obra  referida,  Survival,  Atwood  delineia  quatro  posições  de  vítima:  a 

primeira, “Position One,” em que a vítima nega o seu papel e relega-o para outra pessoa 

que esteja na mesma posição que ele 

The position is usually taken by those in a Victim group who are a little better off than 

the others in that group. They are afraid to recognize they are victims for fear of losing 

the  privileges  they  possess,  and  they  are  forced  to  account  somehow  for  the 

disadvantages suffered by the rest of the people in the group by disparaging them.

(Atwood 2004: 46) 

Na  segunda  posição,  “Position  Two,”  o  indivíduo  relega  as  suas 

responsabilidades para uma força ou entidade maior e mais poderosa que si: “In any 

case, since it is the fault of this large thing and not your own fault, you can neither be 

blamed for your position nor be expected to do anything about it.” (Atwood 2004: 47). 
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A terceira posição, “Position Three,” demarca já uma mudança de pensamento e 

atitude,  na  medida  em que  o  indivíduo  recusa  a  postura  de  vítima.  Como  Atwood 

sublinha, trata-se de uma posição activa e não passiva, ao contrário das anteriores: “The 

basic game in Position Three is repudiating the Victim role.” (Atwood 2004: 49).

Por fim, a Quarta e última posição é aquela onde, na realidade, nem é admitido o 

papel de vítima – ao invés, o indivíduo, que recusa o papel de vítima, canaliza a sua 

energia para o acto criativo:

Energy is no longer being suppressed (…) or used up for displacement of the cause, or 

for passing your victimization along to others (…).  And you are able to accept your 

own experience for what it is, rather than having to distort it to make it correspond with 

others’ versions of it (particularly those of your oppressors).

(Atwood 2004: 49)

Para  justificar  a  presença  predominante  das  vítimas  na  literatura  canadina, 

Atwood afirma que:

It’s  a model  about  Victims  for  the simple  reason that  I  found a superabundance of  

victims in Canadian literature. (…) stick a pin in Canadian literature at random, and 

nine times out of ten you’ll hit a victim. My model, then, is a product of my Canadian 

literary experiences, not a Procrustean bed dreamed up in advance on which Canlit is  

about to be stretched.

(Atwood 2004: 50)

A quarta posição definida por Atwood em Survival, está relacionada com a obra 

em análise,  Cat’s Eye, e pode constituir um dos modos de interpretação do romance. 

Dentro  do  enquadramento  proposto  por  Atwood,  a  questão  crucial  do  romance 

apresenta-se  como  a  do  poder:  será  que  este  transita  para  as  mãos  do  indivíduo 

(passando, assim, a ter uma existência concreta e não abstracta) ainda que esse mesmo 
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indivíduo se encontre  numa posição de vítima ou de vulnerabilidade?  Se assim for, 

cabe-lhe a si decidir o rumo da sua própria vida com as opções que tem ao seu dispor: 

atitude activa por oposição a outra passiva. Parece-nos ser este o percurso que, tal como 

veremos adiante, Elaine escolhe para si, dando uso à criação artística que possibilita um 

percurso activo.

Imagine a Picture of a landscape in which everything is dark grey – sky, lake, shore – 

except for a few points of light – a red flower, or a small fire, or a human figure. (…) 

You can look at this picture with two attitudes. You can decide that the grey landscape 

is  so  large  and  overpowering  that  the  points  of  light  are  totally  dominated  by  it, 

rendered  insignificant.  Or  you  can  see  the  points  of  light  in  contrast  to  their 

surroundings: their dark background sets them off and gives them meaning in a way 

that a bright one would not. 

(Atwood 2004: 291)

No seguimento da análise feita  a partir  tanto da história do Canadá como da 

literatura canadiana assim interpretada por Margaret Atwood, colocamos outra questão 

como ponte para o último cápitulo deste estudo: o que acontece quando a paisagem 

cinzenta  que  Atwood descreve  se  torna  demasiado  poderosa  e  controladora?  Como 

encontrar, nesse caso, os pontos de luz que, na pintura, se distinguem do fundo escuro? 

Em Cat’s Eye, Elaine é metaforicamente dominada pela escuridão que serve de cenário 

à  sua  vida;  cabe-nos  analisar  seguidamente  de  que  forma  é  que  a  protagonista  do 

romance continua a viver na (e através da) dor da infância, e, por outro lado, mostrar 

como é que Elaine consegue descobrir os seus próprios pontos de luz.
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PARTE 3

CAT’S EYE
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There is never only one, of anyone.
(CE: 6)

Ao longo da dissertação viemos a fazer referência ao facto de Cat’s Eye ser uma 

narrativa temporalmente fracturada, contada sempre na primeira pessoa do presente do 

indicativo. Na terceira e quarta partes desta dissertação dedicar-nos-emos sobretudo a 

tecer uma leitura crítica do romance, sendo que, para isso, é importante relevar a sua 

estrutura. Neste sentido, remetemos novamente para o  Dicionário de Narratologia  de 

Carlos Reis, de forma a estruturar uma segunda ideia fundamental para este estudo: a da 

voz narrativa.17 Reis define, em termos formais, o narrador autodiegético da seguinte 

maneira:

A  expressão  narrador  autodiegético  (...)  designa  a  entidade  responsável  por  uma 

situação ou atitude narrativa específica: aquela em que o narrador da história relata as 

suas  próprias  experiências  como personagem central  desta  história.  Uma  tal  atitude 

narrativa (...) arrasta importantes consequências semânticas e pragmáticas, decorrentes 

do modo como o narrador autodiegético estrutura a perspectiva narrativa, organiza o 

tempo, manipula diversos tipos de distância, etc.

(...) Mais importantes do que as incidências gramaticais são as que respeitam a 

organização do tempo. (...) A fractura entre o eu da história e o eu da narração (...) pode  

ser mais ou menos profunda; assim, um sujeito cindido centra nessa fractura o interesse 

de um relato não raro dotado de ressonâncias autobiográficas (...).

(Reis 1987: 252)

Esta descrição vai ao encontro da posição de Elaine Risley em Cat’s Eye, já que 

é a protagonista a única “entidade” no romance capaz de controlar e até manipular a 

fracturação existente entre “o eu da história e o eu da narração.” Por outro lado, os 

movimentos espácio-temporais fracturados da narrativa de Cat’s Eye, tal como nos são 

apresentados no romance, podem, numa primeira leitura, não deixar uma margem muito 

17 Consideramos a primeira, a questão do tempo, o outro tópico fundamental do nosso estudo; cf. Parte 1. 
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clara para a total compreensão da personalidade de Elaine; contudo, grande parte das 

complexidades,  anseios,  desejos,  medos  e  ambições  desta  personagem  são-nos 

transmitidos através da sua relação com as restantes personagens. Cabe-nos agora, a 

partir de uma leitura mais detalhada de Cat’s Eye, esclarecer se de facto é pretendido no 

romance o alcance de uma total compreensão de Elaine; iremos também estudar a forma 

como a protagonista se vai desenvolvendo perante si própria e as restantes personagens.

3.1. JOGOS DE PODER DO OUTRO / VULNERABILIDADE DO EU

Little girls are cute and small only to adults. To one another they are not cute. They are life-
sized. (CE: 140)

Em Cat’s Eye os episódios narrados da vida de Elaine são fulcrais e constituem 

parte central da estrutura do romance, sendo que grande parte do tempo da narrativa é 

dedicado ao tempo narrado. Tal como referimos anteriormente, o início de  Cat’s Eye 

remete-nos para um episódio passado na adolescência de Elaine, todavia rapidamente 

somos transportados para anos anteriores, onde a narradora inicía a descrição da sua 

infância previamente a chegar a Toronto. 

Antes de remeter o leitor para a sua infância, Elaine controla a narrativa ao fazer 

um curto resumo da sua vida, no qual só no fim somos confrontados com a importância 

que a sua meninice imprime na sua personalidade. A narrativa de Elaine começa quase 

imediatamente com uma referência a Toronto:

This is the middle of my life. (…) I’m supposed to be a person of substance.

But since coming back here I don’t feel weightier. I feel lighter (…).

With  all  this  lightness  I  do  not  rise,  I  descend.  Or  rather  I  am  dragged 

downwards, into the layers of this place as into liquefied mud.
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The fact is that I hate this city.  I’ve hated it so long I can hardly remember 

feeling any other way about it. Once it was fashionable to say how dull it was. First  

prize  a  week  in  Toronto,  second  prize  two  weeks  in  Toronto,  Toronto  the  Good, 

Toronto the Blue, where you couldn’t get wine on Sundays. Everyone who lived here 

said  those  things:  provincial,  self-satisfied,  boring.  If  you  said  that,  it  showed  you  

recognized those qualities but did not partake of them yourself.

Now you’re  supposed to  say how much  it’s  changed.  World-class  city  is  a 

phrase  they  use  in  magazines  these  days  (…)  New York  without  the  garbage  and 

muggings, it’s supposed to be.

I’ve never believed either version, the dull, the world-class. Toronto was never 

dull, for me. Dull isn’t a word you’d use to describe such misery, and enchantment.

In my dreams of this city I am always lost.

(CE: 13—14)

Imediatamente nesta passagem o leitor é confrontado com a dualidade presente 

em Elaine,  transmitidas  através  dos  adjectivos  que  ela  usa  para  descrever  Toronto: 

“misery” e “enchantment.” A protagonista continua, em primeira voz, a descrever-se:

Apart from all this, I do of course have a real life. I sometimes have trouble believing in 

it, because it doesn’t seem like the kind of life I could ever get away with, or deserve. 

This goes along with another belief of mine:  that everyone else my age is an adult, 

whereas I am merely in disguise.

I live in a house, with window curtains and a lawn, in British Columbia, which 

is as far away from Toronto as I could get without drowning. (…)

I have a husband, not my first, whose name is Ben. He is not any sort of an  

artist, for which I am thankful. (…)

I also have two daughters, by now grown up. Their names are Sarah and Anne, 

good sensible names. One of them is almost a doctor, the other an accountant. These are 

sensible choices. I am a believer in sensible choices, so different from many of my own. 

Also in sensible names for children, because look what happened to Cordelia.

Alongside my real life I have a career, which may not qualify as exactly real. I 

am a painter. (…) It’s an unlikely thing for me to have become; on some days it still 

makes me cringe.  Respectable people do not become painters (…).  The word  artist  

embarrasses  me;  I  prefer  painter,  because it’s  more  like  a  valid  job.  An artist  is  a 

tawdry, lazy sort of thing to be, as most people in this country will tell you. If you say 
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you are a painter, you will be looked at strangely. Unless you paint wildlife, or make a 

lot of money at it, of course. But I only make enough to generate envy among other 

painters, not enough so I can tell everyone else to stuff it.

(…)

My career is why I’m here (…). I’m having a retrospective, my first.  (…) I 

ought  to  be  pleased  by  this  retrospective,  but  my  feelings  are  mixed;  I  don’t  like 

admitting I’m old enough and established enough to have such a thing,  even at  an 

alternative gallery run by a bunch of women. I find it improbable, and ominous: first the 

retrospective, then the morgue. But also I’m cheesed off because the Art Gallery of 

Ontario wouldn’t do it. Their bias is towards dead, foreign men.

(CE: 14—16)

Apesar de confrontado com o desagrado por Toronto, pela atitude âmbigua com 

que encara a sua profissão e até pela referência a Cordelia, o leitor ainda não sabe, neste 

momento, as motivações das descrições de Elaine. Em breve saberá que Cordelia é uma 

das três amigas – Carol, Grace e Cordelia – que Elaine encontra quando entra na escola, 

aos  oito  anos.  Até  então  Elaine  nunca  tinha  frequentado  uma  escola  de  um modo 

contínuo. A sua vida era nómada, viajando pelas zonas rurais do Canadá (sobretudo no 

norte do país), acompanhada pelos pais (o pai um entomologista) e irmão mais velho.

Until we moved to Toronto I was happy.

Before that we didn’t really live anywhere; or we lived so many places 

it was hard to remember them. We spent a lot of the time driving, in our low-

slung, boat-sized Studebaker, over back roads or along two-lane highways up 

north,  curving past  lake after  lake,  hill  after hill,  with the white lines going 

down the middle of the road and the telephone poles along the sides (…).

I  sit  by myself  in  the  back of  the  car,  among the suitcases  and the 

cardboard boxes of food and the coats, and the gassy, dry-cleaning smell of the 

car upholstery. My brother Stephen sits in the front seat (…).

(…) From my cramped vantage point in the back I have a good view of 

my family’s ears. My father’s, which stick out from under the brim of the old 

felt hat he wears to keep twigs and tree sap and caterpillars out of his hair, are 

large and soft-looking, with long lobes; they’re like the ears of gnomes, or those 
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of the flesh-coloured, dog-like minor characters in Mickey Mouse comic books. 

My mother wears her hair pinned back at the sides with bobby-pins, so her ears 

are visible from the back. They’re narrow, with fragile upper edges, like the 

handles of china cups, although she herself is not fragile. My brother’s ears are 

round,  like  dried apricots,  or  like  the  ears  of  the  green-tinged,  oval-headed 

aliens from outer space he draws with his coloured pencils.

(CE: 23—24)

 O universo infantil de Elaine fora, até à sua chegada a Toronto, preenchido por 

brincadeiras imaginadas num cenário em que a natureza era, invariavelmente, o pano de 

fundo, e a sua visão do mundo era fortemente influenciada pela do seu irmão mais 

velho.  Todos estes factores fizeram com que a chegada da família Risley a Toronto 

fosse marcada pela estranheza de quem ocupa um lugar que não é o seu e que lhes é, ao 

mesmo tempo, muito pouco familiar.

Our parents say we’re going to our new house. This time the house will be really ours, 

not rented. It’s in a city called Toronto. This name means nothing to me. I think about 

the house in my school reader, white,  with a picket fence and a lawn, and window 

curtains. (…). By the time we arrive at the house it’s late afternoon. At first I think there 

must be some mistake (…). The house is hardly on a street at all, more like a field. It’s 

square-shaped, a bungalow, built  of yellow brick and surrounded by raw mud. (…). 

Inside, things are even more daunting. (…) In his spare time our father hammers away 

at the interior of the house (…). The house begins to look more like a house. But this 

takes a lot longer than I would like: we are a far cry from picket fences and white 

curtains, here in our lagoon of postwar mud. 

(CE: 35 – 37)

Esta estranheza e falta de pertença são sentidas tanto por parte da família de 

Elaine como por parte dos vizinhos. Numa época em que as aparências exteriores eram 

tão  marcadamente  julgadas  pelo  “outro”  como  juízos  de  valor  (situamo-nos 

temporalmente,  aqui,  no  período  pós  Segunda  Guerra  Mundial),  a  casa  dos  Risley 

destacava-se pela negativa – pela sua descontextualização perante um bairro tipicamente 
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canadiano,  as  roupas  casuais  e  descontraídas  dos  pais  de  Elaine  eram  motivo  de 

conversa na vizinhança – bem como os seus hábitos e comportamentos aparentemente 

desviantes, deslocados daquela que era a norma.

No entanto, tal como acontecera com os colonos que chegaram a novas terras e 

imediatamente estranharam quem lá habitava (e não será coincidência o facto da terceira 

parte do livro, aquela em que Elaine ingressa na sua primeira escola, chamar-se “Empire 

Bloomers”),  é  também  importante  sublinhar  que  esta  estranheza  faz  parte  de  um 

movimento circular entre o estranho e quem o percebe como tal.

Carol  tells  everyone  at  school  that  our  family  sleeps  on  the  floor.  She  gives  the 

impression that we do this on purpose, because we’re from outside the city; that it’s a  

belief of ours. (…). She puts it around that I don’t know what church I go to, and that 

we  eat  off  a  card-table.  She  doesn’t  repeat  these  items  with  scorn,  but  as  exotic 

specialties. (…) she wants herself to be marvelled at, for revealing such wonders. It’s as 

if she’s reporting on the antics of some primitive tribe: true, but incredible. 

(CE: 57)

O primeiro grande impacto na vida de Elaine dá-se precisamente no momento 

em que ela é confrontada com esta nova realidade, aquando da sua ida para Toronto. A 

brusca mudança que Elaine experiencía ao chegar a Toronto e ao ingressar na escola, 

aos oito anos de idade, cria na protagonista um abrupto choque que faz com que ela se 

interrogue pela primeira vez quem é ou, por outras palavras, obriga Elaine a repensar-se 

a si própria.

Embora  a  “Queen  Mary  Public  School”  seja  uma  escola  mista,  existe  uma 

aparente subtil separação entre rapazes e raparigas – algo que Elaine não entende e para 

o qual não está preparada. Tendo vivido toda a sua vida ao lado do irmão, o mundo de 

Elaine é sobretudo masculino,  sendo, para ela, a realidade e as subtilezas do mundo 

feminino completamente desconhecidas.
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At the back are  two grandiose entranceways  with carvings around them and ornate  

insets above the doors, inscribed in curvy, solemn lettering:  GIRLS and BOYS. When the 

teacher in the yard rings her brass handbell we have to line up in twos by classrooms, 

girls in one line, boys in another, and file into our separate doors. The girls hold hands; 

the boys don’t. If you go the wrong door you get the strap, or so everyone says.

I am very curious about the BOYS door. How is going in through a door different 

if you’re a boy? (…) My brother says there’s nothing special about the stairs inside, 

they’re plain ordinary stairs. The boys don’t have a separate classroom, they’re in with 

us. They go in the BOYS door and end up in the same place we do. (…)

Just as there are separate doors for boys and girls, there are also separate parts 

of the schoolyard. 

(CE: 52 – 53)

É este afastamento do mundo masculino e consecutiva ligação (obrigatória em 

vários sentidos, já que Elaine deve, inevitavelmente, confrontar-se com a sua própria 

feminilidade)  com  o  feminino,  a  primeira  grande  dificuldade  que  Elaine  tem  de 

enfrentar na sua vida. Quase como que atirada para o meio de uma arena onde terá de 

lutar  para singrar  naquele  jogo de socialização,  é  precisamente  nesse momento  que 

Elaine conhece Carol, Grace e Cordelia, as três amigas que vão ganhar controlo sobre 

ela.

So I am left to the girls, real girls at last, in the flesh. But I’m not used to girls, or 

familiar with their customs. I feel awkward around them, I don’t know what to say. I 

know the unspoken rules of boys, but with girls I sense that I am always on the verge of 

some unforeseen, calamitous blunder. 

(CE: 54 – 55)

A partir do momento em que as três meninas entram no mundo de Elaine, a sua 

vida vai passar a ser uma constante luta de poder; embora este seja um tema recorrente 
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nas obras de Atwood,18 a forma como aqui é tratado é inédita, ao ser visto através dos 

olhos de uma criança de oito anos.

Por ter vivido toda a sua vida num outro contexto social – o da família nuclear, 

insulada de um espaço social alargado – Elaine não possui as armas que a poderiam 

proteger  dos  ataques  perpetuados  por  Carol,  Grace  e  Cordelia;  ao  invés,  a  jovem 

protagonista deixa-se entregar aos jogos manipulativos das suas colegas que vêem nela 

um alvo fácil para controlar à sua livre vontade.

É a psique ainda infantil de Elaine, mas sobretudo o seu passado, que não lhe 

permitem compreender o tipo de controlo a que ela está a ser sujeita, e assim o leitor 

observa de uma forma impotente todos os jogos cruéis nos quais Elaine se vê envolvida. 

Estranha  ao  mundo  das  relações  femininas  e  com  medo  das  ameaças  de  que  é 

constantemente  alvo  por  parte  das  três  colegas,  Elaine  opta  pela  submissão  e  pelo 

silêncio, não compreendendo nunca a razão por detrás dos comportamentos de Carol, 

Grace e Cordelia. Tal como Hilde Staels sublinha no ensaio “Metaphor and Mind-Style 

in  Margaret Atwood’s  Cat’s Eye:” “Elaine suffers feelings  of guilt  and humiliation, 

because she believes in her own abnormality. She feels unable to stand up to her friends 

in whose eyes she knows herself to be wrong, awkward, weak and helpless.”  (Staels 

1992:  94).  Mais à frente  Staels  comenta  o impacto destes sentimentos  no futuro de 

Elaine:

Elaine’s experience of having been subjected to mind games for several years results in 

a lifelong insecurity about her identity. The adult protagonist, who reveals herself as a 

hypersensitive, tormented individual, accuses Cordelia of making her believe that she 

18 “Power is our environment. We live surrounded by it: it pervades everything we are and do, invisible  
and soundless, like air (…) We would all like to have a private life that is sealed off from the public life  
and different from it, where there are no rulers and no ruled, no hierarchies, no politicians, only equals, 
free people. But because any culture is a closed system and our culture is one based and fed on power this  
is impossible, or at least very difficult (…). So many of the things we do in what we sadly think of as our 
personal lives are simply duplications of the external world of power games, power struggles.  (Atwood, 
Margaret. “Notes on Power Politics,” Acta Victoriana  97.2, 1973: 7).
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was nothing, of being at the root of a sense of social inadequacy, and awkwardness that 

she has never managed to overcome. The small,  mean voice of a nine-year-old girl 

remains  embedded  in  Elaine’s  mind,  the  voice  of  a  demonic  accuser,  an  accusing 

memory, a tyrannical judge. 

(Staels 1994: 95)

O berlinde (“cat’s eye”) que Elaine leva sempre consigo, tal como um talismã, 

representa  uma  forma  dela  se  proteger  simbolicamente  das  manipulações  a  que  é 

submetida pelas três colegas, “A seeing eye enclosed in glass, it symbolizes a private 

mental  space placing her beyond the reach of her (tor)mentors.”  (Chakravarty 2000: 

111). O berlinde representa o espaço privado de Elaine que, tal como veremos mais à 

frente, será o lugar de expansão da criatividade artística da protagonista.

O abismo no qual Elaine se vai afundando ao longo dos anos, no qual a relação 

com as três amigas de infância, Carol, Grace e Cordelia progride, coincide ao mesmo 

tempo  com  a  forma  progressiva  através  da  qual  a  protagonista  de  Cat’s  Eye  vai 

perdendo a sua autonomia. Este desenrolar de jogos de poder culmina com o episódio 

em  que,  forçada  a  descer  um  desfiladeiro  em  pleno  rigoroso  inverno  canadiano  e 

abandonada pelas outras três meninas, Elaine acaba por quase morer por hipotermina. 

Cordelia reaches out and pulls off my knitted hat. She marches the rest of the way down 

the hill and onto the bridge and hesitates for a moment. Then she walks over to the  

railing and throws my hat down into the ravine. Then the white oval of her face turns up 

towards me. ‘Come here,’ she says. (...)

‘There’s your  stupid hat,’ says  Cordelia;  and there it  is,  far  down, still  blue 

against the white snow, even in the dimming light. ‘Why don’t you go down and get it?’

I look at her. She wants me to go down into the ravine where the bad men are,  

where we’re never supposed to go. It occurs to me that I may not. What will she do  

then?
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I can see this idea gathering in Cordelia as well. Maybe she’s gone too far, hit, 

finally, some core of resistance in me. If I refuse to do what she says this time, who  

knows where my defiance will end?

‘Go on then,’ she says, more gently, as if she’s encouraging me, not ordering. 

‘Then you’ll be forgiven.’

(CE: 220—221)

O início do episódio deixa o leitor na expectativa de que Elaine vai, finalmente, 

tomar controlo da situação. A protagonista diz-nos que, por momentos, esta ideia passa-

lhe  pela  cabeça,  e  a  forma  como  Cordelia  lida  com  a  situação  (pedindo  e  não 

ordenando) mostra como os subtis jogos de manipulação psicológica passam por uma 

insegurança de carácter que ambas personagens partilham.

(...) if I refuse to go, what will Cordelia do next? She might get angry, she might never 

speak to me again. She might push me off the bridge. She’s never done anything like 

that before, never hit  or pinched, but now that she’s thrown my hat over there’s no 

telling what she might do.

I walk along to the end of the bridge. ‘When you’ve got it, count to a hundred,’ 

says Cordelia. ‘Before coming up.’ She doesn’t sound angry any more. She sounds like 

someone giving instructions for a game.

I start down the steep hillside, holding onto branches and tree trunks. (…)

When I’m among the bare trees at the bottom I look up. The bridge railings are 

silhouetted against the sky. I can see the dark outlines of three heads, watching me. (...)

Cold shoots through me. My overshoes are filling, and the shoes inside them; 

water drenches my snowpants. (…) I clutch the hat and look up at the bridge. Nobody is 

there. They must have walked away, run away. That’s why the counting to a hundred: 

so they could run away. (...)

The water of the creek is cold and peaceful, it comes straight from the cemetery, 

from the graves and their bones. It’s water made from the dead people, dissolved and  

clear, and I am standing in it. If I don’t move soon I will be frozen in the creek. I will be 

a dead person, peaceful and clear, like them. (...)

I hear someone talking to me.  It’s  like a voice calling,  only very soft,  as if 

muffled. I’m not sure I’ve heard it at all. I open my eyes with an effort. The person who 

was standing on the bridge is  moving through the railing,  or  melting into it.  It’s  a 
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woman,  I  can see the long skirt  now, or is  it  a  long cloak? She isn’t  falling,  she’s 

coming down towards me as if walking, but there’s nothing for her to walk on. I don’t  

have the energy to be frightened. (...) I would like to be able to walk on air like that.

Now she’s quite close. (...) She holds out her arms to me and I feel a surge of  

happiness. Inside her half-open cloak there’s a glimpse of red. It’s her heart, I think. It  

must be her heart, on the outside of her body, glowing like neon, like a coal.

Then I can’t see her any more. But I feel her around me, not like arms but like a 

small wind of warmer air. She’s telling me something.

You can go home now, she says. It will be all right. Go home.19 

(CE: 222—224)

Este é  o  momento  em que se opera na protogonista  uma dramática  reversão 

interna. Podemos considerar este espisódio como o momento na obra em que Elaine 

deixa de se encarar como uma vítima e ganha uma força interior que lhe permite seguir 

em frente: a revelação na vida da protagonista, tal como Chakravarty sublinha:

An unspoken limit has been crossed; having survived it, Elaine now discovers her own 

power, far exceeding Cordelia’s. Victimizers, she realizes, depend on their self-esteem 

upon their victims. This knowledge gives her strength to turn her back upon her friends 

and walk away (…). 

(Chakravarty 2000: 112)

O que vimos até aqui é que – resumindo e regressando aos diferentes níveis de 

interpretação que  Cat’s Eye  oferece – podemos, numa primeira leitura, notar como a 

protagonista  nunca  consegue  ultrapassar  completamente  os  traumas  de  infância  e 

mostra, ao longo do percurso de vida, uma personalidade insegura e frágil. Enquanto 
19 No penúltimo capítulo de Cat’s Eye, quando Elaine adulta se confronta uma última vez com a imagem 
de  Cordelia  enquanto  sua  controladora,  são  estas  mesmas  palavras  que  a  protagonista  lhe  dirige 
mentalmente, num movimento interior de libertação psicológica:

I know she’s [Cordelia] looking at me, the lopsided mouth smiling a little, the face closed and 
defiant. There is the same shame, the sick feeling in my body, the same knowledge of my own 
wrongness, awkwardness, weakness; the same wish to be loved; the same loneliness; the same 
fear. But these are not my own emotions any more. They are Cordelia’s; as they always were.

I am the older one now, I’m the stronger. If she stays here any longer she will freeze to 
death; she will be left behind, in the wrong time. (…)

I reach out my arms to her, bend down, hands open to show I have no weapon. It’s all  
right, I say to her. You can go home now. (CE: 495—496).
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leitores,  temos  o conhecimento  desta  faceta  de Elaine  que,  ao  relacionar-se com as 

outras  personagens,  não  deixa  todavia  transparecer  as  suas  inseguranças  sociais  e 

emocionais.  Por  outro  lado,  tentaremos  mostrar  na  última  parte  desta  dissertação  a 

forma como ao se tornar pintora, Elaine teve e tem a capacidade de crescer, viver e ser 

criativa. As inseguranças e fragilidades embuidas na personalidade da protagonista são 

elementos que abrem feridas e magóas antigas mas que coexistem, ao mesmo termo, 

com a vitalidade e força criativas que Elaine também possui. É precisamente através da 

arte,  como  veremos  ao  analisar  o  percurso  de  vida  de  Elaine,  que  ela  consegue 

transformar e transfigurar a sua dor.

3.2. JOGOS DE PODER DO OUTRO / ARTE DO EU

Art has been accomplished, elsewhere. All that remains to be done with it is the memory-work.
(CE: 324)

Neste parte focar-nos-emos naquelas que consideramos ser as ideias centrais a 

esta análise de  Cat’s Eye: a importância fulcral dos quadros para o desenvolvimento 

interno de Elaine; a relação de Elaine perante si própria e outras personagens da obra 

(sobretudo as femininas); a complexidade do espaço temporal no qual a narrativa do 

romance  se  desenrola;  as  teorias  literárias  do  pós-modernismo  e  da  auto-biografia 

enquanto  modelos  de interpretação  de  Cat’s  Eye;  e,  por  fim,  a  conclusão  da nossa 

análise à identidade de Elaine, analogamente a duas outras personagens presentes na 

escrita de Margaret Atwood (respectivamente um poema e um conto).

Ao  longo  da  narrativa  de  Cat’s  Eye existem  vários  momentos  em  que  a 

personagem principal descreve detalhadamente aquilo que pinta nas suas obras. Para 

efeitos desta dissertação centrar-nos-emos apenas nos cinco quadros presentes na última 
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parte do livro – Unified Field Theory. Tal como veremos mais à frente, estas pinturas 

possuem um valor simbólico tanto no contexto da narrativa, como no que diz respeito à 

construção  identitária  de  Elaine  Risley.  Os  cinco  quadros  em  análise  intitulam-se: 

Picoseconds, Three Muses, One Wing, Cat’s Eye e Unified Field Theory20.

Para Elaine, pintar torna-se, a certa altura da sua vida, como um acto catártico 

que lhe permite uma transformação, a de “Victim Three” para a de “Victim Four.”21 Por 

outras palavras, existe no percurso de vida de Elaine um momento em que a sua atitude 

de  passividade  perante  os  eventos  que a  rodeiam (sobre os  quais  ela  não consegue 

exercer nenhum controlo) é por ela transformada activamente numa atitude de rejeição 

da  posição  de  vítima:  aquilo  que  neste  estudo  decidimos  mostrar  como  uma 

metamorfose da auto-destruição em criação.

Em Cat’s Eye, o primeiro episódio no qual a arte plástica transforma-se numa 

revelação, ocorre enquanto Elaine é ainda criança e frequentava a escola primária:

Today, says Miss Stuart, we are going to draw what we do after school. 

The others hunch over their desks. I know what they will draw: skipping ropes,  

jolly snowmen, listening to the radio, playing with a dog. I stare at my own paper,  

which remains blank. Finally I draw my bed, with myself  in it.  My bed has a dark 

wooden headboard with curlicues on it.  I  draw the window, the chest-of-drawers.  I 

colour in the night. My hand holding the black crayon presses down, harder and harder,  

until the picture is almost entirely black, until only a faint shadow of my bed and my  

head on the pillow remains to be seen.

I look at this picture with dismay.  It  isn’t what I meant  to draw. It’s unlike 

everyone else’s picture, it’s the wrong thing. Miss Stuart will be disappointed in me 

(...).

For  a  moment  she  says  nothing.  Then she  says,  not  harshly,  ‘Why is  your  

picture so darruk, my dear?’

‘Because it’s night,’ I say. This is an idiotic answer, I know that as soon as it’s 

out of my mouth. My voice is almost inaudible, even to me.

20 As citações completas que descrevem os quadros serão colocadas em anexo (pp. 103—107).
21 Cf. pp. 33—35.
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‘I see,’ she says.  She doesn’t say I’ve drawn the wrong thing, or that surely 

there’s something else I do after school besides going to bed. She touches me on the 

shoulder,  briefly,  before  continuing down the aisle.  Her  touch glows briefly,  like  a 

blown-out match. 

(CE: 192—193)

A  importância  dasta  passagem  releva  o  facto  de,  já  em  criança,  Elaine  ser 

incapaz  de  expressar  verbalmente  as  suas  fragilidades  emocionais,  medos  e 

inseguranças.  Num  simples  exercício  primário,  ao  deixar-se  levar  pela  vontade  de 

acentuar  o  negro  no  seu  desenho,  a  criança  dá  o  primeiro  passo  em  direcção  à 

descoberta da arte enquanto auto-expressão e espaço de catarse. Por outro lado, a esfera 

privada de Elaine aos oito anos de idade estava preenchida pelos lapsos existentes entre 

o pensamento interior (intensamente reflectido e cogitado, já que o espaço interior de 

Elaine é bastante rico e complexo), e a linguagem verbal (mais instintiva e instantânea). 

A dificuldade em lidar com as palavras vai acompanhar Elaine ao longo da sua vida e 

será analisada neste capítulo, mais à frente: “(...) a lot of my paintings then began in my 

confusion about words.” (CE: 315) 

É ao atravessar uma mudança drástica de vida (da natureza para a cidade) e ao 

ver-se confrontada  com um mundo social  que lhe era  totalmente  desconhecido,  que 

Elaine entrega-se, total e irremediavelmente,  ao seu mundo interior,  numa atitude de 

auto-repressão. Tal como iremos observar, a sua personalidade ansiosa e auto-destrutiva 

será apenas resgatada através da criação (neste caso, a criação artística).

Face às analepses e prolepses que constituem o tempo narrativo de Cat's Eye, é 

atravessado  um  decurso  temporal  no  qual  Elaine  não  continua  a  explorar  as  suas 

capacidades  artísticas  enquanto  espaço  de  libertação  interior.  Esta  é  a  fase 

correspondente aos anos em que Elaine, criança, se torna vítima da manipulação por 

parte das colegas Carol, Grace e Cordelia. Contudo, à medida que as quatro meninas 
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vão crescendo (e sobretudo após o episódio na ravina no qual Elaine se liberta  dos 

tentáculos opressivos e controladores das suas colegas) a própria personalide de Elaine 

vai-se  alterando.  Carol  e  Grace  desaparecem da  sua  vida  por  mudarem de  casa  ou 

escola, e apenas Cordelia continua a fazer parte integrante do quotidiano de Elaine. A 

partir do momento em que ambas ingressam no ensino secundário (concomitantemente 

com o declínio de Cordelia, que começa a perder interesse pela escola, em prejuízo do 

seu sucesso escolar, dedicando a sua atenção apenas aos rapazes e à sua beleza física), 

Elaine ganha um poder que não considerava antes possuir.

I have such a mean mouth that I become known for it. (…)

Girls at school learn to look out for my mean mouth and avoid it. I walk the 

halls surrounded by an aura of potential verbal danger, and am treated with caution, 

which  suits  me  fine.  Strangely enough,  my  mean  behaviour  doesn't  result  in  fewer 

friends, but, on the surface, more. (…)

The person I use my mean mouth on the most is Cordelia. She doesn't even 

have to provoke me, I use her as target practice.

(CE: 276—279)

Elaine e Cordelia continuam a ser colegas, embora em anos escolares diferentes, 

e desta vez Elaine sabe, ainda que não o consiga assimilar conscientemente, que detém 

sob Cordelia o mesmo poder controlador que esta detinha sobre a protagonista enquanto 

ambas eram crianças.

Ao longo do seu crescimento Elaine continua a desenhar: sobretudo exercícios 

de representação técnica na área da Biologia. 

We're old enough to take Biology, which is taught in the Chemistry lab. For this we  

leave our  home-room group and meet  with students from other-rooms.  This  is  why 

Cordelia is my Biology partner, at the Chemistry lab table (…).

We are given dissectings kits (…). First we have to dissect a worm. (…)
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I pin my worm at either end and make a slick vertical cut; the worm twists as they do on 

fish-hooks. I pin the worm's skin out to the sides. (…) 'Oh,' says Cordelia. 'How can 

you.' Cordelia is becoming mushier and mushier, I think. She is becoming a drip. I do 

her worm for her, when the teacher isn't looking. Then I draw a diagram of the worm,  

cut open, beautifully labelled.

 After that comes the frog. (…) I make a drawing of the inside of the frog, with 

all its curlicues and bulbs, its tiny lungs, its cold-blooded amphibian heart. (…)

But worms, frogs, and cats aren't enough for me. I want more. I go down to the 

Zoology  Building  on  Saturday  afternoons  to  use  the  micro 

scopes  in  the  empty labs.  I  look at  slides,  planaria  worms  in section (…),  bacteria 

coloured with vivid dyes (…). These are lit up from beneath, they're breathtaking, like 

stained-glass windows. I draw them, delineating the structures with different coloured 

pencils (…). 

(CE: 291—293)

Mais  tarde,  Cordelia  muda  de  casa  e  o  elo  entre  ela  e  Elaine  é  fisicamente 

cortado,  um corte  que Elaine interpreta  como sendo também emocional:  “Cordelia's 

family moves to a different, larger house, in a ritzier neighbourhood father north. (…) 

That seems to be the end of her.” (CE: 301). O verbo “parecer” possui um forte valor 

simbólico, também relacionado com a importância da simbologia do berlinde e do vidro 

no  romance.  Muitas  vezes  são  apresentados,  em  Cat’s  Eye,  pequenos  factos  que 

parecem ser estáveis e concretos mas que, analisados atavés de um olhar mais atento, 

transfiguram-se numa outra realidade. Assim é o caso do aparente desaparecimento de 

Cordelia: físico mas não emocional.

É precisamente nesta fase que Elaine passa por uma epifania que vai alterar o 

rumo  da  sua  vida.  Chegado  o  momento  da  protagonista  ingressar  na  universidade, 

Elaine não escolhe aquela que se afigurava como a área de estudo mais concordante 

com o seu percurso de vida. Dada a profissão do seu pai (um entomologista) bem como 

os longos períodos que Elaine passara em plena natureza (não deixa de ser importante 

sublinhar novamente que este era o local onde, por oposição à cidade, ela se sentia mais 
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confortável), a Biologia parecia ser a área evidente a seguir. Ao invés, a protagonista de 

Cat’s Eye decide enveredar pelo mundo da Arte, ainda que a contragosto da sua família. 

I  know I'll  do well  in  the  two Biology exams.  I  can draw anything:  the  insides  of  

crayfish  ears,  the  human  eye,  frogs'  genitalia,  the  blossom  of  the  snapdragon 

(Antirrhinum majus) in cross-section. I know the differences between a raceme and a 

rhizome, I explicate photosynthesis, I can spell Scrofulariaciae. But in the middle of the 

Botany examination it comes to me, like a sudden epileptic fit, that I'm not going to be a  

biologist, as I have thought. I am going to be a painter. I look at the page, where the life 

cycle of the mushroom from spore to fruiting body is taking shape, and I know this with  

absolute certainty. My life has been changed, soundlessly, instantaneously. I continue 

my explication of tubers, bulbs, and legumes, as if nothing has happened.

(CE: 301)

Numa  tentativa  de  encontrar  um  compromisso  entre  aquelas  que  eram  as 

expectativas dos seus pais e os seus próprios sonhos, Elaine entra na Universidade de 

Toronto para se licenciar em Arte e Arqueologia.

My mother said that [Art and Archaeology] was fine if it was what I really wanted to 

do, but they worried about how I would make a living. Art was not something that 

could be depended on, though all right for a hobby, like shellwork or wood carving. But 

Art  and  Archaeology was  reassuring  to  them:  I  could  veer  off  in  the  archaeology 

direction and take to digging things up, which was more serious. 

(CE: 323)

Na narrativa de Cat’s Eye não é explicitamente claro para o leitor o porquê da 

decisão de Elaine em prosseguir este percurso académico, para além de uma certeza 

súbita interior que a assola intensamente. É dito contudo, por voz própria, que para a 

protagonista  do  romance,  a  componente  artística  do  curso  que  frequentava  não  era 

suficiente para a satisfazer. Assim, Elaine increve-se num curso nocturno de aulas de 

pintura no Toronto College of Art, chamado “Life Drawing” (o mesmo título da décima 
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parte do romance). Elaine adianta, cripticamente, uma afirmação de carácter abstracto 

que oferece ao leitor espaço para interpretação: “I did not know how to paint or even 

what to pain, but I knew I had to begin.” (CE: 318). Pode-se inferir que esta certeza e 

vontade pelo estudo e prática da arte provêm precisamente da necessidade inconsciente 

que Elaine sente em transpor para imagens o imediato dos seus sentimentos, até então 

reprimidos e ocultados e intransponíveis através das palavras. O tempo narrado entre a 

infância infeliz de Elaine e o seu gradual despreendimento dos laços com o passado é, 

tanto para o leitor como para a própria protagonista, como um espaço em branco, um 

vazio que nunca chega a ser preenchido. Esta metáfora ajuda a compreender não apenas 

a  necessidade  que  Elaine  sente  em  pintar  (i.e.  criar,  expressar-se),  mas  também  o 

constante peso do passado e das memórias que nunca a abandonam completamente.

Nobody mentions anything about this missing time, except my mother. Once in a while 

she says, ‘That bad time you had,’ and I am puzzled. What is she talking about? I find  

these references to bad times vaguely threatening, vaguely insulting: I am not the sort of 

girl who has bad times, I have good times only.  There I am, in the Grade Six class  

picture, smiling broadly.  Happy as a clam,  is what my mother says for happy.  I am 

happy as clam: hard-shelled, firmly closed.

(CE: 237)

Regressando às aulas de pintura, Elaine vê-se obrigada a apresentar um portfolio 

do seu trabalho artístico até à data. Por não saber pintar mas ter bastante prática na área 

do desenho técnico, a jovem protagonista afirma que “Out of desperation I’d included 

some of my old Biology drawings, in hard lead pencil with coloured shadings. I knew I 

could draw better than I could paint, I’d been doing it longer.” (CE: 319). O professor – 

Mr. Hrbik, descrito como um homem com cerca de trinta anos, “(...) with dark thickly 

curled  hair,  a  moustache,  an  eagle  nose,  and  eyes  that  look  almost  purple,  like 

mulberries.”  (CE: 317), um imigrante vindo da Europa de Leste para o Canadá, com 
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quem Elaine viria a iniciar e manter uma relação22 – observa o portfolio de Elaine com 

atenção.  Possivelmente até com uma atenção redobrada por saber que aquela era  a 

única aluna do grupo que não participava na aula apenas para “passar o tempo” ou 

porque o seu percurso académico assim a obrigava (como era o caso dos/as restantes 

colegas). No portfolio de Elaine encontravam-se especímenes como “(...) the inside of a 

worm.”, “(...) a planaria. In stained section.” e “(...) the reproductive system of a frog. A 

male  frog.”  (CE:  319),  datando  do  tempo  em  que  era  estudante  de  Biologia  no 

secundário.  Numa  aula  de  pintura  em  que  o  objectivo  curricular  principal  é  a 

aprendizagem do corpo humano, Mr. Hrbik não deixa de ficar surpreendido com aquela 

amostra de trabalho. 

A insegurança perante as suas capacidades está sempre patente no pensamento 

de Elaine (“Courage, which has brought me here, flows out of me. I have no talent.” 

CE:  320),  no  entanto  ela  continua  a  frequentar  as  aulas  nocturnas  de  pintura.  O 

veredicto final de Mr. Hrbik em relação àquela aluna oferece ao leitor mais uma janela 

de interpretação presente na narrativa de Cat’s Eye: “You can draw objects very well. 

But as yet you cannot draw life. God first made the bowdy out of dirt, and after he 

breathed in the soul. Both are necessary.  Dirt and soul.’ He gives me a brief smile, 

squeezes my upper aim. ‘There must be passion.’” (CE: 320).

Até  aquele  momento,  Elaine  nunca  aparecera  perante  o  leitor,  ou  sobretudo 

perante si  própria,  como alguém consciente da sua realidade.  Não aludimos aqui ao 

sentido lato da palavra (realidade enquanto percurso e condições de vida), mas sim ao 

22 Mr. Hrbik é motivo de troça entre os alunos rapazes que, também por não acreditarem no valor daquela 
aula, observam-no como uma personagem caricatica.  Porém, Elaine defende o Professor, ainda que não 
perante os comentários maldosos dos seus colegas: “His first name is Josef and they [her collegues] call 
him Uncle Joe, because he has a moustache and an Eastern European accent and is authoritatian in his 
opinions. This is unfair, since I know – all of us know – that he was shunted around in four different 
countries, because of the upheavels of the war,  and got trapped behind the Iron Curtain and lived on 
garbage and almost starved, and escaped during the Hungarian Revolution, probably with danger to his 
life. He has never mentioned the exact circumstances to his life. In fact he has mentioned none of this, in  
class. Nevertheless, it is known.” (CE: 330)
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seu sentido literal: Elaine nunca se apercebe da sua existência concreta. Fundamentamos 

esta existência volátil (inconcreta, até mesmo metaforicamente “líquida,” se quisermos) 

através  dos  abusos  psicológicos  de  que  a  protagonista  é  vítima  durante  anos. 

Relacionamo-la, mais à frente neste estudo, com a metáfora do berlinde, do vidro e da 

água:  matérias  que  nos  transportam  para  uma  interpretação  da  realidade  (e  da 

identidade, como aqui pretendemos demonstrar) incerta e insegura mas, acima de tudo, 

mutável – que oferece espaço para múltiplas facetas e interpretações.

I know that these things [the objects she paints] must be memories, but they do not have  

the quality of memories. They are not hazy around the edges, but sharp and clear. They 

arrive  detached  from any context;  they  are  simply  there,  in  isolation,  as  an  object 

glimpsed on the street is there.

I have no image of myself in relation to them. They are suffused with anxiety,  

but it's not my own anxiety. The anxiety is in the things themselves. (…)

I watch him [Jon] with detachment; he notices nothing. Every move I make is  

sodden with unreality. When no one is around, I bite my fingers. I need to feel physical  

pain, to attach myself to daily life. My body is a separate thing.

(CE: 395)

É precisamente enquanto aluna universitária que Elaine passa por uma segunda 

maior transformação identitária. Mais uma vez forçada a conviver com colegas do sexo 

feminino – de que Elaine diz não terem nenhuma característica comum com ela – o seu 

primeiro instinto é o de se tentar integrar: 

None of the girl students wants to be an artist; instead they want to be teachers of art in  

high schools, or, in one case, a curator in a gallery. Or else they are vague about their  

wants, which means they intend to get married before any of these other things becomes 

necessary.

What they wear is cashmere twin sets, camel’s-hair coats, good tweed skirts, 

pearl  button  earrings.  They wear  tidy medium-heel  pumps  and tailored  blouses,  or 
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jumpers, or little weskits with matching skirts and buttons. I wear these things too, I try 

to blend in. Between classes I drink cups of coffee with them and eat doughnuts. They 

discuss clothes, or talk about the boys they are going out with (...). Their eyes during  

these conversations look dewy, blurred, pulpy, easily hurt, like the eyes of blind baby 

kittens; but also sly and speculative, and filled with greed and deceit. 

(CE: 324)

No início do percurso como aluna das aulas de pintura, Elaine ainda sente o peso 

das memórias de Carol, Grace e Cordelia, e ainda se encontra presa às inseguranças 

perante si própria, mas sobretudo perante o mundo feminino. O seu desejo de agradar, 

de se integrar  e ser aceite  pelas restantes colegas é mais  forte do que a vontade de 

singrar como artista (vontade esta que começa porém, neste momento da narrativa, a 

tomar um papel preponderante): “I feel ill at ease with them, as if I am here under false 

pretences.” (CE: 324) 

Na  linha  temporal  da  narrativa  de  Cat’s  Eye,  a  narrativa  apresenta  outra 

metamorfose.  Como  leitores,  observamos  que  o  desejo  da  protagonista  em  se 

enquandrar juntamente com os seus colegas é ainda importante, mas note-se também 

que  este  é  o  momento  em  que  Elaine  decide  começar  a  afastar-se,  gradual  mas 

assertivamente, do peso do olhar crítico feminino que sempre a perseguiu. Inicialmente, 

esta mudança passa apenas por uma completa alteração na sua maneira de vestir, facto 

que  no  contexto  da  narrativa  complexa  de  Cat’s  Eye,  acarreta  implicações  mais 

relevantes do que à partida possa parecer.

But it is my lifeline, my real life. Increasingly I begin to eliminate whatever does not fit  

in with it, paring myself down. To the first class [Life Drawing] I made the mistake of 

wearing a plaid jumper and a white blouse with a Peter Pan collar, but I learn quickly. I 

switch to what the boys wear (...): black turtlenecks and jeans.  This clothing is not a  

disguise, like other clothing, but an allegiance23, and in time I work up the courage to 

23 Itálico nosso.
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wear these things even in the daytime, to Art and Archaeology;  all except the jeans,  

which nobody wears. Instead I wear black skirts. I grow out my high school bangs and 

pin my hair back off my face, hoping to look austere. The girls at university, in their 

cashmere and pearls, make jokes about arty beatniks and talk to me less. 

(CE: 325)

É clara, nesta passagem, a forma como Elaine se vai gradualmente afastando do 

modelo  dominante  do  feminino,  ao  mesmo  tempo  que continua  a  desenvolver  uma 

crescente identificação com um discurso diferente, ligado ao mundo masculino.

Para uma vizinha sua e dos seus pais (já que Elaine continuava a viver em casa 

destes), a mudança drástica na aparência de Elaine (agora maior de idade) é encarada 

como  uma  atitude  de  desleixo  quando  comparada  com  os  estereótipos  da  beleza 

feminina da década de sessenta do século XX: “‘She looks like an Italian widow,’ she 

[Mrs. Finestein] tells my mother. ‘She’s letting herself go. Such a shame.’” (CE: 325). 

Para a mãe de Elaine, menos convencional, a preocupação com a mudança é sobretudo 

de cariz protector: “My mother reports this [Mrs. Finestein’s opinion] to me, smiling as 

if it’s funny, but I know it’s her way of expressing concern. (...) Letting yourself go is an 

alarming notion; it is said of older women who become frowzy and fat, and of things 

that are sold cheap.”  (CE: 326). Para Elaine, a mudança é um pequeno alívio lúcido e 

racionalmente  equacionado.  “Letting yourself  go,”  ou “deixar-se ir” – um passo em 

direcção à liberdade de tudo aquilo que a prende: “Of course there is something to it. I  

am letting myself go.” (CE: 326) 

Para além da mudança de visual, Elaine decide passar mais tempo com os seus 

colegas rapazes – um balanço entre o mundo feminino e o masculino. Em bares onde 

apenas é servida cerveja:  locais escuros e muitas  vezes mal  frequentados,  nos quais 

existe uma divisão física para os homens que os frequentam sozinhos, zona interdita às 

mulheres, onde rixas ébrias eram frequentes; e uma outra área na qual os homens apenas 
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poderiam permanecer  se  acompanhados  por  mulheres.  Esta  separação  é  justificada: 

“This is supposed to keep prostitutes from bothering men, and to keep the make hard-

drinkers from bothering women.” (CE: 328). 

Nas conversas de bar, é mais uma vez feita uma alusão à importância do carácter 

imediato das imagens em detrimento das palavras:

Although  they  [the  boys]  talk,  they  distrust  words;  one  of  them,  Reg  from 

Saskatchewan,  is  so  inarticulate  he’s  practically mute,  and  this  wordlessness  of  his 

gives him a special status, as if the visual has eaten up part of his brain and left him an  

idiot saint. Colin the Englishman is distrusted because he talks not too much but too 

well. Real painters grunt, like Marlon Brando. 

(CE: 329)

O paradoxo  “imagens  vs  palavras”  não  se  prende  apenas  com o facto  de  o 

encontrarmos numa obra literária,  mas também porque a irrelevância das palavras é 

quase sempre associada ao mundo feminino: é logo nos parágrafos introdutórios da obra 

que Elaine nos dá a conhecer o interesse do seu irmão Stephen pela física, ao mesmo 

tempo que aulde ao carácter  volátil  das palavras:  “I  didn’t  understand what he [my 

brother] meant, but maybe he didn’t explain it very well. He was already moving away 

from the imprecision of words.” (CE: 3).

Muito  embora  a  presença  de  Elaine  pontuar  estes  encontros  masculinos  nos 

bares de cerveja, e de ela própria sentir-se privilegiada por fazer parte deles (“(...)  I 

think I am privileged: I am an exception, to some rule I haven’t even identified.” (CE: 

330) a leitura desta (ainda não total) libertação deverá ser feita com algum cuidado. À 

partida, Elaine sente-se mais confortável no meio masculino, e sem dúvida que esta é 

uma mudança que a transporta para outro nível de desenvolvimento identitário. “I think 
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I can see them clearly because I expect nothing from them. In truth I expect a lot. I 

expect to be accepted.” (CE: 330) 

A importância primordial  das imagens em relação às palavras numa narrativa 

ficcional cria um paradoxo que sublinha a possibilidade da imagem mostrar diferentes 

perspectivas  de uma mesma situação,  em simultâneo e numa mesma superfície;  em 

Cat’s Eye  esta qualidade é perceptível através das várias interpretações que são feitas 

acerca dos quadros de Elaine. No que ao poder dos quadros diz respeito, Carol Ann 

Howells sublinha em Margaret Atwood (2005):

(...)  her paintings display an excess of signification that  goes beyond the discursive 

narrative produced by her conscious mind. They are truly ‘sub-versions’, uncovering 

the highly complex network of conflicting energies, conscious and unconscious, which 

make up any individual’s subjectivity. 

(Howells 2005: 118)

Não será certamente coincidência o facto de Atwood ter decidido dar o nome de 

“Sub-Versions” à galeria na qual Elaine vai expor não apenas a retrospectiva da sua 

obra, como também da sua vida. “Sub-Versions,” ou Sub-Versões, alude, no contexto 

da obra, à ideia de algo escondido, uma crítica ao discurso dominante fora do circuito 

“mainstream”24. A noção de sub-versões apela exactamente às várias interpretações que 

são feitas acerca dos quadros de Elaine mas, sobretudo (e esta é a ideia que queremos 

sublinhar  aqui)  à  forma  como  a  artísta  plástica  transforma  em  imagens  as  várias 

situações marcantes da sua vida. O prefixo  sub-  alude ainda à ideia de substituição e 

aproximação,  sendo estas, de facto,  as características principais  das obras de Elaine: 

substituições visuais de acontecimentos reais. Howells volta a fazer referência ao valor 

24 A galeria é descrita por Elaine como: “(...) not totally sterilized, there are touches of cutting edge: a  
heating pipe shows, one wall is black. I don't give a glance to what's still on the walls, I hate those neo-
expressionist dirty greens and putrid oranges, post this, post that. Everything is post these days, as if we're 
all just a footnote to something earlier that was real enough to have a name of its own.” (CE: 100).
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simbólico  dos  quadros  de  Elaine  em  relação  à  construção  da  identidade  desta 

personagem:

It is this relationship between the cosmic and the humanly particular that Elaine figures 

in her paintings, none of which offer a totalised representation of her (self),  though 

maybe that self is the 'field' that might be inferred from the constructions of her pictures.

(Howells 2005: 119)

Ao longo do seu percurso académico, a protagonista do romance não deixa de 

pintar. Depois de frequentar as aulas “Life Drawing,” Elaine inscreve-se numa outra de 

carácter mais prático: “Advertisement Art.”

The students are quite different from the Life Drawing bunch. They’re mostly from the 

Commercial division of the Art College, not the Fine Arts one. Again they’re mostly 

boys. Some of them have serious artistic ambitions, but they don’t drink as much beer.  

They’re cleaner and more earnest, and they want paying jobs when they graduate. So do 

I.

(CE: 383)

Numa leitura mais atenta é notória uma outra súbtil transformação de Elaine. Já 

não a jovem adolescente de outrora, os objectivos para o seu futuro passam para uma 

maior integração na realidade concreta das relações sociais e laborais.

Aludimos várias vezes ao carácter vulnerável de Elaine, todavia é de igual modo 

importante reafirmar que, mesmo perante as suas inseguranças e incertezas, a ideia de 

continuação e resiliência está sempre presente; na voz da protagonista: “(...) what have I 

done so far?  Nothing that doesn’t look like a random sampling from the Housewares 

Department of the Eaton’s Catalogue. But I keep on.” (CE: 383).

É possível, desta forma, afirmar que a criação artística de Elaine Risley possui 

um  carácter  e  peso  fulcrais.  De  facto,  a  criação  ganha  um  poder  catártico  e  vem 
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fortalecer  a  sua  capacidade  de  agir  e  criar.  Tal  como  salienta  Radha  Chakravarty: 

“Painting represents Elaine’s  attempt to control experiences  that,  in real  life,  appear 

elusive, uncertain, and potentially threatening.” (Chakravarty 2000: 113). 

Após a análise feita ao percurso artístico de Elaine, e a valorização da narrativa 

contada na primeira pessoa do singular, caminhamos para um dos pontos importantes 

neste estudo: aquele que pretende demonstrar como todas as relações humanas presentes 

no romance são representadas como relações de poder. Sublinhamos ainda a prevalência 

da  dicotomia  fragilidade/poder,  ao  longo  da  obra,  igualmente  presentes  na  vida  de 

Elaine Risley.  Mais à frente, chamaremos a atenção para um modo de interpretação 

mais subtil, no qual, através de uma leitura e análise mais atentas, vamos encontrar em 

Elaine a força motora que lhe permite não só percorrer o seu caminho de vida, como 

também  ganhar  uma  força  impulsionadora  que  a  transporta  da  posição  de  “Victim 

Three”  para  a  de  “Victim  Four,”  garantindo-lhe  a  capacidade  de  articular  os  seus 

conflitos e, deste modo, transformar o sujeito através da arte.

3.3 MUNDO FEMININO E MUNDO FEMINISTA

Sisterhood is a difficult concept for me, I tell myself, because I never had a sister. Brotherhood 
is not. (CE: 404)

Existe, em Cat’s Eye, uma diferença entre o que o leitor sabe acerca dos quadros 

de Elaine e a informação que as personagens da obra detêm acerca dos mesmos. Esta 

diferença  decorre,  como  observámos  anteriormente,  de  uma  narrativa  autodiegética, 

contada  sempre  na  primeira  pessoa  do  singular.  Desta  forma,  é  possível  criar  uma 

analogia  relacionada  com as  interpretações  não concordantes  acerca  das  pinturas  de 

Elaine: entre o modo como os quadros são lidos pelos outros e a forma como a sua 

presença é interpretada. De igual modo, a forma como a personagem principal de Cat’s  
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Eye se apresenta perante os outros é sempre distinta daquilo que Elaine sente em relação 

a si própria.

O romance toca,  desta  forma,  no problema da interpretação,  já que cada um 

interpreta  a partir  das suas próprias experiências  e obsessões.  Os quadros de Elaine 

Risley são vistos pelos mulheres que organizam a sua exposição retrospectiva como 

fortes demonstrações do poder feminino e feminista, verdadeiras afirmações pessoais de 

uma força interior que Elaine não considera possuir. É assim que Charna – a curadora 

da exposição – e as restantes galeristas, interpretam as obras de Elaine.

The second painting is called Three Muses. Charna has had some trouble with this one. 

‘Risley  continues  her  disconcerting  deconstruction  of  perceived  gender  and  its 

relationship to perceived power, especially in respect to numinous imagery,’ she says. If 

I hold my breath and squint, I can see where she gets that: all Muses are supposed to be 

female, and one of these is not. Maybe I should have called it Dancers, and put her out 

of her misery. But they are not dancers. 

(CE: 478—79)

E, em relação a outra pintura: “The third picture is called One Wing. I painted it 

for my brother, after his death. (…) This is the kind of thing we do, to assuage pain. 

Charna thinks it’s a statement about men, and the juvenile nature of war.”  (CE: 480). 

Sabendo  que  Cat’s  Eye coloca  em  perspectiva  as  questões  da  interpretação,  das 

múltiplas leituras e da sua legitimidade, poderemos então concluir que Charna – uma 

jovem adulta  perto  da  idade  das  próprias  filhas  de  Elaine,  embrenhada  no  espírito 

revolucionário e ideológico do movimento feminista daquela época –  projecta dentro 

deste quadro as suas próprias obsessões.

Durante à exposição retrospectiva da sua carreira,  Elaine depara-se com uma 

interpretação  feminista  da  sua  obra.  Julgamos  importante,  dentro  do  contexto  desta 

análise, clarificar não apenas a posição de Elaine Risley perante o Feminismo, como 
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também a de Margaret Atwood. De relevar ainda, nesta parte da nossa análise, o facto 

de o feminismo de Atwood ser em tudo diferente do feminismo radical e caricatural das 

galeristas. 

*

Várias  são as  instâncias  em que Atwood se vê confrontada  com o rótulo de 

“feminista.” Tal não acontece apenas porque grande parte das suas obras lidam com 

personagens femininas,  mas  também pela  forma  sempre  caústica  e  directa  com que 

Atwood trata os temas os seus romances e poesia. A obra mais marcante de Atwood e 

que a catapultou para a esfera da discussão feminista é o romance Surfacing, não apenas 

por problematizar questões relativas ao poder e posição da mulher na sociedade, bem 

como  o  tópico  do  aborto,  mas  também  pela  data  em  que  foi  publicado.25 São 

considerdos os finais da década de setenta e inícios da década de oitenta do século XX 

como  as  datas  que  constituem  o  período  de  pleno  florescimento  daquela  que  é 

considerada como a terceira vaga do movimento feminista.26

25 Coincidentalmente,  Cat’s Eye, também aborda o tópico do aborto, na personagem de Susie (a outra 
amante de Josef, na mesma altura em que o Professor mantinha uma relação amorosa com Elaine – a  
protagonista  tinha,  contudo,  total  conhecimento  desta  situação):  “(...)  what  she  [Susie]  has  done [an 
abortion] set her apart. It belongs to the submerged landscape of the things that are never said, which lies  
beneath the ordinary speech like hills under water. Everyone my age knows about it. Nobody discusses it.  
Rumours are down there, kitchen tables, money exchanged in secret; evil old women, illegal doctors,  
disgrace and butchery. Down there is terror.” (CE: 375). É sobretudo na décima primeira parte de Cat’s 
Eye, intitulada “Falling Women,” que observamos através de Elaine (ao atravessar várias etapas do seu 
crescimento)  episódios  que caracterizam não apenas  a  personagem enquanto  mulher,  mas também o 
universo feminino das décadas de sessenta e setenta do século XX.
26 Dado o carácter relativamente curto desta dissertação, bem como os seus principais focos de estudo, 
não nos é permitido elaborar uma extensa análise àquelas que são tidas, pela crítica feminista, como as  
três fases do feminismo. Porém, dentro do contexto deste capítulo e sabendo, ao mesmo tempo, que Cat's  
Eye  foi publicado naquela que é considerada como a terceira etapa do feminismo, torna-se necessário 
elaborar uma curta análise acerca deste período. Maria José Pereira Pires, ao estudar a obra da autora  
inglesa, ideologicamente feminista, Angela Carter, foca-se precisamente nesta questão:

Devemos considerar ainda que a terceira fase, a mais complexa da crítica feminista, surge no 
início dos anos oitenta, com a importação de temáticas pós-estruturalistas e psicanalíticas que 
abalam os conceitos relativamente estáveis de autor, experiência e mimese, dos quais a crítica  
feminista  americana  dependia  até  então.  É neste momento que se revelam abertamente  duas 
tendências do pensamento feminista: a escola 'americana' de Showalter e a escola 'francesa' de 
Julia Kristeva, Hélène Cixous e Luce Irigaray. (Pires 2002: 12). 

Para uma análise mais pormonorizada desta questão, cf. Eagleton, Mary (ed.) Feminist Literary Theory:  
A Reader. Oxford/Massachusetts: Blackwell Publishers. 1986.
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No livro  de entrevistas  a  Atwood,  editado por  Earl  G.  Ingersoll  e  intitulado 

Waltzing  Again (2006),  são  muitos  os  momentos  em que a  escritora  é  questionada 

acerca da sua posição perante o feminismo. Por exemplo, quando Jo Brans lhe pergunta, 

em 1982, se Atwood julga promover  uma posição ou propaganda feministas na sua 

obra, a escritora canadiana responde: “Novelists work from observations of life. A lot of 

the things that one observes as a novelist looking at life indicate that women are not 

treated  equally.  But  that  comes  from observation.  It  doesn’t  come  from ideology.” 

(Ingersoll 2006: 79). Ainda na mesma entrevista, mais à frente: “(…) I’m defining my 

feminism as human equality and freedom of choice.” (Ingersoll 2006: 81). Ao longo da 

sua carreira, Atwood teve sempre tendência para escapar ao rótulo de feminista (com 

conotações políticas e ideológicas), fazendo-o a partir de uma posição em que a autora 

coloca a mulher dentro de um contexto mais universal do que social e cultural: a mulher 

como ser humano, numa posição igualitário à do homem. Por vezes, a própria atitude de 

não  tomar  partido  pode ser  interpretad  como  uma  ideologia,  mas  Atwood pretende 

escapar à etiqueta de feminista ocupando, desta forma,  um espaço em branco que lhe 

garante  a  liberdade  necessária  para  explorar  as  questões  de  igualdade.  Em  última 

análise, Atwood remete o tópico do feminismo para a definição de género, na assunção 

não apenas das relações sociais e à forma como indivíduos e grupos agem dentro de um 

determinado contexto social, mas também, e sobretudo, ao modo como tais relações são 

interiorizadas  ao  nível  do  inconsciente.  Nesta  interpretação  torna-se  fundamental  a 

noção de estrutura social, já que esta vem contribuir para o desenvolvimento de uma 

distinção:  não  somos  uma massa  homogénea  nem enquanto sociedade,  nem a nível 

individual,  pois a ideia de identidade pode ser perspectivada de forma análoga a um 

puzzle que se vai construindo gradualmente.  Neste sentido, R.W Connell sublinha em 

Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics que: “(…) gender concerns 
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the way human society deals with human bodies, and the many consequences of that 

‘dealing’ in our personal lives and our collective fate.” (Connel 2002: 11), definição que 

consideramos ir ao encontro da perspectiva de Atwood na forma como a escritora lida 

com as questões da ideologia feminista.

No  caso  particular  da  protagonista  de  Cat’s  Eye,  a  questão  torna-se  mais 

complexa já que os jogos de poder com os quais Elaine se vê confrontada não estão 

relacionados  com  a  opressão  das  mulheres  por  parte  dos  homens,  mas  sim  por 

personagens (crianças) do mesmo género. Assim, não podemos considerar que  Cat’s  

Eye trate questões iminentemente feministas, não apenas porque as obras pictóricas de 

Elaine possuem um carácter pessoal e não ideológico, mas também porque a questão do 

poder em  Cat's Eye  é perspectivada do ponto de vista do  poder das mulheres sobre 

outras do mesmo género.

Como já vimos anteriormente, é desde a sua infância que Elaine se vê subjugada 

perante a manipulação das outras meninas,  laços de dominação que nunca consegue 

quebrar  por  fazerem,  ao  longo  da  sua  vida,  parte  persistente  e  insulúvel  das  suas 

memórias e do presente. Num movimento inverso, à medida que Elaine se vai tornando 

numa  pintora  de  sucesso  reconhecida,  encabeçando,  sem  intuito,  um  movimento 

feminista,  a  sua relação  com outras  mulheres  torna-se obrigatoriamente  mais  trivial 

ainda que não menos conturbada. Não está presente,  no romance,  nenhuma alusão a 

uma amizade criada por Elaine, já na sua idade adulta, entre ela e outras mulheres.

They [women] make me more nervous than ever, because they have a certain way they 

want me to be, and I am not that way. They want to improve me. At times I feel defiant:  

what right have they to tell me what to think? I am not Woman, and I’m damned if I’ll  

be shoved into it. Bitch, I think silently. Don’t boss me around. 

But  also  I  envy  their  conviction,  their  optimism,  their  carelessness,  their 

fearlessness  about  men,  their  camaraderie.  I  am  like  someone  watching  from  the 
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sidelines, waving a cowardly handkerchief, as the troops go boyishly off to war, singing 

brave songs. 

(CE: 446)

Ao regressar de Vancouver a Toronto, Elaine encontra-se sozinha na cidade de 

todos os fantasmas: assombrada por memórias da sua infância em que as três antigas 

colegas de escola, Carol, Grace e Cordelia, detinham um poder controlador sobre ela. 

Estas lembranças são-lhe trazidas através das visitas aos locais que lhe eram familiares 

enquanto criança, aqui transformados em memórias do passado.

Vários são os textos críticos onde se encontram analisadas as posições sobre o 

feminismo em Cat’s Eye.  Brooks J. Bouson, por exemplo, escreve em 1993 uma obra 

intitulada Brutal Choreographies: Oppositional Strategies and Narrative Design in the  

Novels of Margaret Atwood. É dedicado, neste texto, um capítulo ao romance aqui em 

estudo (“The Power Politics of Women’s Relationships in Cat’s Eye”) onde as questões 

atrás levantadas se encontram em análise.

A novel  that  questions  what  Atwood describes  as  the  nineteeth century notion that 

‘women somehow are more morally wonderful  than men’  (Timeson 58),  Cat’s Eye 

explores the potential power politics of female relationships, contradicts the feminist 

ideology that idealizes female relationships, viewing them as inherentely egalitarian and 

cooperative.  In  Cat’s  Eye,  Atwood  retrieves  an  oft-forgotten  stage  of  female 

development: the ‘in-between time’ of girlhood friendship. 

(Bouson 1993: 159)

Podemos  concluir  que  Cat’s  Eye não  pretende  defender  a  superioridade  das 

mulheres perante os homens, nem sequer a ideia de irmandade muitas vezes promulgada 

pelas ideologias feministas.27 Cat’s Eye vem, no entanto, revelar de forma sublime as 

27 Ainda remetendo para o texto de Maria José Pires: “Angela Carter, em “The Language of Sisterhood” 
(1980), sublinha a afinidade cúmplice entre as mais diversas mulheres (…). Todavia, naquele ensaio, ela 

67



idiosincrasias ainda pouco exploradas na literatura acerca da amizade entre meninas de 

uma determinada faixa etária. Dentro deste contexto, Arnold E. Davidson defende que: 

“This unfair assessment of feminism as merely an adult version of the childhood game 

of criticism, itself a version of the adult game of trying to produce the perfect patriarchal 

woman,  is  the  precise  opposite  of  what  feminism seeks  to  accomplish.”  (Davidson 

1997: 89).

Os jogos de poder que constituem o tema central da escrita de Atwood, tomam 

em Cat’s Eye, pela primeira vez, outros contornos: os do poder feminino sobre o mesmo 

género – a invasão e perda do  eu  por um  outro  perverso.  No caso do romance em 

análise, este outro toma a forma de uma menina de nove anos. 

Esta invasão e violação sempre presentes na psique de Elaine, atigem o seu  auge 

enquanto a protagonista vive em Vancouver, com a sua filha Sarah ainda bebé. Durante 

este  período,  Elaine  deixa  de  pintar  e  os  anos  de  sofrimento  pelos  quais  passou 

culminam com uma depressão:

I don't paint at all any more. I can't think about painting. Although I've received a junior 

grant from a government arts programme, I can't organize myself enough to lift a brush. 

I push myself through time, to work, to the bank to get money, to the supermarket to  

buy food. Sometimes I watch daytime soaps on television, where there are more crisis  

and better clothes than in real life. I tend to Sarah.

 (CE: 437)

O estado letárgico de Elaine e a sua incapacidade para criar, durante esta fase da 

sua vida, estão intrinsecamente ligados às memórias de criança que a protagonista ainda 

chama  também  a  atenção  para  as  implicações  perigosas  de  um  feminismo  que  enfatize  o  que  é 
elementarmente comum entre mulheres – “The sense of an emotional bond is created by ignoring the 
disaparate circumstances of social reality (...)” (Carter 1980: 231). Para Jane Miller, o reconhecimento 
desta categorização plural do feminino indicia o começo de uma nova etapa do Feminismo, ao deconstruir 
as teorias que dão ênfase aos antagonismos e às polaridades mulher/homem, as quais têm simplificado em 
demasia, e constrangido, as opções de vida das mulheres.” (Pires 2002: 15).
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alimenta. São as memórias dos jogos de poder dos quais foi vítima que paralizam Elaine 

com o peso de uma culpabilidade castradora que a assombra; a culpa de Elaine é, então, 

convertida em sentimentos negativos e autodestrutivos que invadem a protagonista.  É 

neste momento que Elaine tenta suicidar-se.

Whatever  is  happening  to  me  is  my  own  fault.28 I  have  done  something  wrong, 

something so huge I can't even see it, something that's drowning me. I am inadequate 

and stupid, without worth. I might as well be dead. (…)

This is when I hear the voice, not inside my head at all but in the room, clearly: 

Do it. Come on. Do it. This voice doesn't offer a choice; it has the force of an order. It's 

the difference between jumping and being pushed.

The exacto knife is what I use, to make a slash. It doesn't even hurt, because  

right after that there's a whispering sound and space closes in and I'm on the floor. (…)

It  wasn't  a  frightnening  voice,  in  itself.  Not  menacing  but  excited,  as  if  

proposing and escapade, a prank, a treat. Something treasured, and secret. The voice of  

a nine-year-old child.29

(CE: 439—440) 

A ressurreição de Elaine – lenta recuperação para a vida – acontece através da 

pintura. Pelas próprias palavras da narradora, compreendemos a importância que o acto 

de criar representa para ela: “Gradually I grow back, into my hands. I take to getting up 

early  in  the  morning,  before  Sarah  is  awake,  to  paint.”  (CE:  444).  A  ideia  de 

crescimento – como se Elaine se visse obrigada a renascer, perante uma nova vida – 

bem como a de disciplina, são aqui fundamentais. É de salientar também a importância 

das mãos, que contêm em si mais do que apenas um valor simbólico: é através das mãos 

que  Elaine  cria  a  sua  arte,  que  por  sua  vez  vem  oferecer-lhe  um  espaço  de 

transformação, um renascimento no sentido figurativo.

28 Itálico nosso.
29 Itálico nosso. Nesta curta frase tomamos consciência de que “a voz” – tal como Elaine lhe chama – que 
a controla até na idade adulta é constantemente a voz de Cordelia, a voz de uma menina de nove anos.
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Na primeira  exposição  de  sucesso  de  Elaine,  a  pintora  apresenta  uma  obra 

intitulada “White Gift,” que é vandalizada por uma mulher agastada com a natureza 

explícita dessa obra. Curiosamente, este incidente vem apenas reforçar a crítica positiva 

à obra de Risley.

Next (…) is White Gift, which is in four panels. In the first one, Mrs. Smeath [Grace's  

mother]30 is wrapped up in white tissue paper like a can of Spam or a mummy, with just 

her head sticking out,  her face wearing its closed half-smile.  In the next three she's  

progressively unwrapped (…) and finally in her saggy-legged cotton underpants, her 

one large breast sectioned to show her heart. Her heart is the heart of a dying turtle:  

reptilian, dark, red, diseased. Across the bottom of this panel is stencilled: THE•KINGDOM• 

OF•GOD•IS•WITHIN•YOU. (...)

I look away from Mrs. Smeath and there is another Mrs. Smeath, only this one 

is moving. She's just inside the door and heading towards me. She's the same age as she 

was. It's as if she's stepped down off the wall (…). My gut clenches in fear; then there's 

that rancid hate, flashing up in an instant.

But of course this can't be Mrs. Smeath, who must be much older by now. And 

it isn't.

(…) 'Is it Grace?' I say. Several nearby people have stopped in mid-word. This 

is not the sort of woman who usually frequents gallery openings, of any kind.

Grace clumps relentlessly forward. Her face is fatter than it used to be. (...) I am 

afraid of her. Not of anything she could do to me, but of her judgment. And here it  

comes.

'You are disgusting,' she says. 'You are taking the Lord's name in vain. Why 

would you want to hurt people?'

30 Os quadros de Elaine só aparecem no romance através da  ekphrasis,  feita na voz de Elaine, o que 
explica que ela identifique a figura como Mrs. Smeath.  Não nos querendo adiantar muito no campo da 
teoria  literária,  não poderíamos contudo deixar de mencionar este  conceito,  ao referimos a descrição 
textual de um elemento pictórico numa narrativa, estamos a aludir a uma técnica literária usada no seu 
exemplo mais conhecido (e talvez também mais antigo) aquando da descrição do escudo de Aquiles n’A 
Ilíada – ekphrasis. Cf. Dictionnaire des Termes Littéraires:

Ekphrasis (gr. description). Cas particulier de description (v. evidentia): celle d’un objet d’art (le 
buclier d’Achille dans L’Iliade ou le tableau de Salomé par G. Moreau dans À Rebours, 1884, de 
J.-K. Huysmans). Le procédé apparaît surtout dans le context du pictoralisme.

En tant que genre poétique, l’ekphrasis connaît une nouvelle vogue à l’époque moderne. 
L’accent n’y porte plus tant sur la description precise (ou sur l’essai de description) d’une ouevre 
d’art  picturale,  mais  davantage  sur  la  spécificité  du  langage  qui  sert  de  support  à  cette 
description, et sur les réactions ou les sentiments (parfois três librès) de l’auteur à l’égard de la 
représentation visuelle qui déclenche le processus d’écriture lui-même. Pictures from Brueghel  
(1960)  de  William  Carlos  Williams  offre  un  célèbre  exemple,  très  souvent  commenté,  de 
demarche.
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What is there to be said? I could claim that Mrs. Smeath is not Grace's mother  

but a composition. I could mention the formal values, the careful use of colour. But  

White Gift  is not a composition, it's pictures of Mrs. Smeath, and indecent pictures at  

that. (…)

But I look again, more closely: this woman is not Grace. She doesn't even look 

like Grace. Grace is my age, she would not be this old. There's a generic resemblance, 

that's all. This woman is a stranger.

'You ought to be ashamed of yourself,' says the woman who is not Grace. (…) 

She raises her fist, and I drop my glass of wine. (…)

What she has in her clenched hand is a bottle of ink. With a shaky twist she  

unscrews the top, and I hold my breath (…).

The woman who is not Grace hurls the ink, bottle and all, straight at White Gift.  

The bottle careens and thuds to the carpet, ink pours down over the skyscape, veiling  

Mrs. Smeath in Parker's Washable Blue. The woman gives me a triumphant smile and 

turns (…), heading for the door.

(CE: 412—414)

Esta passagem reflecte vários pontos importantes; o primeiro está relacionado 

com a temática dos quadros de Elaine que, sendo representações pessoais de episódios 

por ela vividos, contêm uma grande carga emocional, seja ela positiva ou negativa (no 

caso de “White Gift” esta é claramente negativa, aludindo ao carácter hipocritamente 

religioso de Mrs. Smeath, bem como o impacto que ela teve na vida de Elaine ao incutir 

na criança sentimentos de culpa e auto-repressão). Outro ponto importante a realçar é a 

forma como Elaine continua a ser perseguida pelas memórias das várias mulheres que 

acabaram por marcar a sua personalidade: quando a visitante entra dentro da galeria, as 

imagens imediatas que aparecem a Elaine são a de Mrs. Smeath e Grace, muito embora 

tanto uma como outra já há muito tivessem desaparecido fisicamente da sua vida (tal 

como vimos atrás em relação à voz de Cordelia, sempre presente no subconsciente de 

Elaine).
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Contudo, e como já foi avançado, este episódio caricato em nada veio manchar a 

carreira de Elaine, muito pelo contrário.

I will be looked at, now, with respect: paintings that can get bottles of ink thrown at  

them, that can inspire such outraged violence, such uproar and display, must have an 

odd revolutionary power. I will seem audacious, and brave. Some dimension of heroism 

has been added to me.

(CE: 414)

Não deixa de ser relevante para esta análise o recorrente uso do verbo “to seem,” 

que aparece aqui de novo – desta vez em relação ao julgamento que Elaine faz acerca 

das críticas à sua exposição. A artista, que mostra sentimentos de medo e raiva perante 

quem ela julgava ser Mrs. Smeath ou Grace, não teme a agressão física por parte da 

mulher  mas sim o  julgamento  do seu trabalho.  No entanto,  para outras três  artistas 

plásticas  que  estão  associadas  à  galeria,  bem como  para  os  críticos  que  avaliam o 

trabalho de Elaine como: “(...) naive surrealism with a twist of feminist lemon.” (CE: 

415), ela acaba por se tornar numa espécie de heróina.

Aquilo que vai mostrar a fragilidade da artista perante a sua obra e a sua própria 

identidade é o facto de, em nenhum momento, Elaine contrariar a opinião dos outros, 

falar por si, ou sequer defender-se de ataques exteriores. Adulta, na meia-idade, Elaine 

continua a sentir-se vítima e sem defesa nas mãos dos outros – sobretudo das mulheres. 

Contudo, e como já foi aludido anteriormente, esta posição só nos é transmitida por voz 

própria,  por termos,  enquanto leitores,  acesso à uma perspectiva  interior  contada na 

primeira pessoa. De um ponto de vista exterior, Elaine é uma artista reconhecida e de 

sucesso, ou seja, alguém que consegue sair da posição de “Victim Three” para a de 

“Victim Four,” passando da posição de passividade para outra de rejeição da posição de 

vítima.  Observamos  no  romance  que  Elaine  só  se  apercebe  conscientemente  desta 
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mudança no final  da narrativa,  aquando do seu retorno de Toronto a Vancouver.  A 

relação  ambivalente  com as  outras  mulheres  que teve  início  no trauma de infância, 

nunca é totalmente resolvida e continua a perseguir Elaine, marcando as suas pinturas.

Os quadros que constituem o espólio aclamado de Elaine permitem compreender 

até que ponto as suas pinturas representam formas de perdoar, vingar ou/e aceitar os 

vários episódios que marcaram a artista ao longo da sua vida. Os cinco quadros a que 

fazemos menção aqui são: “Picoseconds,” uma interpretação da sua infância enquanto 

nómada, na qual os seus pais se encontram nitidamente presentes ainda que ao longe; 

“Three Muses,” a representação de três figuras importantes no crescimento de Elaine: 

Mirs. Finestein, Miss Stuart e Mr. Banerji; “One Wing,” uma representação do acidente 

de avião que provocou a morte ao seu irmão e que, paradoxalmente, preserva a sua 

imagem enquanto criança; “Cat’s Eye,” um auto-retrato em que a presença eminente de 

Cordelia, Carol e Grace é central; e, por fim, “Unified Field Theory,” uma representação 

do momento na ravina em que Elaine é confrontada com uma situação limite que lhe 

permite sair do papel de vítima.

*

As interpretações dos quadros aqui apresentados podem ser feitas apenas por 

nós,  leitores,  que  –  através  da  narrativa  na  primeira  pessoa  –  possuímos  mais 

informação que as restantes personagens da obra. Este é um dos factos centrais para a 

ligação entre Cat’s Eye e o pós-modernismo, análise teórica que cremos aqui importante 

explicitar, de forma a tornar mais claro o contexto do romance em estudo. Voltaremos a 

esta questão mais à frente, mas adiantamos as palavras de Coral Ann Howells acerca de 

Cat’s  Eye:  “Elaine’s  paintings  in  Cat’s  Eye offer  yet  another  version  of  automatic 
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writing  where  this  time  images  write  the  fractured  history  lodged  in  the  fictive 

autobiographer’s unconscious mind.” (Howells 2006: 66).

Na exposição retrospectiva da sua carreira – aquela que obriga Elaine a regressar 

a Toronto – a pintora não consegue, apesar do sucesso, superar a ansiedade que continua 

a  caracterizar  a  sua  personalidade.  Verificamos  isto  em  pequenos  actos  de  auto-

destruição, ainda que não assimilados de forma consciente por Elaine, que vêm mostrar 

a vulnerabilidade da personagem: o roer das unhas,  o puxar e arrancar de peles em 

várias partes do corpo, até o culminar dos desmaios na escola primária. Para além disto, 

Elaine não consegue afastar a convicção de que todas as mulheres à sua volta tentam 

enganar,  trair  ou julgá-la:  “Suddenly Charna  reaches  over  to  me,  gives  me  a quick 

metallic hug. Maybe that warmth is genuine, maybe I should be ashamed of my dour, 

cynical thoughts. Maybe she really does like me, wish me well. I can almost believe it.” 

(CE: 484). E, ainda durante a exposição:

This is like birthday parties, with streamers and balloons at the ready and the hotdogs 
waiting in the kitchen, but what if nobody comes? Which will be worse: if they don’t 
come, or if they do? Soon the door will open, and in will crowd a horde of snide and 
treacherous little girls, whispering and pointing, and I will be servile, grateful. 

(CE: 483)

Elaine imagina-se servil  e  grata  perante a imagem de um grupo de crianças, 

meninas crueis e traidoras, porque é precisamente essa a ideia que a protagonista guarda 

dela  própria,  e  da  qual  ainda  não  se  conseguiu  libertar.  Vista  de  uma  perspectiva 

exterior, todavia, Elaine tem, forçosamente, de acreditar em si mesma, de outro modo 

nunca teria atingido o nível de sucesso que conseguiu; não teria prosseguido com a sua 

carreira enquanto artísta; não teria criado e educado duas filhas; não teria regressado a 

Toronto. Não obstante, este é o enigma principal em Cat's Eye, aquele que se esconde 

por  detrás  dos  formalismos  e  interpretações  teóricas,  das  leituras  superficiais  e  dos 

recursos estilísticos que Atwood tão sub-repticiamente utiliza para enganar o leitor: o 

74



movimento fluído de uma consciência atormentada, receosa e servil de uma artista de 

sucesso, aclamada como ídolo de movimentos ideológicos e artísticos.

*

Na penúltima parte  do romance,  “Unified Field Theory,”  a  única pessoa que 

Elaine espera obsessivamente ver entrar pela porta da galeria é Cordelia. Elaine sabe 

que isto é muito improvável pois a última vez que vira a amiga, Cordelia vivia como 

doente mental num hospício. No entanto, a busca de Elaine por Cordelia não é mais que 

a busca por si própria:

Really it's Cordelia I expect, Cordelia I want to see. There are things I need to ask her. 

Not what happened, back then in the time I lost, because now I know that. I need to ask  

her why. (…)

She will have her own version. I am not the centre of her story, because she  

herself is that. But I could give her something you can never have, except from another  

person: what you look like from outside. A reflection. This is the part of herself I could 

give back to her.

We are like the twins in old fables, each of whom has been given half a key.

(CE: 485)

Neste excerto encontra-se, a nosso ver, o cerne do romance Cat's Eye: enquanto 

criança, e até ao episódio na ravina, Elaine não compreende o que move as atitudes de 

Carol, Grace e Cordelia e por isto ela mantem-se  servil, grata.  Servil por não ter as 

armas que lhe permitam lutar e impor-se perante o poder controlador das três colegas; 

grata porque, apesar de tudo, Elaine considera-as como as suas únicas amigas. Eram as 

únicas três pessoas vindas do mundo feminino que,  na esfera social da escola,  lhe 

davam a atenção a qual ela, enquanto criança insegura, aspirava. 
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With enemies you can feel hatred, and anger. But Cordelia is my friend. She likes me, she 

wants to help me, they all do. They are my friends, my girlfriends, my best friends. I have 

never had any before, and I'm terrified of losing them. I want to please.

Hatred would have been easier. With hatred, I would have known what to do. 

Hatred is clear, metallic, one-handed, unwavering; unlike love. 

(CE: 142)

Porém,  em  adulta,  Elaine  afirma  já  não  necessitar  de  explicações  acerca  do 

comportamento das três meninas. Elaine Risley quer de Cordelia precisamente aquilo 

que nós, enquanto leitores, obtemos parcialmente do romance, através da voz de Elaine: 

a  outra  versão.  Numa narrativa  controlada  por  um narrador  na  primeira  pessoa,  os 

eventos  são  obrigatoriamente  selecionados  e  manipulados.  Esta  manipulação  não 

necessita ter um pedor negativo, ainda que a sua presença seja inegável. No caso de 

Cordelia, a situação é semelhante; como Elaine afirma, ela seria a única na posição de 

mostrar o outro lado de Cordelia. De facto, Elaine adulta é a pessoa que pode mostrar o 

que leva Cordelia a exercer um cruel e controlador poder sobre crianças mais fracas. O 

que a leva a ser uma adolescente irresponsável que perde o controlo sobre a sua própria 

vida ao ponto de ter que ser internada num hospício, é o facto de Cordelia não ter sabido 

transformar  uma  fundamental  insegurança  e  lhe  ter  cedido,  ficando  assim  dela 

prisioneira. No caso de Elaine, é a arte que lhe permite transformar a auto-destruição em 

criação e (ainda que perseguida pelas memórias do passado) entrar num processo de 

perdão e aceitação. Cordelia não encontra o acesso a este trabalho de transformação e 

Elaine nunca é capaz de lhe mostrar o outro lado do espelho. Contudo, ambas Elaine e 

Cordelia, são habitadas por uma fragilidade central, um comum ímpeto destrutivo, ao 

ponto de Elaine dizer-se “irmã gémea” de Cordelia: ambas possuindo meia chave que, 

caso  se  encontrassem (no  sentido  figurado  e  literal  do  termo),  abriria  o  espaço  de 

totalização, o que significaria um fechamento sobre si próprio. O que Cat’s Eye parece 
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transmitir  é que toda a criação artística repousa sobre a transformação de uma falta 

fundamental que permite uma mobilidade e fluidez em que tudo pode ser relacionado 

com tudo, num fluxo contínuo.

3.4 ENTRE O PÓS-MODERNISMO E A CONTINGÊNCIA DA AUTO-BIOGRAFIA

Because I can no longer control these paintings, or tell them what to mean. Whatever energy  
they have came out of me. I’m what’s left over. 

(CE: 482)

É aqui, na questão da transformação contínua e fluída que Cat’s Eye encontra um 

enquadramento pós-moderno. O conceito de pós-modernismo, ou pós-modernidade, é 

demasiado nebuloso, complexo e pouco consensual, para ser sintetizado numa definição 

satisfatória, cuja problematização não cabe no espaço desta dissertação.31

Aquilo  que  podemos  fazer,  no  entanto,  é  uma  pequena  aproximação  a  esse 

conceito, inspirada pelas questões que  Cat’s Eye  levanta. A questão que se coloca é, 

pois, a seguinte: de que forma é que  Cat’s Eye pode ser considerada como uma obra 

pós-moderna?

Podemos adiantar algumas ideias, de certo modo generalistas, mas que definem 

de  uma  forma  clara  e  concisa  aquilo  que  dizemos  quando  consideramos  o  pós-

modernismo:  ironia,  diferença,  descontinuidade,  paródia,  fragmentação:  “É  nesta 

pluralidade, que representa hoje em dia a consciência multicultural, que devemos situar 

31 Numa  tentativa  bastante  útil  de  enumerar  os  vários  tipos  de  pós-modernidades  que  podem  ser 
consideradas,  Simon  Malpas  elaborou  esta  sintése:  “…a  new  aesthetic  formation  (Hassan);  a  new 
condition (Lyotard);  a culture (Connor);  a cultural  dominance (Jameson);  a set  of artistic movements 
employing a parodic mode of self-conscious representation (Hutcheon); an ethical or political imperative  
(Bauman); a period in which we have reached the ‘end of history’ (Baudrilland, Fukuyama, Vattimo); a 
‘new horizon of our cultural, philosophical and political experience’ (Laclau); an ‘illusion’ (Eagleton); a 
reactionary political formation (Callinicos); or even just a rather unfortunate mistake (Norris).” (Malpas 
2005: 6-7).
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o pensamento pós-moderno, situado na confluência das diferentes vozes que emergiram 

com o fim da crença numa humanidade e numa verdade únicas.” (Pereira 2007: 23).

A narrativa de Elaine, com todos os seus lapsos temporais, avanços e recuos, é 

formalmente  construída  de  um  modo  que  se  pode  chamar  de  pós-moderno:  “In 

postmodern narratives temporality has little to do with historical conventions; instead it 

is multivalent and nonlinear.” (Ermarth 1992: 21). Esta citação é central para a nossa 

análise de Cat’s Eye enquanto romance pós-moderno, já que vai ao encontro daquilo que 

a obra coloca em relevo e que nós tentamos provar neste momento do estudo.

Podemos,  assim,  interpretar  a  noção  de  tempo  na  pós-modernidade  como 

subjectivo,  já  que são questionadas as próprias  convenções de espaço e  tempo,  não 

apenas na arte (pintura, literatura, música...) mas também no próprio campo científico: 

“Postmodern  novelists  begin  their  primary  task  of  reformulating  temporality  by 

showing readers that such an idea of temporality is a convention and a collective act of 

faith, not a condition of nature.” (Ermarth 1992: 30). Coloca-se, portanto, outra questão: 

qual  a  diferença,  neste  contexto,  entre  o tempo histórico e  o tempo real?  Tal  como 

Margarida Esteves Pereira sublinha na sua introdução ao pós-modernismo, existe um 

levantar de dúvidas geral por parte de vários pensadores europeus acerca “(...) do valor 

de  uma  consciência  histórica  específica,  enfatizando  o  carácter  ficcional  das 

reconstruções históricas.” (Pereira 2007: 43).

Assim como anteriormente verificamos, em  Cat’s Eye, o tempo da narrativa é 

algo subjectivo e mutável, e o mesmo acontece com o próprio processo de leitura: trata-

se de um processo de interpretação que necessita de constantes ajustes exigidos pelos 

avanços  e  recuos  do  tempo  narrado.  Isto  confere  ao  leitor  um papel  primordial  na 

própria narrativa – já que é ele quem transforma o texto num exercício individual – e ao 

texto um nível de variação e instabilidade, dependendo da referida individualidade de 
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interpretação  do  leitor:  “To  read  is  to  interpret  and  to  interpret  is  to  reinvent,  or 

coinvent, the text.” (Ermarth 1992: 23).

A fluídez do texto assim como a fragmentação que obrigam o leitor à constante 

reinvenção está a par com o abandono das convenções do romance realista.  Como diz 

Elizabeth Ermarth:

Novelists  who  simply  abandon  historical  time  as  a  convention,  along  with  all  its 
baggage including preeminently the  stable  individual  subject,  provide an alternative 
practice that illuminates as no theory has yet done the limitations of historical time. 

(Ermarth 1992: 25)

Em Cat’s Eye podemos verificar como, ao longo do texto, Atwood se desfaz de 

muitas convenções realistas acerca de tempo/espaço, aquelas que teriam sido postuladas 

ao longo dos anos até sensivelmente à Primeira Grande Guerra. Mais, Atwood vai ao 

encontro da teoria dos tempos modernos ao iniciar o livro não apenas com a epígrave de 

Stephen Hawking mas também com as referências à teoria Física.

‘When  we  gaze  at  the  night  sky,’ he  [Elaine's  brother]  says,  ‘We  are  looking  at 

fragments of the past. Not only in the sense that stars as we see them are echoes of  

events  that  occurred  light-years  distant  in  time  and space:  everything  up  there  and 

indeed everything down here is a fossil, a leftover from the first picoseconds of creation  

(…).

‘But what of the moment beyond the first moment?’ he says. ‘Or does it even 

make sense to use the word  before, since time cannot exist without space and space-

time without events and events without matter-energy? But there is something that must 

have existed before. That something is the theoretical framework, the parameters within 

which the laws of energy must operate. Judging from the scanty but mounting evidence 

now available to us, if the universe was created with a fiat lux, that fiat must have been 

expressed, not in Latin, but in the one truly universal language: mathematics.’

(CE: 388—389)
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Neste momento da nossa análise, consideramos duas perspectivas: uma à luz da 

teoria pós-moderna, fracturada e fluída; outra através das interpretações das memórias 

transformadas em pinturas e, por consequência,  em narrativa através da  ekphrasis,  a 

descrição verbal – logo temporal – da arte pictórica que a torna, desta forma, real e 

verosímil.

A questão  do  tempo  móvel  em  Cat’s  Eye  e  a  concomitante  noção  de  uma 

identidade fluída e em constante devir coloca-nos inevitavelmente perante a questão da 

autobiografia.  Cat’s  Eye  tem  sido  apontada  por  alguns  críticos32 como  uma  obra 

demasiado autobiográfica, onde não existe uma separação entre a acção da narrativa e a 

própria  vida  de  Atwood,  não  havendo,  desta  forma,  lugar  para  uma  verdadeira 

verosimilhança das personagens. Na entrevista que a escritora Joyce Carol Oates faz a 

Margaret Atwood em 1978 – intitulada “My Mother Would Rather Skate Than Scrub 

Floors,” a escritora canadiana faz referência à problematização da autobiografia num 

texto ficcional dizendo que todos os livros são autobiográficos na medida em que as 

imagens e personagens que contém passaram, obrigatoriamente, pela cabeça do autor, 

assim como ele ou ela, as escolheu em detrimento de outras. Atwood afirma:

Readers sometimes feel when I tell them that a book is not “autobiographical,” that is,  

the  events  as  described  did  not  happen  to  me.  (Of  course,  every  book  is 

“autobiographical” in that the images and characters have passed through the author’s 

head and in that he or she has selected them.) These readers want it all to be true.

(Ingersoll 2006: 40)

Acerca  da  questão  da  autobiografia  em  Cat’s  Eye  e  na  mesma  linha  de 

pensamento  de  Atwood,  também  Davidson  salienta:  “The  book  is  a  novel,  not  a 

32 Cf., por exemplo: Towers, Robert. “Mystery Women.” New York Review of Books 27 Apr. 1989 (pp. 50
—52);  Cooke,  Nathalie.  “The  Politics  of  Ventriloquism:  Margaret  Atwood’s  Fictive  Confessions.” 
Various Atwoods: Essays on the Later Poems, Short Fiction, and Novels . Ed. Lorraine M. York. Anansi: 
Concord, 1995 (pp. 207—28).
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fictionalized  autobiography.  It  is,  however,  a  novel  that  might  be  termed  “meta-

biographical” in that it is about narrating an account of a life, and that accounting also 

involves the author.” (Davidson 1997: 14)

Parte  da  forma  como Atwood lida  com a  questão  da autobiografia  nos  seus 

textos é-nos explicada, por voz própria, em  Negotiating With the Dead: a Writer on  

Writing, nomeadamente no capítulo “Duplicity: The Jeklly hand, the Hyde hand, and the 

slippery double.” Aqui, Atwood faz uma comparação entre um super-herói e o seu alter-

ego – geralmente um ser humano pouco notável, sem qualquer característica que mereça 

uma referência especial.  Segundo esta fórmula tão recorrente nas histórias de super-

heróis,  torna-se  fácil  para  qualquer  criança  estabelecer  entre  qual  destas  duas 

personagens contrastantes recaem as suas aspirações.  Tal como a autora sublinha: “As 

for the artists who are also writers, they are doubles twice times over, for the mere act of 

writing splits the self in two.” (Atwood 2007c: 28).

Ainda no mesmo texto, Atwood apresentada uma crítica acerca da diferença que 

existe entre quem escreve e quem é o escritor, ou, por outras palavras, entre narrador e 

escritor. Atwood estabelece uma ruptura entre estas duas identidades/entidades através 

de vários exemplos na literatura, começando por demarcar o pensamento romântico do 

pensamento moderno,  sendo que, no caso do romantismo,  o artista seria sempre um 

génio dentro e fora do espaço da sua produção artística e/ou intelectual.

Assim, um texto é sempre uma entidade separada do seu autor, um reflexo do 

mesmo que é (contraditoriamente) dependente do primeiro.33 Isto é, um texto não é o 

seu autor e provavelmente irá sobreviver-lhe, irá ser interpretado de inúmeras formas 

por  quem o lê  (é  mutável,  inconstante)  e,  no entanto,  sabemos  que foi  produto  do 

33 Ao mencionarmos, neste contexto, a palavra “entidade”, tornar-se impossível não recorrer ao conceito 
de  doppelgänger (do Alemão  doppel (duplo, réplica  ou duplicata),  e  gänger  (andante,  ambulante ou 
aquele que vagueia), também usado na literatura. Aqui, e tal como Atwood faz referência em Negotiating 
With the Dead, o autor cria uma identidade/entidade exterior a si próprio, tal como a palavra implica, uma 
espécie de duplo que lhe imita todas as características internas.
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pensamento e da mão daquele autor em particular. O narrador será então uma entidade 

mediadora entre o autor e o leitor, tal como Atwood refere: “The writer writes himself 

into his work – which contains an element of posturing and artificiality – and the more 

he does this, the more he loses what might be called his authentic self.” (Atwood 2007c: 

39).

Numa análise ao romance, Coral Ann Howells usa o exemplo do texto de Paul 

de Man ‘Autobiography as De-facement’ para estabelecer um paralelismo entre a teoria 

do crítico e a dupla figuração presente nos quadros de Elaine e na narrativa. De acordo 

com de Man, a autobiografia – ao depender de um referente a partir do qual o autor se 

projecta – abre caminho para uma análise abstracta do “eu,” determinado pelos eventos 

vividos e, tal como um artista plástico, subordinado às técnicas e recursos da sua arte. 

Criando uma analogia com esta interpretação de Paul de Man e  Cat’s Eye,  Howells 

afirma: 

Elaine’s confrontation with her own face defaced, like her return to Toronto, constitutes 

that ‘specular moment’ which de Man identifies as the autobiographical impulse, with 

its  sudden  alignment  between  present  and  past  selves,  that  opens  up  multiple 

possibilities for ‘mutual reflexive substitution,’ displacement and doublings. These are 

for him the ‘defacements’ endemic to the autobiographical project, which ‘deals with 

the  giving  and  taking  away  of  faces,  with  face  and  deface,  figure,  figuration  and 

disfiguration.’  Cat’s  Eye  would  seem  to  provide  the  perfect  examples  of  such 

‘defacements’ 

(Howells 2005: 113)

Atribuir à autobiografia a característica de despersonalização torna-se útil para 

compreendermos o processo evolutivo de Elaine no âmbito do romance em estudo. A 

narrativa é-nos contada através de um entrecruzamento de lapsos temporais, os quais 

nos permitem observar a protagonista através de um espelho cujo reflexo se altera à 
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medida que a história progride ou regride, ao mesmo tempo que obtemos uma segunda 

perspectiva  da  narradora  através  dos  seus  quadros:  “Though  de  Man’s  discussion 

focuses  exclusively  on  linguistic  signifiers,  and  Elaine’s  autobiography  offers  the 

variant of (verbalised) visual images, the result is the same.” (Howells 2005: 114).

Em última  análise,  Cat’s  Eye  não é senão uma tentativa  de reconstrução do 

passado,  através  da  memória,  da visão  imaginativa  e  da  criatividade.  Neste  caso,  a 

narrativa é a memória, já que esta só existe nas narrativas que, mais do que registar o 

passado, articulam-no, criam-no e tornam-o “presente.” Mesmo contando com os lapsos 

inevitáveis  nas  recordações  de Elaine,  o  leitor  consegue fazer  um retrato  biográfico 

desta personagem ao percorrer um caminho fluído como a água, um contínuo temporal 

não  linear,  dentro  do  qual  “Nothing  goes  away.”  Isto  remete-nos  para  alguns  dos 

próprios  aspectos  autobiográficos  de  Atwood,  tal  como  Lorraine  York  sublinha  no 

ensaio  “Biography/autobiography,”  presente  no  volume  crítico  The  Cambridge  

companion to Margaret Atwood:

Like  many  writers,  she  steadfastly  resists  attempts  to  read  her  works  as  simple  

reflections of personal  experiences;  they are,  as she constantly reminds her readers,  

artistic creations that may draw upon but not be reduced to observed experience. 

(York 2006: 28)

A  questão  que  aqui  se  coloca  é,  pois,  a  do  total  alcance  deste  retrato  da 

identidade.  Será  que  é  possível  uma  descrição  e  compreensão  completa  e  finita  do 

carácter  psicológico  de  Elaine,  com todas  as  suas  idiossincrasias  e  tudo o  que  isso 

implica? Já vimos que no caso particular de  Cat’s Eye  os quadros são um elemento 

fundamental na configuração da personagem, mas o que é que estas visões nos mostram 

realmente? Tal como nos é dito no próprio romance, entrecruzando elementos de física 

com aspectos literários metafóricos: “The universe is hard to pin down; it changes when 

you look at it, as if it resists being known.” (CE: 388).
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Voltamos, através da imagem de um universo impossível de definir devido ao 

seu carácter volátil e inconstante, à simbologia do olho. Esta é central para a análise da 

obra, não apenas pela evidente alusão ao “olho de gato” no título – um berlinde que 

serve como talismã para a protagonista enquanto criança e, ao mesmo tempo, como 

objecto material que encapsula todas as suas memórias – mas também pelas múltiplas 

interpretações que podem ser feitas a partir da imagem de um berlinde: a realidade é 

vista  através  de  diferentes  perspectivas,  distorcida,  com  diferentes  cores  e 

posicionamentos. 

The cat’s eye functions as the nexus for all  those contradictory feelings of fear and 

longing,  love,  hatred  and resistance that  she [Elaine]  feels  towards Cordelia,  Grace 

Smeath  and  Carol  Campbell.  (…).  Indeed,  it  is  already  functioning  beyond  her  

consciousness as her Third Eye (…) much later Elaine will recognize it as the sign of  

the artist’s powers of vision, and it will appear again and again in her paintings as her 

signature  (the  pier-glass,  the  globe,  the  cat’s  eye  marble).  She will  use  it  to  figure  

curved space where ‘Nothing goes away.’ 

(Howells 2005: 211)

Já observámos como, no romance, não é apenas a simbologia do berlinde que se 

torna relevante para a narrativa selectivamente incompleta,  mas também os quadros, 

obras da visão que mostram o que subjaz à narrativa, o que existe no vazio dos espaços 

em branco, necessários à sub-versão.

I  have  given  up  (…)  on  oil  paints;  I  have  come  to  dislike  their  thickness,  their  

obliteration  of  line,  their  look  of  licked  lips,  the  way  they  call  attention  to  the 

brushstrokes of the painter. (…) What I want instead is pictures that seem to exist of  

their own accord. I want objects that breathe out light; a luminous flatness. (…)

I study paintings in which there are pearls,  crystals,  mirrors, shiny details of 

brass. I spend a long time over Van Eyck's The Arnolfini Marriage (…); what fascinates 

me is not the two delicate, pallid, shoulderless hand-holding figures, but the pier-glass 
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on the wall behind them, which reflects in its convex surface not only their backs but  

two other people who aren't in the main picture at all. These figures reflected in the  

mirror are slightly askew, as if a different law of gravity,  a different arrangement of  

space exists inside, locked in, sealed up in the glass as if in a paper-weight. This round 

mirror is like an eye, a single eye that sees more than anyone else looking (…).34

(CE: 382—383)

O  quadro  de  Van  Eyck,  é  peculiar  precisamente  porque,  tal  como  Elaine 

descreve, o espelho que se encontra por detrás das duas figuras principais reflecte outras 

duas personagens. Ora, se não fosse a presença deste pequeno espelho posicionado entre 

o  casal  na  gravura,  as  restantes  personagens  nela  presentes  não  seriam observáveis 

através da perspectiva que o quadro apresenta. Esta citação que aqui colocámos contém 

em si a chave para a interpretação da narrativa de Cat's Eye: a narrativa de Elaine, na 

primeira pessoa, é como a gravura de Van Eyck, nas quais o leitor só observa aquilo que 

por ela é transmitido. O espelho de  Cat's Eye  (tal como o espelho em “The Arnolfini 

Marriage”) corresponde às memórias da protagonista, os lapsos temporais, as falhas na 

narrativa que a tornam multidimensional e permitem observar a vida de Elaine através 

de uma outra perspectiva – como as duas personagens que apenas aparecem reflectidas 

no espelho do quadro do pintor flamengo.

Podemos então inferir que a construção do “eu,” mesmo através do recurso à 

autobiografia  e  a  todos  os  outros  elementos  que  referimos  anteriormente,  nunca 

encontra o seu ponto culminante (ou, por outras palavras, o ponto que coincide consigo 

próprio) e nunca é apenas uma construção, em retrospectiva, mas sim um percurso que 

se descobre e que se vai inventando a caminhar:

Though we may be persuaded that  Elaine succeeds in  locating her  own distinctive 
position in her figural constructions of space-time, the discursive narrative as a ‘textual 

34 A pintura à qual Elaine se refere em anexo, pp. 111-112.
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system made up of tropological substitutions’ will always register some incompleteness 
in the construction of subjecthood (…) .

(Howells 2005: 122)

Ao ler Cat’s Eye é possível concluir que, por muitas incursões e (re)visitas que 

se  façam  à  memória,  nunca  somos  capazes  de  nos  (re)encontrar  completamente, 

enquanto indivíduos com indentidades particulares. No entanto, tal como a narradora de 

Cat’s Eye nos mostra (paralelamente à narradora do conto “My Last Duchess” e “The 

Door”35), estes ecos do passado são o suficiente para nos guiar através do futuro, aquele 

que nunca existe, pois é o aqui e agora que já terminou, a metamorfose do tempo em 

memórias.

A  capa  do  livro  de  poesia  The  Door é  particularmente  pertinente  aqui,  não 

apenas  pelos  elos  intertextuais  que  estabelece  com  Cat’s  Eye mas  também  porque 

recorda  que,  no  romance,  a  pintura  está  presente  enquanto  linguagem,  através  da 

ekphrasis.  Ou  seja,  mesmo  aquilo  que  não  se  deixa  dizer  mas  apenas  mostrar  (os 

quadros  de  Elaine)  é  traduzido  em  palavras  de  modo  a  trazer  à  consciência,  e 

paradoxalmente, a instantaneidade de uma percepção visual.

A  foto  que  encontramos  na  capa  do  livro  de  poemas  de  Margaret 

Atwood,  The  Door36, é,  curiosamente,  em tudo  semelhante  à  descrição  que  Elaine 

Risley faz da sua primeira foto de infância em Cat's Eye:

The first picture taken with it is of me. I’m leaning against the doorframe of the motel 
cabin. The door behind me is white and closed, with the metal number on it showing: 9. 
I’m wearing pants, baggy at the knees, and a jacket too short in the sleeves. Under the 

35 Análoga sugestão encontra-se em outros textos textos de Atwood, nomeadamente no conto “My Last 
Duchess” (in Moral Disorder. Bloomsbury: London, 2006. pp. 57—86) e na capa do livro de poemas The 
Door  (The Door.  Virago:  London,  2007.).  Usamos  aqui  estes  dois  exemplos  por  várias  razões:  por 
constituirem  duas  formas  de  escrita  de  Atwood  diferentes  do  romance  (um  conto  e  um  poema, 
respectivamente);  por todos eles  terminarem com a alusão a um cenário  escuro,  sombrio,  em que a 
personagem principal  se  encontra  sozinha;  por  todos eles  retratarem personagens  femininas;  e,  mais 
importante,  por  serem exemplos  paradigmáticos  de  uma  das  ideias  que  pretendemos  defender  nesta 
dissertação: a de que nenhuma personagem de Atwood é uma heróina.
36 Fotografia em anexo, pp. 110.

86



jacket, I know though you can’t see it, is a hand-me-down brown and yellow striped 
jersey of my brother’s. Many of my clothes were once his. My skin is ultrawhite from 
overexposure of film, my head is tilted to one side, my mittenless wrists dangle. I look 
like old photos of immigrants. I look as I’ve been put there in front of the door and told  
to stand still. 

(CE: 29)

Salvo o detalhe do número nove, que na foto original é substituído pelo número 

dois, e o facto de esta descrição fazer parte de Cat’s Eye, pode-se afirmar que Atwood 

descreve,  recorrendo  à  ekphrasis,  a  sua  própria  fotografia  de  infância.  Contudo,  já 

vimos que, apesar da forte influência autobiográfica na sua obra, Atwood não pretende 

que a leitura dos seus textos se resuma a esse nível de interpretação. Voltamos então a 

uma  das  questões  anteriores:  não  será  que  o  caminho  que  as  suas  personagens 

percorrem, seja através do tempo (por exemplo em Cat’s Eye), seja através do espaço 

(como podemos  observar  em  Surfacing),  em busca  da  sua  identidade  e  da  sua voz 

interior, é paralelo ao próprio percurso que Atwood traça para si e que espelha na sua 

obra? Voltando à questão do alter-ego, não será que a busca de Atwood é a mesma que 

a das suas personagens e, em última análise, a de todos nós? A resposta parece por de 

mais evidente.

Em “The Door”37,  o  poema que dá  título  ao  livro,  é  também projectada,  na 

segunda  pessoa  do  singular,  a  vida  de  uma  personagem  não  identificada  (a  qual 

sabemos,  no  entanto,  ser  mulher:  “Where  is  your  husband?”)  em  busca  da  sua 

identidade. Certos momentos do poema remetem-nos para períodos particulares da sua 

vida, culminando, tal como em Cat’s Eye, na certeza ambígua de que se deve continuar 

a caminhar.

No início, este desconhecimento causa medo: “The door swings open,/ you look 

in./ It’s dark in there,/ most likely spiders:/ nothing you want./  You feel scared./ The 

door  swings  close.”  Ao  longo  do  poema,  são  evocados  momentos  da  vida  da 
37 Poema completo em anexo, pp. 108—109.
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personagem, indicadores da passagem do tempo: “The sun comes out,/ you have swift 

breakfasts/ with your husband, who is still thin;/ you wash the dishes,/ you love your 

children…” e,  mais  à  frente:  “The snow falls,/  you  clear  the  walk  while  breathing 

heavily;/  it’s not easy as once./ Your children telephone sometimes./ The roof needs 

fixing./ You keep yourself busy./ The spring arrives.”

É chegado um ponto no poema em que a personagem parece ter perdido toda a 

esperança no futuro (“It became too much./ At night there are blankets;/ nonetheless you 

are wakeful.”) e, no entanto, o texto culmina com uma nota de confiança: “The door 

swings open:/ O god of hinges,/ god of long voyages,/ you have kept faith./ It’s dark in 

there./ You confide yourself to the darkness./  You step in./ The door swings closed.” 

Desta vez a imagem usada é a de uma porta que abre e fecha perante o futuro, mas não 

deixa de ser em tudo semelhante àquela do túnel (outra interpretação possível seria a da 

morte, metáfora banal da escuridão que aqui recusamos já que a tese defendida é a da 

criação e transformação e não a de destruição e estagnação).

Também a protagonista de “My Last Duchess” – conto de Atwood que apropria 

como título  o  poema de  Robert  Browning –  luta  para  se  encontrar,  dentro  de  uma 

narrativa  que  retrata  uma  década  (os  anos  cinquenta  do  século  XX)  em que  eram 

esperados, por parte das mulheres papéis bem definidos. A adolescente que se mantém 

anónima ao longo do texto, debate-se ela própria com a interpretação de um poema, 

desta feita um clássico da literatura Inglesa:

‘So, it’s the Duke of Ferrara speaking,’ I said. ‘The whole poem is told from his point  
of view – that’s important, because they always ask about point of view. We know it’s  
Ferrara because it says Ferrara right under the title of the poem. Ferrara was a noted  
centre for the arts in Italy, so it makes sense for the Duke to have a picture collection.  
The time is the Renaissance. There was a lot of murdering going on then. Okay so far? 

(Atwood 2006b: 73)
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A  narradora  de  “My  Last  Duchess”  transfere  para  o  poema  de  Browning 

questões acerca do seu passado e futuro através de memórias – memórias essas que, 

mais uma vez, apenas existem devido à narrativa (“I would have to go into the tunnel 

whether I wanted or not – the tunnel was the road of going on, and then there was more 

of the road on the other side of it…” Atwood 2006b: 86), até chegar à conclusão final:  

“Meanwhile, I myself would be inside the dark tunnel. I’d be going on. I’d be finding 

things out.  I’d be on my own.”  (Atwood 2006b: 86). A frase final do conto serve de 

epifania  no percurso de  vida  de quem se  encontra  vulnerável  perante  o  futuro  (i.e. 

escuridão, porta, túnel) mas que demonstra uma resiliência de carácter. Paralelamente a 

Cat’s Eye, “The Door” e “My Last Duchess” oferecem uma leitura que, dando espaço a 

duas interpretações diferentes, rejeita a primeira: aceitação do passado e da sua narrativa 

enquanto identidade, não através da aniquilação (ou, como viemos a referir ao longo do 

texto, auto-destruição), mas sim de um processo de aceitação e reconciliação (consigo 

próprio e com a sua identidade).

Em conclusão, podemos afirmar, tal como pretendemos no início, que todos os 

elementos que estiveram aqui em análise são recorrentes na obra de Atwood: o contraste 

entre  as  ideias  vulnerabilidade/autonomia,  a  recuperação  e  transformação  do  tempo 

através da narrativa e, sobretudo, o trabalho da memória/tempo enquanto veículos para a 

construção da identidade.

Now it’s full night, clear, moonless and filled with stars, which are not eternal as was  

once thought, which are not where we think they are. If they were sounds, they would 

be echoes, of something that happened millions of years ago: a word made of numbers.  

Echoes of light, shining out of the midst of nothing.

It’s old light, and there’s not much of it. But it’s enough to see by. 

(CE: 498)
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Tal como viemos a defender ao longo desta  dissertação,  não acreditamos no 

poder heróico que muitas  vezes a crítica feminista pretende atribuir  às protagonistas 

femininas  de Atwood.  Como tal,  não podemos  considerar  que o final  de  Cat’s  Eye 

aponte para um fechamento da narrativa num tom de esperança e resolução (talvez aqui 

a palavra mais adequada seja “transformação”). Podemos, desta forma, colocar-nos as 

mesmas  questões  que  Davidson  se  põe  acerca  da  autenticidade  e  lugar  desta 

transformação:

How does one live in the light of what one knows—the disorder of any personal 
life, the injustice of society (particularly a patriarchal society as it impinges on 
women and a consumer society as it depletes everything), the chaos of a world 
intermittently at war, the larger chaos of the universe?

(Davidson 1997: 103)

De facto, para uma mente mais sensível e atenta, tal como a de Elaine, todas 

estas questões são desconcertantes. Aquilo que Elaine consegue alcançar nos últimos 

parágrafos da obra (analogamente às referidas personagens de “My Last Duchess” e 

“The Door”), é a possibilidade de um percurso através de outro ponto de vista, um que 

não  esteja  somente  centralizado  nos  pontos  cinzentos  de  uma  fotografia,  mas  que 

consiga captar a atenção dos pontos de luz. Para que isso aconteça, é necessário um 

processo  narrativo  contínuo  em  que  sentimentos  de  culpa  e  auto-destruição  são 

reciclados em poder criativo.
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CONCLUSÃO
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Ao  iniciar  a  dissertação,  a  ideia  principal  que  nos  moveu  foi  a  da  não 

heroicidade da protagonista, Elaine Risley, no romance Cat's Eye de Margaret Atwood; 

com  vista  a  defender  esta  tese,  começámos  por  fazer  um estudo  desconstruindo  a 

personalidade de Elaine Risley. Como modelo de uma não-heróina, Elaine apresentou-

se-nos como alguém que consegue superar os seus medos e inseguranças através do 

poder  transformador  do  acto  criativo.  Aliada  à  ideia  de  poder  criativo  enquanto 

movimento transformador, está a intertextualidade presente no poema “The Door” e no 

conto  “My  Last  Duchess,”  ambos  textos  da  mesma  autora.  Nestes  três  exemplos 

encontramos a imagem da personagem principal sozinha num túnel, perante uma porta 

ou, no caso de Elaine – no último capítulo de Cat’s Eye – dentro de um avião, à noite. 

Este fechamento não contém em si a noção de fim, mas sim de continuidade, uma que é 

por nós interpretada como a força impulsionadora do poder criativo. Indo ao encontro 

desta teoria, consideramos pertinente citar novamente Hilde Staels:

Elaine has dared to look back, open a door to something, the future, before it is too late.  

The visionary moment is a “revision”, as the protagonist gains a new perspective that 

fills  the landscape with a new dimension of meaning.  The restored unity with vital 

energy (…) is a far greater achievement than rational understanding of past history. (...)

The flight back to Vancouver is a metaphor for the protagonist who heads for 

the future. (...)

A close investigation of metaphors emerging during such a visionary moment 

contradicts  interpretations  that  impose  a  downright  pessimistic  stance  on  Atwood’s 

protagonist, and, what is worse, on the writer herself.

(Staels 1992: 107—108)

De modo  a elaborar  uma abordagem teórica  acerca  do  estudo do tempo  em 

ligação com a memória e a narrativa recorremos, na Parte 1 da dissertação, a dois textos 

fundamentais:  o de Paul  Ricoeur,  Tempo e Narrativa,  e  Criação Artística  de Henri 

Bergson. Desta forma, tentámos mostrar não só como os três níveis de entendimento do 
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tempo se encontram ligados numa relação de interdependência, mas também – através 

da análise a Cat’s Eye – a possível interpretação de uma outra esfera temporal, dentro da 

qual o passado é uma constante presença no presente.

A segunda parte  da dissertação pretendeu colocar  em diálogo o romance em 

estudo e a história do Canadá. Assim, analisámos várias questões teóricas pertinentes 

dentro deste contexto: a posição análoga de colónia/colonizador e vítima/vitimizador no 

que diz respeito à história do real – o Canadá enquanto nação pós-colonial; e à história 

da ficção – Cat's Eye e a noção de culpa perpetuada por Elaine Risley ao longo da sua 

vida, até àquele que entendemos como o momento de ruptura deste pensamento.  As 

quatro  posições  de  víctima  (“Victim  positions”),  assim  elaboradas  por  Atwood  em 

Survival  e  consideradas  como  a  temática  recorrente  na  literatura  canadiana,  foram 

importantes para o nosso estudo, principalmente quando aplicadas ao caso particular de 

Cat’s Eye. Dentro deste contexto não poderíamos deixar incólume a problematização da 

teoria pós-colonial, bem como a questão do multiculturalismo no Canadá, pois, tal como 

queremos  defender  neste  estudo,  e  dentro  de  um  contexto  pós-moderno,  todas  as 

dicotomias são castradoras, por oposição a um pensamento fluído e não linear que abre 

portas a outros juízos e entendimentos.

Quisemos, acima de tudo, fazer uma abordagem crítica de Cat’s Eye, porque são 

as múltiplas leituras que o texto proporciona o que mais nos interpela neste romance de 

Margaret Atwood. Assim, na Parte 3, enquadrada por uma moldura teórica que releva a 

importância das questões feministas, do pós-modernismo e da auto-biografia em Cat's  

Eye, tentámos entrar em diálogo com este romance. A mobilidade da vida num tempo 

fluído  e  a  simultaniedade  da  narrativa  na  primeira  pessoa,  num presente  contínuo, 

captaram a nossa atenção à medida que fomos desenvolvendo este estudo. Criando para 

si  uma  quarta  dimensão  temporal,  a  da  memória  narrativa,  Elaine  mostra,  como 

93



mencionámos,  uma  imagem  do  tempo  não  linear  (i.e.  líquido).  Em  Cat's  Eye 

observámos como a criação artística – verbalizada através da narrativa – liberta  um 

verdadeiro poder transformador que permite continuar a caminhar, a viver. No que à 

evolução criativa diz respeito, Bergson interpela o leitor com uma citação que achamos 

relevante para o seguimento da problematização que aqui propomos: 

Evolution implies a real persistence of the past in the present, a duration which is, as it  

were, a hyphen, a connecting link. In other words, to know a living being or  natural  

system is to get at the very interval of duration, while the knowledge of an artificial or 

mathematical system applies only to the extremity.

Continuity of change, preservation of the past in the present, real duration – the 

living being seems, then to share these attributes with consciousness. Can we go further 

and say that life, like conscious activity, is invention, is unceasing creation?

(Bergson 1944: 27)
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Nascida em 1939,  Margaret  Atwood cresceu no Norte  de Ontario,  Québec e 

Toronto. Durante a infância acompanhou a família (mãe, pai – um entomologista – e 

irmão mais velho) pela natureza do Canadá, o que fez com que desde cedo Atwood se 

tenha  habituado  a  descobrir  o  universo  da  fauna  e  flora.  Aos  12  anos  entrou  pela 

primeira vez numa escola, sendo que até essa idade a sua aprendizagem formal era feita 

através do estudo dos manuais escolares e livros requisitados em bibliotecas. Aos seis 

anos começou a escrever peças de teatro, poemas e banda desenhada; aos 20 viu, pela 

primeira vez, um dos seus poemas ser publicado numa revista literária.  Licenciou-se 

pelo Victoria  College,  Univeristy of Toronto e realizou um mestrado pelo Radcliffe 

College em 1962.

Juntamente com o marido, Graeme Gibson, Margaret Atwood tem-se mostrado, 

ao  longo  dos  anos,  uma  aguerrida  activista  pelos  direitos  humanos,  direitos  das 

mulheres  e  questões  ambientais.  Sendo  uma  das  primeiras  escritoras  femininas 

canadianas a iniciar uma tradição literária de direito próprio, Atwood tem vindo, até 

hoje, a publicar textos nos mais variados formatos (poesia, romance, crítica literária, 

literatura  infantil,  entre  outros).  Para  além disto,  a  escritora  também desenha  e  faz 

ilustrações – muitas vezes usadas nos seus próprios livros. Em 2000 venceu o Booker  

Prize com o romance The Blind Assassin.
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CITAÇÕES COMPLETAS DAS CINCO PINTURAS APRESENTADAS NA EXPOSIÇÃO RETROSPECTIVA DE     
ELAINE RISLEY, EM TORONTO  

 The first one is called Picoseconds. ‘A jeu d’esprit,’ says Charna, ‘which takes 

on  the  Group  of  Seven  and  reconstructs  their  vision  of  landscape  in  the  light  of 

contemporary experiment and postmodern pastiche.’

It  is  in  fact  a  landscape,  done  in  oils,  with  the  blue  water,  the  purple 

underpainting, the craggy rocks and windswept raggedy trees and heavy impasto of the 

twenties and thirties. This landscape takes up much of the painting. In the lower right-

hand corner,  in  much  the  same out-of-the-way position  as  the  disappearing  legs  of 

Icarus in the painting by Bruegel, my parents are making lunch. They have their fire 

going, the billy tin suspended over it. My mother in her plaid jacket bends over, stirring, 

my father adds a stick of wood to the fire. Out Studebaker is parked in the background.

They  are  painted  in  another  style:  smooth,  finely  modulated,  realistic  as  a 

snapshot. It’s as if a different light falls on them; as if they are being seen through a 

window which has opened in the landscape itself, to show what lies behind or within it.

Underneath them, like a subterranean platform, holding them up, is a row of 

iconic-looking symbols painted in the flat style of Egyptian tomb frescoes, each one 

enclosed in a white sphere: a red rose, an orange maple leaf, a shell. They are in fact the 

logos from old gas pumps of the forties. By their obvious artificiality,  they call into 

question the reality of landscape and figures alike.

(CE: 478)

 The second painting is called  Three Muses. Charna has had some trouble with 

this one. ‘Risley continues her disconcerting deconstruction of perceived gender and its 

relationship to perceived power, especially in respect to numinous imagery,’ she says. If 
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I hold my breath and squint, I can see where she gets that: all Muses are supposed to be 

female, and one of these is not. maybe I should have called it Dancers

To the right is a short woman, dressed in a flowered house-coat and mules with 

real fur. On her head is a red pillbox hat with cherries. She has black hair and large 

golden earrings, and is carrying a round object the size of a beach-ball, which is in fact  

orange.

To  the  left  is  an  older  woman  with  blue-grey  hair,  wearing  a  waltz-length 

lavender  silk  gown.  In her  sleeve is  tucked a  lace  handkerchief,  over  her  nose and 

mouth is a gauze nurse’s mask. Above the mask her bright blue eyes look out, crinkly at 

the edges and sharp as tacks. in her hands she holds a globe of the world.

In the middle is a thin man with medium-brown skin and white teeth, smiling an 

uncertain  smile.  He  is  wearing  a  richly  worked  gold  and  red  oriental  costume 

reminiscent of Balthazar’s in Jan Gossaert’s  Adoration of the Magi,  but without the 

crown and scarf. He too holds out a round object: it’s flat like a disc and appears to be 

made of purple stained glass. On its surface are arranged, seemingly at random, several 

bright pink objects not unlike those to be found in abstract paintings. They are in fact 

spruce budworm eggs, in section; though I would not expect anyone but a biologist to 

recognize them.

The arrangement of the figures recalls  that of classical Graces, or else of the 

different-coloured children wreathed around Jesus in the front of my old Sunday School 

paper. But those were facing in, and these are facing out. They hold their gifts forward, 

as if pressing them to someone who sits or stands outside the painting.

Mrs.  Finestein,  Miss  Stuart  from school,  Mr.  Banerji.  Not  as  they  were,  to 

themselves: God knows what they really saw in their own lives, or thought about. Who 

knows what deat-camp ashes blew daily through the head of Mrs. Finestein, in those 
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years  right  after  the  war?  Mr.  Banerji  probably could  not  walk  down a  street  here 

without dread, of a shove or some word whispered or shouted. Miss Stuart was in exile, 

from plundered Scotland still  declining,  three  thousand miles  away.  To them I was 

incidental, their kindness to me casual and minor; I’m sure they didn’t give it a second 

thought, or have any idea of what it meant. But why shouldn’t I reward them, if I feel 

like it? Play God, translate them into glory, in the after-life of paint. Not that they’ll 

ever know. They must be dead by now, or elderly. Elsewhere.

(CE: 479—480)

 The third picture is called One Wing. I painted it for my brother, after his death.

It’s a triptych. There are two smaller, flanking side panels. In one is a World 

War Two airplane, in the style of a cigarette card; in the other is a large pale-green luna 

moth.

In the larger, central panel, a man is falling from the sky. That he is falling and 

not flying is clear from his position, which is almost upside-down, slantwise to the few 

clouds; nevertheless he appears calm. He is wearing a World War Two RCAF uniform. 

He has no parachute. In his hand is a child’s wooden sword.

This is the kind of thing we do, to assuage pain.

Charna thinks it’s a statement about men, and the juvenile nature of war.

(CE: 480)

 The fourth painting is called Cat’s Eye. It’s a self-portrait, of sorts. My head is 

in the right foreground, though it’s shown only from the middle of the nose up: just the 

upper half of the nose, the eyes looking outwards, the forehead and the topping of hair. 
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I’ve put in the incipient wrinkles, the little chicken-feet at the corner of the lids. A few 

grey hairs. This is cheating, as in reality I pull them out.

Behind my half-head, in the centre of the picture, in the empty sky, a pier-glass 

is hanging, convex and encircled by an ornate frame. In it, a section of the back of my 

head is visible; but the hair is different, younger.

At a distance, and condensed by the curved space of the mirror, there are three 

small figures, dressed in the winter clothing of the girls of forty years ago. They walk 

forward, their faces shadowed, against a field of snow.

(CE: 480—481)

 The last painting is Unified Field Theory. It’s a vertical oblong, larger than the 

other paintings. Cutting across it a little over a third up is a wooden bridge. To either 

side of the bridge are the tops of trees, bare of leaves, with a covering of snow on them, 

as after a heavy moist snowfall. This snow is also on the railing and struts of the bridge.

Positioned above the  top  railing  of  the  bridge,  but  so her  feet  are  not  quite 

touching it, is a woman dressed in black, with a black hood or veil covering her hair.  

Here and there on the black of her dress or cloak there are pinpoints of light. The sky 

behind her is the sky after sunset; at the top of it is the lower half of the moon. Her face 

is partly in shadow.

Underneath the bridge is the night sky, as seen through a telescope. Star upon 

star, red, blue, yellow, and white, swirling nebulae, galaxy upon galaxy: the universe, in 

its incandescence and darkness. Or so you think. But there are also stones down there, 

beetles and small roots, because this is the underside of the ground.
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At the lower edge of the painting the darkness pales and merges to a lighter tone, 

the clear blue of water, because the creek flows there, underneath the earth, underneath 

the bridge, down from the cemetery. The land of dead people.

(CE: 481—482)
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THE DOOR39

The door swings open,
you look in.
It’s dark in there,
most likely spiders:
nothing you want.
You feel scared.
The door swings closed.

The full moon shines,
it’s full of delicious juice;
you buy a purse,
the dance is nice.
The door opens
and swings closed so quickly
you don’t notice.

The sun comes out,
you have swift breakfasts with your husband, who is still thin;
you wash the dishes,
you love your children,
you read a book,
you go to the movies.
It rains moderately.

The door swings open,
you look in:
why does this keep happening now?
Is there a secret?
The door swings closed.

The snow falls,
you clear the walk while breathing heavily;
it’s not as easy as once.
Your children telephone sometimes.
The roof needs fixing.
You keep yourself busy.
The spring arrives.

The door swings open:
it’s dark in there,
with many steps going down.
But what is that shining?
Is it water?
The door swings closed.

39 Atwood, Margaret. The Door. Virago: London, 2007 (pp. 128—130).
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The dog has died.
This happened before.
You got another,
not this time though.
Where is your husband?
You gave up the garden.

It became too much.
At night there are blankets;
nonetheless you are wakeful.

The door swings open:
O god of hinges,
god of long voyages,
you have kept faith.
It’s dark in there.
You confide yourself to the darkness.
You step in.
The door swings closed.
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Foto da capa
Atwood, Margaret. The Door. Virago: London, 2007.

 Cover photograph: Author’s own
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Van Eycke. The Arnolfini Marriage. 1434.
National Gallery, London.

Oil on oak panel of 3 vertical boards. 82.2 (panel 84.5) cm x 60 
(panel 62.5) cm (32.4 in x 23.6 in).
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Van Eycke. The Arnolfini Marriage: 
detalhe.
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