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RESUMO 

 

Moldados por lembranças e esquecimentos, os percursos da memória traçados 

em Dois irmãos, de Milton Hatoum, e Leite derramado, de Chico Buarque, 

denunciam um passado marcado por ruínas e angústias e, ao mesmo tempo, 

revelam o perfil dos narradores dos romances. À luz do ferramental teórico da 

Semiótica, o objetivo deste trabalho é examinar as estratégias mobilizadas 

nessas obras, para verificar, a partir do uso que cada narrador faz da narrativa 

de memória, como se delineia esse perfil no discurso. Através de um 

mapeamento geral das obras, analisa-se a organização das estruturas 

sintáticas, a dimensão patêmica do discurso, a aspectualização actancial 

conferida aos sujeitos e as figuras que revestem as narrativas e evidenciam a 

temática da decadência. 

 

Palavras-chave: Semiótica; discurso literário; memória. 
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ABSTRACT 

 

Shaped by memories and forgetfulness, the paths of memory traced in Dois 

irmãos, by Milton Hatoum, and Leite derramado, by Chico Buarque, denounce a 

past marked by ruins and anguish and, at the same time, reveal the profile of 

the narrators of the novels. In the light of the theoretical tools of Semiotics, the 

aim of this study is to examine the strategies deployed in these novels in order 

to verify, from each narrator’s memory narrative, how this profile is determined. 

Therefore, the organization of syntactical structures, the passions of speech, 

the subjects aspectualization given to the narrators and the figures that cover 

the stories and highlight the theme of decay will be analyzed through a general 

mapping of both novels. 

 

Keywords: Semiotics; literary discourse; memory. 
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Essa lembrança que nos vem às vezes...  

folha súbita  

que tomba 

abrindo na memória a flor silenciosa 

de mil e uma pétalas concêntricas... 

Essa lembrança... mas de onde? De quem? 

Essa lembrança talvez seja nossa,  

mas de alguém que, pensando em nós, só possa 

mandar um eco do seu pensamento  

nessa mensagem pelos céus perdida...  

Ai! Tão perdida que nem possa saber mais de quem!  

 
Mario Quintana 
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INTRODUÇÃO 
 

As ruínas de uma nação começam no lar de 

um pequeno cidadão. 

(Provérbio africano) 

 

Por sua complexidade, a temática da memória está presente nas mais 

diversas formas de manifestações artísticas, como a pintura, a fotografia, a 

música e a literatura, foco deste estudo. Não há como falar em memória sem 

mencionar narração e, se pensarmos em uma estrutura mais profunda, não 

podemos deixar de lado a linguagem, o meio pelo qual o pensamento e as 

memórias se constroem e são reconstruídas posteriormente, a partir da escrita. 

É a partir da linguagem, então, que são formadas e organizadas as cenas que 

experienciamos, seja de maneira concreta ou ficcional.  

Alberto Manguel, em Uma história de leitura (2004), remonta, no capítulo 

“O livro da memória” – título bastante pertinente à nossa discussão –, à época 

de filósofos e pensadores como Sócrates e Santo Agostinho, na qual a 

principal função da memória era reter as informações repassadas oralmente 

pelos mestres, de modo que o sujeito fosse capaz de recitá-las de cor, anos 

mais tarde, sem a necessidade de ter os livros sempre por perto para consultar 

ou de fazer anotações para lembrar, tal como fazemos hoje em dia.  

Sócrates defendia a ideia de que “um texto lido não passava de 

palavras”, no sentido de que o leitor precisava ter conhecimentos sobre o 

assunto, advindos da experiência de vida e da oratória, do contrário, não 

haveria sabedoria, mas um falso saber, decorrente da leitura de um livro. No 

entanto, a escrita permite, dentro dos limites do texto, releituras que podem se 

renovar de acordo não só com as experiências dos leitores, mas também com 

o conhecimento que adquirimos em outros textos.  

Trata-se, assim, de uma memória registrada capaz de fazer ressurgir 

imagens do passado. Imagens estas que se propagarão ao longo do tempo e, 

graças a isso, se tornarão imortais, na medida em que forem evocadas por 

novos leitores. Este é, pois, o propósito de todo escritor/ narrador: nunca ser 

esquecido. Ao ser lido, o livro, ainda que não completamente, permanece na 

memória do leitor. Para um dos pensadores contrários à ideia de Sócrates, De 
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Fournival, ler “[...] enriquecia o presente e atualizava o passado; a memória 

prolongava essas qualidades no futuro. Para ele, o livro, não o leitor, 

preservava e transmitia a memória.” (MANGUEL, 2004, p. 37, grifo nosso). 

Para Maurice Halbwachs (1990), a memória sempre será fruto da 

relação do sujeito com a sociedade, pensando-a, dessa forma, como coletiva, 

na medida em que todas as lembranças acumuladas são, necessariamente, 

originadas a partir da experiência do sujeito com o mundo. As memórias do 

sujeito são elucidadas por meio da relação com o outro; é a partir deste que 

serão evocados os detalhes que irão compor o quadro de memórias. “[...] 

nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos 

outros, mesmo que se trate de acontecimentos em que somente nós estivemos 

envolvidos, e com objetos que só nós vimos.” (HALBWACHS, 1990, p.25).  

Porém, não basta apenas que os acontecimentos sejam narrados, mas 

sim que eles tenham algum efeito no sujeito e possam ser reconstruídos, 

mesmo que minimamente, por eles mesmos para que se constituam uma 

lembrança (HALBWACHS, 1990, p.26). Ainda que outros sujeitos compartilhem 

uma mesma experiência, a apreensão dela será única para cada indivíduo. 

Isso porque “cada um de nós se encontra no centro de si mesmo e, por isso, 

considera aquilo que o atinge como mais importante do que o resto.” 

(TODOROV, 2002, p.191). 

A evocação do passado é, assim, fundamental para a afirmação da 

própria identidade. Somos seres constituídos por lembranças. Sem uma 

identidade que nos pertença, nos sentimos ameaçados, fragilizados. Quando o 

sujeito perde parte de sua memória também perde parte de sua identidade. Em 

diálogo com essa questão, destacamos um trecho de Cem anos de solidão:  

 
Mas a índia explicou que o mais temível da doença da insônia não 
era a impossibilidade de dormir, pois o corpo não sentia cansaço 
nenhum, mas sim a sua inexorável evolução para uma manifestação 
mais crítica: o esquecimento. Queria dizer que quando o doente se 
acostumava ao seu estado de vigília, começavam a apagar-se da sua 
memória as lembranças da infância, em seguida o nome e a noção 
das coisas, e por último a identidade das pessoas e ainda a 
consciência do próprio ser, até se afundar numa espécie de idiotice 
sem passado. (MÁRQUEZ, 1995, p.47-48, grifo nosso). 

 

O esquecimento, apesar de inevitável, leva à desintegração do sujeito, à 

perda da identidade e à banalização. “O passado poderá contribuir tanto para a 
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constituição da identidade individual ou coletiva, quanto para a formação de 

nossos valores, ideais, princípios.” (TODOROV, 2002, p.207). Os laços entre 

memória e identidade são tênues e indissociáveis. Saber as origens e conhecer 

o passado possibilitam a compreensão de nossa própria existência 

(TODOROV, 2002, p.195).  

Nesse sentido, a escrita das memórias apresenta-se como um ato de 

afirmação da identidade, de modo que, quando algumas lembranças são 

retomadas, somos obrigados a reinterpretar o passado, em função de nossas 

convicções presentes, e, consequentemente, fazer uma releitura de nós 

mesmos. A lembrança do olhar perpetua e atravessa séculos, deixando 

registrado, através da escrita, o passado, que é novamente vivenciado à 

medida que são evocadas as memórias. É um processo constante de 

reconstrução e desconstrução do passado, que ora é fonte de afirmação, ora é 

espaço de dúvidas. Ambas, memória e identidade são instáveis, mutáveis, 

movediças e múltiplas.  

As narrativas memorialísticas estão presentes de forma marcante em 

obras cujos títulos já anunciam a proposta, como Memórias póstumas de Brás 

Cubas, de Machado de Assis, e Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, 

até outros que possuem sua trama inteiramente voltada para essa temática, 

como Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez, e Crônicas de uma 

casa assassinada, de Lucio Cardoso. Entre as diversas possibilidades de 

prosas que envolvessem a temática da memória, selecionamos para este 

trabalho dois romances contemporâneos: Dois irmãos, do manauense Milton 

Hatoum, publicado em 2000, e Leite derramado, do escritor e compositor Chico 

Buarque, publicado em 2009.  

Com tramas similares, nas duas obras temos narradores que se valem 

das memórias de um passado marcado pela decadência para elaborar seu 

discurso. Em diálogo com a epígrafe que inaugura esta Introdução, as 

memórias dos sujeitos são evocadas a partir da figura da casa, lugar que 

representa um passado marcado pelo ressentimento e pela infelicidade, sendo, 

assim, a principal fonte que emana lembranças.  

A questão discutida em outras linhas, a respeito da memória e 

identidade, também permeia as obras em destaque. Em Dois irmãos, temos um 



14 

 

sujeito que, durante a infância, não possuía referências sobre suas origens e 

vive à margem não só de suas origens, como também da família que pertencia: 

“Minha infância, sem nenhum sinal de origem. É como esquecer uma criança 

dentro de um barco num rio deserto, até que uma das margens a acolhe. Anos 

depois desconfiei: um dos gêmeos era meu pai.” (HATOUM, 2010, p.54). 

A descoberta da identidade, como filho bastardo de um dos gêmeos que 

protagonizam o romance, desperta a necessidade de revisitar o passado, na 

tentativa de promover o esquecimento daquela época, de se libertar do 

passado que o assombra. Entretanto, a evocação das memórias traz à tona 

todo o ressentimento que guardou durante a infância e que é disseminado no 

discurso do narrador. 

Em Leite derramado, temos um sujeito que demonstra plena convicção 

de suas raízes, narrando em detalhes as ousadias e façanhas de seus 

ancestrais: “Vovô era mesmo um visionário, desenhou de próprio punho a 

bandeira do país, listras multicores com um triângulo dourado no centro, e 

dentro do triângulo um olho.” (BUARQUE, 2013, p.51). Em meio a devaneios e 

lapsos de esquecimento, o narrador, definhando na cama de um hospital, 

busca na memória do passado a afirmação de sua identidade.  

A constante referência ao tempo passado dialoga com o trecho de Cem 

anos de Solidão destacado anteriormente: “[...] começavam a apagar-se da sua 

memória as lembranças da infância, em seguida o nome e a noção das coisas, 

e por último a identidade das pessoas e ainda a consciência do próprio ser” 

(MÁRQUEZ, 1995, p.47-48). A intensificação do esquecimento, consequência 

de sua idade e estado de saúde, representa o apagamento desse sujeito. 

Diante disso, as memórias são tomadas como espaço de vida e, mais do que 

isso, como forma de resistência ao presente.  

Nesse sentido, consideramos que o “esquecimento é a força da memória 

e que a lembrança é o seu produto” (AUGÉ apud BARROS, 2014, p.2). Isso 

porque o esquecimento irá moldar as lembranças, uma vez que não podemos 

reter a totalidade do passado, restando-nos apenas algumas cenas 

fragmentadas daquilo que vivenciamos. Para narrar, os sujeitos direcionam seu 

olhar para determinadas memórias. 
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Essa fragmentação é transposta para o discurso literário dos romances 

em estudo, porém de forma distinta. Em Dois irmãos, os 12 capítulos que 

compõem a obra se organizam por sucessão, haja vista que as memórias do 

narrador são organizadas em torno de acontecimentos que obedecem a uma 

lógica temporal de ocorrência: “Por volta de 1914, Galib inaugurou o 

restaurante Biblos no térreo da casa.” (HATOUM, 2010, p.36). Entretanto, 

antes de os capítulos serem iniciados, um prelúdio inaugura o romance:  

 
Zana teve de deixar tudo: o bairro portuário de Manaus, a rua em 
declive sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela 
era quase tão vital quanto a Biblos de sua infância: a pequena cidade 
no Líbano que ela recordava em voz alta, vagando pelos aposentos 
empoeirados até se perder no quintal, onde a copa da velha 
seringueira sombreava as palmeiras e o pomar cultivados por mais de 
meio século. (HATOUM, 2010, p.9). 

 

Como um anúncio, as memórias do narrador marcam não somente a 

decadência, mas também, e sobretudo, os diferentes tempos da narrativa e 

também situam o leitor no cenário onde passam as cenas a serem narradas. 

Nesse momento, instaura-se a relação entre narrador e narratário, a partir da 

qual serão geridos todos os procedimentos sintáticos e semânticos para 

garantir a eficácia do discurso. 

Já em Leite derramado, são 23 capítulos organizados por associações, 

retomadas pelos dois fios condutores do discurso, a personagem Matilde e o 

próprio momento da enunciação, marcado por bruscas interrupções: “E até o 

fim deixei todas as portas abertas para ela, mas eu não deveria lhe falar tanto 

assim da minha mulher. Lá vem você com a seringa, é melhor dormir, tome 

meu braço.” (BUARQUE, 2013, p.47). São esses elementos que asseguram a 

progressão cronológica e garantem a inteligibilidade do discurso, em meio à 

caotização das memórias do narrador.  

No primeiro capítulo, “A arquitetura sintática do discurso”, iremos 

analisar as estratégias sintáticas mobilizadas pelos narradores na elaboração 

do discurso, a fim de compreender como a memória é estruturada como um 

mecanismo discursivo. O capítulo será dividido em cinco partes, de modo que 

iremos apresentar a figura do narrador nas duas obras, a partir de um 

mapeamento geral dos romances, destacando, assim, a importância desse 

sujeito que irá orquestrar todo o discurso. 
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Dessa forma, iremos analisar a estrutura do discurso, isto é, a 

disposição e delegação das vozes, a linguagem utilizada, variando entre 

elementos formais e informais, ora criando efeitos de aproximação, ora 

distanciamento. Além disso, iremos discutir a relação que se dá entre o sujeito 

e sua narrativa, de forma que as estratégias utilizadas determinam os efeitos 

de sentido do texto e simulam o movimento oscilante da memória. 

O segundo capítulo, “A memória entre o sensível e o inteligível”, dividido 

em três partes, irá investigar a paixão do discurso em ato, isto é, a paixão que 

assola os narradores e permeia o discurso desses sujeitos. Por ser proveniente 

de um processo cognitivo, consideramos a memória como resultante de um 

processo inteligível. Entretanto, cabe-nos lembrar que as memórias elencadas 

pelos narradores refletem a perspectiva assumida por eles em seu percurso 

narrativo. Assim, necessariamente, a paixão que os toma ao rememorar os 

fatos que marcaram sua existência irá se projetar no discurso, no sentido de 

que irá determinar a organização e estruturação do mesmo.  

Para verificar como essa questão se dá a nível do discurso, iremos 

enveredar pela análise tensiva, a fim de compreender como a paixão determina 

o ritmo das narrativas, de forma que a decadência poderá ser observada não 

só no âmbito do enunciado, como também no andamento do discurso dos 

narradores, o que irá promover uma minimização desses sujeitos. 

Por fim, o terceiro e último capítulo, intitulado “Da aspectualização à 

figurativização”, dividido em três partes, irá trazer à tona a questão da 

aspectualização actancial, de forma a demonstrar como o aspecto assumido 

pelo sujeito tanto no enunciado como na enunciação influencia nos aspectos 

figurativos do discurso. Dessa forma, iremos considerar a figura da casa como 

elemento principal que denota, a partir de categoriais visuais, a degradação 

sofrida e referenciada pelos narradores. Examinaremos, assim, como a seleção 

e a disposição das figuras no texto se articulam à aspectualização dos sujeitos 

nas narrativas, revelando, a partir das cores do discurso, a temática da 

decadência.  

Em torno dessas questões, iremos, no decorrer deste trabalho, nos 

voltar ao exame da categoria de pessoa e da relação que esta mantém, com o 

discurso da memória, a fim de determinar o perfil de narrador do romance 
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memorialístico, a partir da investigação dos elementos sintáticos, passionais e 

aspectuais do discurso de Dois irmãos e Leite derramado. Para empreender 

essa tarefa, iremos considerar a estreita relação entre sujeito, memória e 

literatura,1 à luz do ferramental teórico da Semiótica. Acreditamos, assim, que a 

pertinência de um estudo comparativo entre as duas obras está na 

possibilidade de delimitar um perfil de narrador correspondente a esse tipo de 

texto, a partir do exame dos traços distintos e semelhantes que marcam as 

obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cabe salientar que o recorte proposto neste trabalho visa a um exame da categoria de pessoa 

no discurso. Reconhecemos, entretanto, a importância do estudo da temporalidade, e, embora 

não seja este nosso objetivo, iremos realizar, porventura, algumas considerações a respeito 

dessa questão. 
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CAPÍTULO I – A ARQUITETURA SINTÁTICA DO DISCURSO 
 

“A literatura não é para mim uma arte, mas 

um trabalho manual”. (Nikolai Leskov) 

 

Na tarefa de contar histórias, o narrador revela-se o principal personagem 

de um romance, o grande regente da orquestra que chamamos de texto e 

discurso. O escritor Milton Hatoum, em evento na Flip,2 sinalizou uma questão 

bastante pertinente a esta discussão: as narrativas, em geral, são simples. É 

possível contar o enredo em apenas algumas linhas. O que as tornam 

instigantes não é necessariamente a história em si, mas as estratégias 

mobilizadas pelo narrador para contar essa história, ou seja, toda a arquitetura 

sintática e semântica que sustenta uma narrativa. Menos importa o que ele diz 

do que como ele vai executar essa tarefa. A genialidade de uma obra esconde-

se nas entrelinhas, na tessitura do texto. 

As narrativas selecionadas para esta pesquisa, os romances Dois irmãos, 

de Milton Hatoum, e Leite derramado, de Chico Buarque, se observadas do 

ponto de vista do enredo, contêm um escopo simples: dois sujeitos que vão 

narrar a decadência de suas famílias. Porém, ao nos determos no cerne das 

estruturas narrativas, a fim de observar como elas são esquematizadas, iremos 

perceber que é isso o que as tornam fascinantes em diferentes aspectos. A 

começar pelos narradores e seus projetos sintáticos.  

Chamaremos aqui de “projeto sintático” toda a estrutura sintática que dá 

suporte ao discurso dos narradores, ou seja, todos os mecanismos mobilizados 

para a construção do efeito de sentido no texto, dentre eles o jogo de vozes, a 

simulação do discurso da memória, os desdobramentos dos sujeitos e demais 

procedimentos que auxiliam o narrador em sua empreitada discursiva. A 

construção da narrativa é, dessa forma, determinada pela articulação de três 

categorias: pessoa, tempo e espaço, conforme aponta Fiorin (2006):  

 

O eu realiza o ato de dizer num determinado tempo e num dado 
espaço. Aqui é o espaço do eu, a partir do qual todos os espaços são 
ordenados (aí, lá, etc.); agora é o momento em que o eu toma a 
palavra e, a partir dele, toda a temporalidade linguística é organizada. 

                                                 
2 Evento realizado na Flip de 2009, no qual os escritores Milton Hatoum e Chico Buarque 

discutem a importância da literatura no cenário brasileiro. 
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A enunciação é a instância que povoa o enunciado de pessoas, de 
tempos e de espaços. Por isso, a sintaxe do discurso, ao estudar as 
marcas da enunciação no enunciado, analisa três procedimentos de 
discursivização, a actorialização, a espacialização e a 
temporalização. (FIORIN, 2006, p.56-57).  

 
 

Ainda que essas categorias possam ser estudadas separadamente, 

optamos por trabalhá-las em diálogo neste capítulo, uma vez que o discurso 

memorialístico resulta de seu entrelaçamento, sendo produto da enunciação, 

instância pressuposta ao enunciado. Entretanto, cabe ressaltar que, as 

relações temporais e espaciais que são estabelecidas se organizam em torno 

da categoria de pessoa, isto é, do sujeito que enuncia, o eu do discurso, que se 

torna ponto de referência. Isto porque “[...] a enunciação é o lugar de 

instauração do sujeito e este é o ponto de referência das relações espaço-

temporais, ela é o lugar do ego, hic et nunc.” (FIORIN, 1995, p.4). 

Para analisar o discurso dos narradores é preciso, antes, compreender os 

diferentes níveis da hierarquia enunciativa que serão estudados neste trabalho: 

o nível da enunciação, cujos actantes são o enunciador e o enunciatário, 

imagens do autor e leitor, e, por isso, sujeitos da enunciação; e o nível do 

enunciado, no qual estão projetados no interior do enunciado o narrador e o 

narratário, sujeitos da enunciação enunciada; e onde também podem estar 

projetados os personagens que dialogam no enunciado, delegados pelo 

narrador, denominados de interlocutor e interlocutário, sujeitos do enunciado.  

Nesse contexto, vale destacar a distinção que Greimas e Courtés 

postularam sobre as instâncias do narrador e do observador. Este último é 

definido como o sujeito cognitivo determinado pelo enunciador, sendo 

responsável pelo fazer receptivo e, por vezes, pelo fazer interpretativo em 

relação a outros actantes e outros percursos narrativos. O observador pode 

estar implícito no enunciado, sincretizado com o narrador ou pode estar 

instalado como o próprio narrador no enunciado (GREIMAS; COURTÉS, 1989, 

p.313-314). Já o narrador aparece explicitamente no enunciado, é actante da 

enunciação enunciada e pode estar em sincretismo com outros actantes do 

enunciado (GREIMAS; COURTÉS, 1989, p.294).  

Dessa forma, neste capítulo, iremos considerar os sujeitos sob a instância 

do narrador, figurativizado como ator do discurso, e também como sujeitos que 
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possuem percursos narrativos distintos, desdobrados à medida que revelam 

seu passado. Entretanto, não deixamos de considerar que o ato de olhar para o 

passado e refletir sobre ele implica, necessariamente, um distanciamento 

temporal, o que certamente irá interferir na relação dos narradores com o 

passado, o presente e o futuro. Lançar considerações sobre os acontecimentos 

requer seleção e, necessariamente, uma parcialidade, sendo o sujeito 

impulsionado a se desdobrar e narrar, como um observador, as cenas que 

povoam suas memórias e realizar um fazer interpretativo de suas ações, bem 

como daqueles que o cercaram, em outro momento de sua existência. 

Antes de enveredarmos por questões mais estruturais em torno dos 

aspectos sintáticos do discurso memorialístico dos romances Dois irmãos e 

Leite derramado, é importante retomar, ainda que brevemente, algumas 

questões em torno dos narradores, actantes-chave para a interpretação das 

obras.  

 

1.1. Arquitetos da memória 

 

O narrador é uma figura que surge na tradição oral. Ele é aquele que 

detém o saber e tem a necessidade de repassá-lo adiante, de forma que o 

conhecimento se amplia à medida que novos narradores assumem sua posição 

e, quando necessário, dissipem as informações. O ato de narrar está ligado, 

nesse aspecto, ao testemunho. Cabe a esse sujeito, entretanto, escolher como 

narrar sua experiência no mundo, ora incluindo-se na narrativa, mesclando-se 

aos demais personagens, o chamado narrador-personagem; ora distanciando-

se dela, tomando conhecimento de tudo o que se passa no mundo e no interior 

de cada um dos personagens que compõem as cenas a que se propõe a 

narrar, o denominado narrador onisciente ou em terceira-pessoa.  

A teoria Semiótica, porém, desfaz essa distinção, propondo que a 

narração é sempre em primeira pessoa, isto é, há sempre um enunciador, 

ainda que esteja projetado ou oculto, mostre-se próximo ou distante da 

enunciação, faça-se ver ou se camufle no texto. Trata-se sempre de um “eu” 

que produz o discurso e nele arquiteta cada detalhe. O narrador é quem pode 

se projetar no discurso ora aproximando-se da enunciação, a partir da 
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estratégia de debreagem enunciativa, ora pode se distanciar dela, apagando as 

marcas da enunciação, valendo-se da debreagem enunciva, criando-se o efeito 

de sentido de objetividade ou de subjetividade, de acordo com o emprego de 

pessoas, dêiticos ou categorias temporais no discurso (FIORIN, 2006, p.57-74), 

conforme veremos adiante. Além disso, pode também, por meio do mecanismo 

de embreagem, promover a suspensão das categorias e pessoa, tempo ou de 

espaço. 

Tracemos agora, brevemente, algumas características dos narradores 

antes de analisarmos suas narrativas. Em Dois irmãos, contamos com um 

narrador figurativizado em ator do discurso por um sujeito adulto que, em certo 

momento de sua existência, busca reorganizar os fragmentos de sua infância 

que lhe ficaram na memória. Para isso, reconstitui a história da família com 

quem viveu durante seus primeiros anos de vida e relata toda a decadência 

que presenciou enquanto membro marginalizado do clã.  

A peculiaridade desse narrador revela-se aos poucos, conforme são 

evidenciados fatos de sua história, imbricados em sua relação tortuosa com os 

demais actantes. Nael, como se denomina, é um curumim, filho de uma índia 

órfã, Domingas, que exerce o papel temático 3 de empregada da família. Esta é 

composta por Halim e Zana e seus três filhos, Rânia e os dois gêmeos, Yaqub 

e Omar.  

Halim e Zana, ambos descendentes de libaneses, vivem um romance 

ardente até o nascimento dos filhos gêmeos, momento em que a relação do 

casal se transforma completamente em função dos cuidados excessivos de 

Zana com o filho caçula, Omar. Apesar de serem gêmeos, Omar é considerado 

o Caçula por ter nascido alguns minutos após o irmão e, por isso, torna-se o 

centro das atenções de Zana e de toda a família. Essa preferência irá acarretar 

inúmeras consequências que vão determinar não só a construção do caráter 

dos gêmeos e dos demais personagens, inclusive do narrador, como também 

                                                 
3 Em Semiótica, entendemos “papel temático” como o papel assumido pelos actantes 

narrativos no interior de um tempo ou de um percurso temático, quando se convertem em 

atores discursivos. (BARROS, 2007, p.88), por exemplo, no caso em destaque, o actante 

“Domingas” passa a ter, no nível discursivo, o papel de empregada doméstica, quando 

examinamos o percurso conferido a esse sujeito no discurso. 
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irá interferir em toda a estrutura familiar, corroborando no desfecho previsto: a 

decadência, conforme observaremos ao longo deste trabalho. 

Durante a infância, Nael vive com sua mãe, Domingas, nos fundos da 

casa, em um pequeno quarto, um cortiço, como chama o narrador. 

Marginalizado, tratado como subalterno, muitas vezes revolta-se com o 

tratamento recebido dos demais: 

 
Nunca davam dinheiro para o transporte, às vezes nem agradeciam. 
[...] Com toda a tropa de servente à sua disposição, aquela parasita 
era a vizinha que mais me atazanava. Parece que fazia de propósito. 
“Zana”, dizia com uma voz melosa e falsa, “o teu menino pode 
apanhar uma talha de leite pra mim?” Eu saía para buscar o leite e 
tinha vontade de mijar e cuspir na talha. Às vezes, depois do almoço, 
quando me sentava para fazer uma tarefa da escola, escutava os 
estalidos dos passos de Estelita ressoando de casa. [...] Eu já sabia o 
que me esperava.” (HATOUM, 2010, p.61, grifo nosso). 

 

O olhar desse menino, retomado pelo narrador já adulto, é marcado pelo 

ressentimento, o que irá interferir em sua narrativa, uma vez que esta é 

direcionada para acontecimentos que circunscrevem não apenas a tentativa de 

consolidar sua identidade, mas também, e sobretudo, os conflitos vivenciados 

por Zana, Yaqub e Omar. O saber que constrói (e é construído pelo) o discurso 

de Nael e que é projetado no enunciado é resultado do ponto de vista adotado 

pelo sujeito ao longo de sua existência.  

Como um estrangeiro, Nael é um estranho naquele cenário; é alguém que 

não pertence àquela cultura nem àquela família; é o filho ilegítimo que vive, de 

favor, num cortiço aos fundos da casa: “Mas muita coisa do que aconteceu eu 

mesmo vi, porque enxerguei de fora aquele pequeno mundo. Sim, de fora e às 

vezes distante. Mas fui o observador desse jogo e presenciei muitas cartadas, 

até o lance final.” (HATOUM, 2010, p.23).  

Para narrar, Nael opta pela reconstrução dos fragmentos da memória, 

visando a remendar as lembranças a partir de um ponto de partida: o conflito 

entre os irmãos. Note-se, entretanto, que a narrativa não é estruturada 

cronologicamente, porém, segue uma sequência lógica, baseada em 

revelações e omissões como estratégias para assegurar a eficácia do discurso.  

Assim como no romance de Milton Hatoum, a obra de Chico Buarque, 

Leite derramado, apresenta um sujeito peculiar, que, ao mesmo tempo que 

narra suas aventuras, confunde-se com a triste realidade a qual sucumbe. 
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Eulálio D’Assumpção (com “p” mudo, como o narrador faz questão de enfatizar) 

foi membro da alta sociedade do Rio de Janeiro nos anos de 1920 e vivenciou 

diversas peripécias ao longo de sua juventude. Filho único, Eulálio foi obrigado 

a assumir os negócios da família quando seu pai, um homem que tivera muito 

prestígio, foi assassinado, inaugurando o início da decadência da família 

Assumpção.  

Ao contrário de Nael, Eulálio, em toda sua vida, conheceu sua origem, o 

passado de seus familiares, desde “mil quatrocentos e lá vai fumaça” quando 

“há registro de um doutor Eulálio Ximenez d'Assumpção, alquimista e médico 

particular de dom Manuel I”. Em meio a intensas retrospectivas, a narrativa de 

Eulálio se desenvolve em ciclos, de forma que quase todas as histórias 

culminam em um personagem: Matilde. Paixão de sua juventude, Eulálio 

casou-se com a moça, contra vontade de sua mãe:  

 
[...] ao me ver arrastando a asa para Matilde, de saída me perguntou 
se por acaso a menina não tinha cheiro de corpo. Só porque Matilde 
era de pele quase castanha, era a mais moreninha das congregadas 
marianas que cantaram na missa do meu pai. (BUARQUE, 2013, p. 
29).  

 
 

É a partir desse personagem, que destoa do cenário aristocrático com 

suas roupas de cores quentes e seus gestos espontâneos, que Eulálio vai 

revisitar suas memórias, revelando seu comportamento possessivo e, por 

vezes, preconceituoso, não tão diferente do de sua mãe, e vai narrar sua 

história de vida:  

 
Eu cogitara mesmo em levá-la à recepção da embaixada, e para a 
ocasião ela havia feito as unhas e separado um vestido cor de 
laranja. Mas concluí que não valia a pena, Matilde ficaria encabulada 
naquele meio. Política não lhe interessava, negócios, muito menos, 
amava fitas de caubói, mas não sustentaria uma conversação sobre 
literatura. (BUARQUE, 2013, p.44-45) 

 

As lembranças de Eulálio, no entanto, são constantemente interrompidas 

pelos eventos que, abruptamente, o trazem de volta para o presente, quando é 

arrastado em macas por enfermeiros ou quando “[...] aumentam o volume da 

televisão por cima de sua voz trêmula” (BUARQUE, 2013, p.51).  

Eulálio narra não para consolidar sua existência, mas para se manter 

vivo. Retornar ao passado é a única maneira de amenizar o presente e evitar o 
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futuro. Apesar de elucidar vários eventos, a narrativa não segue uma estrutura 

cronológica e não visa a manter uma lógica de fatos sucessivos. O que o 

narrador traz à tona são fragmentos de cenas e personagens, descritos 

unicamente sob seu olhar e dominados apenas por sua voz.  

A partir da rememoração de sua trajetória, esse sujeito reflete sobre a 

fragilidade da memória, alertando, de certa forma, o narratário sobre as 

possíveis inconsistências que seu discurso pode apresentar. A distinção entre 

as temporalidades da narrativa e do narrado4 torna-se, ao longo do texto, cada 

vez mais tênue, misturando-se e levando, em certo momento, o narrador ao 

silêncio.  

 

1.2. O projeto sintático  

 

Ao pensarmos na estrutura discursiva de ambos os textos, os narradores 

revelam-se também actantes dos discursos, lançando às cenas narradas um 

olhar que direciona a perspectiva e as expectativas do leitor. É por meio do 

discurso, meticulosamente estruturado, que se constrói, diante do leitor, uma 

nova realidade, um novo universo, composto não apenas por figuras que 

concretizam a narração, como também pela seleção de categorias temporais e 

espaciais que determinam a complexidade da obra.  

O ritmo da leitura é controlado pelas revelações e suspensões que esses 

sujeitos produzem ao longo do discurso. Há, portanto, nas duas obras, uma 

sincretização do narrador com os actantes da narrativa (FIORIN, 2001, p.104), 

como podemos observar no trecho a seguir:  

 
Víamos o corpo moreno e quase tão alto quanto o dos gêmeos, o 
rosto maquiado e os lábios pintados na única noite do ano, e os 
olhos, de incompreensão ou aturdimento, pareciam perguntar porque 
diabo ela ingressava naquela sala cheia de gente. Rânia causava 
arrepio no meu corpo quase adolescente. Eu tinha gana de beijar e 
morder aqueles braços. (HATOUM, 2010, p.72, grifo nosso). 

 
 

Nessa passagem, o verbo “ver”, conjugado na terceira pessoa do plural 

do pretérito imperfeito, indica concomitância com o momento narrado e 

                                                 
4 Como veremos adiante, o tempo do narrado equivale ao passado e o tempo da narrativa 

equivale ao presente, momento da enunciação (BARROS, 2011). 
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duratividade do evento, o que insere o narrador na cena narrada, junto a outros 

actantes que também presenciaram a chegada de Rânia, a irmã dos gêmeos, à 

sala. Note-se que ele penetra no interior da personagem através do olhar. Esse 

olhar, que capta não só os movimentos e cenas, invade também o corpo e 

denuncia os sentimentos, traduzidos na fala desse narrador. Dessa forma, em 

vez de delegar voz à personagem para expressar suas inquietações – “[...] 

porque diabo ela ingressava naquela sala cheia de gente.” (HATOUM, 2010, 

p.72) –, Nael simplesmente descreve a ação a partir de sua perspectiva, 

penetrando, inclusive, nos pensamentos de Rânia e desvendando-os.  

Torna-se evidente, então, que o jogo de vozes no enunciado, desde a 

escolha do narrador – seja ele jovem ou idoso –, como também a seleção de 

interlocutores, faz parte das artimanhas do enunciador para garantir a eficácia 

de seu discurso. Isso porque todos os elementos dispostos no enunciado estão 

articulados para que a intencionalidade5 do enunciado seja mantida e suas 

estratégias surtam efeitos.  

A seleção dos fragmentos e outras vozes que são inseridas no texto 

geram efeitos de sentido ora de aproximação, quando permite o diálogo entre 

os atores, ora de distanciamento, quando o enunciador delega a 

responsabilidade do discurso a um ator do enunciado. Desse modo, essas 

escolhas influenciam não só a interpretação do enunciatário ao deparar-se com 

a narrativa, como veremos adiante, mas também, e sobretudo, determinam 

toda a estruturação da narrativa.   

Assim como a questão do jogo de vozes, o ponto de vista adotado é 

determinante para o direcionamento de perspectivas (BERTRAND, 2003, 

p.113). É a partir da focalização proposta pelo narrador que o narratário terá 

acesso à significação do texto. Como há acúmulo de papéis actanciais nas 

narrativas de Dois irmãos e Leite derramado, os narradores, também actantes, 

narram de um ponto de vista privilegiado. Ambos lançam um olhar crítico sobre 

                                                 
5 A Semiótica critica a noção de intenção, que consideraria a comunicação como algo 
“voluntário” e “consciente”, pois concebe a enunciação como um ato dotado de 
intencionalidade. “É preciso notar, entretanto, que intencionalidade não se confunde com 
intenção. A semiótica recusa a ideia de intenção de comunicar, porque para ela, a significação 
não se reduz somente à dimensão consciente. A intencionalidade é uma relação orientada, por 
meio da qual o sujeito constrói o mundo como objeto e, igualmente, constrói a si mesmo”. 
(FIORIN; DISCINI apud FIORIN (Org.), 2013, p. 185). 
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suas memórias, avaliando, agora de uma perspectiva externa, o eu do 

passado, porém o fazem de formas distintas. 

Nael, ainda que imerso nos conflitos da família, vive à margem dela, 

conforme alerta ao narratário no seguinte trecho: “Mas muita coisa do que 

aconteceu eu mesmo vi, porque enxerguei de fora daquele pequeno mundo. 

Sim, de fora e às vezes distante. Mas fui observador desse jogo e presenciei 

muitas cartadas, até o lance final.” (HATOUM, 2010, p.23, grifo nosso).  

Como um voyeur, passeia pela casa e pelos arredores da cidade 

acompanhando a loucura de Zana, as aventuras de Omar, a vingança de 

Yaqub, a relação quase incestuosa entre o Caçula e a irmã, o sofrimento de 

Halim e o drama de sua própria mãe, Domingas. Busca, através da narrativa, 

superar toda a decepção que o consumiu durante a vida. 

Nesse romance, temos um narrador que se esconde, muitas das vezes, 

por trás dos demais personagens, delegando-lhes vozes, a partir do uso do 

discurso direto. No exemplo a seguir, podemos notar que o narrador recorre a 

outros personagens para compor sua história e consolidar o próprio discurso. 

Essa questão pode ser claramente observada a partir de uma das cenas 

rememoradas em que Omar discute com Zana, sua mãe: “Não se dirigia às 

outras mulheres, e, sem mais nem menos, na presença da mãe, explodia, 

colérico: ‘Uma cena bíblica, não é? Então vamos ver se o sabichão conhece 

mesmo a Bíblia’.” (HATOUM, 2010, p.172). Observe que o narrador faz uso de 

aspas para ressaltar que aquele discurso pertence a outro actante, no caso, 

Omar. Assim, protege-se de antemão das quaisquer críticas do narratário 

(FIORIN, 2001, p.71), esquivando-se da autoria daquele fragmento e, ao 

mesmo tempo, criando efeito de proximidade dos fatos com a “realidade”.  

Em contrapartida, Eulálio, como seu próprio nome sugere (eulalia), tem a 

necessidade de falar ininterruptamente, de narrar a gloriosa trajetória da família 

Assumpção. Imerso em muitos dos eventos que narra, ele se vale da narrativa 

como um antídoto para evitar a morte iminente. Para isso, controla todo o 

discurso e toma a palavra, valendo-se do discurso indireto, como podemos 

observar na seguinte passagem, em que narra uma de muitas cenas com 

Matilde, sua ex-esposa: “Com meu tronco eu a esmagava, quase, até que ela 
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dizia, eu vou, Eulálio, e seu corpo tremia inteiro, levando o meu a tremer junto.” 

(BUARQUE, 2013, p.46, grifo nosso).  

Entretanto, ao final da narrativa, Eulálio, alcançado pela morte, omite-se 

de sua narrativa, “entregando”, ainda que forçosamente, seu discurso a outro 

narrador. Na cena final de Leite derramado, emerge outra voz que narra, de um 

ponto de vista externo e objetivo, a morte de Eulálio:  

 
O célebre general Assumpção devia ter uns duzentos anos, parecia 
mais velho que Matusalém, no século retrasado desafiara 
Robespierre e agora jazia numa simples padiola. Ele já não dizia 
coisa com coisa [...]. Eu só via gente estranha à sua volta, uns 
indivíduos de aparência bronca que se riam do velho. E juntou mais 
gente quando ele esbugalhou os olhos, fixou roxo e perdeu a voz, 
queria falar e não saía nada. Então abriu passagem uma jovem 
enfermeira, que se debruçou sobre meu tetravô, tomou suas mãos, 
soprou alguma coisa em seu ouvido e com isso o apaziguou. Depois 
passou de leve os dedos sobre suas pálpebras, e cobriu com o lençol 
seu outrora belo rosto.” (BUARQUE, 2013, p.195).  

 

Há, aqui, um rompimento da narrativa de Eulálio, de forma que se cria um 

efeito de sentido de angústia pela morte do personagem. Ainda que as 

condições a que ele estava submetido apontassem para sua morte, espera-se, 

que, ao menos, a narrativa chegue ao fim e ele forneça respostas às lacunas 

deixadas em seu discurso: o que houve com Matilde? Ela o traiu com Dubosc 

ou seriam apenas ciúmes do nosso narrador? Essas e outras questões ficaram 

em suspenso no momento em que sua narrativa para, em função do 

falecimento. A voz do narrador é subitamente tomada pela figura do 

observador, que realiza um fazer interpretativo da situação do actante Eulálio.  

Essa estratégia merece um pouco mais de atenção, se observada como 

construção do discurso do próprio narrador. A narrativa não pretendia alcançar 

um entendimento pleno dos fatos passados, nem havia uma busca pela 

identidade, mas sim tratava-se de uma narrativa de redenção, cujo objetivo era 

não só mantê-lo vivo enquanto fosse possível, mas também permitir ao 

narrador a salvação de todas as memórias que o constituíam, como veremos 

ao longo da análise.  

Entre as marcas da enunciação observadas ao longo da narrativa, a 

relação entre narrador e narratário torna-se evidente a partir da referência 

explícita e direta que o primeiro faz ao segundo, conforme é possível observar 
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em passagens como “Vocês vão cair para trás, até porque ninguém me dá a 

idade que tenho, mas aquela velhota não é minha mãe, é minha filha.” 

(BUARQUE, 2013, p.141, grifo nosso) e “Agi como um esnobe, que como 

vocês devem saber, significa indivíduo sem nobreza.” (BUARQUE, 2013, p.50, 

grifo nosso).   

É possível notar que os elementos grifados nos trechos em destaque 

evidenciam a referência direta ao narratário. O uso da debreagem enunciativa 

aqui aproxima o enunciatário do “agora” da enunciação, estreitando a relação 

entre esses sujeitos, estabelecendo, assim, uma relação contratual entre eles 

como forma de garantir a eficácia do discurso. 

A relação entre esses dois sujeitos da enunciação – enunciador e 

enunciatário – também pode ser observada a partir do tom dialógico que 

permeia as duas obras. A fluidez do discurso dos narradores se dá, sobretudo, 

em função da linguagem utilizada, com marcas que retomam a oralidade. Em 

Dois irmãos, essa característica está presente na fala dos interlocutores que 

são chamados à narrativa: “‘Chorava que nem uma viúva’, disse-me Halim.” 

(HATOUM, 2010, p. 42, grifo nosso). Já em Leite derramado, o tom 

conversacional pode ser observado no discurso fluido de Eulálio:  

 
E tome bateux-mouches, torre Eiffel, Mona Lisa, uns flocos de neve, 
em pouco tempo ela acreditaria ter visto praticamente tudo na vida. Aí 
o inverno se estenderia, os dias ficariam curtos, e Matilde, espírito 
simples, no Jardim de Luxemburgo se pegaria a sonhar com a 
pracinha dos brinquedos em Copacabana. (BUARQUE, 2013, p.156-
157, grifo nosso).  

 

O uso de expressões como “que nem” e “Aí” remetem à oralidade, à uma 

linguagem informal. Em Dois irmãos, entretanto, esse aspecto somente é 

observado nas falas de outros personagens, englobadas por meio do discurso 

direto. Ao serem introduzidas dessa maneira, reforçam a ilusão de veracidade, 

garantindo a adesão do narratário ao discurso desse narrador. E, ainda que o 

discurso de Eulálio não busque, exatamente, uma exatidão, o uso de 

conectores implica uma continuidade, um discurso ininterrupto, já que qualquer 

parada seria fatal.  
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1.2.1. O narrador e a memória 

 

Para a Semiótica, os acontecimentos narrados são conduzidos de acordo 

com a perspectiva do enunciador que irá organizar sintagmaticamente os 

programas narrativos e destacar aqueles que melhor se adequarem ao objetivo 

final (GREIMAS, COURTÉS, 1989, p.333). Nesse sentido, considera-se a 

posição actancial dos sujeitos que, além de narradores, são também actantes 

da narrativa. Trata-se, então, do que Greimas e Courtés chamam de 

focalização, isto é:  

 
[...] a designação feita pelo enunciador a um sujeito cognitivo, 
chamado observador, e sua instalação no discurso narrativo: esse 
procedimento permite apreender quer o conjunto da narrativa, quer 
certos programas pragmáticos, apenas do ponto de vista do 
“mediador”. (GREIMAS, COURTÉS, 1989, p. 189).  

 

Por esse termo, também se entende a delimitação de um objeto ou de 

uma sequência narrativa, “[...] em coordenadas espácio-temporais cada vez 

mais precisas” (GREIMAS, COURTÉS, 1989, p. 189). Essa concepção 

enquadra-se perfeitamente à noção de memória a que este trabalho se propõe, 

uma vez que se compreende a narrativa memorialística como uma tentativa de 

reordenação de fatos passados. Acredita-se que, para isso, o sujeito utilize 

diferentes estratégias de aproximação e distanciamento de situações que 

vivenciou ao longo da existência narrativa, ajustando o “foco” de acordo com as 

lembranças que vêm à tona, bem como em função dos acontecimentos 

presentes, que podem alterar a observação acerca de determinado fato.  

Bertrand (2003, p.114) aponta que a escolha da perspectiva, da 

focalização e de um percurso narrativo em detrimento de outro determina a 

ordem dos valores postos em cena e da relação que os sujeitos mantêm com 

os objetos. Assim, tão importante quanto a noção de ponto de vista adotado no 

interior da narrativa é a questão da perspectiva, pois é a partir dela que alguns 

actantes ganharão relevo e outros ocuparão posições secundárias.  

Ainda que pareçam sinônimos, os termos “perspectiva” e “ponto de vista” 

se diferem no sentido de que este pressupõe um observador; já aquele remete 

à textualização. “Ela [a perspectiva] consiste na escolha que o enunciador faz, 

levando em conta as coerções da linearidade, ao selecionar o percurso 
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narrativo deste ou daquele ator em detrimento de tal ou tal outros, igualmente 

presente na cena narrativa.” (BERTRAND, 2003, p.427). 

No caso do romance de Milton Hatoum, o grande foco são três actantes: 

Zana, a matriarca, Yaqub e Omar, os gêmeos. Os demais, Halim, Zânia e 

Domingas, são secundários, chamados à cena apenas quando necessário para 

dar continuidade, em uma sequência lógica, ao percurso do narrador e dos 

outros actantes citados:  

 
Omar se dirigiu à mãe, abriu os braços para ela, como se fosse ele o 
filho ausente, e ela o recebeu com uma efusão que parecia contrariar 
a homenagem a Yaqub. Ficaram juntos, os braços dela enroscados 
no pescoço do Caçula, ambos entregues a uma cumplicidade que 
provocou ciúmes em Yaqub e inquietação em Halim. (HATOUM, 
2010, p.19). 

 
 

Nesse trecho, é possível observar que a perspectiva do narrador é 

inteiramente voltada aos três personagens, detendo-se na relação quase 

incestuosa entre mãe e filho, insinuada, também, por meio do ciúme do irmão 

gêmeo e do incômodo do pai, que discutiremos detalhadamente no próximo 

capítulo. A posição do narrador na narrativa, exercendo papel temático de 

agregado e filho bastardo, permitiu uma ampla visão da situação. Apesar de 

imerso na cena enunciativa, ao mesmo tempo, encontrava-se externo a ela, à 

margem da família. Seu olhar atua como uma câmera que vai capturar, de uma 

perspectiva subjetiva, toda a decadência vivenciada pelos personagens. 

Já em Leite derramado, o discurso de Eulálio volta-se, quase 

exclusivamente, para sua trajetória. Entretanto, a perspectiva desse narrador 

direciona-se, muitas vezes, para a figura de Matilde, sua ex-mulher. A fixação 

na personagem faz com que, muitas vezes, todas as histórias culminem em 

momentos que revelam o esforço do narrador em trazê-la para o centro da 

história narrada:  

 
A própria fisionomia de Matilde, um dia percebi que eu começava a 
esquecê-la, e era como se ela me largasse novamente. Era uma 
agonia, mais eu a puxava pela memória, mais sua imagem se 
desfiava. Restavam dela umas cores, um ou outro lampejo, uma 
lembrança fluida, meu pensamento nela tinha formas vagas, era 
pensar num país e não numa cidade.  (BUARQUE, 2013, p.136).  
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O movimento oscilante da memória, projetado nos enunciados, é tomado 

como um procedimento discursivo que busca simular o momento da 

enunciação, de modo que as cenas, espaços e, por vezes, o próprio tempo, 

previamente selecionados e estruturados, funcionam como elementos que 

garantem a eficácia do discurso.  

Em algumas passagens de ambos os romances, é possível observar essa 

questão: “Numa manhã de agosto de 1949, dia do aniversário dos gêmeos, o 

Caçula pediu dinheiro e uma bicicleta nova.” (HATOUM, 2010, p.31, grifo 

nosso) e “Creiam que ele visitou a África em mil oitocentos e lá vai e fumaça, 

sonhar fundar uma nova nação para os ancestrais de vocês. (BUARQUE, 

2013, p.51, grifo nosso).  

Por se tratarem de discursos memorialísticos, essa estratégia aponta para 

o ponto de vista assumido pelos narradores, simulando o momento de 

produção, isto é, o momento da enunciação. Note-se, ainda, que em Leite 

derramado depreendemos um tom de humor com a expressão “lá vai e 

fumaça”, o que aponta para as confusões do narrador com relação ao tempo 

impreciso das memórias.  

Além disso, podemos observar também que há desdobramentos dos 

sujeitos, uma vez que o narrador é também actante da narrativa. Dessa forma, 

temos o eu do presente que projeta o eu do passado e, por vezes, o eu do 

futuro. Assim como a categoria de pessoa tem esse movimento, as categorias 

de tempo e espaço transformam-se e mesclam-se ao longo da narrativa, 

através de idas e vindas. Esse processo ocorre especialmente em Leite 

derramado, em que há uma constante transitoriedade entre os espaços e 

tempos problematizados no discurso do narrador, de modo que há uma maior 

discussão, tematização e figurativização da memória em si, como veremos no 

Capítulo 3. 

Nesse romance, Eulálio, que, no início da narrativa, parece dominar suas 

memórias, narrando em detalhes toda sua trajetória, tem, ao longo do romance, 

todo o discurso desconstruído em função dos acontecimentos presentes, das 

marcas da enunciação deixadas no enunciado. O uso de medicamentos, os 

esquecimentos, as falhas da memória, as idas e vindas, com um tempo fluido, 

interferem na credibilidade do discurso.  
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Dessa forma, temos, inicialmente, um discurso que se divide, claramente, 

em anterioridade e posterioridade:  

 

Ninguém vai querer saber se porventura meu trisavô desembarcou no 
Brasil com a corte portuguesa. De nada adianta me gabar de ele ter 
sido confidente de dona Maria Louca, se aqui ninguém faz ideia de 
quem foi essa rainha. Hoje sou da escória igual a vocês, e antes que 
me internassem, morava com minha filha de favor numa casa de um 
só cômodo nos cafundós. (BUARQUE, 2013, p.50, grifo nosso). 

 
 

Note-se que nesse exemplo, o narrador vale-se do recurso de 

ancoragem6 ao trazer à cena a rainha Maria I, conhecida como Maria Louca, 

uma figura real e conhecida, para criar a ilusão de referente. Porém, toda a 

robustez do discurso dissolve-se à medida que o tempo passa e percebemos 

que a memória do narrador oscila, a todo momento, entre realidade e 

imaginação:  

 
Com certo medo do inferno, fui afinal me ajoelhar ao pé do altar e 
cerrei os olhos para receber a hóstia sagrada. Quando os reabri, 
Matilde se virava para mim e sorria, sentada ao órgão que não era 
mais um órgão, era o piano de cauda da minha mãe. Tinha os 
cabelos molhados sobre as costas nuas, mas acho que agora já 
entrei no sonho. (BUARQUE, 2013, p.21).  

 
 

O fato de “entrar nos sonhos” demonstra que todo o discurso do narrador, 

até mesmo a ancoragem em seus ancestrais, é frágil, podendo derivar, 

exclusivamente, dos devaneios de Eulálio, como ele mesmo atenta na seguinte 

passagem: “Na velhice a gente dá para repetir casos antigos, porém jamais 

com a mesma precisão, porque cada lembrança já é um arremedo de 

lembrança anterior.” (BUARQUE, 2013, p.136). A constante reflexão e 

tematização sobre a memória torna-se, também, um alerta ao narratário de que 

o discurso elaborado a partir das lembranças não é contínuo, estável, mas sim 

constituído de diversos fragmentos, reordenados de acordo com a seleção 

proposta pelo narrador:  

 

                                                 
6 Greimas e Courtés (1989) definem o termo “ancoragem” como a “[...] disposição, no momento 

da instância de figurativização do discurso, de um conjunto de índices espácio-temporais e, 

mais particularmente, de topônimos e de cronôminos que visam a constituir o simulacro de um 

referente externo e a produzir o efeito de sentido “realidade”. (GREIMAS; COURTÉS, 1989, 

p.21).  
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A memória é deveras um pandemônio, mas está tudo lá dentro, 
depois de fuçar um pouco o dono é capaz de encontrar todas as 
coisas. Não pode é alguém de fora se intrometer, como a empregada 
que remove a papelada para espanar o escritório. Ou como a filha 
que pretende dispor minha memória na ordem dela, cronológica, 
alfabética, ou por assunto. (BUARQUE, 2013, p.41).  

 

Ainda que haja um direcionamento de perspectiva, como já 

mencionamos, não há uma preocupação com a sucessão cronológica dos 

fatos, muito menos há pretensão de narrar os fatos tal como aconteceram, 

sobretudo porque seu objetivo ao contar sua história é unicamente sobreviver 

mais alguns instantes:  

 
Muita vez de fato já invoquei a morte, mas no momento mesmo em 
que a vejo de perto, confio em que ela mantenha suspensa a sua 
foice, enquanto eu não der por encerrado o relato da minha 
existência. Então começo a recapitular as origens mais longínquas da 
minha família, e em mil quatrocentos e lá vai fumaça há registro de 
um doutor Eulálio Ximenez d'Assumpção, alquimista e médico 
particular de dom Manuel I. Venho descendo sem pressa até o limiar 
do século XX, mas antes de entrar na minha vida propriamente, faço 
questão de remontar aos meus ancestrais por parte de mãe, com 
caçadores de índios num ramo paulista, num outro guerreiros 
escoceses do clã dos McKenzie. Até há pouco eu soletrava esses 
nomes para uma enfermeira, que me deixou depois de espremer 
minhas memórias até o bagaço. (BUARQUE, 2013, p.184-185, grifo 
nosso). 
 

 

Note-se que, aqui, a narrativa se dá de forma contínua, sem interrupção. 

Ao relembrar os eventos, Eulálio costura os retalhos mantidos pela memória, 

num ritmo acelerado num vaivém que transita entre as suas “origens mais 

longínquas” e sua realidade no leito de um hospital, como veremos mais 

detalhadamente no próximo capítulo, a partir da tensividade. Em entrevista ao 

Expresso de Portugal (2009), Chico Buarque fala sobre o ritmo de sua prosa:  

 
E há um desejo que sejam um pensamento fluente, que não haja 
nenhuma interrupção. Uma coisa vai puxando a outra, como se fosse 
um desafogo daquele velho falando, falando, até... até ele cansar. Pá! 
(risos) Aí retoma o segundo parágrafo e vai, vai, vai, mesmo que não 
tenha interlocutor, mesmo que os interlocutores sejam imaginários ou 
que estando ali não falem. Ele não quer saber ou pode ser surdo. Ou 
então fala sozinho...  

 

A memória é figurativizada aqui como “um pandemônio”, conforme 

assinala Eulálio. Porém, cabe ressaltar que, embora o discurso seja fluido e 

constituído por lampejos da memória desse narrador à beira da morte, não se 
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trata de uma narrativa caótica. Isso porque todos os acontecimentos relatados, 

ainda que não respeitem a uma linearidade cronológica, são voltados para a 

degradação física e moral da identidade desse sujeito, o que mantém o 

encadeamento coerente da narrativa.  

Em Dois irmãos, apesar de também contar com o vaivém da memória, 

que percorre o passado e retorna ao presente, o narrador parece dominar seu 

discurso. Isso é marcado na narrativa pela tentativa de o narrador seguir uma 

lógica discursiva, regida pelo percurso de desestruturação da família. O largo 

espaçamento temporal entre o narrado e o momento da narração, entre a 

anterioridade e a posterioridade, é um fator que, segundo o narrador, contribui 

para essa “linearidade” da narrativa:  

 
Naquela época, tentei em vão, escrever outras linhas. Mas as 
palavras parecem esperar a morte e o esquecimento; permanecem 
soterradas, petrificadas, em estado latente, para depois, em lenta 
combustão, acenderem em nós o desejo de contar passagens que o 
tempo dissipou. E o tempo, que nos faz esquecer, também é 
cúmplice delas. Só o tempo transforma nossos sentimentos em 
palavras mais verdadeiras, disse Halim durante uma conversa [...]. 
(HATOUM, 2006, p.183). 

 

Ao contrário do que podemos observar em Leite derramado, no romance 

de Hatoum, o tempo é um elemento crucial para a compreensão e 

inteligibilidade das memórias. Ao longo de sua narrativa, Nael mostra-se 

seguro de suas palavras e parece dominar seu discurso, destacando que o 

esquecimento acometeu outros actantes da narrativa, e sugerindo, assim, que 

seu discurso permanece fiel ao passado, ainda que tenha sido marcado pelas 

inconsistências da memória: 

 

Talvez por esquecimento, ele omitiu algumas cenas esquisitas, mas a 
memória inventa, mesmo quando quer ser fiel ao passado. [...] 
Omissões, lacunas, esquecimentos. O desejo de esquecer. Mas eu 
me lembro, sempre tive sede de lembranças, de um passado 
desconhecido, jogado sei lá em que praia de rio. (HATOUM, 2010, p. 
67, grifo nosso).  

 

Diferente de Eulálio, ao se mostrar consciente das falhas e possibilidade 

de invenção da memória, o narrador demonstra ser capaz de gerenciar esse 

saber de forma a garantir que seu discurso tenha o máximo de clareza, graças 

à sua “sede de lembranças”, a motivação que irá determinar todo o seu 
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percurso narrativo, pois legitima, a todo momento, esse saber, reforçando sua 

competência para narrar, seu saber-fazer.  

Ainda que a memória da decadência seja o traço essencial que aproxima 

as duas narrativas, ambas são construídas por meio de estratégias distintas. A 

partir das considerações realizadas até o momento, iremos, a seguir, investigar 

alguns dos procedimentos sintáticos projetados nas narrativas, tanto para 

simular o discurso da memória, como também instaurar as categorias de 

pessoa, tempo e espaço no enunciado.  

 

1.2.2. Estratégias discursivas 

 

Considerando que o discurso é, para a Semiótica, produto da enunciação, 

devemos, a partir das marcas deixadas no interior do enunciado, investigar as 

estratégias mobilizadas para a instauração das categorias de pessoa, tempo e 

espaço, bem como, a partir delas, produzir efeitos de sentido.  

As categorias temporais e espaciais organizam-se, como mencionado 

anteriormente, em torno da categoria de pessoa, do sujeito que enuncia o 

discurso. Dessa forma, nesta seção serão investigados os mecanismos 

sintáticos utilizados na construção do discurso memorialístico dos romances, 

entre eles, a embreagem e a debreagem, por meio dos quais demais 

estratégias também serão discutidas.  

Para a Semiótica, a debreagem é a projeção, para fora da instância da 

enunciação, dos tempos, espaços e pessoas que constituem o enunciado, seja 

este um simulacro da enunciação, a enunciação enunciada; seja o enunciado 

enunciado, quando se tem a ilusão de que se estar diante da temporalidade 

dos acontecimentos (FIORIN, 2001, p.191). A debreagem pode ser: enunciativa 

e enunciva. De acordo com Fiorin (1995), podemos afirmar, então, que:  

A debreagem enunciativa e a enunciva criam, em princípio, dois 
grandes efeitos de sentido: de subjetividade e de objetividade. Com 
efeito, a instalação dos simulacros do ego-hic-nunc enunciativos, com 
suas apreciações dos fatos, constrói um efeito de subjetividade. Já a 
eliminação das marcas de enunciação do texto, ou seja, da 
enunciação enunciada, fazendo que o discurso se construa apenas 
como enunciado enunciado, produz efeitos de sentido de 
objetividade. (FIORIN, 1995, p.7). 
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No romance de Chico Buarque, por exemplo, podemos observar, diversas 

vezes, a aproximação com o momento da enunciação (o agora), para manter o 

diálogo com seu enunciatário, tal como ocorre no seguinte trecho da obra: 

“Hoje sou da escória igual a vocês e, antes que me internassem, morava de 

favor com minha filha num só cômodo nos cafundós.” (BUARQUE, 2013, p.50, 

grifo nosso). Aqui, temos uma enunciação enunciada, na qual o narrador cria a 

ilusão de narrar simultaneamente ao tempo dos eventos, revelando marcas que 

remetem à instância da enunciação. 

O uso da debreagem enunciativa (de 1ª pessoa) nessa obra promove a 

fluidez do discurso de Eulálio, que é apresentado como uma conversa, um 

depoimento que abarca não só a vida passada desse narrador, mas também 

os acontecimentos que o cercam no momento presente. Por se tratar de um 

discurso memorialístico, essa estratégia de simular o aqui/agora da enunciação 

garante também inteligibilidade ao discurso do narrador, que parece dominar 

não só o discurso referente ao momento da enunciação, como também o 

momento de referência anterior ao ato de dizer, onde se situa a memória.  

Essa mesma estratégia também pode ser observada na obra de Hatoum, 

quando há um retorno ao momento da enunciação e explicitação do tempo da 

narrativa, a partir da utilização de verbos no presente do indicativo, como no 

trecho a seguir, um dos poucos em que o Nael adulto revela o ressentimento 

que o persegue desde sua infância: “Lembrava – ainda me lembro – dos 

poucos momentos em que eu e Yaqub estivemos juntos [...]” (HATOUM, 2010, 

p.196, grifo nosso). 

Em outros momentos, a explicitação do tempo da narrativa se faz a partir 

do advérbio “hoje”, que revela uma clara oposição entre anterioridade, 

apresentada pelo discurso da memória, e posterioridade, o presente: “Hoje, a 

voz me chega aos ouvidos como sons da memória ardente.” (HATOUM, 2010, 

p.39) e “Hoje, tanto tempo depois, ainda visito o túmulo dos dois.” (HATOUM, 

2010, p. 183). 

O mesmo se dá em relação ao espaço projetado na narrativa de Nael. O 

lugar de onde o narrador produz o seu discurso (o aqui) é o mesmo lugar onde 

vivenciou toda sua história. É a partir do mesmo cenário que compusera sua 

infância que as memórias serão recuperadas. Observe os trechos a seguir:  
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Não queria ver o irmão altivo, sereno, ouvindo a mãe pedir a Yaqub 
que lhe escrevesse uma carta por semana, nem pensasse em deixá-
la sem notícias, preocupada aqui neste fim de mundo. (HATOUM, 
2010, p.34, grifo nosso). 
Para lá voltou, reencontrou partes dispersas do clã, os que 
permaneceram, os que renunciaram a aventurar-se em busca de um 
outro lar. (HATOUM, 2010, p.42, grifo nosso). 
Ninguém se liberta só com palavras. Ela ficou aqui na casa sonhando 
com uma liberdade sempre adiada. (HATOUM, 2010, p.50, grifo 
nosso).  
Eu mesmo ajudei a limpar e a pintar o quartinho. Desde então, foi o 
meu abrigo, o lugar que me pertence neste quintal. Agora só 
escutava o eco da canção que minha mãe cantava nas noites de 
insônia. (HATOUM, 2010, p.59, grifo nosso). 

 

Apesar de os três primeiros exemplos possuírem características de uma 

debreagem enunciva de pessoa, a qual discutiremos a seguir, podemos 

observar que há uma debreagem espacial enunciativa ao longo de todos os 

fragmentos. O aqui da enunciação de onde fala o sujeito é o mesmo aqui 

instaurado no enunciado, o que é revelado a partir dos trechos grifados.  

Além da debreagem enunciativa, podemos identificar a debreagem 

enunciva, em que “[...] se instauram no enunciado os actantes do enunciado 

(ele), o espaço do enunciado (algures) e o tempo do enunciado (então)” 

(FIORIN, 1995, p.6), havendo, pois, o apagamento das categorias de pessoa 

(eu), tempo (agora) e espaço (aqui). Esse procedimento pode ser largamente 

observado nos romances em estudo, uma vez que as narrativas, apesar de 

serem subjetivas, voltam-se também para a descrição de outros actantes, 

como pode ser observado a seguir: “Nas horas da reza, em frente ao altar da 

sala, ficavam juntas, ajoelhadas, adorando a santa de gesso que Domingas 

espanava todas as manhãs.” (HATOUM, 2010, p.51). Aqui, temos não só uma 

debreagem actancial enunciva (elas), como também uma debreagem temporal 

enunciva, marcada pelo verbo no pretérito imperfeito do verbo ficar (ficavam).  

Em Leite derramado, os procedimentos de debreagem enunciva são 

mais raros, no sentido de que Eulálio, o narrador, se inclui, enunciativamente, 

em quase todas as suas memórias. Há, no entanto, passagens em que narra, 

de um ponto de vista um pouco mais objetivo alguns fatos relacionados a 

Matilde: “Ela não disse aonde ia, e Matilde nunca foi de sair sozinha à noite.” 

(BUARQUE, 2013, p.107).  
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Em outro momento, podemos identificar a debreagem espacial enunciva: 

“Depois da guerra veio para a capital, passou a investir na bolsa de valores, 

tratava dinheiro por apelidos, e quando a levou recém-casada para morar num 

palacete suspenso no Flamengo [...].” (BUARQUE, 2013, p.37, grifo nosso). O 

espaço estabelecido no texto não é o aqui da enunciação, mas é um lá, “um 

palacete suspenso no Flamengo”. 

Conforme mencionamos ao longo deste capítulo, o narrador pode 

delegar voz a outros personagens, os interlocutores, para construir seu 

discurso e manter um diálogo dentro do enunciado. Essa operação ocorre 

quando “[...] o narrador dá a palavra a uma das pessoas do enunciado ou 

enunciação já instalada no enunciado.” (FIORIN, 2006, p.67). Tal estratégia é 

denominada debreagem interna, sendo também conhecida como debreagem 

de segundo grau. Cria-se, desse modo, um simulacro de comunicação entre os 

atores do enunciado, chamados, nesse nível, de interlocutor e interlocutário.  

Em Dois irmãos, o narrador incorpora diferentes falas para elaborar seu 

discurso e reconstruir detalhes de seu passado. Para isso, vale-se, dentre 

outras estratégias, do discurso direto, que é um simulacro da enunciação, 

construído a partir do discurso do narrador e possui, nesse sentido, duas 

instâncias enunciativas: o narrador e o interlocutor (FIORIN, 2001, p.72), 

conforme podemos observar na seguinte passagem: “‘Não quero mais ver 

ninguém’, dizia Zana quando batiam na porta” (HATOUM, 2010, p.186). Ao 

valer-se do discurso direto, Nael delega voz a Zana para consolidar sua 

narrativa. E, ao fazer isso, distancia-se do discurso, parecendo narrar a cena 

de um ponto de vista externo, objetivo.  

O uso de aspas produz o efeito de que o fragmento apresentado não 

fora modificado, mas sim transcrito tal como lhe foi contado, dando a ilusão de 

que não houve interferências decorrentes da posição que o narrador ocupa na 

casa, ainda que todos os depoimentos tenham sido selecionados e arranjados 

por ele. A voz de outros actantes, inserida em alguns momentos no discurso, 

produz o efeito de sentido de verdade, conforme aponta Fiorin (2006):   

 
As debreagens internas são responsáveis pela produção de 
simulacros de diálogos nos textos, pois estabelecem interlocutores, 
ao dar voz a atores já inscritos no discurso. A debreagem de segundo 
grau cria a unidade discursiva denominada discurso direto e cria um 
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efeito de sentido de verdade. Com efeito, o discurso direto 
proporciona ao enunciatário a ilusão de ouvir o outro, ou seja, suas 
“verdadeiras” palavras. (FIORIN, 2006, p.67). 

 
 

A palavra entre aspas não pertence ao narrador, mas a um locutor. 

(FIORIN, 2001, p.70-71). É preciso considerar, porém, que esse efeito de 

verdade é decorrente da iniciativa do enunciador de elencar outros atores à 

cena, garantindo, por isso, um efeito de discurso “limpo”, livre de julgamentos. 

Além disso, também se trata de uma escolha para compor o discurso e narrar a 

decadência da família, conforme veremos adiante. 

Por vezes, a narrativa de Nael é também composta também pelo 

discurso indireto, de forma que esse enunciador seleciona, estrategicamente, 

os momentos em que a voz de outro ator ganhará destaque ou em que será 

incorporada à sua. No trecho a seguir, é possível observar um exemplo: “Pedi a 

Rânia para que minha mãe fosse enterrada no jazigo da família, ao lado de 

Halim. Ela concordou, pagou tudo sem reclamar, e eu nunca soube quanta 

cumplicidade havia num ato tão generoso.” (HATOUM, 2010, p.183).  

No discurso indireto, não há uma debreagem interna, “o que significa 

que o discurso citado está subordinado à enunciação do discurso citante”, de 

maneira que “não há dois eu, mas há uma fonte enunciativa que não diz eu 

(locutor), responsável por parte da enunciação de um eu. O enunciador dá sua 

versão do plano de expressão ou do plano de conteúdo do discurso de um 

locutor.” (FIORIN, 2001, p.75). Nesse sentido, todos os traços enunciativos da 

enunciação do interlocutor foram apagados, uma vez que o enunciado foi 

subordinado à enunciação do enunciador.  

Ao optar pelo uso do discurso indireto, o narrador lança sua percepção 

sobre a cena e personagens, descrevendo o que seu olhar lhe permite. Nesse 

momento, o narrador mergulha no interior de suas personagens, revelando 

seus sentimentos e suas angústias ao relembrar do passado, como denuncia 

Nael ao narrar uma das cenas com Halim:  

 
Certa vez tentei fisgar-lhe uma lembrança: não recitava os versos do 
Abbas antes de namorar? Ele me olhou bem dentro dos olhos, e a 
cabeça se voltou para o quintal, o olhar na seringueira, a árvore 
velha, meio morta. E só silêncio. Perdido no passado, sua memória 
rondava a tarde distante em que o vi recitar gazais de Abbas. 
(HATOUM, 2010, p. 67, grifo nosso). 
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A partir do trecho grifado na citação anterior, é possível observar que 

temos duas instâncias enunciativas: a do narrador Nael, que é a única fonte do 

dizer, nessa situação, e a do interlocutor, Halim. Não há a reprodução da 

enunciação de Halim, mas sim há uma interpretação e incorporação dessa 

enunciação ao enunciado do narrador. Podemos notar, com isso, que o 

percurso do olhar é utilizado largamente como procedimento de leitura dos 

personagens, é o olhar que despe e expõe. O contato visual evidencia o que é 

ocultado no diálogo, no discurso.  

Porém, é preciso lembrar que esse olhar é marcado pela subjetividade, 

funcionando como uma espécie de filtro que irá selecionar apenas os aspectos 

que esse enunciador, também figurativizado como ator do enunciado, deseja 

destacar. Nesse caso, como em um efeito de aproximação, toda a construção 

da cena volta-se para as emoções evocadas por ele em sua relação com 

Halim. Aqui, o enunciador parece mergulhar nas memórias do outro, 

recobrando dos raros momentos em que foi feliz na infância.  

Além da debreagem, outro procedimento que pode ser observado nas 

narrativas é o uso da embreagem. Esta pode ser entendida como o mecanismo 

em que há uma subversão na projeção da enunciação no enunciado; é o efeito 

de retorno à enunciação, como aponta Fiorin (1995). Isso quer dizer que, ao 

identificarmos essa estratégia, iremos notar que há uma neutralização dos 

termos das categorias de tempo, pessoa ou espaço no discurso.  

Assim, ao contrário da debreagem, que cria a ilusão de se estar diante do 

tempo narrado e simula a fluidez e a naturalidade no discurso dos narradores, 

o procedimento de embreagem permite observar que essas categorias são 

construções do enunciador, sendo, pois, efeitos de sentido produzidos na e 

pela enunciação (FIORIN, 2001, p.191).  

Por se tratarem de narrativas, há predomínio nas duas obras em estudo 

de tempos verbais no pretérito perfeito, pretérito mais-que-perfeito e pretérito 

imperfeito: “[...] o ato de narração é posterior à história contada, que, por 

conseguinte, é anterior a ele; por isso, o sistema do pretérito [...] é o conjunto 

de tempos por excelência da narração.” (FIORIN, 2006, p.63). Entretanto, o 

procedimento de embreagem aparece sutilmente em algumas passagens, 

sobretudo para evidenciar ora domínio do narrador em relação à cena narrada 
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e à memória, ora para mostrar o oposto, construindo um enunciado revestido 

pela perda de consciência e esperanças do narrador. 

No romance Dois irmãos, o narrador mantém uma clara oposição entre 

anterioridade e posterioridade, parecendo dispor de todos os detalhes de sua 

memória, ainda que isso seja apenas uma estratégia discursiva. Entretanto, no 

discurso de Nael é possível observar neutralização entre algumas categorias 

do discurso, sobretudo as temporais, como veremos a seguir. No trecho em 

que o narrador narra a busca de Halim por seu filho Omar em um dos navios 

atracados no porto, podemos notar a suspensão da oposição entre 

anterioridade e posterioridade:  

 
Wyckham foi cordial e matreiro. Elogiou Omar, disse que 
ambos tinham deixado o banco estrangeiro e agora 
planejavam abrir um supermercado de importados. Por 
isso Omar viajara para os Estados Unidos, mas até 
agora não lhe dera notícias. Chegaria a qualquer 
momento, de surpresa, coisas do Omar. (HATOUM, 
2010, p.117, grifo nosso). 

 

Percebe-se, aqui, que há neutralização na utilização do advérbio de 

tempo “agora” (advérbio enunciativo), que corresponde ao que deveria ser 

“naquele momento” (advérbio enuncivo), uma vez que se trata de uma narrativa 

de um fato ocorrido. A utilização da embreagem enunciativa (“agora” no lugar 

de “então”) mostra que o enunciador se valeu dessa estratégia para 

presentificar o momento da enunciação, garantindo a veridicção em sua 

empreitada discursiva, a partir da ocultação das marcas da enunciação.   

O mesmo se dá no seguinte trecho, em que o narrador traz para seu 

discurso a voz de Zana ao falar do filho Caçula: “‘Sei que um dia ele vai voltar’, 

Zana me dizia sem olhar pra mim, talvez sem sentir minha presença, o rosto 

que fora tão belo agora sombrio, abatido.” (HATOUM, 2010, p.9, grifo nosso). 

Podemos observar que os verbos dizer e ser, conjugados no pretérito 

imperfeito e no pretérito mais-que-perfeito, respectivamente, apontam para 

uma anterioridade, e o advérbio enuncivo “agora”, para uma posteridade. 

Porém, no parágrafo seguinte, Nael afirma “Eu não a vi morrer, eu não quis vê-

la morrer.” (HATOUM, 2006, p.10, grifo nosso), o que significa que o “agora” do 

trecho anterior não se refere ao momento da enunciação, o presente, mas sim 

a um pretérito acabado, equivale a “naquele momento”.  
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Em Leite derramado também temos a mesma situação quando Eulálio, 

em seus devaneios, relembra Matilde: “O leite de Matilde era exuberante, agora 

mesmo ela encheu duas mamadeiras antes de dar o peito à criança.” 

(BUARQUE, 2013, p.85). Houve, assim, uma suspensão da oposição entre o 

tempo da narração vs. o tempo do narrado, como uma tentativa de 

aproximação do enunciatário ao momento da narrativa. O tempo da narração 

equivale a uma debreagem temporal enunciativa, de modo que se trata de um 

momento de referência presente. Já o tempo do narrado aponta para um 

momento de referência passado, remetendo à debreagem temporal enunciva.   

Nesse sentido, essa oposição foi suspensa porque a memória, segundo 

Fiorin (2001), está incluída num presente alargado. Daí o uso dos verbos ver e 

querer no pretérito perfeito, relativo a um passado recente. Assim, o narrador, 

que se projeta como o eu no enunciado, demonstra ter clareza de suas 

memórias, distinguindo-as, ordenando-as e selecionando-as, assegurando a 

veridicção7 e o domínio do seu discurso.  

Esse domínio, entretanto, é colocado em xeque à medida que a 

narrativa toma forma e notamos um narrador que registra suas memórias em 

meio a alucinações e efeitos de drogas em seu organismo. A aproximação da 

morte, temida e evitada pelo narrador, é marcada pela desesperança que é 

discursivizada por meio da neutralização dos tempos verbais.  

O discurso que antes voltava-se para um planejamento do futuro, com o 

uso de verbos no futuro do modo subjuntivo, é substituído pelo uso de verbos 

no pretérito imperfeito do subjuntivo, como podemos observar na comparação 

entre as passagens a seguir, sendo a primeira do início da narrativa e a outra, 

do final: “Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha feliz 

infância, lá na raiz da serra.” (BUARQUE, 2013, p.5) e “Quando eu saísse 

daqui, eu pretendia pedi-la em casamento, mas ela não me quer mais” 

(BUARQUE, 2013, p.183). Note-se nos trechos destacados que a diferente 

conjugação do verbo “sair” se deu em função de uma escolha enunciativa para 

                                                 
7 Veridicção ou dizer-verdadeiro é um termo utilizado na Semiótica para definir quando um 

discurso ou texto será verdadeiro, quando for interpretado como verdadeiro e quando for dito 

como verdadeiro. (BARROS, 2007, p.90). 
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construir o efeito de sentido de desistência, desesperança e falta de 

credibilidade frente à perspectiva de vida.  

A estratégia de suspensão de marcas da enunciação também se faz 

presente na categoria de pessoa. Em Dois irmãos, ao narrar a decadência da 

família, Nael também acaba por narrar sua história como membro 

marginalizado, como vimos ao longo deste capítulo. Em alguns momentos, 

entretanto, projeta-se para fora da narrativa, para narrar, de um ponto de vista 

externo, em terceira pessoa, a cena que acontecia: “[Yaqub] Sentia raiva, de si 

próprio e do outro, quando via o braço do Caçula enroscado no pescoço de um 

curumim do cortiço que havia nos fundos da casa.” (HATOUM, 2010, p.14).  

O uso da embreagem enunciva nesse trecho constrói como efeito de 

sentido o distanciamento entre o narrador e o actante da narrativa, 

figurativizados pelo mesmo sujeito, porém, em épocas distintas. Aqui, temos a 

suspensão da oposição da categoria de pessoa – neutralização do “eu” por 

“ele” [um curumim]. Ao valer-se desse recurso, o narrador constrói o efeito de 

objetividade na cena, como se descrevesse a si mesmo com distanciamento e 

escrevesse, isento de paixão, os fatos arrolados em cena, descrevendo não só 

a ação do Caçula, o Omar, mas também os sentimentos de Yaqub em relação 

ao irmão.  

Em Leite derramado, esse procedimento (embreagem actancial 

enunciva) não é utilizado, uma vez que a narrativa de Eulálio não visa a ser 

objetiva, mas sim subjetiva. Aquela somente se concretiza a partir da 

motivação que o narrador tem de sobreviver. O efeito de sentido aqui é outro 

do construído em Dois irmãos. Ao passo que neste o narrador visa à totalidade, 

naquele pretende-se forjar um discurso regido pela parcialidade, sem buscar 

isenção de seu discurso e, ainda, sem a necessidade de criar um discurso 

objetivo. 

Além da embreagem aplicada às categorias de tempo e pessoa, também 

é possível observar, nos romances, o emprego da embreagem espacial 

enunciva. O espaço da memória é confundido com o espaço do narrado. 

Observe a seguir: “Mas a notícia tardou a chegar, e, quando Zana soube, se 

trancou no quarto do pai, como se ele ainda estivesse por ali.” (HATOUM, 

2010, p. 34, grifo nosso) e “O carro foi na contramão até a porta de casa logo 
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ali, e eles não quiseram subir para levar umas fatias de bolo.” (BUARQUE, 

2013, p.175). O dêitico “ali”, empregado em ambos os trechos, retoma o 

espaço da enunciação, como se o cenário da memória se presentificasse à 

medida que fosse revelado pelo narrador. Há, dessa forma, uma neutralização 

entre o dêitico “lá” por “ali”; o espaço da enunciação projeta-se no interior do 

enunciado. 

 

1.3. O discurso da decadência 

 

Mais do que simplesmente delegar voz aos demais actantes para isentar 

o narrador de julgamentos, o uso do discurso direto na narrativa de Dois irmãos 

tem uma função primordial de auxiliar o narrador a construir o discurso da 

decadência. A inclusão dos depoimentos também se configura como uma 

estratégia para garantir a adesão de enunciatário ao discurso e interpretar a 

narrativa a partir do ponto de vista do narrador marginalizado e ressentido.  

Percebe-se, então, que o tom assumido pelo narrador vai direcionar a 

perspectiva da narrativa e produzir os efeitos de sentido do texto, ora a partir 

da aproximação desse sujeito à cena narrada, ora a partir de seu 

distanciamento, à medida que são incorporados outros actantes para costurar o 

discurso da decadência.   

Em Leite derramado, apesar de não haver outras vozes, o discurso da 

decadência é reconstruído pelo sujeito, à medida que evoca as lembranças, e, 

ao mesmo, constrói-se a partir da degradação do narrador Eulálio, um ancião à 

espera da morte: “[...] e já compreendi que não estou em Copacabana, foi-se o 

chalé há mais de meio século. Estou neste hospital infecto, e aí não vai 

intenção de ofender os presentes.” (BUARQUE, 2013, p.49).  

Assim como assistiu ao desaparecimento de todos os bens que tivera, 

Eulálio narra, a quem estiver disposto a lhe ouvir (ou ler), a minimização de si 

mesmo, passando de um sujeito da alta sociedade carioca do século XX a um 

ancião decrépito no leito do hospital. Agora, não lhe resta nem mesmo a 

sepultura: 

 

Ali mamãe também seria sepultada, assim como meu bisneto, e eu 
mesmo tinha uma gaveta reservada para quando Deus me 
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chamasse. Mas da última vez que fui ao cemitério São João Batista, 
no lugar do jazigo dos Assumpção encontrei um monstrengo de 
mármore lilás, habitado por um defunto com nome turco. Foi 
crueldade da minha filha, se ela vendesse o nosso apartamento em 
vez da sepultura, eu me acharia menos desalojado. (BUARQUE, 
2013, p.170).  

 

O uso da embreagem espacial enunciativa (“Ali”) no início do trecho já 

aponta para esse sujeito que retorna ao momento da enunciação, revivendo 

suas memórias e elucidando a decadência não só de sua trajetória, mas 

também de sua inteligibilidade. O discurso da decadência é, aqui, constituído 

por essas “falhas” da memória discursivizadas no texto, observadas, sobretudo, 

a partir da neutralização de termos e, ao mesmo tempo, desse sujeito que é 

debreado, quase a todo o instante, enunciativamente.  

Como vimos ao longo desta análise, os sujeitos da enunciação estão 

inseridos em suas narrativas, o que determina o olhar sobre o presente, o 

passado e o futuro. Assim, além da investigação do projeto sintático dos 

discursos, torna-se imprescindível examinar as paixões que motivam o 

percurso desses sujeitos e, consequentemente, os estimularam a construir 

suas narrativas. À luz dessas questões, examinaremos, no próximo capítulo, as 

configurações patêmicas do discurso memorialístico.  
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CAPÍTULO II – ENTRE O SENSÍVEL E O INTELIGÍVEL 

 
Repetir repetir – até ficar diferente, 
Repetir é um dom do estilo. 
(Manoel de Barros) 
 

 

À espera da morte e do esquecimento, como assinala Nael, narrador de 

Dois irmãos, a memória armazena emoções, sentimentos escondidos no 

interior do sujeito, que são traduzidos em forma de palavras na constituição do 

texto. Em Semiótica, tratamos essa questão através do exame das paixões no 

discurso. A investigação dos aspectos sensíveis ao texto e do percurso 

passional dos narradores é relativamente recente nos estudos semióticos e 

deriva da necessidade de se compreender a dimensão dos sentimentos, 

emoções e paixões que ocupam um lugar essencial no discurso. (BERTRAND, 

2003, p.357).  

No capítulo anterior, pudemos observar alguns dos efeitos de sentido 

depreendidos a partir da análise da dimensão cognitiva e pragmática do 

discurso. Neste capítulo, iremos enveredar pelo aspecto sensível do discurso, a 

fim de observar como a paixão afeta o sujeito de estado e se projeta em sua 

narrativa, determinando efeitos de sentido e se codificando em seu discurso.  

De acordo com Greimas e Fontanille (1993),  

 
[...] as paixões não são propriedades exclusivas dos sujeitos (ou do 
sujeito), mas propriedades do discurso inteiro, e que elas emanam 
das estruturas discursivas pelo efeito de um “estilo semiótico” que 
pode projetar-se seja sobre os sujeitos, seja sobre os objetos, seja 
sobre sua junção. (GREIMAS; FONTANILLE, 1993, p.21). 
 
 

Grosso modo, podemos considerar que o estudo do universo passional 

será definido em relação ao da ação. A partir dessa investigação, será possível 

depreender novas significações, novos efeitos de sentido que foram 

mascarados pela abordagem narrativa (BERTRAND, 2003, p.361). Pode-se 

afirmar, então, que as paixões são “[...] efeitos de sentido das compatibilidades 

e incompatibilidades das qualificações modais que modificam o sujeito de 

estado. Essas qualificações organizam-se sob a forma de arranjos 

sintagmáticos”. (FIORIN, 2007, p.11), que vão modificar o sujeito de estado e 

levá-lo a empreender a narrativa como forma de liquidação da falta.  
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Os arranjos modais irão determinar o “estado de alma” do sujeito em 

busca de seu objeto-valor. A esses arranjos de intersecções e combinações 

entre modalidades distintas, dá-se o nome de paixões. Antes de enveredarmos 

no estudo das paixões do discurso, convém tratarmos um pouco mais das 

modalidades. Estas são concebidas como predicados que atuam sobre outros 

predicados, modificando o estatuto destes. Além disso, asseguram, dessa 

maneira, uma “[...] mediação entre os actantes e seu predicado de base no 

interior de uma cena predicativa” (FONTANILLE, 2008, p.169).  

Existem quatro modalidades básicas, os chamados predicados modais, 

que podem modificar o sujeito de estado: querer, dever, saber e poder. A elas 

são acrescentadas as modalidades veridictórias, resultantes de um jogo entre 

as categorias modais /ser/ e /parecer/, que determinam não só tipologias dos 

sujeitos, como também a interpretação do dizer, podendo ser verdadeiro 

(parece e é), falso (não parece e não é), mentiroso (parece, mas não é) ou 

segredo (é, mas não parece) (BARROS, 2007, p.45). A noção de modalidade 

difere-se da noção de modalização no sentido de que aquela “[...] emana 

especificamente de um actante de controle, enquanto a modalização emana 

em geral da manifestação da atividade enunciativa” (FONTANILLE, 2008, 

p.170), isto é, indica que se trata de um discurso em ato.   

De acordo com Fontanille (2008), o conjunto de predicados modais pode 

ser classificado como uma dimensão relativamente autônoma em relação aos 

predicados narrativos, as modalidades escapam ao controle dos predicados 

que elas modificam, estando sob o controle da enunciação. Isto significa que 

tanto a significação do discurso enunciado como do discurso em ato é 

assegurada pela dimensão modal (FONTANILLE, 2008, p.176-177).  

As modalidades são também aquelas que asseguram a recorrência 

identidade semântica de um actante. Esta, por sua vez, será definida pelo lugar 

que ele ocupa em relação a um predicado. Dessa forma, é possível afirmar que 

“[...] a dimensão modal do discurso pode agora ser considerada como aquela 

em que – por acumulação, combinação e transformação das modalidades – os 

actantes constroem sua identidade” (FONTANILLE, 2008, p.177). 

Para isso, entretanto, é preciso que o sujeito de estado seja dotado de 

uma competência modal. “Considerada como pré-requisito, como 
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potencialidade do fazer, a competência existe primeiro como estado do sujeito. 

Esse estado é uma forma de seu ‘ser’, forma atualizada, anterior à realização” 

(GREIMAS, 1993, p.11). E entendida como ordenação de modalidades, pode-

se estabelecer uma diferença entre o atualizado e o realizado. Essa distinção, 

por sua vez, permite “[...] estabelecer potencializações, o que possibilita 

analisar fatos que parece contrariarem a lógica narrativa” (FONTANILLE apud 

FIORIN, 2007, p.11), como veremos no discurso de Nael, narrador de Dois 

irmãos. 

É possível compreender, assim, que o sujeito possui uma existência 

modal que, por sua vez, vai sofrer interferências não apenas em função das 

modificações que esse sujeito imprime sobre o objeto, mas também em função 

de outros atores que operam na narrativa (BERTRAND, 2003, p.369), como 

veremos adiante no caso das paixões do ressentimento e da infelicidade que 

tomam os sujeitos de estado.  

O “estado de alma” desse sujeito “[...] estará sob dependência da 

modalidade investida nos objetos de seu horizonte axiológico” (BERTRAND, 

2003, p.368). Com isso, devemos considerar que a existência modal vai 

colocar em jogo e em movimento o valor do objeto (BERTRAND, 2003, p.369). 

Ou seja, o valor do objeto é definido por sua relação modal com o sujeito de 

estado.  

Tendo em vista essa breve exposição, iremos discutir, neste capítulo, a 

modalização do ser a partir dos discursos dos narradores de Dois irmãos e 

Leite derramado, de forma a investigar o discurso apaixonado, ou seja, aquele 

que move os sujeitos ao longo da narrativa. Para tanto, será necessário um 

estudo tanto da dimensão modal quanto da dimensão fórica da paixão. 

Vejamos, primeiramente, os constituintes, isto é, os dispositivos modais, 

a fim de compreender a história modal do sujeito de estado e as 

transformações modais que ele vai sofrendo ao longo de seu percurso. Essa 

investigação irá proporcionar não apenas o entendimento do fazer, mas 

também a transformação do ser do sujeito (FIORIN, 2007, p.10). 

 

2.1. À flor da pele 
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Decorrentes de uma série de elementos que constituem as memórias 

dos narradores, as paixões relacionam-se às relações conflituosas e 

decadentes que envolvem esses sujeitos e demais actantes das narrativas. 

Para entendermos melhor essa questão, a seguir iremos nos voltar para a 

dimensão modal do discurso, a fim de averiguar o percurso modal que 

determinou os “estados de alma” desses sujeitos.  

Greimas e Fontanille (1983), em seu estudo sobre as paixões, 

identificam dois tipos de discurso: o discurso apaixonado e o discurso da 

paixão. Vejamos este último caso rapidamente, pois nosso interesse neste 

capítulo é investigar as paixões do discurso em ato, depreendidas a partir do 

discurso apaixonado. A menção ou representação da paixão no enunciado, isto 

é, figurativizada pelas ações que simulam a ação do homem no mundo, 

configura o que Greimas (1983) denomina de discurso da paixão. Nos 

romances estudados, a paixão do ciúme instalada no enunciado, por exemplo, 

é um traço comum entre eles.  

A paixão do ciúme comporta, pelo menos, três atores: o ciumento, o 

objeto e o rival. O temor em perder o objeto valor, que funciona como um pivô, 

a um rival. Trata-se, “[...] então, de vigiar o outro, de frustrar suas abordagens, 

de desviá-lo do objeto, de açambarcar este último para excluir o rival.” 

(GREIMAS; FONTANILLE, 1983, p.172). Em Leite derramado, o narrador 

Eulálio relata cenas em que suas ações foram modalizadas por essa paixão:  

 
Chegado o dia, vestiu-se como achou que era de bom-tom, com um 
vestido de cetim cor de laranja e um turbante de feltro mais 
alaranjado ainda. [...] ela estava tão ansiosa que se aprontou antes 
de mim, ficou na porta me esperando em pé. Parecia empinada na 
ponta dos pés, com os sapatos de salto, e estava muito corada ou 
com ruge demais. E quando vi sua mãe naquele estado, falei, você 
não vai. Por quê, ela perguntou com voz fina, e não lhe dei 
satisfação, peguei meu chapéu e saí. (BUARQUE, 2013, p.11-12). 
 

 

O ciúme narrado em Leite derramado assemelha-se ao machadiano, 

protagonizado por Bentinho, com sua obsessão por Capitu, em Dom Casmurro:  

 

Então é provável que, a fim de um passatempo, Dubosc a alcance e 
caminhe com ela à beira da água. Aqui e ali vão parar para colher 
uma concha, ela se agachando, ele a se vergar, esticando o braço 
comprido. Nada se dirão, porém Matilde talvez descubra algum 
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significado no toque-toque das conchas [...]. (BUARQUE, 2013, 
p.113). 

 

Na cena descrita, Eulálio lembra de uma situação em que fora tomado 

pela paixão do ciúme, em que deu início a uma série de suposições 

envolvendo Matilde e Dubosc. Porém, sua perseguição ao suposto casal 

terminou ao encontrar a babá e sua filha onde estariam sua esposa e amigo: 

“Mais um pouco e enxerguei a Balbina, que me olhava assustada, e a 

Eulalinha, que pegou a chorar. Perguntei por Matilde, Balbina me apontou o 

chalé [...].” (BUARQUE, 2013, p.115). 

Em Dois irmãos, também, a paixão do ciúme entre os irmãos é o fio 

condutor da narrativa de Nael. A rivalidade, desdobramento do ciúme, entre os 

irmãos consolida a base discursiva para dar conta do trágico desfecho, a 

vingança de Yaqub, que decreta a decadência e dissolução da família:  

 
“Só osso e pelanca... Meu irmão não parece humano”, contou Rânia, 
chorando. Ela me disse, alterada, que ia escrever uma carta a Yaqub. 
"Ele traiu minha mãe, calculou tudo e nos enganou." Foi corajosa: na 
reclusão que lhe era vital, na solidão de solteirona para sempre, 
escreveu a Yaqub o que ninguém ousara dizer. Lembrou-lhe que a 
vingança é mais patética do que o perdão. Já não se vingara ao 
soterrar o sonho da mãe? Não a viu morrer, não sabia, nunca 
saberia. Zana havia morrido com o sonho dela soterrado, com o 
pesadelo de uma culpa. Escreveu que ele, Yaqub, o ressentido, o 
rejeitado, era também o mais bruto, o mais violento, e por isso podia 
ser julgado. Ameaçou desprezá-lo para sempre, queimar todas as 
suas fotografias e devolver as jóias e roupas que ganhara, caso ele 
não renunciasse à perseguição de Omar. Cumpriu à risca as 
ameaças, porque Yaqub calculou que o silêncio seria mais eficaz do 
que uma resposta escrita. (HATOUM, 2010, p.194-195). 

 

Além da rivalidade e vingança, o relacionamento proibido também é tema 

presente no romance de Milton Hatoum. O incesto insinuado a partir do 

comportamento sexual assumido pela irmã e Omar:  

 
Ele ouvia a ladainha e começava a acariciar a irmã: um beijo nas 
mãos, um afago no pescoço, uma lambida no lóbulo de cada orelha. 
Enlaçava-a, carregava-a no colo, olhando para ela como um 
conquistador cheio de desejo. As palavras que adoraria ouvir de um 
homem ela ouviu de Omar, "o irmão que nunca ficou longe de ti, que 
nunca te abandonou, mana", ele sussurrava. Rânia se derretia, 
sensual e manhosa, e a voz dela, mais pausada, ia cedendo um 
pouquinho, até balbuciar, concordar: "Está bem, mano, te dou uma 
mesadinha, assim tu te divertes por aí". 
E assim também ele readquiria o poder de sedução que havia perdido 
durante o tempo em que se entregara à Pau-Mulato, no barco 
amaldiçoado pela mãe. (HATOUM, 2010, p.133-134). 
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A relação incestuosa é também retratada entre Nael e sua tia Rânia, 

como podemos observar nos trechos a seguir:  

 
Rânia demorou nessa posição, e eu fiquei paralisado ao vê-la assim, 
recurvada, os ombros, os seios e os braços nus. Quando ela se 
ergueu, me olhou por uns segundos. Os lábios se moveram e a voz 
manhosa sussurrou, lentamente: "Vamos parar?". 
Ela ofegava. E não se esquivou do meu corpo nem evitou meu 
abraço, meus afagos, os beijos que eu desejava fazia tanto tempo. 
Pediu que eu apagasse a luz, e passamos horas juntos naquele 
suadouro. Aquela noite foi uma das mais desejadas da minha vida. 
(HATOUM, 2010, p.155). 

 

A partir das passagens destacadas, podemos notar que o perfil discursivo 

desses sujeitos é moldado por relações complexas, assentadas sobre 

sentimentos conflitantes, contraditórios e arrebatadores que permeiam todo o 

texto. Por meio do exame do tom passional do discurso, depreendido das 

marcas da enunciação deixadas no interior do enunciado, identificaremos o que 

Greimas (1983) chama de discurso apaixonado. E é dele que nos ocuparemos 

para investigar as paixões do discurso.  

Como vimos no capítulo anterior, marcas sintáticas como o uso de aspas, 

omissões, repetições e oscilações entre o passado e o presente remetem a 

uma tentativa de reconstrução da anterioridade, recuperada pela memória e, 

mais do que isso, do momento da enunciação. Essa estratégia revela um tom 

passional que recobre todo o texto e deixa-se entrever na estrutura discursiva, 

que se configura, portanto, como um arranjo sintático resultante das paixões 

que transformam esses sujeitos e os impulsionam a rememorar, a lembrar, a 

fuçar suas memórias, reencontrar e enfrentar os demônios que as habitam. 

O uso de aspas configura-se, assim, uma das estratégias para tornar o 

enunciado despassionalizado, objetivo, conferindo a responsabilidade daquela 

fala ao interlocutor, não ao narrador, como podemos observar na seguinte 

passagem: “ ‘Por Deus, tive vontade de dar um sopapo na venta daquele 

mentiroso’, resmungou Halim. ‘Media cada palavra, falava com a convicção de 

um pastor’.” (HATOUM, 2010, p.117).  

Entretanto, por ser um discurso memorialístico, evidentemente será 

subjetivo, de modo que as falas evocadas por esse sujeito são organizadas 

racionalmente, de forma a manter a lógica discursiva e, sobretudo, validar toda 
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a estrutura narrativa que ele propõe ao longo do texto. Por exemplo, no trecho 

destacado, entre muitos outros, as falas incorporadas são estruturadas a fim de 

tornar Omar um sujeito indesejável, e, por vezes, temível, tal como o narrador o 

concebia: “Eu não suportava o Caçula, tudo o que via e sentia, tudo o que 

Halim havia me contado bastava para me fazer detestar o Omar.” (HATOUM, 

2010, p.152). 

Percebemos, assim, que é através do tom passional do discurso que 

iremos depreender o efeito de sentido construído pela paixão que modaliza o 

sujeito. Em Dois irmãos, a narrativa de Nael é empreendida na tentativa de 

liquidar uma falta. Através da escrita, esse sujeito busca se libertar do 

ressentimento, da decepção que sofreu ao longo dos anos, para, então, 

descobrir sua identidade. Entretanto, a busca pela identidade torna-se 

ofuscada pela narração da decadência vivenciada pela família e, mais ainda, 

pelo ressentimento mantido pelo sujeito. Como afirma Fontanille (2008): 

 

A situação inicial pode mostrar a motivação dos atores, mas as 
motivações obedecem a outras racionalidades, diferentes daquela da 
ação: um ator acredita precisar de um determinado objeto, e a paixão 
ou o erro ditam-lhe uma conduta que não vai originar uma verdadeira 
ação. (FONTANILLE, 2008, p.192). 

 

Toda a narrativa que, inicialmente, voltava-se para a liquidação da falta, 

transforma-se, a partir da disposição dos elementos sintáticos e semânticos, 

em uma narrativa de queixa, de acusação, resultante de anos de decepção e 

rancor acumulados: “No fundo, sabia o que eu remoía, o que me comia por 

dentro. Devia ter conhecimento do que Omar fizera com minha mãe, de todos 

os agravos a nós dois”. (HATOUM, 2010, p.195). 

É a partir da incorporação de depoimentos ao seu discurso, dos detalhes 

conferidos às desavenças entre os irmãos gêmeos e da reverberação desse 

fato entre os demais membros da família, que o narrador, modalizado pela 

paixão do ressentimento, vai narrar a decadência e dissolução da família, 

discursivizando toda a cólera acumulada ao longo dos anos.  

Segundo Fiorin (2007), a paixão do ressentimento pode ser definida 

como: 

[...] a consciência aguda e reiterada dessa falta [fiduciária] (“o fato de 
lembrar-se com animosidade dos males, das ofensas que se sofreu 
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(como se os ‘sentisse’ ainda)”). No entanto, é preciso notar que ele na 
verdade não é uma paixão resultante da insatisfação, isto é, da 
carência do objeto, mas da decepção, ou seja, da falta fiduciária. Ele 
decorre de um profundo sentimento de uma injustiça sofrida. 
(FIORIN, 2007, p.15). 

 

Esse estado passional é entendido como inacabado, durativo. Mesmo 

com o passar dos anos, as ofensas e todo o mal sofrido ainda perduram, 

configurando uma reiteração incessante desse sentimento. No trecho transcrito 

abaixo, Nael parece reviver o rancor do momento em que fora tratado como um 

simples serviçal: “Parece que fazia de propósito. ‘Zana’, dizia com uma voz 

melosa e falsa, ‘o teu menino pode apanhar uma talha de leite para mim?’ Eu 

saía para buscar o leite e tinha vontade de mijar e cuspir na talha.” (HATOUM, 

2010, p.61). O mesmo se dá quando relembra um dos seus “encontros” com o 

Caçula:  

A algazarra de um grupo de homens me despertou. Quando se 
aproximaram do caramanchão, um deles apontou pra mim e gritou: “É 
o filho da minha empregada”. Todos riram, e continuaram a andar. 
Nunca esqueci. Tive vontade de arrastar o Caçula até o igarapé mais 
fétido e jogá-lo no lodo, na podridão desta cidade. (HATOUM, 2010, 
p.134) 
 

Neste trecho, podemos notar, claramente, a partir do desejo de “arrastar o 

Caçula”, o rancor que o narrador possui de Omar. Porém, nada fez contra esse 

sujeito que o humilhou e violentou sua mãe. Nael não agiu, não realizou a 

performance. Pelo contrário, o querer desse sujeito estava submetido a um não 

dever fazer, levando-o a não praticar a ação. Toda a cólera contida transforma-

se, assim, em um ressentimento, provocado pelo que Fiorin (2007) aponta 

como o “[...] forte sentimento de injustiça, por não ter recebido aquilo que se 

considerava de direito” (FIORIN, 2007, p.14), pela falta de reconhecimento. 

Essa questão fica bastante clara na cena da morte de Halim, quando todos se 

reúnem e Omar recita versos ao pai morto: “Não pude odiar o Caçula. Pensei: 

se toda a nossa vida se resumisse àquela tarde, então estaríamos quites. Mas 

não era, não foi assim. Foi só aquela tarde.” (HATOUM, 2010, p.143).  

Ao longo da narrativa, é possível notar o tom áspero do narrador, como 

em trechos semelhantes ao destacado anteriormente, e ao relembrar dos 

momentos em que fora excluído dos jantares em família, da casa principal e, 

sobretudo, privado de sua identidade, isto é, em função das relações 
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disjuntivas pelas quais passou durante sua infância: “Podia frequentar o interior 

da casa, sentar no sofá cinzento e nas cadeiras de palha da sala. Era raro eu 

sentar à mesa com os donos da casa, mas podia comer a comida deles, beber 

tudo, eles não se importavam.” (HATOUM, 2010, p.60). 

Ao queixar-se, Nael parece sancionar positivamente sua falta de 

identidade: “O que Halim havia desejado com tanto ardor, os dois irmãos 

realizaram: nenhum teve filhos” (HATOUM, 2010, p.196). Entretanto, como 

afirma Fiorin, “ [...] esse desdém dá-se apenas no modo do parecer” (FIORIN, 

2007, p.19). Na aparência, esse sujeito ressentido vai se sentir honrado de não 

ter feito parte daquela família, criticando o que gostaria de poder fazer, no 

caso, a vingança de Yaqub contra o irmão, e menosprezando o que queria ser, 

talvez tão querido quanto Omar, como podemos observar neste trecho: “Ele 

[Omar] estacava também para cavar a terra, só por cavar, acho que para sentir 

o cheiro da umidade, forte, depois da chuva. Divertia-se com essa liberdade, e 

dava até vontade de imitá-lo.” (HATOUM, 2010, p.154).  

Em seu estudo sobre as modalidades, Fontanille (2008) parece descrever 

o percurso modal desse narrador:  

 
Imaginemos, por exemplo, um actante que se esforça para adquirir 
todas as competências necessárias para realizar uma proeza: ele 
acumula técnicas, estoca informações, treina, ganha resistência etc. 
No final das contas, ele muda de identidade, está melhor assim, e 
estima que fez o que importava: ele não se dá mais sequer ao 
trabalho de realizar a proeza. A construção da identidade modal 
prevalece, então, sobre a busca dos objetos de valor. (FONTANILLE, 
2008, p.178).  

 

Nael revela que as palavras “[...] permanecem soterradas, petrificadas, 

em estado latente, para depois, em lenta combustão, acenderem em nós 

passagens que o tempo dissipou.” (HATOUM, 2010, p.183). Essa gradação 

conferida às palavras revela características desse sujeito ressentido, que ficou 

durante anos ruminando todas as mágoas soterradas, petrificadas.  

Mais adiante, em outro trecho, complementa: “Alguns dos nossos desejos 

só se cumprem no outro, os pesadelos pertencem a nós mesmos.” (HATOUM, 

2010, p. 196). Isso significa que o resignado, ou o ressentido, nas palavras de 

Fontanille, “[...] longe de não possuir nenhum querer, simplesmente adotou a 

hierarquia inversa, sendo o seu querer sujeito à força do seu dever.” 
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(FONTANILLE, 2008, p.181). Na época de sua infância, o seu desejo de 

vingança fora “soterrado” em função do lugar que ocupava na família e da 

dependência financeira que tinha. Para não perder seus benefícios, ainda que 

poucos, o dever não fazer encobre seu desejo de reagir contra aqueles que lhe 

causaram as injúrias que o marcaram desde sempre.  

 

No projeto de reforma, o arquiteto deixou uma passagem lateral, um 
corredorzinho que conduz aos fundos da casa. A área que me coube, 
pequena, colada ao cortiço, é este quadrado no quintal.  
“Tua herança”, mumurou Rânia.  
A bondade tarda mas não falha? Soube depois que Yaqub quis 
assim; quis facilitar minha vida, como quis arruinar a do irmão. 
(HATOUM, 2010, p.190). 
 

Zilberberg e Fontanille (2001), ao relerem Sêneca, apresentam um 

conselho que se relaciona perfeitamente a esse contexto: “Quando sentimos 

aumentar a irritação, diz ele em essência, é necessário imediatamente adiar 

suas consequências e manifestações, evitar a todo custo a explosão, ou até 

mesmo dispor as etapas devidamente calculadas de uma eventual réplica”. 

(ZILBERBERG; FONTANILLE, 2001, p.305).  

Ao refletir sobre todos os detalhes sórdidos e obscuros que culminaram 

na decadência familiar, Nael tenta alcançar o que desejava: livrar-se da cólera 

contida, do ressentimento, de forma que “ele não se dá mais sequer ao 

trabalho de realizar a proeza” (FONTANILLE, 2008, p.178) de definir sua 

identidade: “[...] sou e não sou filho de Yaqub, e talvez ele tenha compartilhado 

comigo essa dúvida.” (HATOUM, 2010, p.196). 

Porém, o ressentimento que o consumia parece não ter fim. O relato, 

voltado para a queixa, não promove uma transformação eufórica de seu 

estado. Nael não se torna livre de suas angústias. Pelo contrário, revive-as a 

todo instante, chamando-as à memória, remoendo o que nunca conseguiu:  

 

Queria que ele confessasse a desonra, a humilhação. Uma palavra 
bastava. O perdão. Omar titubeou. Olhou para mim, emudecido. 
Assim ficou por um tempo, o olhar cortando a chuva e a janela, para 
além de qualquer ângulo ou ponto fixo. Era um olhar à deriva. Depois 
recuou lentamente, deu as costas e foi embora. (HATOUM, 2010, 
p.198). 
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A frustração desse sujeito discursivizada no último parágrafo do romance 

se dá porque havia uma espera fiduciária. Nael não só esperava que Omar 

realizasse seu desejo, mas como cria que ele devia e ia fazê-lo. Ao saber que o 

outro sujeito não fez o que queria, Nael é tomado pela decepção e pela 

insatisfação ao saber que é impossível adquirir o objeto desejado.  

 
A decepção não é apenas com o outro, mas também consigo mesmo, 
que não soube em quem deveria depositar sua confiança. Esses dois 
sentimentos constituem um profundo descontentamento, que é 
vivenciado como um forte sentimento de injustiça, por não ter 
recebido aquilo que se considerava de direito. (FIORIN, 2007, p.14). 
 
 

O desfecho de Nael corrobora sua própria afirmação em outras linhas da 

narrativa: “Ninguém se liberta só com palavras. [...] ou a gente age, ou a morte 

nos cutuca, e não há sonho na morte.” (HATOUM, 2010, p.50). 

Ao pensarmos na narrativa de Leite derramado, poderemos observar que, 

embora a narrativa também seja calcada na decadência de Eulálio e sua 

família, seu discurso transforma-se em um ato de redenção, como se, em seus 

últimos momentos, o narrador confessasse seus pecados e suas ações ao 

longo da vida. Por isso, o narrador que se projeta na narrativa e o ator da 

enunciação comungam de uma mesma paixão, a da infelicidade.  

Essa paixão define-se como um querer ser aliado a um saber não poder 

ser. O sujeito infeliz é aquele que continua a querer, apesar de saber da 

impossibilidade evidente da conjunção. Nessa narrativa, diferente da anterior, 

podemos observar que o sujeito se mostra, em geral, conformado com os 

acontecimentos que marcaram sua existência. Isto porque sua narrativa não 

visa a um esclarecimento, nem à busca de sua identidade, mas unicamente a 

prolongar seu tempo de vida.  

As memórias evocadas pelo narrador, no entanto, são ligadas à 

decadência, tanto física, pois são retratadas diferentes épocas na vida de 

Eulálio, de criança a ancião, quanto moral e social, desde o escândalo que 

envolveu a morte de seu pai, a perda dos bens móveis até o lamentável estado 

em que se encontra no hospital.  

Como paixão durativa, a infelicidade nesse romance pode ser 

depreendida tanto a partir dos elementos narrados, como também pelo tom que 

o narrador imprime à narrativa, conforme veremos adiante. Antes, vejamos 
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algumas das situações que contribuíram para a construção do percurso modal 

da infelicidade. Similar a Nael, a modalidade do querer é, muitas vezes, 

submetida ao dever não fazer. Neste caso, o dever está diretamente ligado às 

boas práticas da alta sociedade: 

 
Durante um período, para você ter uma ideia, encasquetei que 
precisava enrabar o Balbino. Eu estava com dezessete anos, talvez 
dezoito, o certo é que já conhecia mulher, inclusive as francesas. Não 
tinha, portanto, necessidade daquilo, mas do nada decidi que ia 
enrabar o Balbino. Então lhe pedia que fosse catar uma manga, mas 
tinha de ser aquela manga específica, lá no alto, que nem madura 
estava. [...] Fui tomando gosto por aquilo, não havia dia em que não 
mandava o Balbino trepar nas mangueiras uma porção de vezes. E 
eu já desconfiava que ele também se movia ali no alto com malícias, 
depois tinha um jeito meio feminil de se abaixar com os joelhos 
juntos, para recolher as mangas que eu largava no chão. (BUARQUE, 
2013, p.19-20). 

 

A conduta social é estabelecida, no entanto, no nível do parecer. São 

mascaradas as intenções e veladas as situações consideradas impróprias. A 

moral e os bons costumes são prestigiados, enquanto o comportamento que se 

opõe a qualquer regra é julgado. Então, para manter as aparências, certas 

atitudes são encobertadas. Porém, não escapam às memórias do nosso 

narrador, nem ao menos ao tom que imprime à narrativa:  

 
Estava claro para mim que o Balbino queria me dar a bunda. Só me 
faltava ousadia para a investida final, e cheguei a ensaiar umas 
conversas de tradição senhorial, direito de lei -, primícias, 
ponderações tão acima de seu entendimento, que ele já cederia sem 
delongas. Mas por esse tempo felizmente aconteceu de eu conhecer 
Matilde, e eliminei aquela bobagem da cabeça. No entanto garanto 
que a convivência com Balbino fez de mim um adulto sem 
preconceitos de cor. (BUARQUE, 2013, p.20). 
 

Note-se que Eulálio, apesar de denunciar certas situações, faz uso de 

eufemismos para narrar cenas que envolvam a traição do pai, das drogas e do 

escândalo que seu pai protagonizou e que deu início à queda do até então 

prestigiado nome dos Assumpção:  

 
Lembro-me do espanto do sujeito que afinal me atendeu, o senador? 
Filho dele, respondi, e o vi caminhar meio de banda em direção aos 
colegas. E pelos cochichos compreendi que o nome do meu pai, 
notável da República, caíra de um jeito grosseiro na boca do povo, 
Assunção, o assassino? Assunção, o corno? O momento político 
também era delicado, ministros vacilavam, e muitas horas 
amargamos em antessalas do governo, Dubosc e eu. (BUARQUE, 
2013, p.57). 
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Antes de avançarmos, é interessante comentar que, neste trecho, o 

sobrenome “Assunção” vem grafado normalmente, sem o “p” mudo, enfatizado 

pelo narrador em outras linhas. Repare, também, que antes o narrador sinaliza 

que o nome estava “na boca do povo”. Para ele, erros de ortografia estão 

diretamente associados à classe popular, o que é marcado não só neste 

trecho, mas também em outros como:  

 

Antes de exibir a alguém o que lhe dito, você me faça o favor de 
submeter o texto a um gramático, para que seus erros de ortografia 
não me sejam imputados. E não se esqueça que meu nome de 
família é Assumpção, e não Assunção, como em geral se escreve, 
como é capaz de constar no prontuário. (BUARQUE, 2013, p.18).  

 

Essa questão revela a necessidade de o sujeito se engrandecer, 

destacar-se perante os demais e, de certa forma, conservar-se no seu lugar 

aristocrático. Trata-se, entretanto, de uma tentativa de mascarar a realidade 

que o cerca e que, aos poucos, vai sendo revelada ao leitor, conforme veremos 

ao longo deste trabalho, sobretudo no capítulo seguinte, quando tratarmos da 

aspectualização actancial. 

Em outras situações, o querer parece possuir mais força do que seus 

deveres, como acontece ao conhecer Matilde. A cor de pele da moça não era 

aceitável no âmbito social ao qual Eulálio e sua família pertenciam. Porém, isso 

não o impediu de desejar a moça: “[...] bati sem querer os olhos nela, desviei, 

voltei a mirá-la e não pude mais largar.” (BUARQUE, 2013, p.21).  

Eulálio parece querer Matilde, independente da visão preconceituosa da 

sociedade, cujas regras se pautam no “dever fazer” e no “não dever fazer”, a 

fim de ser bem visto: “Nisso não puxei ao meu pai, que só apreciava louras e 

as ruivas [...]. Nem à minha mãe [...].” (BUARQUE, 2013, p.20). Porém, à 

medida que a narrativa transcorre, podemos perceber algumas tentativas de 

“embranquecimento” da personagem, como podemos observar abaixo:  

 
Voltei agora, passado pouco mais de um ano, atrás de um vestido 
que fizesse justiça às formas de Matilde sem ofender minha mãe. A 
madame me indicou um tailleur de seda cor de areia, sóbrio mas 
rente aos joelhos, como então usavam em Paris moças racées de 
seus dezessete anos. (BUARQUE, 2013, p.84). 
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Essa questão, além de denunciar o preconceito, também reflete na 

modalização desse sujeito. O querer está aqui associado a um dever fazer, em 

prol da “moral e bons costumes”. Como Eulálio, entretanto, não consegue 

“domar” a esposa nem alterar seu modo de vida, torna-se um sujeito frustrado, 

infeliz:  

Eu também gostaria de ter conhecido meu trisavô, gostaria que meu 
pai me acompanhasse mais um pouco, gostaria sobretudo que 
Matilde me sobrevivesse, e não o contrário. Não sei se existe um 
destino, se alguém o fia, enrola, corta. Nos dedos de alguma 
fiandeira, provavelmente a linha da vida de Matilde seria de fibra 
melhor que a minha, e mais extensa. Mas muitas vezes uma vida 
para no meio do caminho, não por ser a linha curta, e sim tortuosa. 
Depois que me deixou, nem posso imaginar quantas aflições Matilde 
teve em sua existência. Sei que a minha se alongou além do 
suportável, como linha que se esgarça. Sem Matilde, eu andava por 
aí chorando alto, talvez como aqueles escravos libertos de que se 
fala. Era como se a cada passo eu me rasgasse um pouco, porque 
minha pele tinha ficado presa naquela mulher. (BUARQUE, 2013, 
p.55-56). 
 
 

A partir desses exemplos e das condutas tomadas por esse ator do 

enunciado, podemos depreender que o tom passional que recobre a narrativa 

de Leite derramado. Notamos que, até mesmo no momento da enunciação, 

Eulálio recorre às memórias (ainda que infelizes) como forma de reviver o 

passado, a fim de “atrasar” a chegada da morte. O “querer”, que está ligado 

aos acontecimentos do passado, no entanto, é constantemente submetido a 

um “não poder ser”, marcado pelos acontecimentos que assolam esse sujeito 

no presente.  

Esse presente tortuoso na enfermaria de um hospital interfere na 

recriação de suas memórias, no sentido de que estas não seguem uma 

estrutura cronológica, sendo marcadas pelos esquecimentos, interrupções e 

repetições de casos, que, como um desfibrilador (para usarmos uma metáfora 

equivalente à situação narrada), trazem esse sujeito de volta à realidade. Ao ter 

consciência da impossibilidade de junção, esse sujeito é tomado pela paixão da 

infelicidade. Da mesma forma que o passado representa a vida, o presente 

remete à morte. 

Assim, não só no discurso projetado, como também, e sobretudo, no 

discurso pressuposto que esse sujeito é modalizado, constantemente, por essa 

paixão. Nesse sentido, podemos dizer que, nessa narrativa, temos um sujeito 
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que busca conjunção com a vida, através da recuperação de suas memórias 

mais longínquas, mas que é malsucedido, sancionado negativamente, à 

medida que essa estratégia se torna cada vez mais impossível com o passar 

do tempo e com o agravamento de seu estado de saúde.  

Com o estudo da dimensão modal, pudemos determinar a identidade 

modal dos narradores do discurso em ato. Enquanto em Dois irmãos, o sujeito 

é modalizado por um querer e um não saber, estabelecendo, na narrativa, um 

sujeito ressentido, em Leite derramado, temos um arranjo modal entre o querer 

e o não poder, o que determina a infelicidade desse sujeito.  Agora, cabe-nos 

investigar as paixões do ressentimento e da infelicidade sob os aspectos 

tensivos, de forma a compreender a dimensão fórica do discurso. 

 

2.2. Paixão, memória e tensividade 

 

Obedecendo a uma lógica tensiva, a paixão baseia-se nas modulações 

contínuas de intensidade e extensidade. Grosso modo, a tensividade se define 

como um lugar imaginário onde se dá a articulação do eixo semântico em 

intensidade, da ordem do sensível, e extensidade, da ordem do inteligível, 

termos que possibilitam a análise de toda e qualquer grandeza linguística. 

Cabe, no entanto, dizer que essa proposição apresenta como cerne o fato de a 

intensidade (os estados de alma) reger a extensidade (os estados de coisas) 

(ZILBERBERG, 2011, p.66-67). 

Sendo o discurso memorialístico constituído de fragmentos, oriundos 

dos acontecimentos que marcaram o sujeito ao longo de sua existência, pode-

se compreender que se trata de um desdobramento em extensão, de uma 

restauração dos “direitos da quantidade e da resolução onde antes se 

impunham a intensidade e a somação” (ZILBERBERG; FONTANILLE, 2001, 

p.306). Ao desdobrar os discursos de Dois irmãos e Leite derramado na 

extensidade e conferirem uma certa organização cronológica a eles, os 

fragmentos tornam-se inteligíveis.  

Acreditamos que, nos dois romances investigados, há uma produção 

consciente e refletida das memórias que são trazidas à tona, isto é, há a 

exploração cognitiva da tomada de posição (FONTANILLE, 2008, p.113). Em 
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ambos os casos, houve um desdobramento dessas memórias, de modo que foi 

possível aos narradores selecionar os percursos para explorar no discurso. 

Assim, tem-se, em verdade, uma reformulação em extensão dos 

acontecimentos vivenciados no passado e que configuram a temática da 

decadência, que será trabalhada mais detidamente no capítulo a seguir.  

Essa inteligibilidade das memórias, entretanto, está submetida à paixão 

que toma os sujeitos ao longo do percurso. Por ser modalizado por paixões 

durativas – e, portanto, da ordem da extensidade –, ainda que o tempo passe e 

que haja um desdobramento e reflexão das memórias, a inteligibilidade não 

altera os estados de alma desses sujeitos; pelo contrário, quanto mais 

inteligibilidade conferida às memórias, menos os sujeitos se mostram 

satisfeitos com o seu destino. O que temos, então, é uma correlação inversa 

(quanto mais...menos), de modo que quanto mais inteligibilidade menos 

conformidade. 

Em Dois irmãos, a paixão do ressentimento direciona as lembranças para 

os fatos que promoveram esse estado, isto é, o desafeto entre Nael e a família, 

especialmente a figura de Omar. Ao rememorar anos após suas vivências, o 

narrador acredita ser capaz de se distanciar e lançar um olhar objetivo aos 

fatos. Porém, as cenas recuperadas e os relatos incorporados ao seu discurso 

reforçam o sentimento de injustiça sofrida.  

Semelhante se dá em Leite derramado, em que as lembranças de Eulálio, 

voltadas para a decadência, apenas confirmam seu estado de alma, regido 

pela infelicidade. Aqui, a inteligibilidade do discurso representa, ao mesmo 

tempo, a conjunção com vida, mas também a consciência da passagem do 

tempo, o que intensifica a paixão da infelicidade, e da decadência, que assola 

esse sujeito até seus últimos momentos de vida. Há, nos dois casos, uma 

tentativa de preenchimento do próprio ser do sujeito, em função da sensação 

de incompletude (TATIT, 2011, p.36). 

Como essa falta (fiduciária e objetal) influencia na narrativa do sujeito e 

interfere nos aspectos sensíveis e inteligíveis do discurso? Para responder 

essa questão, faz-se necessária uma análise para determinar, do ponto de 

vista tensivo, como se dá a relação entre o sujeito e a memória e como essa 
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relação interfere no ritmo das narrativas e revela características do perfil desse 

sujeito.  

 

2.3. A estrutura tensiva 

 

Segundo Claude Zilberberg (2004), “[...] a dimensão da intensidade tem 

como intervalo de referência, [impactante vs. fraco], e sua sintaxe pode ser, 

conforme o caso ascendente e decadente”, e a dimensão da extensidade “[...] 

tem como intervalo de referência, [concentrado vs. difuso], ou ainda [puro vs. 

impuro], isto é, justamente, miscigenado, misturado e, mediante catálise, 

misturado com...” (ZILBERBERG, 2004, p.2).  

Considera-se, então, que para a gramática intensiva, o aumento e a 

diminuição são convertidos em objetos recíprocos, e para a gramática 

extensiva, a triagem e a mistura, disjuntas do sistema, se tornam objetos 

mútuos no processo (ZILBERBERG, 2011, p.122), haja vista que “[...] o sujeito 

semiótico não pode evitar de triar misturas, visando a um valor de absoluto, e 

de misturar triagens, visando a um valor de universo.” (ZILBERBERG, 2011, p. 

122).  

Apesar de ser um termo ainda em discussão, para a Semiótica tensiva o 

valor é definido como uma interseção da intensidade e da extensidade. Os 

valores de absoluto e os valores de universo são dois termos extremos que 

correspondem, respectivamente, à intensidade, onde há domínio do foco, 

visando à exclusividade, e à extensidade, onde há domínio da apreensão, 

visando a uma difusão. Os valores de absoluto prevalecem em detrimento dos 

valores de universo, e vice-versa. (ZILBERBERG; FONTANILLE, 2001, p.45). 

Ao pensarmos nas paixões do ressentimento e da infelicidade, 

acreditamos que elas operam com valores de absoluto, no sentido de que tanto 

o sujeito ressentido como o infeliz visam ao bem-estar próprio e buscam na 

existência do outro, reconstruída a partir da memória, liquidar sua falta. Ambos 

visam, pois, aos valores de absoluto, o bem-estar.  

Porém, como vimos, esses sujeitos não atingem seus objetivos, 

estabelecendo, assim, uma relação disjuntiva com o objeto-valor. Não só Nael 

continua sendo um sujeito ressentido, por não alcançar a liberdade através do 
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discurso da memória, como também Eulálio não consegue se manter vivo 

através do discurso.  

Como estamos tratando do discurso da memória e este é concebido 

como uma “reformulação em extensão” (FONTANILLE, 2008, p.113), 

destacamos a importância de examiná-lo a partir dos operadores de triagem e 

mistura. A sintaxe da extensidade opera exclusivamente por triagens e 

misturas, de modo que “[...] a triagem recai sobre as misturas que ela desfaz, 

na exata medida em que a mistura incide sobre as resultantes de triagens 

anteriores.” (ZILBERBERG, 2004, p.2). Desse modo, pode-se dizer que os 

valores de universo se voltam para a mistura, ao passo que os valores de 

absoluto voltam-se para a triagem (ZILBERBERG, 2011, p. 291). 

Na medida em que a triagem é definida pela concentração, a mistura 

define-se pela difusão: “Na contigüidade, a triagem domina a mistura: [t > m]; 

na fase da mescla, a triagem passa de dominante a dominada: [t < m].” 

(ZILBERBERG, 2004, p.5). Assim, a construção do sentido estaria situada, 

ainda segundo esse teórico, na junção entre uma medida intensiva e um 

número extensivo. 

 

 
 

Figura 1 – Estrutura canônica proposta por Zilberberg (2004, p.2). 
 

 Com isso, entendemos que a posição dos eixos da intensidade e da 

extensidade implica diferentes modulações do campo de presença, isto é, 

modula o campo perceptivo do sujeito. Então, quando há aumento na 

densidade de presença, tem-se um sujeito apto a progredir, ao passo que 

quando há saturação, o sujeito é obrigado a promover uma diminuição 

(ZILBERBERG, 2011, p.59), visando a obter equilíbrio.  
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 Dessa forma, tanto a falta (mais menos) quanto o excesso (mais mais) 

impulsionam o sujeito a iniciar seu percurso narrativo: 

 

Se a falta desencadeia ações para a sua liquidação, o excesso 
produz estados passionais que indicam a necessidade de interromper 
as ações do outro – às quais são imputadas intenções antagonistas. 
Se a primeira provoca no sujeito o impulso ou a necessidade de parar 
a parada, o excesso lhe provoca o ímpeto de parar a continuidade 
que exorbita. (TATIT, 2011, p.37, grifo nosso).  

 

 Enquanto o excesso pode promover a parada do percurso narrativo, isto 

é, sua interrupção, a falta promove a necessidade de parar a parada, ou seja, o 

sujeito é impelido a dar continuidade à sua narrativa. Nesse sentido, a parada 

pode ser tanto eufórica quanto disfórica. A seguir, examinaremos essa questão 

com mais detalhes, sob a ótica tensiva da triagem e mistura.  

 

2.4. A tensão nos romances 

 

 O narrador de Dois irmãos configura-se como um sujeito que, modalizado 

pela paixão do ressentimento, empreende sua narrativa na tentativa de liquidar 

sua falta, que, como vimos anteriormente, trata-se de uma falta fiduciária. Nael 

é o sujeito da espera.8 Durante anos, viveu a expectativa de que Omar se 

redimisse, pedindo-lhe o perdão. Porém, isso não se concretiza, o que 

aumenta ainda mais a sua decepção e a sensação de injustiça com o passar 

dos anos.  

Na tentativa de diminuir a carga passional saturada que o consome, Nael 

tenta escrever as memórias de sua infância simultaneamente à ocorrência dos 

fatos, porém é malsucedido: “Naquela época, tentei, em vão, escrever outras 

linhas.” (HATOUM, 2010, p.183). Isso se deu em função da saturação da 

paixão que o tomou durante a infância, a raiva por Omar e a mágoa por ter sido 

criado como bastardo.   

                                                 
8 A espera consiste na “[...] adoção de valores eufóricos ao lado do predomínio do disfórico”. 

(TATIT, 2008, p.103). Antes de entrar em conjunção com o objeto, o sujeito alia-se ao tempo 

que leva ao objeto. No caso do romance, Nael esperou, durante anos, o pedido de desculpas 

de Omar. Acreditou que, com o tempo e em função dos acontecimentos, ele iria se redimir. 

Entretanto, como isso não aconteceu, tornou-se frustrado, ressentido.  
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Com o tempo, começa a reunir fragmentos da época para compor o seu 

discurso, a fim de promover a dispersão desse afeto, e alcançar a tão esperada 

liberdade, o esquecimento daquela época:  

 

Eu tinha começado a reunir, pela primeira vez, os escritos de Antenor 
Laval, e a anotar minhas conversas com Halim. Passei parte da tarde 
com as palavras do poeta inédito e a voz do amante de Zana. Ia de 
um para o outro, e essa alternância – o jogo de lembranças e 
esquecimentos – me dava prazer. (HATOUM, 2010, p.197). 

 

Para isso, recorre aos depoimentos e à organização das memórias, 

seguindo uma lógica temporal dos acontecimentos, a fim de que a reflexão 

sobre o passado e o “jogo de lembranças e esquecimentos” o ajudem a 

superar a decepção sofrida. Isso significa que o narrador trabalha a favor de 

tornar átono o ritmo da narrativa, promovendo uma desaceleração dos efeitos 

da paixão da raiva, desenvolvida na infância.    

Agora, o narrador adquiriu a competência necessária, o poder-fazer e o 

saber-fazer para narrar. Entretanto, a paixão que o move não é mais o do 

rancor, mas sim a do ressentimento, conforme discutimos anteriormente: 

“Agora meu olhar os vê como seres estranhos” (HATOUM, 2010, p.197). É 

interessante observar que é o estado passional inicial que rege as ações do 

narrador. Diante disso, temos o sensível regendo o inteligível, conforme prevê 

a abordagem tensiva. 

Assim, ele escreve suas memórias, já adulto, na tentativa de parar a 

continuidade do afeto. Busca, então, transformar seu estado de alma, a partir 

da diluição de suas memórias, motivado pelo “desejo de esquecer” (HATOUM, 

2010, p.67). Podemos afirmar que o narrador visa a passar da triagem 

(concentrado) para a mistura (diluição). 

O tempo decorrido entre os fatos e o momento da narrativa cooperam 

para que esta tenha uma direção ascendente e, portanto, um andamento 

acelerado e tônico: “[...] as palavras parecem esperar a morte e o 

esquecimento; permanecem soterradas, petrificadas, em estado latente, para 

depois, em lenta combustão, acenderem em nós desejos que o tempo 

dissipou.” (HATOUM, 2010, p.183, grifo nosso). Nesse sentido, podemos 

identificar a chamada correlação conversa, de modo que quanto mais o tempo 
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passa, mais intensa é a paixão. Resta-lhe, apesar de todo o tempo 

transcorrido, uma cólera contida, o ressentimento.  

Como observamos, o narrador não alcança a liberdade por meio da 

escrita, uma vez que o rearranjo das memórias no tempo do presente (o 

agora), faz com que ele reviva todo o sentimento de injustiça sofrida. 

Percebemos, assim, que, como esse sujeito continua modalizado pela paixão 

do ressentimento, sua narrativa continua sendo operada pela triagem, visto que 

não houve uma dispersão do afeto.  

 No romance de Chico Buarque, o narrador segue um percurso 

semelhante ao de Nael. A necessidade de “parar a continuidade que o 

exorbita” (TATIT, 2011, p.37), como tentativa de escapar da morte iminente, 

configura-se como uma parada eufórica, uma vez que a retomada das 

lembranças, ainda que voltadas para a decadência, promove um alongamento 

no processo de vida.  

Essa narrativa visa, assim, a um aumento do teor passional para 

alcançar o equilíbrio e manter o narrador em conjunção com a vida. A 

capacidade de narrar as memórias está associada à afirmação da identidade e, 

sobretudo, à existência desse sujeito.   

O retorno ao passado por meio do discurso é concebido, então, como 

uma tentativa para retardar o processo de morte e como uma possibilidade de 

dispersão da paixão da infelicidade. Para Eulálio, quanto mais tempo puder 

levar para narrar suas memórias – por isso o retorno às memórias mais 

longínquas –, mais tempo terá de vida: “[...] no momento mesmo em que a vejo 

de perto, confio em que ela mantenha suspensa a sua foice, enquanto eu não 

der por encerrado o relato da minha existência.” (BUARQUE, 2013, p.184).  

 Nesse narrador, temos o que Tatit (2011) chama de excesso da plenitude. 

Com mais de cem anos de idade, ele se encontra no apogeu. Resta-lhe apenas 

o movimento degressivo. No entanto, como forma de combate à minimização 

há uma constante tentativa de restabelecimento. Busca-se, então, uma 

ascendência, de forma que “[...] o recrudescimento bate-se contra uma 

atenuação que ele tenta reduzir a fim de restituir o brilho e o impacto da 

tonicidade.” (ZILBERBERG, 2011, p.102). 
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  Entretanto, o tempo também atua como um fator disfórico, de modo que 

quanto mais o tempo passa, mais próxima está a chegada da morte. A 

consciência do presente gera ainda mais desconforto, o que promove o 

constante aumento de tensão e, da mesma forma, reforça a infelicidade que 

assombra o narrador: 

 
Minhas dores eram crônicas, eu já previa onde e quando iam doer. 
Mas aqui sinto dores que não são minhas, devo estar com uma 
infecção hospitalar. E se antes me carregavam para a tomografia à 
toa, agora que estou carecido não tenho quem me examine. 
(BUARQUE, 2013, p.119). 
 

  

Essa saturação da paixão da infelicidade sinaliza, entretanto, ao longo 

do texto, a consequente decadência, marcada pelo discurso ainda mais caótico 

desse narrador, com memórias que se cruzam e se fragmentam:  

 
Em compensação, sou capaz de me lembrar de cada fio de cabelo do 
coque da minha mãe, que havia tempos eu não via. Acho que ela 
veio me tirar a febre, oxalá me cante uma berceuse, não a reconheci 
antes por causa da criança, nunca vi minha mãe com criança no colo. 
(BUARQUE, 2013, p. 194).  
 
 

Essa questão fica ainda mais clara quando há tomada de voz do 

narrador ao final do romance, o que indica sua minimização: “Então, abriu 

passagem uma jovem enfermeira, que se debruçou sobre meu tetravô, tomou 

suas mãos, soprou alguma coisa em seu ouvido e com isso o apaziguou.” 

(BUARQUE, 2013, p.195). Percebemos, assim, um movimento súbito e 

acelerado na direção descendente, no sentido de que há uma minimização, 

que promove a nulidade desse sujeito e um retorno à atonia que o 

restabelecimento havia superado. 

Em função da minimização e consequente nulidade do sujeito, como ele, 

a paixão e as memórias também se diluíram, a ponto de desaparecerem com 

sua morte. Isso indica que o discurso desse sujeito passa a ser operado pela 

mistura, diferentemente do que se passa em Dois irmãos. Neste, a triagem 

continua sendo o operador do discurso, de forma que a paixão do 

ressentimento permanece como estado de alma do narrador. 

 Como em um diálogo com o romance, Chico Buarque compôs a canção 

“O velho Francisco”, que narra a história de um homem, com trajetória 
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semelhante a de Eulálio, silenciado pela própria vida: “Quem me vê, vê nem 

bagaço/ Do que viu quem me enfrentou/ Campeão do mundo/ Em queda de 

braço/ Vida veio e me levou”. Ambos os percursos da plenitude à minimização.  

 O sentimento de falta (fiduciária e objetal) leva os narradores a 

empreenderem as narrativas. As tentativas de aumento e diminuição ou 

anulação dos efeitos da paixão sobre esses narradores, a partir do discurso da 

memória, não foram bem-sucedidas. Diferentes das paixões intensas e 

pontuais, como o rancor e o medo, por exemplo, as paixões extensas, 

durativas, permanecem soterradas no interior dos sujeitos, acompanhando-os 

ao longo da existência e projetando-se em seu discurso. 

 A partir dessas considerações, percebemos que em Leite derramado há 

uma constante tentativa de aumento do teor passional, ao passo que em Dois 

irmãos há um esforço contínuo para promover a diminuição do afeto como 

forma de esses sujeitos alcançarem seus objetos-valor. Vimos, porém, que 

ambos foram sancionados negativamente, uma vez que o percurso de Eulálio 

seguiu direção descendente e o de Nael, ascendente.  

 Note-se, entretanto, que os movimentos de descendência e ascendência, 

respectivamente, não são estáticos ao longo de todo o texto. São diferentes 

modulações que interferem no campo de presença dos sujeitos, ora 

promovendo o aumento da tensão, ora o relaxamento cognitivo (FONTANILLE, 

2008, p.110).  

 Após o exame da estrutura sintática e dos aspectos passionais do 

discurso, verificamos que os narradores buscam o equilíbrio, seja na 

organização do discurso, seja na retomada das memórias. Essa característica 

será pertinente na análise que faremos a seguir, em torno da aspectualização 

desses sujeitos e da figurativização que povoa o texto de imagens e cores, e 

revelam a principal temática que une as narrativas: a decadência.   
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CAPÍTULO III – DA ASPECTUALIZAÇÃO À FIGURATIVIZAÇÃO 

 
A casa foi vendida com todas as lembranças 
todos os móveis todos os pesadelos 
todos os pecados cometidos ou em via de cometer 
a casa foi vendida com seu bater de portas  
seu vento encanado sua vista do mundo 
seus imponderáveis [...] 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

O estudo da aspectualização é, tradicionalmente, associado à categoria 

temporal, sendo conceituado pela teoria Semiótica como um procedimento 

discursivo de instauração do ponto de vista sobre a ação (GOMES, 2014). 

Essa definição revela a presença implícita de um observador, indicando, assim, 

que o aspecto incide não apenas sobre o tempo da enunciação, mas também 

sobre as categorias de espaço e ator (FIORIN, 1989, p.2). Nesta seção, iremos 

nos deter à aspectualização actancial para, a partir disso, investigar a 

figurativização que recobre o enunciado.  

 

3.1. Olhar à deriva 

 

Ao longo deste trabalho, avaliamos os sujeitos sob a instância do 

narrador, observando as estratégias discursivas e modalizações, paixões que 

afetam esses sujeitos e transformam suas narrativas. Salientamos, no início, 

porém, que não poderíamos deixar de lado a categoria de observador. Este é 

concebido como um o sujeito cognitivo delegado pelo enunciador e por ele 

instalado no discurso graças aos procedimentos de debreagem. (GREIMAS; 

COURTÉS, 1989, p.313). O narrador só pode narrar aquilo que o observador 

sabe (FIORIN, 1996, p.107).  

Sobre a noção de aspecto, Greimas e Courtés (1979) apresentam a 

seguinte definição:  

 
[...] uma “marcha”, um “desenvolvimento”. Sob esse ponto de vista, a 
aspectualização de um enunciado (frase, sequência ou discurso) 
corresponde a uma dupla debreagem: o enunciador que delega no 
discurso, por um lado, um [...] sujeito do fazer e, por outro, um sujeito 
cognitivo que observa e decompõe esse fazer, transformando-o em 
processo, caracterizado então pelos semas duratividade ou 
pontualidade, perfectividade ou imperfectividade (acabado/não-
acabado), incoatividade ou terminatividade. (GREIMAS; COURTÉS, 
1979, p.22). 
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Dessa forma, entende-se que observador se encarrega da dimensão 

cognitiva da narrativa, da compreensão dos fatos narrados, podendo, algumas 

vezes, estar em sincretismo com outro actante, como o narrador, como 

acontece nas narrativas investigadas, e ser percebido por outros actantes, 

como no exemplo a seguir, retirado do romance Dois irmãos: 

  

Eu as visitei a mando de Zana. Mesmo à luz do dia, sem a 
maquiagem e a fantasia prateada, Dália era bela. Estava de short e 
camiseta, sentada no chão, um monte de carretéis coloridos entre as 
coxas morenas. Quando me viu, ficou séria, espetou a agulha na 
manga da camiseta puída e saiu da saleta. Ainda cheguei a ver de 
perto os seios que o tecido esgarçado não escondia. (HATOUM, 
2010, p.78, grifo nosso). 
 

Nesse fragmento, podemos perceber que o observador está em 

sincretização com a figura do narrador. Além de fazer parte da cena enunciada, 

o observador realiza um fazer interpretativo, descrevendo a reação de outro 

actante que, ao ser surpreendido pelo olhar curioso e atento desse sujeito. 

Cabe lembrar, entretanto, que o julgamento do observador não é individual, 

ainda que seu ponto de vista seja relativo a um ator ou ação particular, mas sim 

trata-se do ponto de vista sobre cada ação social. “Numa formação social, não 

se valorizam apenas as ações, mas também a maneira como elas são 

realizadas (seu aspecto).” (FIORIN, 1989, p.3).  

Em Dois irmãos, as memórias do narrador são marcadas pelo papel social 

que ocupava na família. Em vez de ser tratado como membro, exercia as 

funções de ajudante na casa, ora limpando os móveis e cômodos, ora 

entregando bilhetes e levando mercadorias para os vizinhos a mando de Zana: 

“Quando não estava na escola, trabalhava em casa, ajudava na faxina, limpava 

o quintal [...]. Saía a qualquer hora para fazer compras [...].” (HATOUM, 2010, 

p.60-61).  

Essa posição actancial conferiu a esse sujeito a possibilidade de observar 

as cenas e os demais actantes de uma certa distância, a ponto de inserir em 

seu discurso falas de outros actantes para garantir a veridicção dos fatos 

narrados, como vimos no capítulo anterior: “Mas muita coisa do que aconteceu 

eu mesmo vi, porque enxerguei de fora aquele pequeno mundo. Sim, de fora e 
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às vezes distante. Mas fui o observador desse jogo e presenciei muitas 

cartadas, até o lance final (HATOUM, 2010, p.23, grifo nosso). 

Diferentemente de Eulálio, Nael nem sempre se insere na cena narrativa. 

Esse distanciamento, promovido a partir de estratégias discursivas como a 

embreagem, retira o narrador da cena narrada, deixando lugar apenas para o 

observador, o que configura um efeito de imparcialidade diante do que é 

percebido por esse sujeito. 

 
Omar estacionou o carro uns quinze metros adiante. Caminhou na 
direção da casa; parecia preocupado, olhando para os lados, para 
trás. Parou para pentear o cabelo e arrumar o colarinho. Tirou do 
bolso um frasco. Perfumou-se. Antes de entrar na casa, observou o 
movimento na rua: meninos brincando ao redor de uma fogueira, um 
casalzinho ao pé de uma mangueira, duas velhas sentadas na 
calçada, rindo e contando lorotas. (HATOUM, 2010, p.106-107, grifo 
nosso). 

 

Nesse fragmento, podemos verificar a construção de um distanciamento, 

de modo que a interpretação da cena se dá por esse observador que vai julgar 

as ações de Omar (“preocupado”). Essa questão nos leva a identificar a justa 

medida, definida por Fiorin (1989) como um aspecto eufórico. Segundo o autor, 

a aspectualização pode ser estudada a partir de uma lógica de gradualidade, 

no sentido de que tanto o excesso (polo positivo) e a insuficiência (polo 

negativo) são considerados termos disfóricos, e a neutralidade, que vem a ser 

a justa medida, é o termo eufórico.  

A incorporação de falas no discurso de Nael também é uma tentativa de 

esse actante promover a justa medida. Os valores postos em cena são 

arranjados a seu favor. Ainda segundo Fiorin, a justa medida “preside à 

aspectualização dos comportamentos sociais” (FIORIN, 1989, p.3). Para 

manter uma conversa, por exemplo, não se deve nem manifestar muito 

interesse (o desejo intenso de saber) ou desinteresse (não querer saber), 

novamente os polos do excesso e da insuficiência. Deve-se prestar atenção, 

ser solícito à fala do outro, sem ser impaciente ou desatento. É isso que faz 

Nael: 

 
Desta vez Halim parecia baqueado. Não bebeu, não queria falar. 
Contava esse e aquele caso, dos gêmeos, de sua vida, de Zana, e eu 
juntava os cacos dispersos, tentando recompor a tela do passado.  
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“Certas coisas a gente não deve contar a ninguém”, disse ele, 
mirando meus olhos. 
Relutou, insistiu no silêncio. Mas para quem ia desabafar? Eu era o 
seu confidente, bem ou mal era um membro da família, o neto de 
Halim. (HATOUM, 2010, p.101).  
 

Buscando a justa medida, o discurso desse observador/ narrador reveste-

se, então, de sinceridade e moderação. Ao observar, esse sujeito também 

demonstra ser cauteloso, discreto: “Eu os segui de longe, vendo os corpos 

diminuídos pela distância, borrados pela neblina do amanhecer.” (HATOUM, 

2010, p.132). Através dessa percepção do mundo, o sujeito tenta reprimir a 

paixão intensa, por exemplo, a curiosidade, o excesso de querer saber, 

domesticando-a e suavizando seu desejo, em prol da discrição, prudência e da 

moderação. (FIORIN, 1989, p.7).  

Entretanto, cabe ressaltar que a curiosidade de Nael era excessiva, tinha 

“sede de lembranças” (HATOUM, 2010, p.67), porém o desejo estava sob 

controle e visava, sobretudo, a manter a discrição para conseguir, aos poucos, 

“recompor a tela do passado” (HATOUM, 2010, p.101).  

A princípio, concebemos o sujeito de Dois irmãos como um sujeito da 

neutralidade, tendo como parâmetro de medida o comportamento adequado às 

normas sociais, ou seja, não beira ao excesso nem à insuficiência. Entretanto, 

se verificarmos o discurso de Dois irmãos à luz das paixões que modalizam o 

sujeito da enunciação, conforme discutimos no capítulo anterior, veremos que 

não se tem uma justa medida, mas sim uma insuficiência. 

Ainda que o comportamento do sujeito do enunciado tenha sido 

modulado pelo comportamento social idealizado e que o narrador tenha 

empreendido a narrativa para liquidar a falta e que as ações dos demais 

tenham sido julgadas de uma perspectiva social, tanto o sujeito da enunciação 

como o do enunciado são sancionados negativamente: “Olhou para mim, 

emudecido. [...] deu as costas e foi embora.” (HATOUM, 2010, p.198).  

Apesar do tempo transcorrido, as memórias ainda permanecem 

soterradas pelo ressentimento. O excesso de curiosidade que movia o sujeito 

do enunciado, a busca do segredo que tanto o exasperava – saber qual dos 

gêmeos era seu pai – e o desejo de fazer parte daquela família torna-se 

mínimo, indiferente, em relação ao desejo que não se cumpriu: “Agora meu 

olhar os vê como seres estranhos” (HATOUM, 2010, p.197). Dessa maneira, 
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temos um sujeito marcado pela falta, não mais objetal, mas pela carência 

fiduciária, o que determina o aspecto da insuficiência. 

Em Leite derramado, a figura do observador está em constante 

sincretização com o narrador, de modo que todos os fragmentos de memórias 

elencados por esse sujeito, ainda que voltados para narrar a decadência da 

família, denunciam a decadência física e moral de si mesmo. Isso é marcado 

pelo constante uso de verbos na primeira pessoa do singular do pretérito 

perfeito: “Não sei se me chamou Eulálio por um lapso, já que para ela sempre 

fui Lalinho, até como forma de me distinguir do marido.” (BUARQUE, 2013, 

p.56).  

Diferente do que pudemos ver em Dois irmãos, esse sujeito é 

aparentemente aspectualizado pelo excesso, configurando-se como arrogante, 

rude, presunçoso e exagerado, o que se revela a partir do discurso do narrador 

em trechos como: “Antes de exibir a alguém o que lhe dito, você faça o favor de 

submeter o texto a um gramático, para que seus erros de ortografia não me 

sejam imputados.” (BUARQUE, 2013, p.18), “Hoje sou da escória igual a 

vocês” (BUARQUE, 2013, p.50) e “Agi como um esnobe, que como vocês 

devem saber, significa indivíduo sem nobreza.” (BUARQUE, 2013, p.50).  

O discurso de Eulálio não visa a uma moderação e, portanto, não é 

aspectualizado pela justa medida. Ao contrário, ele busca sair do aspecto da 

insuficiência, que representa a carência de vida, para o excesso, no qual há 

possibilidade de existir sem minimização. Ainda que as memórias evocadas 

remetam à decadência e à infelicidade de seu destino, elas representam a 

única saída na tentativa de driblar a morte. Não há preocupação em manter a 

discrição ou moderar o excesso. É justamente esse excesso de memória 

contínua e, ao mesmo tempo, desconexa que garante a lógica do discurso.  

Essas memórias, porém, apresentam um sujeito sempre em busca da 

justa medida, com ações e comportamento regidos pela ética social. Como 

vimos brevemente no capítulo anterior, as cenas reconstituídas pela memória 

revelam um sujeito preocupado em seguir as demandas sociais. Um exemplo 

emblemático nesse romance acerca dessa questão é figurativizado por Matilde. 

Esse actante rompia com os valores sociais impostos, com a “mediocridade” 

(justa medida), ousando, destacando-se naquele meio social com seus 
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vestidos de cores quentes e grandes decotes. E, logo, tendia a ser oprimida 

pela classe alta:  

 
Matilde tampouco usava os vestidos de manga comprida que mamãe 
lhe deu, o que era injusto com os vestidos. Até lhe sugeri um cinzento 
de gola alta, quando saímos para dançar, porque a noite estava 
fresca. Mas ela teimou com o vestido de alças, cor de laranja. E 
quando lhe abri a porta para entrar no carro, olhei seus ombros nus e 
achei que nunca a tinha visto tão bonita na vida. Também vi um 
pedaço de suas coxas bronzeadas, quando o porteiro do Assirius 
abriu a porta para ela saltar. (BUARQUE, 2013, p.64, grifo nosso).  
 
 

Percebe-se, a partir do trecho destacado, que se busca uma discrição, 

uma moderação, a fim de se encaixar nos padrões sociais estabelecidos. Não 

era bem visto uma senhora da alta sociedade se vestir com cores vibrantes e 

pele à mostra, por isso a “sugestão” de ela usar um vestido “cinzento de gola 

alta”, sendo o “laranja” concebido como valor disfórico, inadequado, e o “cinza”, 

como valor eufórico, adequado.  

O actante Matilde é, então, tomado como sujeito do excesso, aos olhos 

do observador, que a julga pela perspectiva social: 

 
Dubosc pôs-se a elogiar nossas fauna, flora e cachoeiras, mas não 
sei se Matilde o compreendia. Embora o olhasse muito aplicada, 
sentada na ponta da cadeira, percebi que ela dançava o foxtrote da 
cintura para baixo. E tamborilava na mesa no compasso do 
charleston, enquanto eu lhe descrevia em alto e bom som as falésias 
de ocre do Russilhão, terra natal do nosso Dubosc. [...] 
Todavia, olhando bem, eram pessoas vestidas, ornadas, pintadas 
com deselegância, e foi me parecendo que também em Matilde, em 
seus movimentos de ombros e quadris, havia excesso. (BUARQUE, 
2013, p.65, grifo nosso). 

 

Matilde não se enquadra ao padrão social estabelecido, que busca a 

economia dos gestos e a discrição. Pelo contrário, seus gestos são 

“exagerados”, impulsivos e involuntários, impossíveis de serem domados. 

Ainda que em um ambiente rebuscado e imersa numa conversa formal, seu 

corpo e seus movimentos denunciam seu modo de ser. E, apesar disso, busca-

se a moderação até mesmo quando se trata da descrição desse actante:  

 
Minha mãe era de outro século, em certa ocasião chegou a me 
perguntar se Matilde não tinha cheiro de corpo. Só porque Matilde era 
de pele quase castanha, era a mais moreninha de sete irmãs, filhas 
de um deputado correligionário do meu pai. (BUARQUE, 2013, p.29).  
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O preconceito racial e o julgamento são discursivizados tanto pelo 

narrador, conforme vimos no exemplo anterior, como pelo actante “mãe”. Note-

se que o narrador insere termos como “cheiro de corpo”, “quase” e “mais 

moreninha” para não afirmar que se trata de uma negra. O percurso de Matilde 

não é convencional, foge aos padrões impostos pela sociedade. Por isso, há 

sempre uma tentativa de transformar esse estado, adequando-o à justa 

medida, “valor idealizado pelo observador social” (GOMES, 2014, p.111). 

O comportamento preconceituoso do narrador também pode ser notado 

a partir de sua constante necessidade de afirmar suas raízes na nobreza, 

negando os aspectos que não lhe convêm, como podemos verificar no trecho 

abaixo:  

 

Olhou-me bem de perto e disse que, entre os Montenegro de Minas 
Gerais, ninguém tinha os beiços grossos como os meus. A comida, 
cuspi no prato, mas fiquei com a ofensa engasgada esses anos 
todos. E agora lhe perguntei en passant, ao sair da biblioteca, por que 
ela nunca me contara que tio Badeco Montenegro tinha cabelo 
pixaim. (BUARQUE, 2013, p.74-75, grifo nosso).  
 

A “ofensa” destacada foi ter os traços comparados ao de um negro, do 

qual era parente. O ponto de vista lançado sobre esse fragmento aponta a 

reprovação do narrador quanto à possibilidade de miscigenação. Trata-se de 

um sujeito que não assume os valores de anuência e de tolerância, mas sim de 

discordância e indignação. 

Nessa narrativa, tem-se, então, a transformação do aspecto do sujeito 

do enunciado e do sujeito da enunciação. Aquele, em sua juventude, é 

aspectualizado pela justa medida, identificada a partir dos atos de moderação 

que empreende para se encaixar nas normas sociais. Já este, na decrepitude, 

busca sair da insuficiência para o excesso, evocando todas as memórias 

possíveis para escapar da morte: “Muita vez de fato já invoquei a morte, mas 

no momento mesmo em que a vejo de perto, confio em que ela mantenha 

suspensa a sua foice, enquanto eu não der por encerrado o relato da minha 

existência.” (BUARQUE, 2013, p.184).  

Entretanto, ao final da narrativa, percebemos que ele retorna ao aspecto 

inicial, de carência objetal, uma vez que é privado da vida. Dessa forma, temos 

também nessa narrativa um sujeito aspectualizado pela insuficiência. Esta é, 
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na verdade, mascarada pelo excesso que recobre o discurso do sujeito. Por 

vezes, em meio ao excesso de arrogância e preconceito, Eulálio revela-se 

como sujeito aspectualizado pela insuficiência ao reconhecer sua atual 

condição:  

 
[...] já compreendi que não estou em Copacabana, foi-se o chalé há 
mais de meio século. Estou neste hospital infecto, e aí não vai 
intenção de ofender os presentes. Não sei quem são vocês, não 
conheço seus nomes, mal posso virar o pescoço para ver que cara 
têm. Ouço vozes, e posso deduzir que são pessoas do povo, sem 
grandes luzes, mas minha linhagem não me faz melhor do que 
ninguém. [...] Seria até cômico eu aqui, todo cagado nas fraldas, dizer 
a vocês que tive berço. (BUARQUE, 2013, p.49-50). 

 

Os lampejos de lucidez, em meio a regressos a tempo longínquos, 

demonstram que a escrita das memórias representa um sopro de vida. É o 

meio que esse sujeito encontra para se manter vivo. A consciência do passado 

e do presente, até mesmo o tom jocoso do discurso, denunciam que o excesso 

(de memórias, de informações, de detalhes) é apenas uma forma de disfarçar a 

insuficiência (de vida, de saúde, de melhores condições) que sucumbe esse 

sujeito.  

Se compararmos os dois discursos, tanto de Dois irmãos como de Leite 

derramado, iremos compreender que eles representam diferentes formas de 

impedir a continuidade do sofrimento, isto é, de liquidar a falta. A escrita das 

memórias para Nael representa uma possibilidade de libertação do 

ressentimento. Entretanto, ele mesmo conclui que é impossível se libertar por 

meio da escrita (HATOUM, 2010, p.50). Já para Eulálio, essa escrita tem a 

função de mantê-lo vivo, são, de modo que a perda das memórias, como vimos 

na Introdução, culmina na perda da identidade e, consequentemente, na 

desintegração desse sujeito. 

Em relação ao enunciado, em Dois irmãos, Nael visa à uma justa 

medida, no sentido de que podemos notar, a partir da organização das 

memórias, uma busca de objetividade, como vimos no Capítulo I. Em Leite 

derramado, o sujeito, bem como seu discurso, aparenta ser aspectualizado 

pelo excesso, haja vista o comportamento arrogante e o acúmulo e 

sobreposição dos fatos narrados. Entretanto, no que diz respeito ao discurso 

em ato, temos, em ambos, sujeitos aspectualizados pela insuficiência. Ambos 
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são sujeitos carentes e, portanto, não alcançam seus objetivos por meio da 

escrita dessas memórias, sendo sancionados negativamente.  

Nesse sentido, entendemos que aspectualização actancial vai interferir 

diretamente na memória, uma vez que esta se constitui a partir do saber que o 

actante observador confere ao narrador. A seguir, iremos verificar como o 

espaço da memória é configurado por esses sujeitos, de forma a torná-la um 

mecanismo discursivo que irá refletir o modo de ser desses actantes no 

enunciado. 

 

3.2. O espaço da memória 

 

Bertrand (2003) aponta que o aspecto modula o conteúdo semântico do 

predicado, tanto no presente como no passado ou futuro. O mesmo se dá em 

relação à memória, que pode ser modificada à luz dos acontecimentos 

presentes, passados, no caso de um trauma, ou futuro, com projeções que 

influenciam na recuperação das lembranças. Dessa forma, a aspectualização 

actancial irá interferir, diretamente, no aspecto da memória, de modo que, 

analogamente, podemos classificar seu aspecto como: acabado ou como 

inacabado; como pontual, iterativo ou durativo; e como incoativo (considerado 

no seu começo) ou terminativo (considerado na sua conclusão) (BERTRAND, 

2003, p.415). 

Em linhas gerais, podemos definir a memória como a tradução das 

reminiscências do passado ou, ainda, como a capacidade de armazenar dados 

referentes a situações vivenciadas no passado. Ao longo do primeiro capítulo, 

observamos as diferentes estratégias que os narradores utilizam para compor 

seus discursos e torná-los coerentes. Se em Dois irmãos temos um sujeito que 

busca reordenar as memórias à medida que ocorreram, em Leite derramado, 

temos o contrário; as memórias avulsas do narrador compõem a narrativa e 

são organizadas pelo rompimento discursivo entre o passado e o presente, o 

momento da enunciação (o agora) que assola esse sujeito.  

Ao pensarmos a memória como mecanismo discursivo, podemos 

concebê-la como resultante do aspecto que recobre o sujeito e sua percepção 

de mundo. A lógica da gradualidade, proposta por Fiorin (1989), implica, como 
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discutimos, a presença de dois valores opostos – o excesso e a insuficiência –, 

e de um valor neutro, a justa medida. Aplicando essa lógica aos romances 

estudados, iremos notar que, apesar da tentativa do narrador de alcançar uma 

justa medida através da narrativa, a memória possui, nesse sentido, valor 

disfórico, sendo aspectualizada ou pelo excesso ou pela insuficiência.  

Ainda que este não seja o foco deste capítulo, não podemos falar em 

memória sem considerar a aspectualidade temporal. A oscilação da memória 

permite tanto ser concebida sob o aspecto incoativo como pelo terminativo. O 

primeiro indica a continuidade ou descontinuidade do processo. De acordo com 

Gomes (2011): 

 
[...] a continuidade pode se realizar no discurso sob a aspectualidade 
cursiva e durativa (no tempo), como uma trajetória (no espaço), ou 
como uma transformação em curso (do ponto de vista do sujeito), 
sem que se deva tomar como horizonte um término, um estado ou 
ponto de chegada definido. [...] A descontinuidade pode se apresentar 
como um limite irreversível, uma demarcação a partir da qual o 
evento pode ser tomado em sua totalidade, externamente. (GOMES, 
2011, p.3).  

 

 Segundo Barros (1988), os aspectos discursivos são caracterizados 

pelas categorias aspectuais organizadas em sistemas. Dessa forma, temos, 

sinteticamente, o seguinte quadro:  

 

Duratividade vs. Pontualidade 

Descontinuidade (aspecto iterativo) vs. 

continuidade (aspecto durativo) 

Incoatividade (aspecto incoativo) vs. 

terminatividade (aspecto terminativo) 

 

Quadro 1 – Aspectos discursivos 

 

À luz dessas definições, iremos conceber a memória em sua 

descontinuidade, uma vez que os eventos têm um aspecto terminativo, 

podendo ser observados em sua totalidade, sobretudo em função do tempo 

transcorrido entre os momentos passados e o presente: “Só o tempo 

transforma nossos sentimentos em palavras mais verdadeiras [...]” (HATOUM, 

2010, p.183).  
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Em Leite derramado, podemos observar, por meio das reflexões que o 

narrador lança sobre a memória, a fragilidade e a inconstância desse 

mecanismo. Algumas vezes, as lembranças surgem cheias de detalhes: 

 
Peça à minha mãe que lhe indique a escrivaninha barroca de 
jacarandá, cuja gaveta central é abarrotada de fotografias. Procure 
direito e me traga uma foto do tamanho de um cartão-postal, com um 
janeiro de 1929 escrito à mão no verso, que mostra uma pequena 
multidão no cais do porto, com um navio de três chaminés ao fundo. 
[...] Mas não me deixe de trazer também a lupa, que está sempre na 
gaveta menor, e vou lhe mostrar uma coisa. Num exame minucioso, 
pode-se notar na foto um único rosto, de um único homem voltado 
para a objetiva, e lhe asseguro que esse homem de terno preto e 
chapéu-coco sou eu. (BUARQUE, 2013, p.24). 

 

Em outras, as lembranças se dissolvem: “Era uma agonia, mais eu a 

puxava pela memória, mais sua imagem se desfiava. Restavam dela umas 

cores, um ou outro lampejo, uma lembrança fluida, meu pensamento nela tinha 

formas vagas, era pensar num país e não numa cidade.” (BUARQUE, 2013, 

p.136, grifo nosso). O excesso e a insuficiência se contrapõem e refletem a 

aspectualização do sujeito, que ora retorna ao passado e descreve lembranças 

vívidas, ora se esforça para evocar uma simples fisionomia.  

A memória pode, então, ser concebida como um mecanismo discursivo 

dinâmico, uma espécie de mediador, cuja seleção projetada no enunciado 

depende do ponto de vista adotado pelo actante observador. Nesse romance, 

por exemplo, as lembranças evocadas pelo narrador, sobretudo as referentes a 

Matilde, apontam para a tentativa de obtenção da justa medida pelo sujeito do 

enunciado. Porém, como pudemos observar, essas memórias são 

aspectualizadas pelo excesso, uma vez que, como fragmentos sobrepostos, 

promovem uma aceleração do ritmo, devido à quantidade de fatos narrados. 

A iteratividade, um dos principais aspectos que define a memória na 

obra de Buarque, pode ser observada a partir da repetição das mesmas cenas 

em momentos distintos: “Eu já a tinha visto de relance umas vezes, na saída da 

missa das onze, ali mesmo na igreja da Candelária.” (BUARQUE, 2013, p.20), 

e, mais adiante, comenta novamente: “Não sei se alguma vez lhe contei que já 

tinha visto Matilde de passagem, na porta da Candelária.” (BUARQUE, 2013, 

p.30). A imagem de enunciatário criada a partir dessas estratégias prevê um 
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leitor atento e sagaz para interpretar os lapsos desse sujeito como estratégias 

narrativas, atuando, assim, como coenunciador na construção do discurso.  

 Nessa narrativa, o excesso e a repetição de informações está 

relacionado à fragmentação da memória. Fragmentos estes que são 

acumulados ao longo dos anos e estão dispersos, à espera de serem narrados: 

“Não é culpa minha se os acontecimentos às vezes me vêm à memória fora da 

ordem em que se produziram.” (BUARQUE, 2013, p.188). São inúmeras 

histórias desconexas que ganham coerência a partir do retorno ao momento da 

enunciação ou da evocação da figura de Matilde:  

 
Eva já se adaptava à África, depois de intenso frio na Indochina etc. e 
tal, e embora profícua, a temporada na Indochina ficaria para sempre 
turvada pela notícia da trágica desaparição de Matilde, trágica 
desaparição de Matilde, trágica desaparição, sempre turvada pela 
notícia da trágica desaparição de Matilde. (BUARQUE, 2013, p.188, 
grifo nosso). 

 

Isso porque as lembranças são, de certa forma, circulares, compostas 

sobretudo por histórias envolvendo a relação do narrador com Matilde. Nos 

trechos destacados, podemos observar claramente o aspecto iterativo do 

discurso, por meio da repetição sequenciado de um acontecimento que marcou 

esse sujeito. O discurso de Eulálio é constituído, dessa forma, de 

sobreposições da descontinuidade na continuidade (GOMES, 2011, p.21). 

Ao mesmo tempo que as lembranças se apagam, devido às falhas da 

memória, elas ressurgem e trazem de volta o semblante e as cores de Matilde, 

independente do fato narrado:  

 
E ao recordá-los, pensando na menina Kim, por acaso recuperei a 
imagem da minha mulher, pois naquele instante se projetava nos 
azulejos a sombra de Matilde ensaboando os cabelos. E o semblante 
dela já se recompunha aos poucos na minha memória, como num 
espelho que se desembaçasse. Logo eu me maravilharia a figurar 
Matilde em sua plenitude, seus seios brancos, seus cabelinhos 
negros, suas coxas com a pele perfeitamente morena, sem mancha 
alguma. Eu tinha até esquecido que seus olhos eram assim meio 
rasgados, e de relance pensei naquelas muçulmanas que se 
martirizam, a fim de se tornarem mais belas e desejáveis para os 
seus maridos no além (BUARQUE, 2013, p.180, grifo nosso). 

 

O aspecto iterativo da memória também se faz presente em Dois irmãos. 

Entretanto, não é como em Leite derramado em que a reiteração pode ser 

notada no enunciado, mas sim na enunciação. O ressentimento é o que 
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promove a repetição dessas memórias, como um martírio constante. Por isso, 

o actante narrador escreve. Contudo, ainda que sua escrita visasse a uma 

libertação, esse sujeito é sancionado negativamente, como vimos – “Ninguém 

se liberta só com palavras” (HATOUM, 2010, p.50). Dessa maneira, as 

memórias, assim como todo o discurso em ato desse sujeito, também são 

categorizadas, do ponto de vista aspectual, como insuficientes, para garantir 

sua liberdade. 

Como em um diálogo com Eulálio, Nael sinaliza: “E o tempo, que nos faz 

esquecer, também é cúmplice delas [das passagens].” (HATOUM, 2010, 

p.183). Apesar de também haver lapsos e oscilações entre o passado e o 

presente, podemos dizer que nesse romance o narrador possui mais domínio 

sobre as memórias, na medida em que são recuperadas apenas as lembranças 

voltadas para o clã familiar. Essa característica também determina a 

compreensão da narrativa pelo enunciatário, uma vez que temos uma narrativa 

lenta, em relação à sua duratividade. A sobreposição de descontinuidades 

sobre a continuidade é mais branda, em relação ao se dá em Leite derramado, 

conforme podemos observar nos trechos a seguir:  

 

Minha mãe e meu avô, lado a lado, debaixo da terra, haviam 
encontrado um destino comum. Eles que vieram de tão longe para 
morrer aqui. Hoje, tanto tempo depois, ainda visito o túmulo dos dois. 
Num domingo, cheguei a ver Adamor, o Perna de Sapo no cemitério. 
[...] Era um dos coveiros. (HATOUM, 2010, p.183, grifo nosso). 
 
E a cada vez eu ia inspecionar salas, quartos, banheiros, porão e 
sótão, fingindo crer que ela teria fugido por engano para dentro de 
casa. Muito mais tarde, depois que ela saiu da minha vida, mantive o 
capricho de procurá-la do mesmo jeito, toda noite, no chalé de 
Copacabana. E até o fim deixei todas as portas abertas para ela, mas 
eu não deveria lhe falar tanto assim da minha mulher. Lá vem você 
com a seringa, é melhor dormir, tome meu braço. (BUARQUE, 2013, 
p.46-47, grifo nosso).  

 

Percebemos que, no primeiro caso, o andamento9 é menos acelerado, de 

modo que o uso do advérbio “hoje” e da expressão temporal “tanto tempo 

depois” marcam a passagem do passado para o presente, de forma a garantir 

                                                 
9 “Andamento” é um termo italiano emprestado da música e diz respeito à velocidade. 

Originalmente, equivale a “tempo” em francês. Ele pode ser compreendido como uma 

subdimensão da intensidade. E, como tal, entra em correlação conversa com a outra dimensão 

da intensidade, a tonicidade. (ZILBERBERG, 2011, p.238). 
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inteligibilidade à narrativa. Assim como o sujeito projetado na narrativa, a 

memória, como mecanismo discursivo, também é aspectualizada pela justa 

medida. Já no segundo, temos um andamento mais acelerado, no sentido de 

que o fluxo da memória do narrador é abruptamente interrompido pela chegada 

do actante enfermeira. Aqui, o aspecto conferido à memória é, também, como o 

do sujeito da enunciação, o de excesso. São fragmentos descontínuos que se 

sobrepõem na continuidade do discurso do narrador que, em um só fôlego, 

emenda acontecimentos avulsos, costurando-os, a fim de tentar assegurar a 

inteligibilidade do que diz.  

 

3.3. A memória do espaço 

 

A epígrafe deste capítulo, trecho do poema “Liquidação”, de Carlos 

Drummond de Andrade, anuncia a principal figura que iremos trabalhar nesta 

seção: a casa. Nos dois romances, a temática da decadência é figurativizada 

pela desintegração/ desapropriação do elemento que outrora fora símbolo de 

abundância. Para investigar essa questão a que nos propomos, iremos 

enveredar, a partir da aspectualização conferida ao actante e à memória, pelos 

estudos semióticos da figurativização. 

Tomando como pressuposto que “[...] um objeto semiótico ‘não é senão o 

resultado de uma leitura que o constrói’” (GREIMAS apud TEIXEIRA, s/d, p. 5), 

a observação das categorias visuais presentes nos romances consiste em 

verificar todos os elementos que, figurativizados, dão forma ao discurso do 

narrador. Assim, o desafio nesta análise é o de desvendar “a visualidade 

coberta pelas palavras” (TEIXEIRA, s/d, p.6). Entretanto, é preciso atentar que: 

 

Ver não é apenas identificar objetos do mundo, é simultaneamente 
apreender relações entre tais objetos, para construir significações. As 
percepções fazem sentido na medida em que os objetos percebidos 
se inserem em cadeias inferenciais que os solidarizam, como se 
infere o fogo a partir da fumaça. (BERTRAND, 2003, p. 159).   

 

Considera-se, então, que o espaço (aqui/ lá) que se delineia na narrativa 

é formado não apenas por categorias sintáticas, mas também se concretiza 

semanticamente através das projeções figurativas. Desse modo, por meio da 
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articulação entre as figuras que compõem a espacialidade na narrativa, pode-

se pensar a figurativização que confere uma “materialidade sensorial” 

(TEIXEIRA, s/d, p.1) às obras.  

Através do procedimento de figurativização, as figuras do conteúdo 

recobrem o enunciado e atribuem-lhe traços de revestimento sensorial. Há 

diferentes etapas na figurativização: a figuração e a iconização. A primeira diz 

respeito à instalação das figuras a partir do tema; e a segunda, ao revestimento 

figurativo exaustivo. Ambas têm como objetivo levar o enunciatário a 

reconhecer as imagens do mundo e conceber o texto como verdadeiro 

(BARROS, 2007, p.72).  

Sendo a memória projeção das transformações sofridas pelo sujeito ao 

longo de seu percurso narrativo, as figuras que compõem as cenas também 

irão apresentar elementos que elucidem a temática que recobre o enunciado: a 

decadência, que está relacionada não somente aos aspectos físicos, mas 

também à aspectualização dos sujeitos.  

Para analisarmos os aspectos figurativos do romance, é necessário 

recorrer ao estudo da figuratividade. Concebida “[...] como uma propriedade 

fundamental da linguagem” (BERTRAND, 2003, p.208), ela se constitui como 

um espaço semiótico onde há a articulação entre a cena do ato sensível e a 

discursivização das figuras provenientes da própria linguagem, podendo se 

manifestar a partir de duas variáveis: a iconização e a abstração.  

Enquanto a abstração se forma quando a densidade sêmica é baixa, isto 

é, “[...] se o semema admitir uma larga faixa de variações semêmicas e se os 

contextos de uso forem muitos” (BERTRAND, 2003, p.210), inversamente, a 

“[...] iconicidade ocorrerá se os traços que o formante reúne forem suficientes 

para ‘permitir sua interpretação como representante de um objeto do mundo 

natural’.” (BERTRAND, 2003, p. 210). Percebe-se, ao longo do discurso de 

Eulálio, que há uma precisão icônica em suas descrições: “A um palmo de 

distância dela, eu era o maior homem do mundo, eu era o Sol.” (BUARQUE, 

2013, p. 46, grifo nosso).  

A partir dessa “elasticidade semântica da figuratividade” (BERTRAND, 

2003, p.212), podemos tratar da distinção entre figurativo e temático. “Para ser 

compreendido, o figurativo precisa ser assumido por um tema. Este último dá 
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sentido e valor às figuras.” (BERTRAND, 2003, p.213). Conforme mencionado, 

o grande tema presente nas narrativas é o da decadência. 

A decadência da memória e da condição física e moral dos narradores é 

representada por diversas figuras ao longo da narrativa. É, entretanto, no 

espaço da memória decadente que as outras figuras são erguidas e recobrem 

essa temática. Em Leite derramado, por exemplo, o espaço amplo conferido à 

memória, às lembranças do passado relaciona-se aos espaços ocupados por 

Eulálio e sua família quando membros da alta sociedade carioca do século XX; 

em contraponto, o estreito espaço reservado ao presente e ao futuro relaciona-

se não apenas ao pouco tempo de vida que lhe resta, mas também aos 

espaços restritos onde está ou esteve confinado nos últimos anos. 

 
Ao passo que o tempo futuro se estreita, as pessoas mais novas têm 
de se amontoar de qualquer jeito num canto da minha cabeça. Já 
para o passado tenho um salão cada vez mais espaçoso, onde 
cabem com folga meus pais, avós, primos distantes e colegas da 
faculdade que eu já tinha esquecido, com seus respectivos salões 
cheios de parentes e contraparentes e penetras com suas amantes, 
mais as reminiscências dessa gente toda, até o tempo de Napoleão. 
(BUARQUE, 2013, p. 14, grifo nosso).  

 

O espaço, nesse sentido, é marcado pela presença de figuras que 

elucidam a condição mental e física do personagem. A casa é uma das 

principais figuras que concretizam essa temática nos dois objetos deste estudo. 

Vejamos como são exploradas as figuras em ambos os romances. Num 

primeiro momento, o narrador de Leite derramado narra que pertencia à alta 

sociedade, o que fica retratado a partir das exaustivas descrições dos 

elementos que constituíram os cenários de sua juventude, como se dá nesta 

passagem que inicia o romance: 

 
Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha feliz 
infância, lá na raiz da serra. [...] Mas se você não gostar da raiz da 
serra por causa das pererecas e dos insetos, ou da lonjura ou de 
outra coisa, poderíamos morar em Botafogo, no casarão construído 
por meu pai. Ali há quartos enormes, banheiros de mármore com 
bidês, vários salões com espelhos venezianos, estátuas, pé-direito 
monumental e telhas de ardósia importadas da França.” (BUARQUE, 
2013, p.5-6). 

 

Aqui, note-se que o espaço do passado é marcado pela suntuosidade. A 

presença de figuras como “quartos enormes”, “banheiros de mármore”, “salões 
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com espelhos”, “estátuas” e “telhas importadas” conduzem à uma isotopia10 da 

riqueza. Ao continuar sua narrativa, entretanto, Eulálio já aponta para a 

transformação sofrida nesse espaço: “Ali há abacateiros e amendoeiras no 

jardim, que virou estacionamento depois que a embaixada da Dinamarca 

mudou para Brasília. Os dinamarqueses compraram o casarão a preço de 

banana, por causa das trapalhadas do meu genro.” (BUARQUE, 2013, p.6).  

Com o passar do tempo, em função de dívidas acumuladas, o 

personagem foi obrigado a se desfazer de alguns bens:  

 

Mas como não sabia me desfazer da casa de Matilde, comecei a 
considerar a hipótese de sacrificar o casarão de Botafogo, que 
acarretava muitas despesas, com uma dúzia de empregados. [...] 
Respirei fundo e com uma fisgada no peito autorizei aos Palumba a 
vender o casarão. (BUARQUE, 2013, p.81). 

 

A partir de então, devido a problemas financeiros, o sujeito sofre 

modificações em seu estado, passando do estado de conjunção com os bens 

materiais (o objeto-valor) para o estado de disjunção com os mesmos. Desse 

modo, teríamos a seguinte situação: S1 U Ov (bens materiais) → S2 ∩ Ov 

(bens materiais). Isso pode ser observado no trecho a seguir:  

 
Da janela do meu prédio vizinho, eu assisti à demolição do chalé, vi 
cheio de pudor meu quarto com Matilde destelhado, vi ruir nossa laje, 
nossas paredes se desmanchando em pó e as fundações quebradas 
a picareta. (BUARQUE, 2013, p.151).  

 

Despejado de seu apartamento por um agiota, Eulálio e sua filha, Maria 

Eulália, passam a morar de favor num cômodo na periferia da cidade, “[...] onde 

grassavam casebres de alvenaria crua e sem telhado”, cuja casa estava 

localizada próxima a um “valão” (BUARQUE, 2013, p.177). A redução do 

espaço da casa é um dos pontos em que os dois romances se aproximam 

nesse quesito. O sujeito passa de residente de um belíssimo casarão em 

                                                 
10 O conceito de “isotopia” pode ser definido como a reiteração de unidades semânticas no 

discurso, podendo ser repetição de temas ou figuras, o que assegura a coerência semântica e 

a linha sintagmática. No caso destacado, temos um exemplo de isotopia figurativa, 

caracterizada pela redundância de traços figurativos e associação de figuras semelhantes que 

se correlacionam ao tema da “riqueza”. Tal procedimento contribui para conferir ao discurso 

uma proximidade com a “realidade”, garantindo sua eficácia. (BARROS, 2007, p.87). 
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Botafogo e proprietário de terras a um morador de um apartamento “de um só 

cômodo nos cafundós” (BUARQUE, 2013, p.50).  

Em meio à miséria daquele lugar, Eulálio reconhece o espaço: “E assim 

o reconheci, como às vezes se reconhece num homem velho o trejeito infantil, 

mais lento apenas. Aquele era o ribeirão da minha fazenda na raiz da serra.” 

(BUARQUE, 2013, p.178). Assim como o sujeito, o espaço também sofreu 

modificações e perdas.  

É nesse pequeno espaço onde passa a viver com sua filha que Eulálio, 

em meio a um delírio de paixão, sofre uma queda no banheiro, levando-o a ser 

internado em um hospital público. É, no entanto, no espaço do banheiro, local 

significativo que surge em várias cenas ao longo do romance, quase sempre 

em passagens em que Eulálio deseja o corpo de Matilde, que o narrador revela 

a grande oposição entre duas grandes isotopias que regem a narrativa: a da 

riqueza e a da pobreza.  

 
E ao imaginá-la a se banhar para mim, não me ocorria no momento 
outro cenário que não o amplo e cristalino banheiro do meu chalé em 
Copacabana. Digo aos senhores que conheci o vasto mundo, vi 
paisagens sublimes, obras-primas, catedrais, mas ao fim e ao cabo 
meus olhos não têm recordação mais vívida que a de uns cavalos-
marinhos nos azulejos do meu banheiro.  
[...] 
Abracei-me à parede áspera, me esfreguei nela, com gosto me 
escalavrei nela, e me lembrei de Matilde tremendo inteira, cheguei 
mesmo a escutar sua voz um pouquinho rouca: eu vou, Eulálio. Então 
patinei no cimento, e antes de descambar ouvi um estalo, senti a dor 
de um osso a se partir com sua medula, estendido no chão vi minha 
perna direita retorcida. (BUARQUE, 2013, p. 180-181, grifo nosso). 

 

Nessas passagens, o contraste entre esses dois espaços torna-se 

evidente, sendo possível inferir a temática já mencionada: a decadência. O 

sujeito que antes estava em conjunção com um cenário “amplo e cristalino”, 

com “azulejos com cavalos-marinhos”, agora está em estado de disjunção com 

esses bens, caído no chão de um banheiro, com “parede áspera” e chão de 

“cimento”, elementos que desencadeiam a isotopia da pobreza.  

Entre as figuras que desencadeiam a isotopia da pobreza, mencionada 

anteriormente, podem-se incluir também, em uma espécie de subconjunto, os 

elementos que constituem o cenário do hospital público da narrativa – 

“televisão aos berros”, “hospital infecto”, “camas rangedoras”: 
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Porque todo dia é isso, acordo com o sol na cara, a televisão aos 
berros, e já compreendi que não estou em Copacabana, foi-se o 
chalé há mais de meio século. Estou neste hospital infecto, e aí não 
vai intenção de ofender os presentes. Não sei quem são vocês, não 
conheço seus nomes, mal posso virar o pescoço para ver que cara 
têm. Ouço suas vozes, e posso deduzir que são pessoas do povo, 
sem grandes luzes, mas minha linhagem não me faz melhor que 
ninguém. Aqui não gozo de privilégios, grito de dor e não me dão 
meus opiáceos, dormimos todos em camas rangedoras. Seria até 
cômico, eu aqui, todo cagado nas fraldas, dizer a vocês que tive 
berço. (BUARQUE, 2013, p.49-50).  

 

Aqui, também é possível perceber a diferença entre os elementos que 

constituem a memória do passado, onde se tem luxo e privilégios, e a memória 

dos últimos acontecimentos, marcada pela miséria não só das condições 

físicas – “grito de dor”, “cagado nas fraldas” –, mas também pela decrepitude 

que assola o personagem. A decadência de Eulálio concretiza-se na sua morte, 

quando há a tomada de voz por outro narrador que surge na cena: “Ele já não 

dizia coisa com coisa, se intitulava camareiro de dom Afonso VI e acreditava 

estar no palácio de Sintra, em mil seiscentos e lá vai pedra.” (BUARQUE, 2013, 

p.195, grifo nosso). 

Assim como a figura da casa desintegra-se a partir das memórias de 

Eulálio, sua virilidade e sua sanidade também desintegram-se com o passar do 

tempo: “Mas lembrança de velho não é confiável, e agora estou seguro de ter 

visto o garotão Eulálio ainda outro dia, forte toda a vida.” (BUARQUE, 2013, 

p.38). Ao passo que o jovem Eulálio delirava de amores por Matilde e depois se 

recompunha – “Quando dava por mim, estava colado nos ladrilhos da parede, 

porque num deslize Matilde sempre me escapava.” (BUARQUE, 2013, p.46) –, 

o ancião já não possui mais controle sobre seu próprio corpo, vindo a tombar-

se, conforme destacado anteriormente.  

Nesse sentido, percebe-se que os elementos figurativos presentes no 

discurso de Eulálio se articulam através da oposição /diluído/ e /concentrado/, 

haja vista o contraste entre as formas erguidas pelas memórias do passado, 

delineadas com precisão, tanto de Eulálio quanto da casa, e a desintegração, 

diluição das cenas no presente. 

A desintegração (diluição) e a redução do espaço (fechamento ou 

concentração), observadas no romance de Chico Buarque, também são traços 
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presentes em Dois irmãos. Nessa narrativa, após a “[...] morte de Halim, a casa 

começou a desmoronar.” (HATOUM, 2010, p.165). Após um novo conflito com 

o irmão, ambos já adultos, Yaqub se resguarda e retorna a São Paulo, onde 

residia como engenheiro. Tempos depois, encaminha uma carta à irmã, Rânia, 

na qual explica que havia feito um acordo com um comerciante estrangeiro, 

negociando a casa em troca do bem-estar de Omar:  

 
Rochiram exigia uma fortuna em troca do que havia pagado a Yaqub 
pela execução dos projetos de engenharia e, a Omar, pela comissão 
do terreno. Ameaçou-a com um processo, escreveu que já conhecia 
pessoas influentes, “as mais poderosas da cidade”. Rânia pediu um 
prazo: “Alguns meses para arrumarmos a nossa vida”. 
Contou à mãe a exigência de Rochiram. Disse que faria de tudo para 
evitar um processo de Yaqub contra Omar. (HATOUM, 2010, p.177).  

 

  A venda da casa foi resultado da vingança de Yaqub contra o Caçula e 

todos aqueles que o rejeitaram durante sua infância e transformaram, de certa 

forma, sua vida. Contra sua vontade, Zana é obrigada a deixar a casa para 

morar com Rânia, sua filha, em um bangalô: 

 
A casa foi se esvaziando e em pouco tempo envelheceu. Rânia 
comprara um bangalô num dos bairros construídos nas áreas 
desmatadas ao norte de Manaus. Disse à mãe que a mudança era 
inevitável. [...] Quando Rânia chegava da loja, a mãe se precipitava 
em dizer: “Podes ir para o teu bangalô, eu não arredo o pé daqui.” 
(HATOUM, 2010, p.184). 

 

A resistência em deixar a casa está diretamente ligada à aceitação da 

decadência e à impossibilidade de ascensão. Nos dois romances, os actantes 

que protagonizam essa resistência são figurativizados pelo próprio Eulálio, em 

Leite derramado, e por Zana, a matriarca, em Dois irmãos: 

 

Resisti um bocado à ideia de morar em edifício de apartamentos, me 
parecia promíscuo. Mas afinal me rendi às suas comodidades, e não 
hesitem em me procurar dia desses, vou lhes deixar o meu cartão. O 
edifício tem lá sua classe, com o hall de entrada metido a art déco, os 
vizinhos são discretos, os porteiros limpinhos. (BUARQUE, 2013, 
p.141-142, grifo nosso). 
 
Vasculhei a casa toda, arrombei a porta do quarto e só fui encontra-la 
num lugar esquecido do quintal: o antigo galinheiro, onde Galib 
engordara as aves do cardápio do Biblos. Zana estava deitada sobre 
folhas secas, o corpo coberto com a roupa de Halim, a mão do braço 
engessado já roxeada. Pedi ajuda aos vizinhos para carregá-la na 
minha rede. Ela esperneava, gritava: “Não quero sair daqui, Rânia... 
Não adianta, não vou vender minha casa, sua ingrata... Meu filho vai 
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voltar”. Não parou de esgoelar, irritada com a mudez da filha, furiosa 
com a única frase que Rânia disse com calma: “A senhora vai se 
acostumar com a minha casa, mãe” [...] Deitou-se em outro quarto, 
longe do porto, no lar que não era para ela.”. (HATOUM, 2010, p.189, 
grifo nosso). 

 

Note-se que, no primeiro exemplo, a descrição de Eulálio volta-se 

exclusivamente para o aspecto físico do espaço, de modo que ele busca 

encontrar elementos que denotem classe, elegância, porém sem deixar de ser 

um tanto arrogante, ao usar o diminutivo na frase final: “[...] os porteiros são 

limpinhos.” (BUARQUE, 2013, p.141). Ao passo que, no segundo, podemos 

observar que o espaço da casa representa mais do que uma moradia, mas sim 

a possibilidade de retorno do filho refugiado. Aceitar a mudança é, para Zana, 

aceitar que Omar se foi, e, acima de tudo, aceitar o fim de sua família. 

Outra questão que nos chama a atenção nesse romance diz respeito à 

gradação das cores que constituem o cenário da casa. Os tons vibrantes de 

outrora são apagados, ofuscados pela decadência: “Caminhou pela sala vazia 

e pendurou a fotografia de Galib na parede marcada pela forma do altar. Nas 

paredes nuas, manchas claras assinalavam as coisas ausentes.” (HATOUM, 

2010, p.188). A claridade aqui é tomada como um aspecto disfórico, que 

representa o vazio, a ausência dos quadros que adornavam a sala de estar.   

Ainda em relação à cromaticidade dos elementos, observamos que a 

gradação de cores atinge não só os elementos da casa, mas também o 

aspecto físico dos actantes: “A rede perdera a cor original e o vermelho, sem 

vibração, tornara-se apenas um hábito antigo de olhar. Vi os lábios dela 

ressequidos, o olho direito fechado, o outro coberto por uma mecha grisalha.” 

(HATOUM, 2010, p.182, grifo nosso). Como em Leite derramado, a 

desintegração da casa acompanha a decadência física dos actantes.  

 Assim como em Leite derramado, o contraste entre o luxo e a ruína, o 

clássico e o moderno, pode ser observado a partir da descrição da própria 

decadência que se estabelece a partir da reforma realizada na casa pelo novo 

proprietário:  

 
Ela havia mobiliado o quarto de Yaqub com uma cadeira austríaca, 
um guarda-roupa de aguano e uma estante com os dezoito volumes 
de uma enciclopédia que Halim comprara de um magistrado 
aposentado. (HATOUM, 2010, p.18). 
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Os azulejos portugueses com a imagem da santa padroeira foram 
arrancados. E o desenho sóbrio a fachada, harmonia de retas e 
curvas, foi tapado por um ecletismo delirante. A fachada, que era 
razoável, tornou-se uma máscara de horror, e a ideia que se faz de 
uma casa desfez-se em pouco tempo. (HATOUM, 2010, p.190, grifo 
nosso). 

 

A partir dos dois trechos acima, que correspondem, respectivamente, às 

páginas iniciais e finais do romance, podemos verificar a desintegração do 

ambiente familiar, anteriormente composto pela união de diversos elementos 

que denotam sofisticação e, posteriormente, pela fragmentação de todo o 

cenário. Não há mais rastros de que ali existira uma casa. Agora, o que restam 

são lembranças, ruínas de um passado.  

Com isso, compreendemos que a aspectualização conferida aos 

actantes e à memória irá determinar a disposição das figuras no texto, uma vez 

que cabe ao observador a tarefa de combinar figuras e temas (DISCINI, 2006). 

O estudo dos elementos figurativos permite, então, observar que, como vimos, 

a gradação dos tons no discurso acompanha tanto a desintegração física e 

moral dos sujeitos, como também representa a temática da decadência.  

Então, em diálogo com a análise tensiva, realizada no Capítulo II, e com 

as questões relativas à aspectualização, propostas neste capítulo, notamos 

que a lógica da gradualidade, sob a qual estão submetidos os sujeitos, também 

pode ser aplicada às figuras, no sentido de que, assim como eles, a figura da 

casa também sofre alterações de estado, passando do excesso para a 

insuficiência, do luxo à decadência. Dessa forma, compreendemos que o 

aspecto conferido ao sujeito, bem como seu estado passional, projeta-se na 

narrativa e se revela a partir das figuras que revestem o discurso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
[...] O tempo transforma, a memória preserva, a morte ao 
fim absorve. 
(Ou devo escrever “absolve”?). 
Lya Luft  

 

Investigar os caminhos da memória é enveredar-se por um território 

arenoso, mutável, fragmentado. Ao longo deste estudo, arriscamo-nos e 

exploramos as estratégias mobilizadas na construção do discurso 

memorialístico de duas obras nacionais: Dois irmãos, de Milton Hatoum, e Leite 

derramado, de Chico Buarque. Duas grandes vozes que, juntas e, de certa 

forma, em diálogo, ecoam e deslumbram os amantes da literatura, a partir de 

suas narrativas envolventes e tão bem estruturadas.  

Em um evento realizado pelo Instituto de Letras da Universidade Federal 

Fluminense, em 2011, o escritor Milton Hatoum, em uma mesa-redonda, 

apresentou algumas das questões com as quais se deparou enquanto escrevia 

o romance, com prazo limite para entrega à editora. Contou-nos que nas 

páginas finais revelava claramente quem era o pai de Nael, o narrador da 

história. Entretanto, um amigo arrancou essa página e disse que não era 

necessário. Na época, isso nos pareceu um grande equívoco. Tempos depois, 

compreendemos que aquilo não importava.  

Se pensarmos nas tramas dos romances em questão, podemos defini-las 

em poucas palavras. Em Dois irmãos, temos um sujeito que narra, a partir do 

conflito entre os gêmeos Yaqub e Omar, sua história de vida como um sujeito 

rejeitado e a decadência do clã familiar. Já em Leite derramado, temos um 

narrador que, à beira da morte, recorre às suas memórias na tentativa de se 

manter vivo. Dessa forma, é possível compreender que o que faz um bom 

romance não é, necessariamente, o enredo em si, mas sim como a história é 

contada, como os personagens nos são apresentados, como são combinados 

os mecanismos que possibilitam a compreensão do texto e garantem o 

momento de êxtase quando lemos a última página.  

A curiosidade de entender a arquitetura do discurso nos levou a 

empreender este estudo, partindo do traço comum entre os dois romances: o 

uso da memória como mecanismo discursivo. Para isso, privilegiamos a figura 
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do narrador, em torno do qual guiamos a análise. Levamos em consideração 

alguns conceitos propostos pela teoria da literatura no que diz respeito à noção 

de memória. Assumida como um ato de recuperação do passado, ela pode ser 

entendida como um mecanismo discursivo na medida em que são 

empreendidas estratégias para simular a memória no texto, tais como as 

repetições, oscilações entre os tempos verbais, que ora indicam o presente, 

ora indicam o passado, ou seja, variação dos acontecimentos postos em cena.  

Apesar de serem projetados narradores com características e objetivos 

distintos, demonstramos, ao longo desta pesquisa, as diversas semelhanças na 

escolha das estratégias para a elaboração do discurso. Através do arcabouço 

teórico da Semiótica, buscamos explorar, no primeiro capítulo, a construção 

sintática do discurso. Verificamos, a partir da exploração do discurso dos 

narradores, os mecanismos sintáticos mobilizados por esses sujeitos para 

garantir a eficácia de seus discursos.  

Vimos que a organização das narrativas é determinada pela instauração 

de um ponto de vista. É a partir dele que serão estabelecidas as cenas e 

definidos os actantes que compõem as memórias desses sujeitos. Para narrar, 

lançam mão de estratégias como o uso de discursos diretos e indiretos, 

debreagens enunciativas, projetando-se nas narrativas; e debreagens 

enuncivas, em que se ocultam destas; ou embreagens, em que há a 

suspensão da oposição entre o momento da narração e o momento do 

narrado, ora promovendo um distanciamento, ora uma aproximação.  

No segundo capítulo, investigamos os aspectos sensíveis concernentes 

ao discurso dos narradores, de forma a destacar como o estado de alma 

desses sujeitos influencia na dimensão cognitiva que observamos 

anteriormente. De um lado, temos um sujeito ressentido que narra na tentativa 

de se libertar do estado que o transformou; de outro, um sujeito tomado pela 

paixão da infelicidade, resultante não só de seu passado decadente, mas 

também da consciência da inevitabilidade da morte.  

Mais do que determinar o ponto de vista do sujeito em relação a seu 

percurso, o estado de alma pode influenciar na busca do objeto valor. No caso 

de Dois irmãos, vimos que a falta objetal de Nael fora substituída pela falta 

fiduciária, uma vez que a busca pela identidade se tornou banal diante da 
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decadência que presenciou e do sentimento de falta que transformou sua 

existência. 

Com a escrita das memórias, o narrador de Dois irmãos busca diminuir o 

teor da carga passional e promover sua difusão, visando, assim, a uma 

mistura. E em contrapartida, o narrador de Leite derramado visa a combater a 

diminuição da carga passional, ainda que isso signifique a intensificação das 

lembranças infelizes. A retomada das memórias, entretanto, não possibilita a 

liquidação da falta, uma vez que nem um consegue a liberdade do 

ressentimento, nem outro consegue esquivar-se da morte.  

Já no terceiro e último capítulo, exploramos a aspectualização conferida 

aos narradores, tanto no que diz respeito aos sujeitos projetados no interior do 

enunciado, como nos sujeitos da enunciação. Para tanto, consideramos a 

lógica da gradualidade, proposta por Fiorin (1989), de forma que a análise dos 

discursos permitiu compreender como os actantes tentam alcançar a justa 

medida a partir do seu discurso, de modo que suas memórias buscavam se 

adaptar às regras sociais estabelecidas, ora pautando-se numa discrição, ora 

na moderação dos atos ou na descrição deles. Entretanto, observamos que o 

actante Eulálio, de Leite derramado, é, na verdade, aspectualizado pelo 

excesso, uma vez que seu comportamento, denunciado a partir de seu 

discurso, denota um sujeito arrogante, exagerado e impulsivo.  

Ao compararmos o sujeito do discurso projetado no enunciado e o sujeito 

discurso em ato, compreendemos que ambos são aspectualizados como 

insuficientes, na medida em que se revelam sujeitos carentes, haja vista que 

não conseguem liquidar a falta que os sucumbe, cada um a seu modo. Em 

diálogo com essa questão, vimo-nos obrigados a discutir a aspectualização da 

memória, que acompanha o aspecto conferido ao sujeito, apresentando, assim, 

um valor disfórico, uma vez que, como os actantes narradores, é 

aspectualizada pela insuficiência. Isso porque todos os elementos evocados 

remetem à decadência física e moral dos actantes, o que ratifica a carência e 

impotência de transformação de estado desses sujeitos, que não alcançam a 

sanção positiva. 

Por último, investigamos neste capítulo a figurativização dos romances, 

de modo que elegemos a desintegração do espaço da casa como figura 
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central, haja vista que os espaços são transformados à medida que o estado 

do sujeito é alterado. Como forma de identificação da “materialidade sensorial” 

da decadência, buscamos no discurso elementos visuais que denotassem a 

temática da decadência, pertinente nas duas obras.  

Tendo isso em vista e, em diálogo com a lógica da gradualidade 

aspectual, verificamos que os tons cromáticos observados no discurso seguem 

percurso semelhante ao do sujeito, sofrendo apagamento e minimização. 

Tomando emprestadas as palavras de Bertrand, “O desenvolvimento figurativo 

e a precisão icônica [...] confirmam e intensificam o conteúdo temático-

passional” da decadência (BERTRAND, 2003, p. 213). 

Ao examinarmos todas essas estratégias, desde as sintáticas às 

figurativas, visamos a delinear um perfil de narrador projetado no discurso 

memorialístico. Após análise, concluímos o seguinte:  

 

a) Os efeitos de sentido provenientes da organização sintática do 

discurso são advindos tanto a partir da utilização de mecanismos de 

embreagem e debreagem, mobilizados pelo narrador, como também 

de estratégias que simulem interação entre ele e o narratário, o que 

asseguram o fazer persuasivo do discurso.  

b) O sujeito é tomado por uma paixão durativa, uma vez que o discurso 

da memória somente será empreendido se as lembranças perdurarem 

ao longo de sua existência. Dessa forma, o discurso desse sujeito é 

regido pela extensidade; 

c) O sujeito da enunciação é aspectualizado pela insuficiência, na 

medida em que seu discurso, ainda que vise a uma justa medida, será 

marcado pela carência fiduciária ou objetal. A escrita das memórias é 

concebida como uma tentativa de superação dessa insuficiência, seja 

no intuito de se libertar da paixão que corrói esse sujeito, seja no 

sentido de se manter vivo através das lembranças;  

d) A projeção de temas e figuras está associada ao estado de alma 

desse sujeito, revelando, a partir dos elementos dispostos em cena, as 

transformações no percurso narrativo durante sua existência; 
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Elaborar esta dissertação significou aproximar dois campos de estudo, o 

da literatura e o da linguagem. Nesse sentido, tivemos como objetivo final a 

consolidação de uma análise que apresentasse ganhos para as duas áreas, 

mas, sobretudo, para a Semiótica, propondo uma espécie de retorno ao estudo 

do texto literário, que marcou o início da sistematização da teoria.  

Mais do que dar forma aos romances, os fragmentos transpostos no texto, 

que constroem desde a identidade dos narradores – miscigenados e plurais – 

até a organização estética do discurso, evidenciam as raízes já despedaçadas 

de um Brasil marcado pela exploração, imigração, desordem e, sobretudo, pela 

decadência. As narrativas de Nael e Eulálio representam, por meio de suas 

memórias, a desintegração não apenas de suas famílias, mas de toda a nação. 

Dessa forma, o exame dos percursos da memória revelou mais do que as 

estratégias narrativas mobilizadas pelos narradores: possibilitou-nos 

compreender que as relações que o sujeito mantém com suas memórias 

refletem em sua maneira de ler o mundo. Como eles, as memórias são 

incompletas, fragmentadas e evidenciam a decadência quando projetadas no 

discurso. É, então, por meio deste que os narradores têm a possibilidade de se 

reerguer, de se restaurar, em meio ao pandemônio que os define. Entretanto, 

como um mosaico, os pedaços reunidos no texto nunca mais serão os 

mesmos; agora são frágeis, deslocados, estilhaçados – sujeito, memória e 

discurso.   
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