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                                                     RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar o percurso da memória e da escrita em dois 

romances contemporâneos: Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum, e Não entres tão 

depressa nessa noite escura, de António Lobo Antunes, considerando tanto a problematização 

da empresa da memória quanto a da escrita nas referidas obras. Deste modo, a análise busca 

acompanhar o modo pelo qual a memória acionada pelas narradoras, elegendo a história 

familiar como espaço catalisador de outros espaços da memória, como a história e o 

esquecimento, que com a mesma se entrelaçam, aponta para o percurso restritivo ou 

impeditivo da memória na recuperação do passado. Ruínas, luto e melancolia, além das 

manifestações de descentramento, cisão e deslocamento identitário das narradoras constituem 

o painel da memória nos romances. Esse painel se completa por meio do jogo intertextual que 

aí aflora e que faz ressaltar o trabalho de citação como memória de uma escrita marcada pela 

dispersão. Essa memória dispersa, resultando em uma escrita também errante, é expressa pelo 

movimento descontínuo da narrativa, tecida tanto pela proliferação de narradores, como em 

Hatoum, quanto pela desestabilização da mesma por força da invenção/imaginação, como em 

Antunes.  

 

 

 

 

Palavras-chave: memória; melancolia; escrita; citação; Milton Hatoum; António Lobo 

Antunes.  
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                                                           ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this work is to investigate the course of memory and writing in two 

contemporary novels: Relato de um certo Oriente, by Milton Hatoum, and Não entres tão 

depressa nessa noite escura, by António Lobo Antunes, taking into consideration the 

questionable place the enterprise of memory, as wel as the enterprise of writing, reachs in the 

mentioned works. For this reason, the analysis intends to follow the way memory is put in 

action by the narrators, since both of them elect “family history” as a place of absortion of 

other memory places, as history and forgetfulness, what can reveal the restricted or obstructed 

course followed by memory to recuperate past time. Ruins, mourning and melancholy, 

besides displacement, cision and disturbance of identity that affect narrators constitute the 

scenery of memory in both novels. This scenery may be enlarged through the relation between 

texts, that takes place in both novels, able to reveal the “work of citation” that is employed as 

a “memory of writing”, signaled by the novels as dispersion. This dispersed memory, that 

results also into a dispersed writing, is expressed by the discontinued movement of narrative, 

perceived through the dissemination of narrators, in Hatoum, or through the upset of narrative 

caused by invention/imagination, in Antunes.  

 

   

 

 

Keywords:  memory; melancholy; writing; citation; Milton Hatoum; António Lobo Antunes. 
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                                                          RÉSUMÉ 

 

 

 

Le travail se propose à réfléchir sur le parcours de la mémoire et de l’écrit dans deux romans 

contemporains: Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum, et Não entres tão depressa 

nessa noite escura, d’António Lobo Antunes, si on considere la problematization de 

l’enterprise de la mémoire autant que de l’écrit dans les oeuvres mencionées. Donc, l’analyse 

veut examiner la façon à travers laquelle la mémoire actionnée par les narrateurs, en se 

rapportant à l’histoire familieur comme espace catalyseur d’autres espaces de la mémoire, tel 

quel l’histoire et l’oublie, auxquels se entrelacent, signale le parcours restrictif ou même 

empéchant de la mémoire pour proceder à la récuperation du passé. Ruines, deuil et 

mélancolie, au-delà des manifestations de décentralization, scission et deplacement identitaire 

des narrateurs sont ainsi constitutives de la scéne de la mémoire dans les romans. Cette scène 

se fait plus complete, notamment par le jeu intertextuel que y arrive et que y fait saillir “le 

travail de la citation” comme mémoire d’une écriture que se présente par sa marque de 

dispersion. La mémoire dispersive, que se donne à révéler par cette écriture aussi dispersive, 

s’exprime par le mouvement discontinu de la narrative, manifestée par la proliferation des 

narrateurs, dans Hatoum, autant que par sa déstabilisation à cause d’invention / d’imagination, 

dans Antunes. 

 

 

 

 

Mots clé:  mémoire; mélancolie; écriture; citation; Milton Hatoum; António Lobo Antunes. 
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1.    INTRODUÇÃO 

 

 

 

Na produção literária contemporânea, cada vez mais vamos surpreendendo caminhos 

narrativos da memória que parecem antes resultar em descaminhos, lugares moventes e 

provisórios que impedem o desvelamento das vivências do passado. Sem conseguir, portanto, 

elucidar o passado ou trazê-lo ao presente para maior compreensão deste, a memória passa a 

correr riscos, manifestando sinais de desgaste, sinais esses que podem ser detectados como 

marca de obras que problematizam o lugar que lhe é atribuído por grande parte da ficção que 

dela tem se ocupado. 

Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum, e Não entres tão depressa nessa noite 

escura, de António Lobo Antunes, romances a serem aqui analisados, manifestam, cada um a 

seu modo, procedimentos inerentes a um tipo de ficção que, ao invés de optar por um 

direcionamento pautado pela recuperação das vivências do passado, procede de modo a 

desestabilizar tal percurso, inviabilizando mesmo qualquer aproximação entre presente e 

passado, bem como qualquer possibilidade de tornar legíveis histórias individuais e 

familiares, contaminadas que estão por névoas que não se dissipam, mas que se vão 

espessando através das próprias vozes narrativas que proliferam na escavação do tempo e na 

tentativa do enfrentamento dos resíduos e fragmentos do que ficou para trás.   

Instabilidade e deslizamento, como procedimentos que comprometem o percurso da 

memória, contaminando igualmente o percurso de sua escrita, são indicativos do 

questionamento que ambos os romances propõem em relação às supostas “certezas” da 

recuperação do passado, o que revela estar o projeto ficcional de Hatoum e de Antunes 

também vulnerável à dispersão textual. Se a memória é arredia, tal percurso deslizante 

também configurará sua escrita, experiência da errância no plano formal, determinada pelos 

impedimentos da escrita no que se refere à captação e/ou atribuição dos sentidos da memória 

do passado. 

A memória deslizante, por se ver destituída de fixidez e/ou centralidade, pressente ser 

seu percurso inevitavelmente afetado pelos atravessamentos de zonas com as quais passa a 

estabelecer relações, marcadas por tangências e/ou implicações entre as mesmas. 

Adentramos, portanto, para a análise dos romances, no campo contemporâneo de 

redefinição tanto da memória quanto da história, em que ambas deixam de apresentar uma 

feição unívoca e compartimentada, passando a ser reconhecidas por suas idas e vindas, em um 
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movimento de mão dupla, em que as mesmas, congeminadas, uma acionando a outra, 

perfazem um outro agenciamento, ou seja, a história, não podendo prescindir da vivência da 

memória, e esta, tentando recuperar as marcas ou sinais deixados pela história. A memória 

não é confiável, assim como a história, que deixa de ser tomada como exatidão e passa a ser 

admitida por suas versões, ambivalências, disparidades. 

A busca individual dessas narradoras, por implicar necessariamente o resgate da cena 

familiar de que são originárias, faz que a história da família seja tomada como lugar em que o 

resgate do passado se dê como possibilidade de elucidação de questões vitais e, ainda que tal 

tarefa possa encontrar resistência, haja vista a obnubilação dos fatos e da realidade, a história 

familiar parece constituir-se como reduto a ser preservado como possibilitador da 

compreensão do passado. 

Nos romances em questão, esse deslizamento entre memória e história, ocorrendo de 

forma turbulenta e plena de tensões, se manifesta através de uma escrita fragmentada e 

dispersa, revelando personagens cindidos em subjetividades destroçadas e/ou descentradas, 

uma vez que nem a história parece deixar indícios para a reconfiguração do presente, nem a 

memória parece ser garantia de realocação do passado no presente – meramente lacunar e 

dissipada, desfuncionalizada tanto como memória do passado quanto como re(memória) no 

presente.           

É com base nesse quadro de mobilidade que será desenvolvida a reflexão comparativa 

dos romances no primeiro capítulo, através dos atravessamentos que aí têm lugar e que são 

por mim pensados como os espaços da memória, espaços esses localizados nas relações das 

narradoras com a história familiar que pretendem resgatar, história essa que a elas se 

apresenta como ruína, e nas relações de pressuposição entre memória e esquecimento. 

A memória das narradoras, por deslizar em direção à história recente e/ou remota das 

famílias, me impele a acompanhar as relações que aí se processam, no que se refere à 

configuração do passado, constituindo-se tais relações a partir de um percurso que vai da 

aproximação do procedimento memorialista das narradoras à operação historiográfica de 

coleta de dados do passado e um outro, marcado por seu deslizamento em direção à memória, 

como vivência a ser resgatada pelo presente. 

Deste modo, ao demarcar a relação entre memória e história, em ambos os romances, 

como constitutiva do primeiro espaço relacional a ser investigado na análise, não o farei com 

o propósito de conferir aos fatos que compõem as histórias pessoais e familiares o estatuto da 

história propriamente dita; ao eleger tal espaço, o farei, sim, atenta às próprias injunções das 

narrativas produzidas por cada uma das narradoras, em que o movimento memorialista se 
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volta à recuperação das histórias de família, importando à pesquisa, então, acompanhar os 

deslizamentos que conferem a essa espacialização um caráter relacional, pelas contaminações 

que aí podem se dar. Esse processo, eminentemente ficcional, de escrita de uma narrativa em 

que as personagens se voltam, não sem entraves e/ou traumas, à recuperação quase sempre 

problemática do passado, não deixa de ser também informado pela articulação mais geral que 

se estabelece entre história e memória. 

Paul Ricoeur (2007) pensa a memória em sua relação com a história e o esquecimento, 

notadamente através de um percurso reflexivo que dá sustentação ao conteúdo ideativo que 

quer desenvolver, uma vez que cada parte da obra, apesar de ter seu próprio encaminhamento 

metodológico, entra em relação com as demais, o que mostra que seu pensamento sobre a 

memória transita pelo pensamento sobre a história e o esquecimento.  

Tal equacionamento da questão, nessa visada argumentativa relacional, tem em vista 

acompanhar a própria questão relacional trazida à tona pelos romances, a partir de um 

percurso argumentativo que corresponda às demandas da ficção de que se ocupa a pesquisa. 

Entendo que a reflexão sobre os deslizamentos entre os espaços da memória poderá ter um 

caráter de abrangência na captação das relações que aí se processam, já que amparada por 

uma argumentação teorico-metodológica que assume também como sua a proposta relacional 

da ficção que lhe é dada a investigar. A flutuação entre esses espaços da memória parece 

exigir um pensamento também flutuante a respeito dos mesmos. 

Este caráter relacional, como indicativo da errância da memória, pode ser cogitado 

também como forma encontrada por essa ficção, no sentido de problematizar tanto a memória 

quanto o universo constituído pelas histórias de família – a memória sem confirmar as 

histórias familiares e estas a se diluírem através de uma memória incapaz de retê-las e de 

ressignificá-las para as narradoras ou demais personagens.    

Aqui, portanto, ainda que considere para o desenvolvimento da análise o pensamento 

de historiadores como Pierre Nora, no que diz respeito ao debate sobre as questões que 

envolvem memória e história, pelo próprio papel diferenciado por ele atribuído a cada uma 

das categorias, uma vez que a história só passa a ser cogitada, explica Nora, quando a 

memória deixa de cumprir sua função calcada na vivência das sociedades, procurarei situar a 

reflexão sobre as relações de contaminação entre as mesmas - e os romances nos impelem a 

esse movimento deslizante -, para além do estabelecimento de campos distintos para uma e 

outra, tomando-as, antes, pela superação da oposição a partir da qual se definem.             
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Com Nietzsche e Benjamin, também pensarei sobre esse caráter relacional que me 

interessa investigar em ambos os romances, processo que resulta tanto na problematização 

e/ou desestabilização da história quanto na constatação de suas ruínas.   

A desconfiança manifestada por Nietzsche (2003) em relação à história, ao refletir 

sobre sua utilidade e/ou desvantagem para a vida, aponta para as três espécies de história, 

cujos sentidos vão da eternização, preservação e veneração ao sentido crítico propriamente 

dito, sentido este que passa a problematizar os anteriormente mencionados e supostos pelo 

filósofo como duvidosos ao serem atribuídos ao passado, como parâmetro para o presente.    

Essa problematização da história por Nietzsche, tendo em vista cercear seu domínio 

para que a vida floresça, será por mim absorvida para a análise do projeto ficcional da 

memória nos dois romances, tendo em vista a desestabilização das histórias familiares que os 

norteiam, e a ser considerado, também, nos mesmos, em maior ou menor grau, o teor crítico 

das narradoras em relação a essas histórias como capaz de ser fator de absorção e/ou de 

superação dos dados do passado que as mesmas incorporam e que não podem ser recuperados 

pela memória. As espécies de história, conforme explicitadas por Nietzsche, poderão 

acompanhar as relações de aproximação e/ou afastamento que as narradoras, cada qual a seu 

modo, estabelecem com a história familiar.   

Já para Benjamin (1987), a história passa a ser pensada para além do continuum ou da 

linearidade que a caracterizam, do mesmo modo que o tempo homogêneo do historicismo é 

substituído pelo processo de aglutinação do passado no presente; o passado, expondo as 

ruínas do que não se efetivou, é capturado pelo presente como campo de tensões, no que 

Benjamin denomina agoridade. 

Essa visão benjaminiana da história, trazida à leitura dos romances, poderá elucidar o 

modo pelo qual as narradoras se relacionam com os fatos do passado e a própria maneira 

através da qual as mesmas lidam com seus destroços e suas ruínas, considerado o processo de 

desgaste sofrido pela memória em sua tentativa de conferir legibilidade às histórias familiares. 

Através dos sinais e das pegadas deixadas por essas ruínas do passado, portanto, os romances 

vão exibindo a maior ou menor predisposição e/ou condição das narradoras na manutenção de 

seu projeto da memória, tal o sentido de impossibilidade e/ou resistência a ser enfrentado 

pelas mesmas.  Esse traçado da história e de suas ruínas, por configurar o quadro de 

instabilidades da memória, pode dar a medida dos recuos ou avanços da empresa 

memorialista das narradoras. 

Cabe ressaltar que essa empresa, ainda que conduzida em âmbito individual, haja vista 

sua vivência no presente estar irremediavelmente associada à compreensão dos sentidos 
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difusos de seu passado, não pode estar, por outro lado, desvinculada da busca dos sentidos 

que, por ultrapassarem o campo mais estreitamente relacionado à sua perquirição individual, 

integram a memória que as antecede e que encontram sustentação nas referências coletivas 

que configuram a história familiar de cada uma das narradoras. 

Deste modo, a investigação da memória individual nos romances não pode deixar de 

buscar o alargamento da questão, através de formalizações teóricas que ampliem a ótica 

pessoal das narradoras na consideração do passado. Através de Halbwachs (2006), procurarei 

articular, portanto, os sentidos do passado coletivo, buscados por cada uma das narradoras em 

direção ao que estou demarcando nessa pesquisa como passado remoto ou proto-história das 

famílias, lugar também de deslizamentos, uma vez que a memória nos romances, voltada a 

esse passado, vai perfazendo movimentos que impedem sua investigação na fixidez da 

oposição entre história familiar/memória, memória individual/memória coletiva, o que me 

levará a considerar tais oposições a partir das relações que venham a estabelecer entre si.   

Se, conforme mencionado, a investigação da memória nos romances não pôde 

prescindir da consideração da memória coletiva, é a memória individual, no entanto, que será 

principalizada na análise. Com Bergson (1999), procurarei redimensionar, portanto, esse 

movimento regressivo das narradoras em direção ao passado remoto e associado à memória 

coletiva, conforme exposto anteriormente. Essa regressão será pensada, assim, não como um 

deslocamento retroativo do presente ao passado, mas esse movimento que denomino 

regressivo será tomado como ponto de partida para o movimento em direção ao presente, 

como consecução da memória. Naturalmente que esse movimento do passado ao presente, por 

parte das narradoras dos romances, ainda segundo Bergson, não será aqui cogitado como mera 

relação sequencial, mas, antes, como virtualidade, o que me permitirá acompanhar, em ambos 

os romances, temporalidades distintas a partir de sua própria condição aglutinadora. A 

memória não está isolada no passado nem no presente, mas no movimento que perfaz com 

ambos e com suas temporalidades.     

O percurso da memória, no entanto, não pode ser dissociado de seu correlato, o 

esquecimento. Inevitavelmente, qualquer reflexão sobre a memória pressupõe a interposição 

do esquecimento como fator de impedimento à sua consecução. Aqui, retomarei o percurso 

argumentativo de Ricoeur que, partindo da herança grega, segue refletindo sobre questões 

como memória e imaginação, memória e lembrança, evocação e recordação, memória e 

esquecimento. Ora, tais questões, conforme desenvolvidas pelo autor, poderão revelar nos 

romances as relações que aí possam ter maior ou menor ocorrência, ressalvados os percursos 

de cada narradora; sendo assim, imaginação, evocação e recordação serão também 
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consideradas, por integrarem o quadro ditado pela memória, mas que pode ser inviabilizado 

por força do próprio esquecimento.     

Naturalmente que a ficção de que trata a pesquisa, ao articular tais relações no 

processo memorialista que busca empreender, faz incidir aqui sobre questões ligadas à 

memória e ao esquecimento com base na relação de pressuposição entre os termos. 

Lembrança e esquecimento se vão alternando, se interpenetrando e mesmo se relativizando 

em cada um dos romances, realçando ser a memória um processo a ser inquirido em um 

movimento marcado pela dissipação e pela dispersão. E, se a necessidade de lembrar dá-se, 

também, pelo temor do esquecimento, não é menos provável que a memória seja elidida pelo 

esquecimento, através da reescrita da mesma, como ficção/invenção. No romance de Hatoum, 

portanto, o lembrar será o viés que a análise privilegiará nos relatos da narradora e dos demais 

personagens; em Antunes, o esquecer, como fio condutor da escrita/invenção do diário pela 

narradora.  

  A vivência da memória é o título que agregará as questões que pretendo desenvolver 

no segundo capítulo, questões essas voltadas à investigação das condições pessoais em que se 

dá a busca do passado para cada uma das narradoras.      

Ambos os romances, por pautarem seu projeto ficcional na construção de uma 

memória arredia e dispersa, estabelecem como correlato do quadro de suas impossibilidades o 

próprio quadro das vivências pessoais, cujo percurso exibe as hesitações da memória das 

narradoras. Nesse quadro de vivências, portanto, ao processo de esfacelamento do universo 

familiar, desencadeado pela morte, corresponderá o processo representado pelo luto/pela 

melancolia e pelos deslocamentos pessoais e/ou identitários das mesmas. 

Partindo da consideração de que, para ambas as narradoras, é a vivência da morte que 

as leva à tentativa de decifração do passado e ao resgate da memória através das narrativas 

que tentam construir, direcionarei a análise no sentido de avaliar o grau de afecção das 

mesmas pelas perdas e mortes na família, acompanhando o percurso oscilante das narradoras 

no que se refere ao saber que tentam construir sobre o passado. Com Benjamin (1984), a 

partir da associação que estabelece entre luto e alegoria, buscarei avaliar o modo pelo qual a 

vivência da morte as afeta – e a cada uma em particular - como rasura alegórica e/ou como 

tentativa de atribuição de sentidos ao passado e, consequentemente, na impossibilidade de 

expressão dos mesmos através das narrativas que empreendem. 

Como correlata do luto, também a melancolia será aqui tratada. A questão colocada 

pelos romances, no sentido de conferir à morte papel determinante na busca do passado e de 

um saber sobre o mesmo, não pode estar dissociada das atitudes que as narradoras venham a 
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manifestar devido à sua vivência da perda. O modo pelo qual as mesmas contemplam as 

perdas e as ruínas do passado, portanto, é decorrente não só do grau de dissolução da casa e 

da família pelas mortes que aí imprimiram suas marcas definitivas, mas também do grau 

atingido pelas fissuras internas das narradoras na escavação do passado. O interesse da análise 

passa a recair sobre o modo pelo qual cada narradora é afetada pela ruminação que caracteriza 

o melancólico, segundo Benjamin, bem como sobre a maneira pela qual realiza o trabalho de 

luto e/ou assume o procedimento de empobrecimento do Eu, característico do melancólico, 

segundo Freud. 

O cotejo entre as posições teóricas de Benjamin e de Freud poderá nos orientar, 

também, quanto ao exame dos procedimentos narrativos resultantes dessa vivência da 

memória determinada pela morte/pelo luto/pela melancolia, avaliando as possibilidades das 

narradoras de se fecharem ou não no ensimesmamento do melancólico e/ou de se expandirem 

em direção à outra face deste, voltada à criação/imaginação. Nesse sentido, conforme a 

narradora em cada um dos romances se apresente em um ou outro registro, estrutura-se uma 

narrativa cuja ruminação melancólica se abre aos relatos dos demais personagens, caso do 

romance de Hatoum, ou uma narrativa cuja ruminação se manifesta como exercício da 

ficcionalidade, caso do romance de Antunes. 

Nesse quadro por mim delineado como vivência da memória, além dos entraves 

propiciados pela morte e pelas perdas do universo familiar das narradoras, não posso deixar 

de apontar, também, questões daí decorrentes e que resultam nos deslocamentos vivenciados 

pelas narradoras e que revelam os impedimentos e/ou desafios na consecução do resgate do 

passado. 

Em relação ao que denomino deslocamentos, a análise não poderá prescindir da 

consideração do passado remoto, anterior à vivência das narradoras, ou seja, das histórias de 

família ou de sua proto-história, conforme terminologia já mencionada anteriormente, a 

respeito das questões que envolvem história familiar e memória.        

Em relação ao romance de Hatoum, esse passado remoto será vinculado ao contexto 

da imigração, como determinante do deslocamento geográfico da família libanesa e de seus 

antepassados. Pensarei o contexto da casa como caudatário das relações de força inerentes a 

todo e qualquer processo migratório, pautado por um sentido de permanência quase sempre 

problemático, moldado pelas contradições que afetam o migrante tanto em relação às suas 

raízes quanto em relação ao novo espaço em que é integrado. O apoio teórico será buscado em 

Abdelmalek Sayad (1998), tomando como base as contradições mencionadas pelo autor entre 
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o “provisório” e o “definitivo”, como questões a serem consideradas no fenômeno da 

imigração.  

A questão referente à condição peculiar da narradora - como filha adotiva - no 

contexto migratório da casa libanesa  -  “imigrante” em sua própria terra - , e articulada pelo 

romance ao processo de desenraizamento a que a mesma se submete e que a faz reconhecer-se 

em sua condição estrangeira, será buscada em Todorov (1999). Com base em Freud (1996), 

serão abordadas questões ligadas ao estranho que, em relação à narradora, correspondem ao 

seu estranhamento na família e na própria cidade natal. Já a falta de pertença e a busca de um 

lugar na família libanesa - situações que podem ser vinculadas à experiência do (auto)exílio 

por parte da narradora de Hatoum – são questões que buscarão fundamentação em Said 

(2003). 

Esclareço que a formulação de Said sobre o exílio, como experiência que parece aludir 

ao “fora” da nação, ou seja, “entre o homem e a terra natal”, será aqui por mim relacionada ao 

“exílio interno”, ou melhor, ao (auto)exílio vivido pelas narradoras no espaço da família, 

espaço também de fraturas e deslocamentos. Essa falta de pertença das narradoras, em relação 

à família e a si mesmas, podendo também ser associada à própria impossibilidade do homem 

contemporâneo de sentir-se em casa, conforme referência de Said à afirmativa de Adorno 

sobre o exílio.  

Assim é que, à vivência da memória por parte da narradora de Hatoum, se acopla a 

questão de sua subjetividade cindida, dada pelos deslocamentos sofridos pela mesma, por sua 

condição flutuante de “imigrante”, estrangeira e/ou estranha. Nesse exílio interno, como exílio 

de si mesma e marca de sua excentricidade, configura-se o campo de sua vivência fraturada, 

também flutuante, em que a cisão experimentada por quem habita sua terra natal – fora de 

lugar –  acumula os fragmentos de reconhecer-se “imigrante” / “estrangeira”/ “estranha” – 

como desdobramentos de sua falta de pertença. 

  Já no romance de Antunes, o passado remoto, abrangendo o passado do pai e o da 

família em África, ainda que não possa ser tomado como representação histórica do passado, 

valendo apenas como alusão ao contexto social e político e incorporado à narrativa ficcional 

da narradora, será considerado com base nas reflexões de Eduardo Lourenço (s/d) a respeito 

do passado português, em que destaca questões como identidade, crise de identidade e 

memória. Naturalmente que, ao seguir o autor para refletir sobre a narradora em relação ao 

passado da família, estarei restringindo o alcance da questão, já que no romance as 

representações do passado não se estendem até a expansão marítima portuguesa, conforme 

mostra a análise de Lourenço. 
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Interessam-me aqui, também, as considerações de Boaventura S.Santos (2006) sobre 

as identidades culturais como um processo dinâmico, por ele denominadas “identificações em 

curso”. Tais identificações, uma vez transpostas ao romance de Antunes, podem ser 

associadas ao próprio processo de deslocamento por que passa a narradora que, descentrada, 

manifesta sua diferença em relação a si mesma e ao mundo, através de configurações 

identitárias flutuantes. Cindida, deslocada de si mesma, o que há são apenas indefinições 

identitárias - dela e do pai; identificações ou assimilações ao pai; identidades forjadas ou 

construídas ficcionalmente pela narradora. 

Interessará à análise, portanto, acompanhar no romance as várias manifestações de 

descentramento por parte da narradora: seus deslocamentos identitários vinculados à instância 

da ficção, como lugar de produção/invenção de sentidos para a memória; sua condição 

familiar – estrangeira - vivida como diferença, trazendo para o romance a reflexão de Julia 

Kristeva (1994); em Freud (2006), sua condição de estranha e a vinculação da estranheza à 

ficção; sua condição de exilada e a relação escrita/escritor, segundo Adorno (2008), e, no 

romance, associada à escrita do diário.         

O terceiro capítulo estará voltado a questões que envolvem mais diretamente os 

procedimentos das narradoras tanto em relação à memória da escrita quanto à escrita da 

memória, procedimentos esses que indicam ser propósito de ambos os romances tanto alargar 

o espaço da escrita, de modo a que cada romance exiba a pluralidade textual de que é 

constituído, quanto fazer da escrita o campo de formalização textual da dispersão da memória 

das narradoras.  

De fato, cada vez mais as produções literárias contemporâneas fazem de sua escrita o 

espaço privilegiado para a circulação da memória dos textos que as precederam, o que passa a 

qualificar tal espaço como lugar de manifestação do diálogo entre os mesmos. A configuração 

do texto literário como produtividade textual, segundo Kristeva (1974), procura destacar 

precisamente que os textos não são fechados em si mesmos, mas se interpenetram, seja como 

“absorção”, seja como “transformação de outro texto”, conforme explica a autora.   

O jogo intertextual, explícito ou não, põe à mostra a reserva textual dada às obras 

como memória, reserva aí subjacente e afeita a uma configuração relacional produzida tanto 

na internalidade dos textos quanto no espaço movente entre os mesmos.   

Inicialmente, a análise tentará mapear a memória da escrita em cada um dos 

romances, tentando perceber os textos que, direta ou indiretamente, dialogam com a matéria 

textual constitutiva dos romances em questão, acompanhando, portanto, a massa textual 

subjacente a cada romance, avaliando o modo pelo qual cada um desses textos, dado como 
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interferência citacional na macroestrutura dos romances, com os mesmos dialoga, por eles é 

moldado e neles também deixa sua marca de memória. E, ainda que a análise opte por não 

estabelecer rígidas relações de especularidade entre os romances e esses textos por mim 

considerados como memória da escrita, suponho que o estabelecimento dessas relações 

intertextuais, através da citação, se revele oportuno e mesmo decisivo para que se percebam 

também possibilidades de relação entre os espaços percorridos pela memória das narradoras e 

por aquela que denomino reserva textual, também responsável por fazer agenciar a escrita dos 

romances. 

Com base em Compagnon (2007), buscarei acompanhar o modo pelo qual a fabulação 

dos textos orientais - e o texto de As Mil e uma noites é referência citacional inegável -, se dá 

a ler através de sua introjeção na escrita do romance de Hatoum. Atenta ao princípio que 

caracteriza a citação, uma vez que o jogo intertextual que aí se estabelece se processa como 

trabalho, no dizer de Compagnon, tentarei avaliar as várias maneiras através das quais tal 

trabalho se manifesta no romance, destacando relatos de personagens do romance em que essa 

impregnação pelo tom da fabulação do Oriente se faz mais explícita na escrita dos textos e/ou 

é depreendida no ato de leitura do romance como mera alusão ao fabular. 

Em Antunes, também seguindo Compagnon, avaliarei a natureza peculiar da citação 

do Gênesis no romance, haja vista tal citação ser dada explicitamente, como marco divisório 

entre os blocos de capítulos, interferindo, através do seu trabalho, nos capítulos aos quais está 

relacionado. A análise estará investigando, portanto, o grau de interferência do Gênesis nos 

conteúdos expressos pelos fatos e episódios de que se constituem os capítulos, avaliando as 

transposições de sentido que aí venham a ter ocorrência, tentando cotejar os sentidos do 

Gênesis dados como epígrafe e a ressignificação dos mesmos, conforme disseminados pelo 

romance. Neste ponto da análise, o interesse se voltará ao apontamento desses sentidos 

divergentes operados pela citação, com base em Deleuze (2006).  

Dentro do que estou considerando como memória dos textos, analisarei ainda outras 

possibilidades de diálogo com os romances e que também integram o quadro intertextual que 

me interessa mapear. 

Em Hatoum, investigarei a relação entre a epígrafe de W.H.Auden e o texto do 

romance, procurando avaliar as relações que aí venham a se estabelecer no plano do conteúdo, 

no que se refere ao curso da memória, indagando, também, sobre as possibilidades de a 

epígrafe, por sua própria condição de citação, contaminar poeticamente a narrativa 

romanesca. Essa aproximação entre poema e narrativa me levará a buscar fundamentação em 

Blanchot (2010), no texto “Memória esquecidiça”, em que o autor, estabelecendo relações 
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entre memória e esquecimento, tempos “fabulosos” e memória “imemorial”, demarca o 

quadro relacional de que necessita a pesquisa, tendo em vista equacionar, no romance de 

Hatoum, os elementos que lhes são constitutivos e que, à luz de Blanchot, poderão fazer 

aflorar o lastro da memória romanesca, a ser avaliado a partir da evocação/recordação 

inerente à poesia e à epígrafe de Auden. Além das implicações poéticas entre a epígrafe e o 

romance, a análise pretende cotejar, também, as implicações narrativas do Relato, avaliando 

o quadro de consecução da memória e da evocação do passado no romance, a partir dos vários 

relatos que aí se alternam, com base em Bakhtin (1981) e na polifonia.  

Em Antunes, a análise recairá sobre a relação do romance com o poema de Dylan 

Thomas, que lhe serve de título, avaliando o modo pelo qual o jogo intertextual aí se realiza e 

acompanhando, também, aproximações temáticas e poéticas entre os mesmos. Tal relação 

entre textos, pressuposta como reescrita (Compagnon, 1996), será também por mim cogitada 

como o redizer (Blanchot, 2010) e aproximada também aos escriptíveis  (Barthes, segundo 

Compagnon, 1996), o que indica estar a investigação voltada às implicações entre leitura e 

escrita, releitura e reescrita de um texto por outro. À análise caberá também investigar o 

subtítulo “poema”, relacionado ao romance, o que certamente levará a argumentação a refletir 

sobre questões de gênero, avaliando tanto o grau de contaminação do romance pelo poema, 

quanto o processo de reescrita do poema pelo romance de Antunes. 

A ser ainda buscada pela análise – a partir de entrevistas concedidas por Antunes - a 

ampliação desse quadro relacional, aí sendo pensadas questões sobre autoria e seus 

desdobramentos: autor/narradora, (auto)biografia/ficção, com base em Lejeune (2008). A 

relação entre autor e narradora, conforme depreendida dos próprios depoimentos do autor, 

será pensada também com base na pluralidade de vozes que se dão a manifestar no romance, 

segundo Bakhtin (1988), tendo em vista a transposição desses depoimentos ao universo 

ficcional propriamente dito. 

Quanto à escrita da memória, estarei considerando, em ambos os romances, uma 

escrita que, no lugar de tentar conferir legibilidade à memória, procura mesmo problematizá-

la, exibindo-lhe sua dispersão. Deste modo, a escrita parece permitir uma investigação que 

busque defini-la pelas marcas de um traçado também esquivo, afeito às imprevisibilidades 

textuais, decorrentes do desafio imposto por essa ficção no sentido de formalizar textualmente 

o percurso descontínuo da memória. 

A análise, portanto, procurará seguir os desvios da narrativa, detectando também os 

pontos em que as sequências narrativas se interrompem, se desfazem, se refazem novamente, 



22 

 

avaliando tais procedimentos em sua relação com a memória percorrida pelas narradoras dos 

romances. 

Naturalmente que, em Hatoum, essa escrita desviante está vinculada à alternância 

entre os narradores que se vão revezando com a narradora que comanda a narrativa, 

alternância que julgo significativa para a análise do processo de desestabilização da escrita da 

memória, responsável pelos desvios narrativos que marcam a escrita. Já em Antunes, a 

dispersão da escrita não pode ser dissociada da ficcionalidade que impregna os conteúdos da 

memória da narradora que, afetada pelas projeções identitárias representadas pelas vozes 

narrativas, cuja existência igualmente ficcional compromete seu percurso memorialista, não 

dispõe de um passado que tenha algum lastro de referencialidade, sendo o mesmo, portanto, 

produto de uma memória também dispersa e construída como ficção. 

Em Deleuze & Guattari (2007), buscarei fundamentação teórica para o 

desenvolvimento da análise. Interessa-me acompanhar na escrita sinuosa dos romances o 

percurso do rizoma, conforme explicitado pelos autores em Mil platôs. Sendo assim, seguirei 

o texto a partir tanto de suas linhas de segmentaridade quanto das linhas de fuga, tentando 

avaliar em que medida essas linhas moventes expressam a mobilidade da memória e os 

impedimentos que irão afetar o curso da mesma. 

Em Hatoum, o rizoma será investigado com base no próprio movimento que o 

constitui, pautado por suas conexões/desconexões; tentarei acompanhar o romance através dos 

vários relatos que o integram, atenta não somente às variações de percurso que se instauram 

em cada capítulo, mas – principalmente – àquelas que se dão a perceber de um capítulo para o 

outro e que podem se rearticular em outra etapa do percurso. 

Em Antunes, o rizoma será acompanhado com base no platô e no mapa, dados por 

Deleuze & Guattari (2007), respectivamente, como “região contínua de intensidades” e por 

ser “conectável em todas as suas dimensões”. A análise em Antunes será direcionada, 

portanto, aos capítulos e aos blocos de capítulos: inicialmente, em função do próprio caráter 

disseminado, inconcluso e ficcional dos fatos que remetem à memória, avaliando a escrita 

rizomática aqui presente como manifestação de vibrações e intensidades; em seguida, em 

função dos desdobramentos textuais irradiados através dos blocos de capítulos, avaliando as 

ressonâncias aí produzidas por essa cartografia textual, representada pelo romance de 

Antunes. 

          Para além das aproximações rizomáticas entre os romances, procurarei ainda demarcar, 

em relação à escrita da memória em Antunes, procedimentos que poderão situá-la com base 

em aspectos que a distinguem da escrita da mesma em Hatoum. Nesta última etapa da análise, 
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buscarei fundamentação teórica em Deleuze (2005), mais especificamente, em obra em que 

reflete sobre a dobra barroca. Tal qual a curvatura do universo, decorrente da força 

compressiva do mesmo, conforme situa Deleuze o pensamento leibniziano sobre a questão, a 

escrita antuniana será acompanhada a partir das ondulações que manifesta no corpo textual do 

romance, este, demarcado pela análise através dos blocos de capítulos, em seu movimento de 

retraimento e/ou expansão, movimento a ser buscado tanto no interior dos mesmos quanto no 

contato que estabelecem com a matéria textual que os circunda. Através da investigação da 

dobra – além do platô e do mapa - , portanto, acompanharei o percurso da memória no 

romance de Antunes, percurso esse a ser seguido – é o que pretendo mostrar - pela escrita da 

mesma.   
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2. OS ESPAÇOS DA MEMÓRIA 

 

    2.1 Memória e história 

 

 

Os romances aqui investigados tratam da memória. Mais especificamente: da memória 

acionada por narradoras em sua tentativa de resgate do passado como meio de elucidação de 

sua vivência no presente. Imersas em um presente fragmentado e disperso, as narradoras 

parecem conferir à memória papel decisivo, uma vez que a leitura desse presente no qual se 

inserem passa necessariamente pela releitura de seu passado e do passado da família como 

possibilidade de trazer maior legibilidade à sua condição atual. Essa busca do passado, como 

percurso legítimo a ser percorrido pela memória, parece não ter como evitar, entretanto, uma 

aproximação com a instância da história, já que a memória que orienta a trajetória das 

narradoras transcende um campo memorialista mais definido por uma esfera pessoal, 

alargando-se em um campo de abrangência que escapa ao alcance pela memória de um 

passado efetivamente vivido pelas narradoras; a memória, não tendo como operacionalizar a 

recuperação de vivências para além desse reduto mais pessoal, passa a absorver, ainda que 

tangencialmente, um procedimento demarcado por outras vias, em que o acesso não se dá 

como marca de uma busca internalizada do sujeito em suas próprias lembranças, mas como 

determinada por um conhecimento buscado como expressão coletiva desse passado. 

 Nessa etapa preliminar, a análise busca demarcar um campo que não pode minimizar o 

suporte historiográfico para a ordenação de fatos do tempo passado, tentando conferir certa 

legitimidade aos mesmos ou, pelo menos, a legibilidade necessária ao conhecimento mais 

efetivo da história das famílias em questão. 

Parto das reflexões de Paul Ricoeur, em A memória, a história, o esquecimento,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

obra constituída de três partes: uma fenomenologia da memória, uma epistemologia da 

história e uma hermenêutica da condição histórica. Conforme explica o autor, essas três 

partes, “nitidamente delimitadas pelo tema e pelo método”, têm, entretanto, uma problemática 

comum, ou seja, “a da representação do passado” (RICOEUR, 2007, p.18). A questão da 

memória traduz-se, deste modo, pela pergunta que perpassa as três partes da obra: “o que é 

feito do enigma de uma imagem, de uma eikón – para falar grego com Platão e Aristóteles -, 

que se mostra como presença de uma coisa ausente, marcada pelo selo da anterioridade?” 

(RICOEUR, 2007, p.18) 
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Sendo assim,  a  memória, estabelecendo ligação com a história e com o esquecimento, vai sendo  

pensada através de percursos metodológicos distintos, em um processo no qual a reflexão se vai 

adensando, à medida que novas relações entre essas categorias vão sendo buscadas pelo autor, no sentido 

de resolver o impasse dado pela inevitabilidade da relação entre memória e esquecimento. 

Nesta etapa da análise, interessam-me particularmente as reflexões de Ricoeur 

contidas na segunda parte de sua obra, voltada à epistemologia do conhecimento histórico: 

 

 
Será necessário (...) que a história tenha atingido a estatura plena de sua autonomia 

enquanto ciência humana, segundo a intenção que orienta essa parte intermediária de 

meu trabalho. Impor-se-á então, no plano de uma reflexão de segundo grau, a questão 

dos limites internos de um projeto filosófico o mais das vezes mantido em silêncio, 

projeto esse que seria não somente o de uma autonomia epistemológica da ciência 

histórica, mas também o de uma auto-suficiência de um  saber de si da própria história, 

segundo a expressão cara que presidiu ao nascimento e à apologia da escola histórica 

alemã. É no quadro dessa reflexão sobre os limites, dependente de uma filosofia crítica 

da história, que se pode levar a bom termo o confronto entre o objetivo de verdade da 

história e o objetivo de veracidade, ou, como preferiremos dizer, de fidelidade da 

memória  (terceira parte, capítulo 1).            (RICOEUR, 2007, p.145-146) 

 

 

Certamente não creio que a opção metodológica de Ricoeur, nessa segunda parte da  

obra, para pensar a questão da representação do passado em sua relação com a história, em 

termos de uma “autonomia epistemológica da ciência histórica”, possa ser por mim aventada 

como base para a aproximação que suponho ser possível estabelecer entre os romances e a 

questão da história. Penso que o encaminhamento que pretendo dar à questão possa mesmo 

estar mais próximo da consideração dos próprios limites da ciência histórica, conforme aponta 

Ricoeur, uma vez que não se pode desconsiderar uma reflexão sobre o confronto entre 

“verdade da história” e “fidelidade da memória”, o que o faz optar, na terceira parte da obra, 

por uma filosofia crítica da história. 

No entanto, ainda que partilhe com Ricoeur da desconfiança da história dada como 

verdade
1
, não me parece ser de todo descartável a hipótese de se poder surpreender nos romances  

                                                 
1
 Sobre a problematização da verdade, ver a linha de pensamento de Boaventura S. Santos e seu conceito de 

“epistemologias do sul”, em oposição ao paradigma científico dominante. Pressupondo a destituição da verdade 

do valor a ela atribuído pela modernidade européia, pensa Boaventura a epistemologia a partir de um diálogo 

entre conhecimento científico e não-científico, ou seja, conhecimentos provenientes de áreas tais como arte, 

cultura popular, crenças, pluralismo este por ele denominado ecologia dos saberes. Conforme explica 

Boaventura, essa “ecologia dos saberes é um conjunto de epistemologias que partem da possibilidade de 

diversidade e da globalização contra-hegemônica” (SANTOS, 2008, p.154), uma vez que “a reflexão 

epistemológica deve incidir não nos conhecimentos em abstracto, mas nas práticas de conhecimento e seus 

impactos noutras práticas sociais” (Idem). Esse pluralismo epistemológico está, assim, direcionado à 

consideração do conhecimento como possibilidade de emancipação do sul oprimido à dominação colonial do 

norte. O Sul, “entendido como metáfora do sofrimento humano causado pela modernidade capitalista” 

(SANTOS, 2008, p.32), será pensado por Boaventura, portanto, como alavanca do conhecimento-emancipação, 

visto que “só se aprende com o Sul na medida em que se concebe este como resistência à dominação do Norte e 
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dados que de certa forma se aproximam das fases apontadas por ele como caracterizadoras da 

operação historiográfica: fase documental, fase explicativa/compreensiva e fase representativa.  

Explica Ricoeur: 

 

 
Propusemos a palavra “fase” para caracterizar os três segmentos da operação 

historiográfica. Não deve haver aqui qualquer ambiguidade concernente à 

utilização do termo: não se trata de estágios cronologicamente distintos, mas de 

momentos metodológicos imbricados uns nos outros; repetiremos quanto for 

preciso, ninguém consulta um arquivo sem um projeto de explicação, sem uma 

hipótese de compreensão; e ninguém se dedica a explicar uma sequência de 

acontecimentos sem recorrer a uma colocação em forma literária expressa de 

caráter narrativo, retórico ou imaginativo.  (RICOEUR, 2007, p.147)   

 

 

À primeira vista, não se tem como negar estarem as narradoras dos romances 

comprometidas com as fases apontadas por Ricoeur: a reconstituição da memória do passado 

não prescinde da escavação dos arquivos ou baús da família, de sua explicação e/ou 

compreensão dos seus conteúdos, nem da própria expressão narrativa dos dados encontrados 

por parte das narradoras, o que ressalta “a progressão da operação relativa à manifestação da 

intenção historiadora de reconstrução verdadeira do passado”(RICOEUR, 2007, p.147). Tanto 

a narradora de Hatoum quanto a de Antunes parecem cumprir etapas próprias à operação 

historiográfica: posicionando-se frente à história da família, tal como o historiador diante dos 

arquivos que deve consultar para compreensão do passado e posterior formulação e expressão 

dos resultados, dão a essa história familiar a dimensão de um grande registro a ser 

efetivamente lido para coleta do material a ser interpretado e transformado em narrativa. No 

romance de Hatoum, a narradora faz do Oriente o grande arquivo de que precisa para sua 

tarefa de desvendar o passado, uma vez que a história da família de imigrantes libaneses tem, 

nos textos sagrados e na tradição, a reserva documental que poderá esclarecer o tempo 

presente. Da mesma forma o romance de Antunes, em que a narradora Maria Clara tem, no 

sótão guardado a sete chaves pelo pai, todo o material de arquivo de que necessita para 

                                                                                                                                                         
se busca nele o que não foi totalmente desfigurado ou destruído por essa dominação.” (SANTOS, 2008, p.33) 

Deste modo, substituindo a verdade hegemônica pela incompletude dos vários conhecimentos, aponta o 

pluralismo epistemológico como condição para a construção dos saberes que possam desencadear a 

transformação social. Esse pluralismo voltado à ação emancipatória, proposto pelo pensamento de Boaventura, 

situa, assim, suas reflexões para além do campo epistemológico de que parte Ricoeur. No entanto, ainda que 

considere a contribuição das reflexões na linha de Boaventura, no sentido de reenquadrar o enfoque dado à 

questão epistemológica pela modernidade (com base no que denomina “transição paradigmática”), para a análise 

que desenvolvo neste capítulo, pretendo tão somente colocar-me em posição contrária à verdade pretendida pela 

história, caudatária da epistemologia moderna, acompanhando indícios textuais que mostram a tentativa das 

narradoras em sua busca de uma pretensa verdade do passado e, na esteira de Ricoeur, afirmar a precariedade da 

própria categoria da verdade no esclarecimento da história e, aqui, no das histórias familiares que as narradoras 

querem decifrar. 
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elucidar o passado remoto da família e de suas origens e que, por sua natureza também 

documental, poderá trazer alguma luz à compreensão do presente.  

 O papel das narradoras dos romances, em sua busca dos registros do passado e de sua 

transformação na narrativa propriamente dita, parece estar associado à fase da representação, 

conforme mencionada por Ricoeur, para quem é nessa “terceira fase que se declara (...) a 

intenção de representar em verdade as coisas passadas, pela qual se define em face da 

memória o projeto cognitivo e prático da história tal como a escrevem os historiadores 

profissionais”. (RICOEUR, 2007, p.147)  

Algumas questões podem ser pensadas a partir das citações de Ricoeur. 

Primeiramente, teríamos: se as fases caracterizadoras da operação historiográfica, 

conforme mencionadas pelo autor, corroboram o estatuto da história por mim apontada como 

abordagem preliminar nos romances, o material arquivado pelas famílias, no entanto, não 

possibilita propriamente às narradoras a “reconstrução verdadeira do passado”
2
, tendo em 

vista ser esse passado representado por névoas que impedem ou dificultam seu projeto de 

fazer emergir a verdade, esta, dada como empresa da história, mas não da memória, 

certamente. 

Em segundo lugar: a tarefa das narradoras, ainda que se distancie do “projeto 

cognitivo e prático” a cargo dos historiadores, conforme citação do autor, parece encontrar no 

espaço da narrativa, no entanto, a viabilidade de consecução do projeto de reconstituição do 

passado pela escrita, aqui, naturalmente, uma escrita relativizada, afeita ao projeto 

memorialista, portanto, e não como tarefa da história propriamente dita.   

           Ainda Ricoeur: 

 

 

A escrita, com efeito, é o patamar de linguagem que o conhecimento histórico 

sempre já transpôs, ao se distanciar da memória para viver a tripla aventura do 

arquivamento, da explicação e da representação. A história é, do começo ao fim, 

escrita. A esse respeito, os arquivos constituem a primeira escrita com a qual a 

história é confrontada, antes de consumar-se ela própria em escrita no modo 

literário da escrituralidade. A explicação/compreensão encontra-se assim 

enquadrada por duas escritas, uma escrita anterior e uma posterior. Ela recolhe a 

energia da primeira e antecipa a energia da segunda.  

Mas é sobretudo a chegada à escritura do conhecimento historiador que mana da 

escrita prévia dos arquivos que suscita a questão de confiança à qual não se pode 

dar uma resposta a partir do interior da epistemologia do conhecimento histórico, a 

questão de saber qual é afinal a relação entre história e memória. É a questão de 

confiança que uma filosofia crítica da história tem por tarefa, se não resolver, ao 

menos articular e analisar.  (RICOEUR, 2007, p. 148) 

                                                 
2
 Aqui, ainda a problematização da questão da verdade: esta, já referida como inviabilidade epistemológica, é 

aventada, no entanto, conforme vem sendo apontado em minha análise dos romances, como expectativa por 

parte das narradoras no que diz respeito à trajetória das mesmas em sua recuperação do passado. 
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Se é pela escrita que a história se faz e se é através dela também que se pode 

estabelecer a fronteira entre história e memória, deve-se, então, problematizar a aproximação 

que  minha análise vem tentando estabelecer entre os romances e a instância da história. E, se 

a análise não prescinde da consideração da relação entre história e memória, é porque vê 

como problemática a principalidade dada à escrita, própria da história, a narrativas de 

memória. Sendo assim, ainda que a saída do impasse possa ser dada pela substituição da 

epistemologia da história por uma filosofia crítica da história, a questão da confiabilidade é 

ainda um problema da história, persistindo mesmo a impossibilidade de relacioná-la à 

memória. 

A narrativa empreendida pelas narradoras dos romances, tomando como ponto de 

partida a história das famílias como material documental a ser reelaborado pela escrita, não o 

faz, entretanto, com o sentido de uma escrita que se sobrepõe aos escritos que compõem 

arquivos ou documentos, como forma de legitimá-los ou reinterpretá-los. Pelo contrário. 

Tanto em Hatoum quanto em Antunes as narradoras têm como projeto recuperar o passado 

não propriamente como o historiador que se situa escrituralmente diante dos textos do 

passado, mas como tentativa possível de resgatar esse passado remoto e recuperá-lo para o 

presente pela memória. E, se as narradoras narram, sua narrativa é tentada como empresa viva 

da memória, não como escrita da história
3
, conforme já mencionado.       

No romance de Hatoum, a história familiar, ponto de partida para a recuperação do 

passado, parece estar demarcada por uma “proto-história”, ou seja, por uma anterioridade que 

busca conferir aos personagens que fundam a família adotiva da narradora um cunho de 

ancestralidade: Emilie e o marido são moldados tanto por suas origens libanesas quanto pelo 

movimento inaugural que, de certo modo, caracteriza sua condição de imigrantes na nova 

terra. O quadro que se delineia, então, tenta circunscrever tais personagens a uma história 

familiar que tem seus primórdios no Oriente e que encontra desdobramento na cidade de 

Manaus. 

Para a narradora, sua condição de filha adotiva não a impede de eleger os primórdios 

como matriz da história familiar: deste modo, a menção aos pais de Emilie, a passagem desta 

pelo convento de Ebrin, seu relacionamento com o irmão Emir e as circunstâncias nas quais 

se dá seu encontro com o futuro marido, imigrante no Amazonas, são fatos que integram o 

                                                 
3
Aqui neste capítulo, meu propósito é de, com base nas etapas tomadas por Ricoeur para configurar 

epistemologicamente a história, pensar a questão da escrita da história estritamente em sua relação com a 

memória. Sendo assim, passo ao largo das discussões que relativizam o estatuto de verdade conferido à escrita da 

história, bem como das que supõem a contaminação desta pela instância da ficção, por considerarem sua 

condição de narrativa produzida pelo historiador.            
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traçado de uma história familiar que, por ter vigência em uma temporalidade anterior àquela 

em que se situa a narradora, se erige como campo de referências tanto para os filhos legítimos 

– Hakim, Samara Délia e os dois filhos inominados - quanto para a própria narradora e para 

seu irmão biológico, também adotado pela família libanesa. 

Já no romance de Antunes, o que denomino proto-história
4
  resiste a um contorno mais 

definido, escapando mesmo a um traçado que possa configurar a história familiar da narradora 

Maria Clara. Esta, ainda que não partilhe com a narradora anônima de Hatoum a mesma 

condição de filha adotiva, encontra, entretanto, maiores dificuldades que aquela em recompor 

os primórdios que devem constituir a história da família. 

 Aqui, o campo de referências é mais nebuloso: o passado remoto da família, que em 

Hatoum era modelado pelos ancestrais libaneses e pelos representantes da primeira geração de 

imigrantes da família, encontra, no romance de Antunes, menor possibilidade de configuração 

das origens, disseminadas estas não como impregnação da ancestralidade, mas como marcas 

do social e/ou do político. A origem da família reduz-se a referências recorrentes ao longo do 

romance tanto aos desníveis sociais que dizem respeito às representações de classe (pobres x 

ricos) quanto a práticas econômicas escusas, determinadas pela própria ligação dos 

antepassados da narradora à empresa colonizadora de seu país em África. O passado remoto 

da família, assim informe e mantido sob suspeita pela narradora, encontra desdobramento (em 

um passado mais recente) na figura também informe do pai, incógnito para si mesmo e para a 

filha Maria Clara. 

A referência a esse passado informe como “proto-história”, por mim pensada como 

configuradora do percurso familiar nos dois romances, não pretende, entretanto, estabelecer 

como parâmetro de leitura do mesmo os procedimentos mais diretamente relacionados aos 

instrumentais históricos, pelo contrário, a leitura das histórias familiares se deixa contaminar 

                                                 
4
 cf. Maria Alzira Seixo sobre o emprego da expressão proto-história em Antunes: “o que neste texto se tece é a 

aventura ensimesmada e perplexa de uma rapariga adolescente, a dar-se conta do mundo e de si própria, com 

sentimentos de inferiorização em relação à irmã e carências familiares de ternura, compensando tais 

insuficiências com uma visão escrita, em diário, do que é a sua família, a sua casa, as relações dos pais, os seus 

próprios anseios e temores, e revoltas e desejos, a congeminação de uma proto-história familiar, buscada em 

reacções que lhe aparecem como estranhas, e prodigiosamente concebida a partir de documentos e objectos 

encontrados no sótão, que a sua imaginação prolonga, de forma simultaneamente lúdica, dolorosa e fantasista, 

em histórias adventícias que inventa, com pormenores e sucessos que fazem muito do encanto deste livro” 

(SEIXO, 2002, p.393).  O emprego que faço da expressão, no entanto, segue uma dupla direção: ainda que me 

atenha à representação dessa proto-história como documentos ou objetos do sótão redimensionados pela 

imaginação, segundo Seixo, procuro, através dessa expressão, reportar-me a uma instância da memória que, por 

seu caráter retroativo, antecede as vivências da narradora, pertencendo, portanto, a um tempo remoto que passa a 

assumir, ainda que insuficientemente, o estatuto próprio à história. Deste modo, proto-história, conforme 

categoria por mim aqui utilizada, incorpora necessariamente tanto sua articulação com a instância da memória 

quanto sua vigência substitutiva da história familiar propriamente dita. 
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por procedimentos em que a busca do passado e da marca deste no presente sejam acionadas 

pelas narradoras através dos instrumentais da memória. 

Deste modo, a consideração da história familiar nos romances pode apontar 

preliminarmente algumas questões: como considerar a vigência dessa história, por mim 

denominada proto-história, por representar um passado mais remoto, em sua relação com o 

marco temporal em que se situam as narradoras, como configuração, portanto, do passado no 

presente? Ou ainda: como articular a empresa da memória das narradoras a uma tentativa de 

leitura desse passado dentro de uma possível formalização histórica?       

Parece-me que, por mais que a história familiar nos romances – em sua denominação 

de proto-história -  se mostre permeável à leitura do passado através do estatuto da história, 

essas relações  tendem a se redimensionar, tal a natureza do resgate do passado pelas 

narradoras: o fato de se pautarem pela história familiar não as coloca na contingência de 

conferir proeminência à história nem de transformar a memória em mero objeto daquela, 

talvez podendo seu procedimento ser mesmo aproximado à visão da memória como matriz da 

história, a considerar-se aqui a relação de tangência entre história e memória em ambos os 

romances.     

Talvez pudéssemos antecipar duas questões levantadas por Ricoeur na terceira parte da 

referida obra, em que trata da hermenêutica da condição histórica: “A memória, simples  

província da história?” (RICOEUR, 2007, p.397) ou “A memória, encarregada da história?” 

(RICOEUR, 2007, p.400).  A primeira, indagando sobre o surgimento da memória entre os 

“novos” objetos da história
5
 e a segunda, sobre uma “historização da memória”

6
, como 

explica o autor. Tais questões, trazidas à reflexão, expressam o percurso tomado por essas 

teorias da história que buscam outras articulações entre memória e história, talvez mais 

                                                 
5
 Ricoeur destaca a obra de Le Goff Mémoire et Histoire como representativa da história da memória: “A 

história da memória, diz ele, faz parte de uma “história da história” (prefácio da edição francesa), portanto, de 

um procedimento de cunho reflexivo. A história da memória é o primeiro dos capítulos dessa história redobrada 

e, nessa condição, a memória é ainda reconhecida como a “matéria-prima da história”, “o viveiro consultado 

pelos historiadores” (Mémoire et Histoire, p.10) – conforme comentário de Ricoeur sobre autor e obra. 

(RICOEUR, 2007, p. 397) 

 
6
 Aqui o destaque de Ricoeur é para Richard Terdiman, crítico literário de língua inglesa, na obra Present and 

Past. Modernity and the Memory Crisis, em que aponta a “crise da memória” na literatura do século XIX.  Sobre 

a historização da memória, comenta Ricoeur: “Uma correlação é proposta entre uma consciência de época, 

caracterizada por Baudelaire com o termo modernidade, e essa “crise da memória”. Essa correlação acopla um 

conceito oriundo da periodização da história (o “longo século XIX”) e figuras determinadas da operação 

mnemônica (as figuras de crise). É nesse acoplamento que consiste a historização da memória.” (RICOEUR, 

2007, p.400-401) 
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distanciadas do peso de verdade atribuído à história, conforme suporte metodológico que 

orientou o pensamento de Ricoeur na segunda parte, por mim já referido. 

Parece-me que tais questões podem me situar melhor no encaminhamento das relações 

entre história e memória nos romances, uma vez que estes, por reconhecerem a história não 

mais em sua autossuficiência, mas em situação relacional, ainda que atrelada à memória ou 

vice-versa, - seja, conforme mencionado anteriormente, por parte da história da memória, “a 

subordinação da memória à história, da qual teria se tornado o objeto” (RICOEUR, p. 401), 

seja, inversamente, pela historização da memória, em que “a memória se encontra revelada a 

si mesma, em sua profundidade, pelo movimento da história” (RICOEUR, p.401) – talvez 

possam referendar o deslizamento entre história e memória, que suponho seja necessário 

acompanhar nos dois romances. 

            Esclarece Ricoeur: 

 

 
Portanto, não é numa aporia paralisante que deve desembocar o debate 

incessantemente retomado entre as pretensões rivais da história e da memória de 

cobrir a totalidade do campo aberto, por trás do presente, pela representação do 

passado. Certamente, nas condições de retrospecção comuns à memória e à história, 

o conflito permanece indecidível. Mas sabemos por que ele é assim, já que a 

relação do presente do historiador com o passado é recolocada sobre o pano de 

fundo da grande dialética que mistura a antecipação resolvida, a repetição do 

passado e a preocupação presente. Assim emolduradas, história da memória e 

historização da memória podem se confrontar numa dialética aberta, que as 

preserva dessa passagem no limite, dessa hubris que seriam, de um lado, a 

pretensão da história de reduzir a memória à categoria de um de seus objetos, de 

outro, a pretensão da memória coletiva de avassalar a história pelo viés desses 

abusos de memória, nos quais podem se transformar as comemorações impostas 

pelo poder político ou pelos grupos de pressão. (RICOEUR, 2007, p. 403)  

 

 

A memória buscada pelas narradoras parece evidenciar sua maior sustentação como 

anterioridade, se forem também aí levadas em consideração as marcas de ancestralidade e/ou 

de origem que integram a proto-história das famílias, temporalidade remota, por mim 

generalizada e denominada como tradição. É através da consideração da esfera maior da 

tradição que poderemos acompanhar, sem dúvida, as relações de poder entre os membros da 

família, a permanência ou não dos valores de rigidez determinantes para a solidez da estrutura 

familiar, bem como os rituais, as manifestações religiosas ou as práticas culturais e sociais 

que mostram sua vinculação às origens. 

Vejamos como se dá a representar a proto-história em cada um dos romances, 

considerando-se o papel que a tradição aí exerce, tomando como base os pontos catalisadores, 

seja da ideia de ancestralidade, seja da ideia de origem. 



32 

 

Em Hatoum, o Livro parece representar o emblema maior da tradição como 

manifestação da religiosidade e do texto sagrado, dado mesmo como representação da figura 

do pai, chefe da família e marido de Emilie. O Livro, assim constitutivo do modo de ser do 

pai e do lugar da palavra sagrada no seio da família, sinaliza, substitutivamente, a condição 

inominada do pai que, por fazer-se representar pelo Livro e através dele nomear-se, carreia 

para si o peso da tradição, exatamente, por ser o guardião da fé muçulmana, em oposição ao 

catolicismo praticado por Emilie.  

Várias são as situações no romance em que o Livro parece dividir personagens e 

vivências, colocando-os em campos opostos: entre Emilie e o marido há um abismo traçado 

pela distinção de credo e profissão de fé, representado por situações espaciais envolvendo o 

próprio espaço da casa em que vive a família e que alternam claridade e escuridão, como se 

essa alternância fosse necessária à percepção do Livro e de seus conteúdos próprios na esfera 

luminosa do sagrado, como na ocasião em que Emilie, tendo escondido do marido o Livro, 

provoca nele reação condizente com sua condição de muçulmano praticante, por vislumbrar 

no Livro a irradiação da luz que estabelece o contraponto com a obscuridade de espaços de 

resistência, conforme explicado pelo filho mais velho, Hakim: “meu pai tinha vedado a casa 

para que o espaço entrevado impedisse todo ser humano de enxergar algo antes do 

reaparecimento do Livro” (HATOUM, 1989, p.49). 

Situação semelhante como representação do sagrado, imantado na tradição, agora se 

dando também no espaço da loja Parisiense e o Livro cedendo lugar às estátuas de santos de 

Emilie escondidas pelo pai. Ainda Hakim: 

 
 

No outro dia o episódio se repetiu, e assim durante uma semana: de manhã, quando 

Emilie ia ao mercado, meu pai apoderava-se dos santos e antes do fim da tarde eu 

os devolvia à minha mãe, que acabou aceitando a brincadeira com humor, mas sem 

deixar de maquinar um revide. Ela esperou com paciência o mês de junho, e na 

manhã do vigésimo dia as portas da Parisiense foram trancadas com ferrolho e 

cadeado. A casa e a loja se tornaram um cárcere sem luz onde meu pai procurava 

encontrar às cegas os quatro anjos da Glorificação e as vinte e oito casas lunares 

onde habitam o alfabeto e o homem na sua plenitude. Embora tivesse trancado a 

casa toda, isolando-a do mundo, ele não fez o escândalo esperado, nem exortou 

ninguém a procurar o objeto extraviado.  Na verdade, só ele e Anastácia estavam 

ilhados, porque eu e Samara tínhamos ido à escola; minha mãe, ao voltar do 

mercado, deparara com as portas trancafiadas e em vão martelava a mãozinha de 

ferro que servia de aldraba. Logo que me viu, boquiaberto e passivo diante da 

fachada cega, me enlaçou com os braços e disse com um sorriso de triunfo:   

- Esses dias de jejum deixam teu pai desmiolado, querido. 

Sem entender a frase, imaginava que alguma coisa estranha ocorria na Parisiense.  

(HATOUM, 1989, p.48) 
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A demarcação da esfera de atuação de Emilie e do marido, dada a perceber na 

oscilação entre o claro e o escuro, luz e trevas, vem reforçar o campo de tensão instaurado 

pelo peso que a tradição parece exercer no espaço da casa, uma vez que o Livro, ainda que 

busque consolidar-se como representação fundadora da tradição libanesa, deve disputar lugar 

com os emblemas religiosos de Emilie. A tradição no romance vê-se, portanto, na 

contingência de firmar-se através da ocupação de espaços que não encontram sustentação na 

fixidez, mas no embate entre linhagens distintas e práticas religiosas em permanente atrito, o 

que, pelos exemplos acima, parece ressaltar a figura do filho mais velho como pouco 

qualificado à manutenção da religião paterna: como filho preferido de Emilie, a leitura que 

Hakim faz da impregnação do Livro no espaço da família não pode deixar de sinalizar o 

espaço da casa como campo de tensões que jamais se resolvem e que dramatizam o embate 

entre a força da tradição na linhagem paterna e as práticas da tradição conforme disseminadas 

por Emilie, em sua condição privilegiada pelo romance como matriarca da família libanesa. É 

através de Hakim, a quem cabe o papel de narrador neste mesmo capítulo, que se surpreende 

o diálogo entre Emilie e Hindié Conceição, confidente e amiga inseparável de sua mãe por 

toda a vida. 

          

 
Meu pai permaneceu no quarto durante o crepúsculo e uma parte da noite; todos 

sentimos que no silêncio do homem que se confinara havia uma revolta calada que 

extravasava a circunspecção. Emilie continuou  absorvida por afazeres diversos, 

embora soubesse que as pessoas ao seu redor se moviam com preocupação, 

pressentindo um transtorno iminente. 

- Aconselhei tua mãe a ir falar com ele, mas ela não é de adular ninguém – disse 

Hindié. – Perguntei o  que tinha contrariado o marido dela. 

- Deve ser uma das proibições do Livro – ironizou Emilie -, mas hoje quem dita o 

que pode e não pode sou eu, não um analfabeto guerreiro que se diz Profeta e 

Iluminado.  (HATOUM, 1989, p.38-39) 

 

 

 O enfrentamento de Emilie ao marido e ao Livro, que o mesmo incorpora como forma 

de ligação indissolúvel à tradição, a situa como figura proeminente na família, por referendar 

no gesto autoritário o próprio enfraquecimento da figura do marido; este, ainda que vinculado 

à condição de pai muçulmano em uma família libanesa, parece ver esmaecer a força que tal 

condição lhe outorgaria em termos de poder inquestionável por esposa e descendentes. Deste 

modo, se o Livro é emblema-chave na configuração da família, vê-se, entretanto, relegado à 

representação de uma autoridade e de um poder que só se legitimam, se considerados a partir 

da própria inscrição do Livro na tradição, origem ou ancestralidade, mas que, no romance, 

parece apontar, inversamente, para a figura de poder que, na composição dessa família, se 

desloca do pai inominado para a mãe e matriarca, Emilie. 
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 No entanto, se Emilie recusa o Livro, sua ligação com a tradição vem expressa através 

da valoração que dá ao idioma árabe, na transmissão e preservação de conteúdos arraigados 

ao tempo vivido pelos ancestrais e que a matriarca não quer ver dissipados, ao contrário, quer 

que os mesmos informem as práticas cotidianas da família. 

 Hakim, sem dúvida, é o escolhido por Emilie para ser iniciado no idioma dos 

antepassados, uma vez que a palavra ungida dos primórdios e das origens passa a ser vista 

como rito obrigatório à preservação da tradição no reduto da casa. Como filho mais velho, 

gozando da preferência da mãe e de suas demonstrações de afeição no mais alto grau, vive a 

experiência da aprendizagem da língua árabe como forma de incursão na esfera do sagrado e 

como novo instrumental linguístico de redescoberta do cotidiano; o ensino do árabe a Hakim 

pela voz/escrita da mãe, como forma substitutiva da lição proveniente do Livro professado 

pelo pai, faz que a tradição seja revivida, contaminando a casa e imiscuindo-se em seus 

espaços. 

 

 
Passei cinco ou seis anos exercitando esse jogo especular entre pronúncia e 

ortografia, distinguindo e peneirando sons, domando o movimento da mão para 

representá-los no papel, como se a ponta do lápis fosse um cinzel sulcando com 

esmero uma lâmina de mármore que aos poucos se povoava de minúsculos seres 

contorcidos e espiralados que aspiravam à forma dos caracóis, das goivas e 

cimitarras, de um seio solitário que a língua ao contato com o dorso dos dentes e 

ajudada por um espasmo fazia jorrar dos  lábios entreabertos um peixe Fenício. 

Desde pequeno convivi com um idioma na escola e nas ruas da cidade, e com um 

outro na Parisiense. E às vezes tinha a impressão de viver vidas distintas. Sabia que 

tinha sido eleito o interlocutor número um entre os filhos de Emilie: por ter vindo 

ao mundo antes que os outros? Por encontrar-me ainda muito próximo às suas 

lembranças, ao seu mundo ancestral onde tudo ou quase tudo girava ao redor de 

Trípoli, das montanhas, dos cedros, das figueiras e parreiras, dos carneiros, Junieh e 

Ebrin?       (HATOUM, 1989, p.51-52) 

 

 

 Parece-me que a sequência inicial dos capítulos do romance possa ser utilizada como 

resposta às indagações de Hakim contidas no exemplo acima. Se, no primeiro capítulo, a 

trajetória de busca do passado está a cargo da narradora, no segundo, conforme já dito, é 

Hakim quem assume o papel de narrador, cabendo a ele estabelecer a aproximação com a 

proto-história da família. Algumas possibilidades de resposta são aqui por mim tentadas: 

talvez por sua condição de filha adotiva, a narradora precise de Hakim, filho legítimo de 

Emilie, para que se faça a ligação do presente com os valores de ancestralidade da família; 

acresce o fato de que Hakim, por deter posição privilegiada como filho mais velho, o que, 

ainda que não seja dado pelo romance como fator de sua natural aproximação ao Livro do 
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pai
7
, o coloca, no entanto, na condição de guardião da tradição, por sua posição de 

primogênito na família libanesa. 

 O ensino do idioma árabe pela mãe, fator de ligação com a tradição, conforme já 

mencionado, contribui também para a redescoberta de objetos e espaços da casa, que parecem 

contaminar-se da aura irradiada pela linguagem dos antepassados. Segundo Hakim: 

       

 
As primeiras lições foram passeios para desvendar os recantos desabitados da 

Parisiense, os quartos e cubículos iluminados parcialmente por clarabóias: o corpo 

morto da arquitetura. Sentia medo ao entrar naqueles lugares, e não entendia por 

que o contato inicial com um idioma inaugurava-se com a visita a espaços 

recônditos. Depois de abrir as portas e acender a luz de cada quarto, ela apontava 

para um objeto e soletrava uma palavra que parecia estalar no fundo de sua 

garganta; as sílabas, de início embaralhadas, logo eram lapidadas para que eu as 

repetisse várias vezes. Nenhum objeto escapava dessa perquirição nominativa que 

incluía mercadorias e objetos pessoais: cadinhos de porcelana, almofadas bordadas 

com arabescos, pequenos recipientes de cristal contendo cânfora e benjoim, 

alcovas, lustres formados de esferas leitosas de vidro, leques da Espanha, tecidos, e 

uma coleção de frascos de perfume que do almíscar ao âmbar formava uma 

caravana de odores que eu aspirava enquanto repetia a palavra correta para nomeá-

los.  (...)   Ela ensinava sem qualquer método, ordem ou sequência. Ao longo dessa 

aprendizagem abalroada eu ia vislumbrando, talvez intuitivamente, o halo do 

“alifebata”, até desvendar  a espinha dorsal do novo idioma: as letras lunares e 

solares, as sutilezas da gramática e da fonética que luziam em cada objeto exposto 

nas vitrinas ou fisgado da penumbra dos quartos.   (HATOUM, 1989, p.51) 

 

 

 Se o idioma árabe parece grandemente responsável por iluminar o cotidiano de Hakim, 

haja vista a propriedade da palavra ensinada pela mãe de nomear e atribuir novos sentidos a 

objetos já desgastados por sentidos correntes mais previsíveis, também vale ressaltar a 

presença de um léxico que remete a rituais libaneses e que é utilizado para detalhar práticas 

alimentares dos antepassados, tradição a ser preservada pela família de Emilie. 

 

 

No centro de um pátio iluminado pelo sol equatorial, homens e mulheres repetiam o 

hábito gastronômico milenar de comer com as mãos o fígado cru de carneiro. Não 

era a um ritual bárbaro ou ao sacrifício de um animal que eu assistia do quarto dos 

pais, mas sim a uma novidade assombrosa, a uma festa exótica que tanto 

contrastava com o ritmo habitual da casa. 

                                                 
7
 Em relação a Hakim, alguns pontos devem ser aqui ressaltados. Conforme destaquei, é ele o personagem 

qualificado para assumir o relato no segundo capítulo, como foma de auxiliar a narradora a desvendar a história 

da família, por sua condição de primogênito e guardião da tradição. No entanto, se é ele quem absorve as tensões 

da casa no mais alto grau, preso às suas leis e aos afetos de Emilie, é ele também quem, contraditoriamente, ao 

invés de optar por sua permanência na casa, decide-se pela partida e pelo afastamento definitivo da mesma, só 

retornando por ocasião da morte da matriarca. Em termos narrativos, essa relação de presença/afastamento 

também pode ser demarcada, uma vez que, além do segundo capítulo, já referido, faz Hakim outra aparição no 

quinto capítulo, dividindo a narração com o fotógrafo Dorner. A narrativa vai sendo tecida também por outras 

vozes que passam a dialogar textualmente com a narradora principal ao longo do romance, em sua tentativa de 

desvendar o passado. 
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Havia extravagância e prazer nos gestos para saciar a bulimia. Na entrega 

deliberada às carnes do animal, contrariando a assepsia do dia-a-dia, as mãos 

levavam à boca um pedaço de fígado fresco, e o pão circulava de mão em mão, 

despedaçado por dedos lambuzados de azeite e zátar. Havia quem cantasse a última 

canção na moda no Cairo, quem recitasse um poema místico ou uma fábula de 

Attar, ou evocasse o Canto da Rosa, do Cravo, da Anêmona e concluía, ao citar o 

canto do Jasmim, que o desespero é um erro. Elogiavam-se os temperos, os doces 

de semolina com nozes e mel, e a compota de pétalas de rosa, que todos aspiravam 

demoradamente antes de provar. (HATOUM, 1989, p.58)  

 

 

 Esse ritual de “extravagância e prazer”, trazido do Oriente para ser reatualizado 

periodicamente pela família de imigrantes como garantia de manutenção da tradição, não tem 

como evitar, entretanto, a incorporação de um outro léxico, este, expressão linguística da 

própria cidade de Manaus, que também passa a partilhar com o idioma árabe sua feição de 

origem, haja vista o romance tratar de um Oriente que se constrói simbolicamente a partir da 

chegada da família de libaneses ao porto de Manaus
8
. Deste modo, o “hábito gastronômico 

milenar”, acima referido, absorve produtos alimentares de outras origens e/ou originários da 

terra manauara, para o que conta Emilie com a empregada Anastácia Socorro. 

 
 

Emilie ajudava Anastácia Socorro a trazer os pães de massa folheada, dobrados 

como se fossem lenços de seda, e uma cesta com figos da Índia, genipapos, biribás, 

abacaxis e melancias; e numa cumbuca de barro cozido, entre papoulas colhidas do 

jardim, havia cachos de pitomba, réstias de maracujá do mato e outras frutas 

azedíssimas, que em contato com a língua provocavam calafrios no corpo e 

crispações no rosto. Mas o rosto de Anastácia Socorro se crispava por outra razão: 

depois de arrumar a mesa, ela se refugiava numa das alfurjas da casa, para não 

presenciar a cena da comilança.  (HATOUM, 1989, p.57-58) 

 

 

 Parece-me que esse Oriente que aporta em Manaus liga-se duplamente à tradição: de 

um lado, o Livro e o idioma árabe, bem como as práticas e os rituais libaneses; de outro, a 

absorção do primitivismo, do sensorial e das origens indígenas como marca também de 

anterioridade e/ou ancestralidade, primitivismo esse que não pode ser tomado, no entanto, 

                                                 
8
 Sobre a contaminação entre culturas, cf. Silvio Renato Jorge, no ensaio “Em meio ao diverso e ao plural: 

Saudades de Nova York e Relato de um Certo Oriente”, sobre romances de Pedro Paixão e Milton Hatoum, 

respectivamente, em que toma como base a questão da fronteira, vista, segundo o autor, “não mais a partir 

daquilo que seu sentido pode indicar de separação, mas também no que ele pode informar como elemento de 

interação, de diálogo” (JORGE, 2004, p.163). Em relação ao romance de Hatoum, que me interessa mais 

diretamente neste trabalho, cabe ressaltar a articulação feita por Silvio Renato Jorge entre fronteira e memória, 

considerada aqui a relação entre o Oriente e Manaus: “A viagem da memória, contudo, aponta também para a 

experiência concreta daqueles que, emigrantes ou seus descendentes, vivenciam em Manaus um espaço de 

fronteira em que, para além do confronto entre a cidade e a floresta, percebemos a confluência de diversas 

línguas e de práticas que colocam em diálogo culturas distintas. São inúmeros os exemplos que dão conta desses 

diálogos: a religiosidade cristã de Emilie a conviver com a do marido muçulmano; a frequência, em sua casa, de 

vizinhos das mais diversas nacionalidades; a mistura de aromas e sabores que detectamos no universo narrado: 

ao lado do odor de fumo produzido pelo narguilé e do aroma de hortelã, temos a referência ao cheiro do jasmim 

e das frutas tropicais” (JORGE, 2004, p.170)  
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como representação de exotismo
9
 em Hatoum. A Manaus que integra o romance é a das 

sementes, ervas, frutas, “especiarias” manauaras que adquirem propriedades também 

reveladoras do sagrado e das tradições indígenas. No quinto capítulo, em que Hakim, 

dirigindo-se à narradora, detém a segunda parte do relato, a aproximação com as tradições 

libanesas integra, agora, elementos oriundos do solo e dos rios de Manaus, em que a figura de 

Lobato Naturidade, tio da lavadeira Anastácia Socorro, é responsável por aproximar o 

cotidiano libanês da terapêutica indígena.  

 

 
Quando Esmeralda levou o índio à presença do marido, o dr.Rayol, referindo-se à 

Emilie, sentenciou aos seus pacientes:  “Só uma nômade imigrante pode se fiar nas 

charlatanices de um curandeiro.  Se a crença for difundida, daqui a pouco vão 

acreditar que um chá de pau-d’arco é capaz de curar o câncer”. A doença  citada 

tinha um alvo certo, pois  a mulher de Shalom Benemou, vizinha e amiga da 

família, quis recorrer a Lobato, mas o homem conhecia suas limitações.  No que 

toca à doença de Américo, pudemos assistir a uma dessas curas que só são narradas 

nos textos sagrados. (HATOUM, 1989, p.94-95) 

 

 

 A relação entre Emilie e Lobato, como constatação da recriação simbólica de um Oriente 

em Manaus, conforme já dito, reitera ser a tradição vivenciada pela família um amálgama entre 

religiosidade e crendices, o árabe e o nhengatu, cuja síntese pode ser dada pela “miscelânea 

culinária de pratos orientais e amazônicos” (HATOUM, 1989, p.99). A tradição advinda do Livro 

do pai vê-se, inevitavelmente, cerceada por essa forma de tradição que caminha com Emilie e as 

empregadas por cozinha e quintais, untando as vivências da grande família libanesa. A casa abriga 

sons, cheiros e paladares que se misturam e se transformam nas ceias de prodigalidade em que 

convivem amêndoas, tâmaras, cupuaçus e graviolas. 

 A convivência entre Oriente e Manaus, representada pela mesa farta, com sabores de 

variadas procedências, não impede, entretanto, que as diferenças sociais resistam à solução 

com base na neutralização dos conflitos: o tratamento dado às empregadas expressa as 

contradições da família, pautada esta, por um lado, pelo estabelecimento da separação rígida 

                                                 
9
 Sobre essa questão, ver Leyla Perrone-Moisés, cuja contestação do exotismo no segundo romance do autor, 

Dois irmãos, me parece poder ser também atribuída a Relato de um certo Oriente: “As personagens do romance 

estão todas, de uma forma ou outra, presas a esse fascínio. O “habitat” em que todos se movem, em gozo e 

sofrimento, é esse lugar de calor e chuva, de águas caudalosas, de frutas, pássaros e peixes nativos, cunhantãs e 

curumins. Esse é o universo do romancista Milton Hatoum, que não pode ser rotulado de exótico porque só o é 

para um olhar de fora, e não para quem, sendo parte dele, o vê sem idealização, com melancólica lucidez.” 

(PERRONE-MOISÉS, L. A cidade flutuante. In: Jornal de resenhas. Folha de S.Paulo, agosto/2000). O artigo 

consta também da publicação Arquitetura da memória: ensaios sobre os romances Dois irmãos, Relato de um 

certo Oriente e Cinzas do Norte, de Milton Hatoum. Maria da Luz Pinheiro de Cristo, organizadora. Manaus: 

Editora da Universidade Federal Amazonas/UNINORTE. 2007. p.284 -289. 
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entre as classes sociais e, por outro, pela inevitabilidade da relação cotidiana com as criadas, 

para que essa trajetória da tradição, na linha de Emilie, realmente se possa firmar e 

disseminar-se pela casa. 

            A tradição, no romance de Hatoum, atravessada pelo diálogo tenso e aglutinador entre 

culturas distintas, o Oriente e Manaus, me dá base para pensar a relação entre essas duas 

culturas como transculturação, na esteira de Angel Rama
10

. Minha consideração desse contato 

entre culturas no Relato, no entanto, não tem como propósito acompanhar as etapas da 

transculturação narrativa, conforme desenvolvidas por Rama
11

; interessa-me tão somente aí 

aventar uma possível aproximação à plasticidade cultural
12

, por ele valorizada, tendo em vista 

sua intenção de revitalizar o conceito de Ortiz. Ou seja: com a expressão plasticidade cultural, 

quer Rama minimizar o sentido de acomodação da cultura primitiva diante da externa, como 

ressalta em sua leitura de Ortiz, passando a expressão a designar, inversamente, seletividade e 

invenção, uma vez que Rama busca priorizar a capacidade da cultura, por força da sua própria 

criatividade, de construir mecanismos para articular, nesse processo, perdas inevitáveis e 

possibilidades de reinvenção de si mesma. 

            Creio ser possível, portanto, pensar as relações entre o Oriente e Manaus dentro dessa 

ideia de plasticidade. No Relato, as perdas revelam-se inerentes ao processo cultural, uma vez 

que a relação entre a família libanesa e os subalternos manauaras, ainda que pautada pela 

convivência, conforme já dito, não tem como resolver impasses determinados por conflitos 

entre as próprias classes sociais que os mesmos representam. Emilie e as empregadas, no 

entanto, ainda que em polos opostos, resolvem o antagonismo através de uma cumplicidade 

                                                 
10

 Rama parte do termo transculturação, conforme formulado por Fernando Ortiz, em Contrapunteo cubano del 

azúcar y del tabaco, em substituição ao termo aculturação, redirecionando-o, entretanto, ao enfoque literário, ou 

seja, como transculturação narrativa. Transcrevo, a seguir, o trecho em que Rama, em seu Transculturación 

narrativa em América Latina, cita Ortiz: “Entendemos que o vocábulo transculturação expressa melhor as 

diferentes fases do processo transitivo de uma cultura a outra, uma vez que este não consiste somente em 

adquirir uma cultura, que é na verdade o que indica a palavra anglo-americana aculturação, mas que o processo 

implica necessariamente também a perda ou desprendimento de uma cultura precedente, o que poderia ser dito 

como uma parcial desculturação, e, além disso, significa a consecução de novos fenômenos culturais que 

poderiam denominar-se neoculturação” (RAMA, 2004, p.32; trad.nossa). É com base nesse processo de contato 

entre culturas, proposto por Ortiz para refletir sobre a cultura cubana, que Rama vai desenvolver seu estudo 

sobre as manifestações dessas relações na narrativa literária na América Latina. 

 
11

 A transculturação narrativa, segundo Rama, seria verificada no plano da língua, no da estruturação literária e 

no da cosmovisão, sendo tomada como base para análise a obra de José Maria Arguedas, Juan Rulfo, Guimarães 

Rosa e Gabriel Garcia Márquez. 

 
12

 cf. Rama: “e a “plasticidade cultural” que procura incorporar as novidades, não apenas como objetos 

absorvidos por um complexo cultural, mas sobretudo como fermentos animadores da estrutura cultural 

tradicional, capaz assim de respostas inventivas, recorrendo a seus componentes próprios”. (RAMA, 2004, p.30-

31. trad.nossa) 
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inventiva do cotidiano. Deste modo, se explica, então, a seletividade que ambas as culturas 

operam, ao fazerem um recorte de seus espaços de origem pelas marcas da tradição, esta, 

reinventada por um léxico amalgamado entre sabores do Oriente e de Manaus. 

            Nessa linha da plasticidade, pois, surpreendo no romance de Hatoum indícios de 

revitalização de dimensões recônditas de ambas as culturas que, longe de significarem mera 

acomodação diante da situação conflituosa inerente ao processo cultural, podem talvez ser 

percebidas como força inventiva de preservação das dimensões mais peculiares e próprias dos 

valores culturais imantados, tanto por parte do Oriente quanto por parte de Manaus. A 

aglutinação operada pela mesa farta, com seus sabores orientais e indígenas, ainda que sem 

neutralizar os conflitos, talvez possa assinalar o procedimento criativo voltado à 

potencialização das tradições, empreendido por tais culturas como forma de transculturação. 

 Oriente e Manaus, por essa convivência ao mesmo tempo conflituosa e aglutinadora, 

lidam com a tradição de modo a integrar temporalidades, em que a proto-história da família, 

marca de ancestralidade, perde seu caráter de imobilismo como historiografia de um tempo 

passado e passa a entrar em uma relação dinâmica com a temporalidade que abriga o presente 

e as vivências da família de imigrantes. Se a proto-história da família está dada pela 

anterioridade representada pelo Oriente, não se pode ignorar que é em Manaus que o presente 

e a tradição, inevitavelmente, se contaminam e se reescrevem através da narradora.  

Já em Lobo Antunes, a tradição, diferentemente da que foi mostrada em Milton 

Hatoum, é calcada no social e no político, haja vista a premência dada por Maria Clara à 

investigação do passado e das origens da família como possibilidade de compreensão do 

presente. Várias são as situações referidas pelo romance, de modo recorrente, propiciando a 

configuração da história da família com base também nos conflitos entre classes sociais, 

fazendo do espaço da casa o lugar propício aos atritos e à constatação das desigualdades como 

forma de desvendamento do painel social em que a família tem origem.  

 Logo nos primeiros capítulos já se configura esse painel social da família, delineando-

se aí marcas de abastança que se alternam com referências a uma situação de possível 

decadência. No entanto, se tais sinais já são pressentidos como fator de instabilidade 

econômica, paira uma aderência da família a princípios que denunciam seu caráter de altivez, 

por procurar manter-se dentro dos valores de uma camada social privilegiada. Talvez a 

indagação da narradora – “porque motivo a miséria tem um cheiro e a riqueza não” 

(ANTUNES, 2000, p.63) - possa ser tomada como mote da perquirição ao passado mais 

remoto que abriga a história da família. 
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 O episódio que envolve o filho do chofer, mostrando-o em situação social oposta à de 

Maria Clara e de sua irmã, Ana, é elucidativa da resistência imposta pela família ao 

relacionamento com subalternos: 
 
 

 (...) o filho do chofer radiante com aquele lixo a alinhar os soldados, meias que 

tinham sido minhas, sandálias de Ana, o chofer nem enxotava os besoiros se lhe 

poisavam na pele, a gratidão meu Deus, o teatro dos pobres 

-  Bem hajam meninas 

A mulher dele a retirar dois copos de uma cortininha e a esfregá-los na saia, cascas 

de limão para um refresco,  uma lata torcida, aposto que roubada no contentor dos 

sobejos, a servir de açucareiro, a minha mãe ao lado da  

mulher 

-  Não toquem em nada que as criadas ofereçam       (ANTUNES, 2000, p.62-63) 

 

 

 Ao longo da narrativa, parece que a referência à camada social representada pelas 

criadas vai estabelecendo ligações com a proto-história da família, haja vista os episódios 

estarem aludindo a fatos que tiveram ocorrência em um passado mais remoto e que não foram 

vivenciados pela narradora, mas por seus antepassados. O exemplo a seguir focaliza Amélia, 

mãe de Maria Clara, reportando-se a situações em que o social se mescla ao político, 

alargando retroativamente o contexto ou a conjuntura: 

 

 
(...)  e me aproximo do escritório a procurar ouvir, os guardas do meu marido 

os motoristas, os carregadores, os operários 

a baterem a sola no chão como se enxotassem um bicho 

- Vá-se embora senhora 

donos da gente como sempre que os pobres 

quando foi da revolução ocuparam-nos as casas 

- Vá-se embora senhora 

dois ou três rafeiros a ladrarem-me 

dois ou três rafeiros a enxotarem-na 

autoritários, zangados, peúgas de risquinhas e gravatas que não ligam com as 

camisas como as do meu marido, o cheiro idêntico, feições também construídas 

sem cuidado, imperfeitas, grosseiras 

escravos, escravos 

retiradas do mesmo molde que a governanta, a cozinheira, o chofer, que as minhas 

filhas se as observo melhor, sobretudo na Ana Maria um parentesco com o senhor 

general, o orgulho, o desprezo e por baixo do orgulho e do desprezo a admiração 

servil, a Adelaide a vender ninharias que colecionou sei lá onde para comprar mais  

raposas, mais jóias de vidro, mais broches desdentados.  

(ANTUNES, 2000, p.237-238) 

  

 

 Algumas situações merecem destaque, tendo em vista esse percurso retroativo: na 

esfera do social, a referência a estratos inferiores com base em estereótipos (“escravos, 

escravos”), definidos por marcas exteriores (“o cheiro”, “feições imperfeitas, grosseiras”) e a 

atitude subalterna da empregada Adelaide (“a admiração servil”) de auxílio à recuperação das 

finanças da família, em que “raposas”, “jóias de vidro”, “broches desdentados”, sinalizam 
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claramente a precariedade econômica também ligada às dívidas de jogo da avó de Maria 

Clara, Margarida; na esfera do político, a referência à revolução e à destituição de poder 

imputada à classe dominante (“ocuparam-nos as casas”, “Vá-se embora senhora”), tendo 

ainda relevância a figura do “senhor general”, como síntese emblemática da representação do 

passado remoto da família. 

 O senhor general, inominado ao longo do romance, mas apresentado por gesto e 

postura como marcação cênica em meio à galeria mais ampla de personagens que remetem ao 

passado colonial, talvez indique a intenção do romance de aludir à representação do elenco de 

atores da cena política do país, haja vista a menção a demais membros pertencentes às várias 

esferas de poder, aqui a destacar a figura do presidente Krüger, amigo do general, bisavô, e 

figura também recorrente na narrativa de Maria Clara. A cena política, no entanto, se de certo 

modo parece remeter a uma suposta factualidade vivenciada por antepassados da narradora, 

não se vê aqui explicitada como tal, necessitando mesmo de maior clarificação do contexto. 

Este cenário, representado ficcionalmente no romance, parece, pois, concorrer para o 

deslocamento de tais personagens no que se refere ao estatuto histórico que detinham no 

panorama colonial, processo este operado pelo romance de Antunes e que talvez possa ser 

aproximado aos “deslocamentos metafóricos da autobiografia”, referidos por Helder Macedo 

(MACEDO, 2007, p.215) a respeito de romance de Jorge de Sena. Ou seja, ainda que tais 

personagens em Antunes sejam expressão do passado colonial português, trazendo ao 

romance a “memória” do país, a cena do passado, deslizando do factual ao fictício, vem 

ressaltar sua apropriação pelo romance de Antunes como forma de demarcação do contexto 

histórico no qual a matéria ficcional propriamente dita se situa, esta, constituída como história 

individual da memória do passado. 

          Deste modo, a linha mestra do romance é dada pelo próprio diário de Maria Clara, que 

se escreve como história individual pela narradora, em sua escrita fraturada, expressão do 

desapossamento de si, do pai, da família e da memória do passado. Talvez se possa, aqui, 

relacionar esse percurso do diário da narradora a uma das “diversas modalidades da 

transformação da história e da tradição em mise en scène da memória, marcada sempre pelo 

peso sufocante das catástrofes” (SELIGMANN-SILVA, 2006, p. 208), o que, no caso do 

romance de Antunes, certamente não pode ser dissociado do peso que tem o colonialismo para 

a história individual da narradora, no que se refere à elucidação da memória do passado.     

            Esse investimento ficcional do passado e de seus atores não impede, entretanto, que os 

mesmos se façam representar pelo romance em um painel mais amplo de forças políticas e 

sociais, o que pode ser depreendido de algumas passagens destacadas a seguir. 
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 Na passagem em que a criada Adelaide confunde Maria Clara com a avó, o passado é 

desencadeado como vivência retroativa sob o efeito da imaginação: 

 

-  Vá buscar as suas pérolas menina antes que o senhor duque chegue julgando-se 

em Moçambique, no palácio do governo com o senhor general  e o presidente 

Krüger  a quem a minha avó beijava a mão na varanda de colunas, empregados 

indianos com cálices de Porto, em cada mês um macito diferente no interior da 

roupa, as notas que se lhe desprendiam do punho espalhadas no chão 

-   Vá buscar as suas pérolas menina  

alarmando-se que não esteja bonita a fim de receber os ingleses   

(ANTUNES, 2000, p.33)  

 

 

 No exemplo que se segue, o nome do pai de Maria Clara, Luís Filipe, é transposto ao 

contexto político mais remoto do país e integrado ficcionalmente a esse passado: 

 
 

 (...) o baú de Macau que não inspeccionara ainda repleto de pagelas da monarquia, 

a rainha, o rei, os príncipes, os homens que os mataram e a caligrafia do velho 

desbotada, peremptória 

Canalhas 

o rei desmaiado no assento, o nome do herdeiro idêntico ao do meu pai 

Luís Filipe 

E do outro lado da gravura o velho 

Luís Filipe Luís Filipe Luís Filipe     (...)                         

-  Conta-me do meu pai Adelaide 

o velho 

Luís Filipe Luís Filipe Luís Filipe 

sob o retrato do herdeiro, o herdeiro e o rei nos caixões e o velho a colar-lhes fitas 

de tecido preto, usava casacos e chapéus como os empregados do senhor general 

em Moçambique que se percebiam 

obedientes   (ANTUNES, 2000, p.54-55) 

 

 

 Agora, a figura do pai flagrada em um cotidiano inevitavelmente imerso no passado 

remoto da família e considerada aí sua ligação, de um lado, à esfera política e, de outro, ao 

contexto social da diferença de classes: o discurso de Maria Clara, ao contrapor pai e mãe 

pelo critério do sangue, parece incorporar os próprios conteúdos ideológicos representados 

pelo senhor general e pelo duque inglês, conteúdos esses infiltrados na família e que a própria 

Maria Clara reproduz criticamente em seu discurso: 

  
 

 (...) a  Adelaide a servir à minha avó os melhores pedaços de frango e a couve-flor 

mais branca, a minha mãe no canto oposto da mesa 

As meninas primeiro 

à beira das lágrimas, segurando-as com a ponta do guardanapo sem olhar o meu pai 

de queixo na gravata, a torcer a aliança no dedo reprovado pelo senhor general, 

pelos periquitos de colete, pelas taças e bules e salvas no aparador, um negociante 

de armas, quase um cigano, um descarado a receber sem vergonha árabes e pretos 

cá em casa, a sentá-los onde o duque inglês se sentou, a mostrar-lhes o nosso 



43 

 

caramanchão, as nossas rosas, a conduzi-los à avenida em atenções de lacaio, como 

é que a Amélia, como é que alguém do nosso sangue 

expliquem-me 

casou com ele, a Ana, sei lá por que milagre, idêntica a nós, a outra infelizmente 

nunca me lembra o nome 

da mesma raça que o pai  (...)           (ANTUNES, 2000, p.80-81) 

 

 Já a referência a árabes e pretos, além de aludir a questões sociais, parece indicar a 

ligação do pai a situações ainda caudatárias não só das incursões do país em África, como 

também de contextos mais próximos que revelam o estrato social ainda afetado pelo processo 

da revolução. Não se pode ignorar que a atividade do pai como negociante de armas parece 

ser um dos pontos que atestam sua vulnerabilidade ao escuso e ao indecifrável para a 

narradora. 

 Por este motivo, “as camionetas do Murtal” passam a ser elementos recorrentes na 

narrativa de Maria Clara, como tentativa de decifração das atividades do pai. Seja sob forma 

de indagação: “o que é que as camionetas traziam e levavam do armazém do Murtal? do 

armazém do Murtal, para que tantos homens, tanta conspiração, tantas traineiras à espera?”    

(ANTUNES, 2000, p.150). Ou através de interrogação indireta: 

 

 

(...)  hei-de saber antes de ti o que as camionetas transportavam do armazém do 

Murtal, não na vila, numa quinta a seguir à vila com uma cerca de arame, no que há 

muitos anos fora uma quinta e era uma balsa agora com armazéns que cuidávamos 

vazios entre amendoeiras mirradas e nisto um assobio, homens que surgiam de 

carcaças de arados, um mulato de caçadeira a pular para nós, explica-me o que 

transportavam as camionetas daquele nada de gatos bravos e perdizes  (...)    

(ANTUNES, 2000, p.168) 

 

 

 Seja a mistura de situações aludidas pela narradora, em que a ressalva de não se tratar 

de invenção sua não é garantia nem de comprovação nem de descrédito dos fatos, mas parece 

corroborar tanto a névoa de mistério que cerca as camionetas do Murtal e que impede que sua 

trajetória ou função seja esclarecida quanto, inversamente, a retenção dos fatos por Maria 

Clara poder ser traduzida pelo viés da invenção ou reinvenção dos mesmos: 

 

 

(...) nesse instante, julgo que nesse instante e por uma vez não invento, aconteceu 

assim, as camionetas vindas de Beja e do Murtal a aproximarem-se do bairro 

cercando-nos a casa, pretos 

ou árabes? 

descalços, de metralhadora, ultrapassando o muro, escondendo-se no caramanchão, na 

capoeira, no pombal, suponho que a minha mãe e a Ana acordadas pelo vento que 

antecede a chuva, esse hálito malva que vai chegando do mar, a Ana a levantar-se 

numa marcha infantil, tão nova sem pintura, tão de olhos fechados para ajustar a 

cortina  (...)              (ANTUNES, 2000, p.282-283) 
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 O romance de Lobo Antunes, sem dúvida, ao fazer a narradora acionar a imaginação, 

parece problematizar a suposta factualidade apontada como marca da história da família, 

determinada pelo passado colonialista em África e que é responsável pelos acontecimentos 

sociais e políticos aludidos. Tais fatos, assim relativizados, transformam-se em referências de 

uma tradição que introjeta feitos e personagens da empresa colonialista do país na cena 

familiar; no entanto, se essa história remota da família – “proto-história”, conforme 

denominação utilizada na análise – não se sustenta como factualidade, parece compensar a 

imprecisão de dados exatamente por ingressar no cotidiano da família como legado da 

imaginação da narradora, em sua escrita da memória como invenção. 

         Em entrevista concedida pelo autor, tendo como tema a guerra colonial, “acontecimento 

que mais marcas deixou nos portugueses”, conforme dito pela editora na apresentação do 

texto, assim Antunes se pronuncia sobre a relação entre memória e imaginação: “Porém, onde 

termina a memória e começa a imaginação? A nossa capacidade de imaginar coincide com as 

nossas memórias. Sem memória não há fantasia. Quem perde a memória também não é capaz 

de criar fantasia. A fantasia é a forma de expressarmos a vida e as experiências”. 

(ARNAULT, 2008, p.276). Deste modo, a cena familiar que Maria Clara tenta resgatar pela 

memória, ligada à cena política do país e à dos antepassados nela envolvidos, talvez deva ser 

pensada como forma encontrada pelo romance de Antunes para representar ficcionalmente o 

passado. A memória, atrelada à imaginação, vê suas lacunas serem preenchidas pela invenção, 

capaz de redimensionar a história e o passado.  E, se ao colonialismo não se pode deixar de 

referir, por um lado, pelo “peso da história” que o mesmo representa, por outro, “esse 

“excesso de história” resulta em uma poética do murmúrio (...), avessa a qualquer 

monumentalidade”. (SELIGMANN-SILVA, M. 2006, p.220). Ora, o romance, extraindo da 

cena colonial seu caráter monumental, faz que a mesma integre a narrativa como simples eco 

do passado, “murmúrio” a pontuar a narrativa da memória da narradora. À história da família, 

inserida no passado do país, o romance destina um lugar meramente contextual, o que não 

deve ser tomado como impedimento para que a história individual da narradora se produza em 

meio às suas invenções, tendo em vista o resgate do passado ser percorrido ficcionalmente   

pela narradora de Antunes.               

            Aqui, certamente, cabe retomar o confronto já apontado entre os dois romances, tendo 

em vista refletir melhor sobre o papel desse passado remoto no percurso da memória por parte 

de cada narradora. 

 Se em Hatoum, como foi mostrado anteriormente, a tradição que informava a “proto-

história” da família se fazia representar pelas práticas religiosas e culturais como forma de 
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ligação à ancestralidade, em Antunes, essa ligação se define como prática social e política, a 

esfera da tradição ultrapassando os limites da família e confundindo-se com os do próprio país 

e os de sua expansão ultramar, conforme exemplos já destacados do texto. No entanto, não se 

pode minimizar o valor que a tradição tem a representar nessa proto-história da família nos 

dois romances: como “anterioridade” a ser recuperada pelas narradoras, parece comprometer 

a empresa da memória, uma vez que esta pressupõe uma vivência efetiva dos acontecimentos 

do passado, ao mesmo tempo confirmando, no entanto, a relação de reciprocidade entre o que 

denomino  “proto-história” e a memória das narradoras. 

 A relação entre história e memória encontra em Pierre Nora a seguinte formulação:   

 
 

Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos consciência que tudo opõe 

uma à outra. A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse 

sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os 

usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. 

A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe 

mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente, a 

história, uma representação do passado.       (NORA, 1993, p.9) 

 

 

 Sem dúvida, memória e história ocupam espaços distintos, como também são distintas 

suas formas de captação do passado. Em relação aos romances de Hatoum e de Antunes, no 

entanto, parece que essa oposição apontada por Nora entre memória e história tende a 

relativizar-se, passando a cumprir um percurso deslizante, talvez sendo possível prever uma 

contaminação da memória pela história e um posterior apagamento desta para que o projeto 

de conhecimento do passado como forma de elucidação do presente seja cumprido ou pelo 

menos tentado pelas narradoras como memória.  

 O próprio Nora, ao apontar o fim da história-memória como explicação para a 

necessidade dos lugares da memória, de certo modo define a história como uma contingência, 

uma vez que a “necessidade de memória é uma necessidade de história” (NORA, 1993, p.14). 

Isto porque, se ainda vivêssemos em “sociedades-memória”, definidas “como todas aquelas 

que asseguravam a conservação e a transmissão dos valores, igreja ou escola, família ou 

Estado” (NORA, 1993, p.8), não assistiríamos à criação do “tempo dos lugares”, que é “esse 

momento preciso onde desaparece um imenso capital que nós vivíamos na intimidade de uma 

memória, para só viver sob o olhar de uma história reconstituída”. (NORA, 1993, p.12) 

 Deste modo, o que procuro analisar como “proto-história” das famílias parece tender a 

definir-se como superação da relação opositiva entre história e memória, resultando numa 

contaminação entre as mesmas. 
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 O espaço deslizante a que me referi talvez possa confirmar-se: a empresa da memória, 

por regredir a um campo informado pela “proto-história” da família, vê-se na contingência de 

deixar-se contaminar pelas etapas próprias à história: as narradoras dos romances, por não 

terem a vivência dos fatos constitutivos do passado da família, impedidas, portanto, da 

experiência própria aos membros das sociedades-memória, reportam-se a esse material 

documental já formalizado pelos instrumentais de uma pretensa historiografia, acionado pelas 

mesmas como compensação às vivências de uma memória que as antecedeu, memória dos 

antepassados, portanto. No entanto, a contaminação da memória pela história, nos dois 

romances, parece por fim inverter-se, uma vez que a “proto-história”, tomada como 

anterioridade e tradição, é realocada ao presente das narradoras e dos demais personagens, 

figurando como história familiar que passa a ter sua escrita refeita pela instância narrativa 

desencadeada pela memória de ambas as narradoras. 

 O pensamento de Nietzsche sobre a história, ao refletir sobre sua utilidade e sua 

desvantagem para a vida, procura relativizar e avaliar criticamente o peso excessivo 

concedido à mesma; se a história justifica-se como necessidade que todo homem tem de 

conhecimento do passado, não deve, entretanto, servir de impedimento à justa vocação do 

homem para a ação e para a vida. Cada uma das três espécies de história apresentadas pelo 

filósofo – monumental, antiquária e crítica – dá bem a medida do maior ou menor grau de 

desconfiança de Nietzsche do papel atribuído à história, em detrimento da vida e da liberdade. 

 A história monumental não parece explicar a história familiar nem em Hatoum nem 

em Antunes, já que em ambos não se dá a representação da grandiosidade do passado nem a 

opção por sua eternização. A história a ser considerada como manifestação de uma tradição 

anterior às narradoras e que integra a “proto-história” das famílias não é dada como 

imobilizada em um tempo remoto nem tampouco como passível de consideração de sua 

monumentalidade, cuja grandiosidade e apogeu devam ser reverenciados. 

 Talvez a história antiquária possa, ainda que indiretamente, explicar a história familiar 

nos romances, no entanto, ressalvadas as divergências entre os autores. Sem dúvida, a história 

das famílias é dada às narradoras como lugar remoto do passado a ser preservado para a 

leitura do presente: seja a tradição religiosa e cultural como em Hatoum, seja a tradição que 

remonta ao cenário social e político como em Antunes; no entanto, tal preservação não 

pressupõe a veneração que define a história como antiquária, segundo Nietzsche.  

 Ambos os romances, sem dúvida, afastam-se do conteúdo de veneração, uma vez que 

mostram ser problemática a própria recuperação do passado, haja vista o projeto de memória 

das narradoras seguir um percurso de idas e vindas, de lacunas e resgates nem sempre 
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esclarecedores do passado da família. Deste modo, a veneração, se em Hatoum não cabe 

como eixo de leitura da narradora, filha adotiva numa família de imigrantes libaneses, 

tentando situar-se frente a esse passado
13

, em Antunes tende a ser ainda mais esquiva, tal a 

completa incompatibilidade entre o tom solene que o passado a ser venerado imprimiria à 

narrativa e o tom mais distanciado e crítico da narrativa de Maria Clara, abrindo-se à 

imaginação e à superação da realidade pela ficção. 

 Logo no primeiro capítulo, em carta endereçada ao irmão biológico, a narradora do 

romance de Hatoum, ao ser recebida de volta na casa da infância pela filha de Anastácia e 

também afilhada de Emilie, já afasta do passado a ser preservado – trata-se de investigar a 

história da família – qualquer sentido de veneração ou de imobilidade. 

 
 

Na fala da mulher que permanecera diante de mim, havia uma parte da vida 

passada, um inferno de lembranças, um mundo paralisado à espera de movimento. 

Sim, com certeza Emilie já lhe havia contado algo a nosso respeito. A mulher sabia 

que éramos irmãos e que Emilie nos havia adotado. Talvez já soubesse da 

existência dos quatro filhos de Emilie: Hakim e Samara Délia, que passaram a ser 

nossos tios, e os outros dois, inomináveis, filhos ferozes de Emilie, que tinham o 

demônio tatuado no corpo e uma língua de fogo.  (HATOUM, 1989, p.11)  

 

 

 Do romance de Antunes, destaco o trecho final do capítulo quinto. 

 
 

duas voltas na chave, não uma, eu bem estava certa que duas voltas de chave  

e então nós parados, a moradia parada, os freixos trazendo consigo os bolbos 

japoneses, o silêncio e um resto de tarde, e no centro do silêncio, no centro da tarde, 

no centro da moradia, no centro do murmúrio dos freixos, etéreo, calado, dos 

bolbos japoneses, etéreos, calados, da Ana que se sobrepunha aos freixos, etérea, 

calada, o balanceiro impreciso, para cá e para lá, de um cavalo de pau.        

(ANTUNES, 2000, p.87)   

 

 

 A julgar pelos exemplos, a representação do passado nos romances não permanece 

estática, conforme exigiria o sentido maior de veneração; pelo contrário, ainda que esse 

passado se dê a representar inicialmente pelo imobilismo, como “proto-história” a ser 

preservada pelas narradoras para a elucidação do presente, a aparente fixidez faz desencadear 

a mudança, que poderia ser aproximada ao sentido de ação, conforme formulação de 

Nietzsche sobre o excessivo peso dado à história em detrimento da vida, e que aqui nos 

                                                 
13

 Naturalmente que, quando menciono a tentativa da narradora de situar-se em relação ao passado, considero 

sua dupla busca: tanto a de avaliar seu lugar de filha adotiva na família libanesa, quanto a de reconstruir a si 

própria, haja vista estar a mesma retornando de uma clínica de repouso e/ou psiquiátrica. Tais pontos serão 

retomados e desenvolvidos no segundo capítulo deste trabalho.  
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romances poderia ser pensado como embutido no procedimento narrativo de redefinição do 

passado por parte das narradoras. Próximas de uma história antiquária, tais narradoras partem, 

sem dúvida, da preservação do passado, mas neste não se fixam, pelo fato de seu projeto de 

reconstituição do mesmo pressupor o movimento ou a ação em direção ao presente, projeto no 

qual está implícito um ajuste de contas com esse passado representado pela história das 

famílias.  

 Se “há um inferno de lembranças”, há por isso mesmo “um mundo paralisado à espera 

de movimento”, como em Hatoum; e, em Antunes, como contraponto dinâmico ao 

imobilismo - “e então nós parados, a moradia parada”, o movimento pendular recorrente no 

romance que perfaz “o balanceiro impreciso, para cá e para lá, de um cavalo de pau”, 

movimento este que dará ao sótão – reduto do pai e da narradora como lugar da preservação 

do passado – o dinamismo imprescindível à reconfiguração desse passado no presente de 

Maria Clara. 

 Talvez aqui também não fosse de todo descabido pensar esse hiato entre 

preservação/veneração, que informa o sentido dado à história antiquária nos dois romances, 

como uma latência a ser pressentida não como forma ostensiva de distância crítica, mas de 

uma pressuposição, por parte das narradoras, da inviabilidade ou precariedade de seu projeto 

de resgate do passado.   

 Por parte da narradora de Hatoum, há um sentido crítico que não rompe totalmente 

com a representação do passado, uma vez que tenta um certo olhar contemplativo em direção 

ao mesmo. A intransigência do pai, aqui revestida de compreensão pela filha Samara Délia, 

leva a narradora, sem dúvida, a um reenquadramento da história familiar, uma vez que grande 

parte das névoas que encobrem a casa e que são responsáveis pelo sofrimento e pela vergonha 

da família provém de Samara e da filha desta, Soraya Ângela, em sua condição de surda-muda 

e de pai desconhecido.  

 
 

Nessa época nosso avô não tinha ímpeto para contestar esse ou aquele, e muito 

menos para repreender os dois filhos que outrora ele insultara de javardos, 

ameaçando-os com um cinturão. Desde o nascimento de Soraya Ângela ele tentara 

apaziguá-los, mas depois de várias tentativas que não deram em nada, conformou-

se em dizer que o destino dos filhos já não lhe interessava. Com a idade avançada 

de um patriarca cansado da vida, passava horas jogando gamão e contando histórias 

para ti, e agiu com uma sinceridade espantosa ao enaltecer a filha que tinha, a ponto 

de confundir as opiniões de Emilie quanto ao estado mental do marido: 

-  Não entendo mais nada – balbuciava.  – Não sei onde começa a lucidez e onde 

termina o devaneio do meu marido. 

Na verdade, ao elogiar a filha ele se mostrava mais lúcido que nunca. A sua fama 

de homem sisudo, austero e maníaco se diluiu com o tempo, e dos comentários 

apressados sobre sua personalidade, restou a verdade unânime de que ela era antes 
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de mais nada uma pessoa generosa que cultuava a solidão. Foi ele que me ajudou a  

sair da cidade para ir estudar fora, e além disso nunca se contrariou com a nossa 

presença na casa, desde o dia em que Emilie nos aconchegou ao colo, até o 

momento da separação. Desfrutamos os mesmos prazeres e as mesmas regalias dos 

filhos, e com eles padecemos as tempestades de cólera e mau humor de um pai 

desesperado e de uma mãe aflita. (HATOUM, 1989, p.19-20) 

           

 

 A própria indistinção na referência por parte dos filhos adotivos ao patriarca da família 

– pai ou avô? Aqui no exemplo, um registro bem modelar, “nosso avô”, bem como a figura da 

matriarca, referida pela narradora simplesmente pelo nome, o que confere a esse passado tanto 

o tom de preservação das figuras emblemáticas da família libanesa, quanto um certo 

distanciamento, se não plenamente crítico, pelo menos nostálgico em relação ao passado e ao 

direcionamento e consecução do projeto memorialista da narradora, memória que desliza 

entre regalias, prazeres e severidade, manifestações contraditórias por parte do pai e de 

Emilie, direcionadas tanto aos filhos legítimos quanto aos dois adotivos. 

 Já em Antunes, o sentido crítico faz-se mais direto, a nostalgia revestindo-se das 

agruras que envolvem a história da família e o próprio sentido de capitulação do passado 

sendo menos escamoteado que em Hatoum. 

 

 
O meu pai nunca me deixou entrar aqui. Devia sentar-se na cadeira de baloiço e 

olhar do postigo o jardim lá em baixo, o portão, a rua, eu pequena a brincar às fadas 

com a minha irmã no rebordo do lago. Aos domingos abria a gaveta da cómoda, 

remexia papéis até escutarmos o tilintar da argola, subia as escadas do sótão a 

procurar a chave no meio das outras chaves.  

(tal como hoje, agora que ninguém me proíbe, abri a gaveta, remexi papéis até 

escutar o tilintar da argola e subi as escadas a procurar a chave no meio das outras 

chaves) 

e ficava horas seguidas na cadeira de baloiço 

(entendo neste momento que era a cadeira de baloiço pelo ruído das molas) 

a olhar do postigo o jardim lá em baixo, o portão, a rua, eu a brincar às fadas com a 

minha irmã no rebordo do lago 

não, não acredito que se interessasse pela rua ou por nós, pela rua não se 

interessava nunca e quanto a nós o mais que nos oferecia era um aborrecimento 

mudo, a minha mãe mostrava-lhe os boletins do colégio e ele recusava-os com as 

costas da mão, fazíamos perguntas e continuava a mastigar, mudavam-nos o 

penteado e não reparava sequer               (ANTUNES, 2000, p.15) 

 

 

 O passado realocado no presente, considerando-se as instâncias temporais do ontem e 

do hoje, pode constituir indício de uma postura mais desconstrutora ou crítica de Maria Clara. 

O espaço do sótão pertence tanto ao passado quanto ao presente; agora, a narrativa tenta 

revesti-lo de sentidos que tanto desestabilizam um suposto imobilismo da figura do pai no 

passado quanto o impregnam de um dinamismo crítico voltado à ação da narradora, ação essa 

direcionada à revisão desse tempo pretérito. Acresce também o fato de que essa dinamização 
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do passado pelas instâncias temporais encontra sustentação, conforme mostrado pelo exemplo 

acima, nas formulações reiterativas de frases que, pertencentes ao sótão como anterioridade, 

são passíveis de uma ressignificação desse sótão no movimento empreendido por Maria Clara 

como ação narrativa, propulsora de sentidos transformadores desse passado no próprio 

presente.  

 Retomo, portanto, o início do capítulo, quando afirmei que tanto em Hatoum quanto 

em Antunes tratava-se da memória. Memória das narradoras, individual, sem dúvida, mas que 

buscava referência na “proto-história” da família, por mim designada como tradição. Essa 

proto-história, aproximada à instância da história, se de certa forma prestou-se à leitura das 

etapas próprias da empresa historiográfica, conforme mostrou o desenvolvimento da análise, 

evidenciou, entretanto, uma resistência natural à consideração da mesma em termos de uma 

factualidade calcada na verdade e na comprovação de dados. A proto-história das famílias, 

informada pela tradição em ambos os romances, longe de circunscrever-se ao paradigma da 

história, parece reclamar um estatuto mais afeito à empresa da memória. Mas o impasse é 

inevitável: que memória exatamente, se o percurso aqui ainda está dado por uma proto-

história que não se traduz como vivência das narradoras, mas como anterioridade a ser 

preservada e que se erige como um campo de demarcação da história familiar? 

 Aqui talvez se possa tomar como base de raciocínio a questão da memória coletiva, 

segundo Halbwachs, tendo em vista a hipótese por mim já formulada sobre a relação entre 

história e memória na chave da contaminação entre as mesmas e/ou como deslizamento de um 

campo a outro. 

          Parto da questão apontada por Halbwachs: 

 
 

Se a condição necessária para que exista a memória é que o sujeito que lembra, 

indivíduo ou grupo, tenha a sensação de que ela remonta a lembranças de um 

movimento contínuo, como poderia a história ser uma memória, se há uma 

interrupção entre a sociedade que lê essa história e os grupos de testemunhas ou 

atores, outrora, de acontecimentos que nela são relatados?   

(HALBWACHS, 2006, p.101) 

 

 

Acredito que a distinção entre memória e história, colocada em termos de continuidade 

ou interrupção, possa explicar melhor a questão da tradição como constitutiva da proto-

história nos romances. Esta, sem poder ser lida como interrupção ou descontinuidade, como 

história que efetivamente não é, pauta-se, inversamente, pelo movimento contínuo que 

caracteriza a memória. No entanto, conforme já mostrado, a questão da proto-história foi 

pensada exatamente pelo fato de que a história familiar das narradoras não se constituía como 
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vivência, mas como anterioridade a ser preservada e tomada como referência para o projeto da 

memória propriamente dito. Sendo assim, como se pensar ainda em memória e, não, em 

história, se a questão da tradição foi por mim encaminhada como categoria a referendar a 

história familiar? 

 Halbwachs afirma que “existiriam memórias individuais e, por assim dizer, memórias 

coletivas. Em outras palavras, o indivíduo participaria de dois tipos de memórias” 

(HALBWACHS, 2006, p.71), uma vez que a memória individual “não está inteiramente 

isolada e fechada para evocar seu próprio passado, em geral a pessoa precisa recorrer às 

lembranças de outras, e se transporta a pontos de referência que existem fora de si, 

determinados pela sociedade”  (HALBWACHS, 2006, p.72) 

 Parece-me que a questão da “proto-história”, deslizando de sua aparente vinculação ao 

estatuto da história, talvez possa ser rearticulada à tradição com base na formulação dessa 

memória, já que a memória individual das narradoras dos romances vê-se extremamente 

modelada pela memória coletiva
14

. Segundo Halbwachs, “a história só começa no ponto em 

que termina a tradição, momento em que se apaga ou se decompõe a memória social. 

Enquanto subsiste uma lembrança, é inútil fixá-la por escrito ou pura e simplesmente fixá-la”.  

(HALBWACHS, 2006, p.100-101) 

 Deste modo, a história familiar das narradoras, potencializada pelo vigor da tradição 

como marca da “proto-história”, vai absorvendo propriedades que extrapolam a fixidez dos 

registros historiográficos, por não ter como ser contida ou fixada em um campo determinado 

pelo imobilismo. A tradição é, sem dúvida, anterioridade, preexistente, portanto, à memória 

individual dessas narradoras; no entanto, é a partir dela que o movimento em direção ao 

presente se deflagra, possibilitando a ação individualizada, constitutiva do projeto da memória 

nos romances. 

 Sendo assim, o modo próprio da tradição, aqui demonstrado, reclama para si o estatuto 

coletivo da memória, avesso à paralisia, manifestando sua condição dinâmica de anterioridade 

que se projeta e se desloca em direção ao presente da memória individual das narradoras; não 

se pode esquecer que a memória coletiva “é uma corrente de pensamento contínuo, de uma 

                                                 
14

 cf. Eclea Bosi que, em Memória e sociedade: lembranças de velhos, baseia sua análise na memória coletiva, 

segundo Halbwachs: “A menor alteração do ambiente atinge a qualidade íntima da memória. Por essa via, 

Halbwachs amarra a memória da pessoa à memória do grupo; e esta última à esfera maior da tradição, que é a 

memória coletiva de cada sociedade”  (BOSI, 1994, p.55). Apesar de minha análise ir no sentido inverso à da 

autora, uma vez que a memória coletiva não é o determinante nos romances, sendo apenas tomada como 

horizonte a partir do qual a memória individual segue em busca da recuperação do passado, considero 

procedente aqui também pensar a tradição em Hatoum e em Antunes como uma memória coletiva gerada na 

proto-história das famílias. 
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continuidade que nada tem de artificial, pois não retém do passado senão o que ainda está 

vivo ou é capaz de viver na consciência do grupo que a mantém”. (HALBWACHS, 2006, 

p.102) 

 No romance de Hatoum e no de Antunes, esse passado pertencente à proto-história é 

retido como organismo vivo a interferir no presente como projeto de recuperação desse 

passado pela memória. 

 Em Hatoum, não se pode ignorar que a narradora, aqui referida ao longo da análise, 

não está sozinha em sua empresa narrativa, partilhando com outros “narradores” a tarefa de 

desvendamento do que ficou para trás. E ainda que a estruturação da narrativa esteja a cargo 

dessa narradora principal, temos de admitir que sua memória individual apoia-se no que 

restou vivo da proto-história da família, dada também pelas outras vozes do grupo familiar e 

que compõem a memória coletiva. 

 
 

Tantas confidências de várias pessoas em tão poucos dias ressoavam como um 

coral de vozes dispersas. Restava então recorrer à minha própria voz, que planaria 

como um pássaro gigantesco e frágil sobre as outras vozes. Assim, os depoimentos 

gravados, os incidentes, e tudo o que era audível e visível passou a ser norteado por 

uma única voz, que se debatia entre a hesitação e os murmúrios do passado. E o 

passado era como um perseguidor invisível, uma mão transparente acenando para 

mim, gravitando em torno de épocas e lugares situados muito longe da minha breve 

permanência na cidade.  (HATOUM, 1989, p.166) 

 

 

 Em Antunes, a narradora Maria Clara também partilha com outros narradores a tarefa 

de trazer à luz o passado sombrio que caracteriza a proto-história da família. No entanto, sua 

relação com este passado, através das marcas da tradição, elege o caminho da imaginação 

e/ou ficção, objetivando a potencialização do que restou vivo do passado. Pela condição mais 

nebulosa da memória coletiva neste romance, Maria Clara enfrenta maiores desafios na 

empresa memorialista do que a narradora de Hatoum. As vozes chamadas a resgatar a 

memória coletiva da família são mantidas vivas através do redimensionamento ficcional do 

próprio passado pela narradora. 

 

 

não, abril não, os dias mais longos, suponhamos que maio, suponhamos que 

camélias bravas no muro, suponhamos que a tarde quieta quando é o tempo que 

para, suponhamos que a  amiga e ela de narizes unidos a mirarem a chave, 

suponhamos que a disfarçou no vestido conforme no lar de Belas, tantos anos 

depois, disfarçava o dinheiro, eu quase a dar um braço na esperança que não fosse 

verdade e a Adelaide contente 

-  Menina 

nunca exististe percebes, nunca acontece o que quer que seja percebes, nunca houve 

arcas nem armários nem o meu pai diante do cavalo de pau e agora suponhamos 
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não mais que suponhamos que no domingo de folga  

      (ANTUNES, 2000, p.68-69) 

 

 

 Aqui talvez já se possa tentar uma formulação preliminar do percurso empreendido pelas 

narradoras dos romances, tendo em vista a análise levada a cabo neste primeiro capítulo. A 

memória individual, dada a recuar à temporalidade remota denominada como proto-história, 

mostrou-se contaminada, inicialmente, por expedientes próprios da história, já que a aproximação 

dessa proto-história à tradição pareceu consolidar-se como horizonte e/ou referência de certa 

forma firmada por esse passado. No entanto, a própria ligação do passado à tradição evidenciou o 

movimento oposto, em que, no lugar do imobilismo, foi ressaltado o dinamismo de que a tradição 

se constitui, tomada como forma de agenciamento do passado no presente, conferindo às 

narradoras a possibilidade de conhecimento do passado como forma de intervenção no presente. 

Até aqui, portanto, a análise, centrada na investigação das relações entre memória e história e 

constatando um movimento de contaminação de um espaço por outro e/ou de deslizamento entre 

os mesmos, não pode deixar de considerar a dívida da memória individual para com a memória 

coletiva, constitutiva da proto-história das famílias e dada a potencializar-se como elemento 

desencadeador da empresa da memória das narradoras no presente da narrativa dos romances. 

 Factual, como em Hatoum, ou ficcional, como em Antunes, a memória coletiva 

expressa, assim, o estágio inicial em que se situam as narradoras para empreender, 

individualmente, sua investigação do passado, horizonte esse instituído como referências 

desse passado ou da proto-história que marca a coletividade. O projeto de memória individual 

nos romances, pressentido como empresa duvidosa ou até mesmo inexequível, tenta desta 

maneira um resgate do passado através do coletivo; em ambos os romances, as narradoras 

necessitam dessa história familiar, tomada como experiência que as transcende, cabendo aos 

membros da família, portanto, possibilitar a interlocução imprescindível de todas as vozes que 

integram essa memória coletiva, como meio de viabilizar e/ou legitimar a incursão das 

mesmas na proto-história através da experiência individual da memória.  

 

 

2.2  Memória e ruína 

 

 Esta segunda seção começa por um impasse: como pode a memória cumprir sua tarefa 

de resgate do passado, se o que é dado às narradoras como proto-história da família é 

delineado por marcas de algo que se foi e que se dissipou? Como, então, ainda recuperar esse 
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passado e trazê-lo ao presente?  Por que vias a história familiar ainda pode erigir-se como 

material de reconstituição desse passado nebuloso através da memória? Como pensar a 

memória nos romances, tentando rearticular memória e história familiar, uma vez que em 

Hatoum e em Antunes não temos romances de história, mas romances de memória? 

É com base nessas questões que certamente darei prosseguimento à análise, ampliando 

minha reflexão anterior: a proto-história da família, sem confirmar o estatuto da história, 

definido como exatidão e verdade e integrado preliminarmente à argumentação na primeira 

parte, talvez possa ser reavaliada, neste capítulo, em sua relação com a tradição, tomando 

como base as reflexões de Walter Benjamin em Sobre o conceito de História (l987). 

       A história, conforme pensada por Benjamin, rompe o continuum e a linearidade a favor 

do “salto” para o presente, redimensionando, deste modo, o conceito de origem como situação 

espacial localizada em um ponto inicial do passado e destacando a “agoridade” como 

categoria que subverte o tempo homogêneo do historicismo, método a ser ultrapassado pelo 

materialismo histórico, único a construir uma imagem aglutinadora do passado no presente. 

Ao “procedimento aditivo” que caracteriza o historicismo, Benjamin opõe o “princípio 

construtivo” da historiografia marxista, que é por ele assim esclarecido: “Quando o 

pensamento para, bruscamente, numa configuração saturada de tensões, ele lhes comunica um 

choque, através do qual essa configuração se cristaliza enquanto mônada”. (BENJAMIN, 

1987, p.231) 

 Nos romances, a memória do passado depara-se com uma proto-história familiar que 

não é buscada pelas narradoras no continuum da visão historicista, ao contrário, parece 

perfazer um movimento mais condizente com essa “configuração saturada de tensões”, 

própria do materialismo histórico. Se, conforme vimos, a história familiar era dada pelo 

conjunto de fatos ligados à tradição, tomados como documentos e arquivos do passado, nem 

por isso foi essa história passível de uma leitura linear voltada ao estabelecimento de nexos 

causais entre os mesmos. Às narradoras caberia a afirmativa benjaminiana: “Articular 

historicamente o passado não significa conhecê-lo “como ele de fato foi”. Significa apropriar-

se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo” (BENJAMIN, 

1987, p.224) -  o perigo nos romances sendo representado por uma leitura de aquiescência do 

passado que, tanto em Hatoum quanto em Antunes, não tem como se sustentar, haja vista a 

vocação das narradoras por uma captação aglutinadora desse passado no presente. Leitura 

“construtiva” do passado, portanto, se seguirmos Benjamin. 
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 No romance de Hatoum, logo no primeiro capítulo, somos surpreendidos por um 

movimento da memória que, na tentativa de relacionar passado e presente, parece pressentir a 

impossibilidade de extrair da história familiar a confirmação do que aí realmente ocorreu. 

 
 

Naquele canto da parede, um pedaço de papel me chamou a atenção. Parecia o 

rabisco de uma criança fixado na parede, a pouco mais de um metro do chão; de 

longe, o quadrado colorido perdia-se entre vasos de cristal da Bohemia e consolos 

recapeados de ônix. Ao observá-lo de perto, notei que as duas manchas de cores 

eram formadas por mil estrias, como minúsculos afluentes de duas faixas de água de 

distintos matizes; uma figura franzina, composta de poucos traços, remava numa 

canoa que bem podia estar dentro ou fora d’água. Incerto também parecia o seu 

rumo, porque nada no desenho dava   sentido ao movimento da canoa. E o 

continente ou o horizonte pareciam estar fora do quadrado do papel. 

Fiquei intrigada com esse desenho que tanto destoava da decoração suntuosa que o 

cercava; ao contemplá-lo, algo latejou na minha memória, algo que te remete a uma 

viagem, a um salto que atravessa anos, décadas. (HATOUM, 1989, p.10-11)  
 

      

 O trecho remete à situação inicial experimentada pela narradora em seu retorno à casa 

da infância, na qual um desenho, fixado no canto da parede e a exigir-lhe decifração, parece 

aglutinar as instâncias temporais: como captação do passado no presente, esse desenho, por 

sua natureza enigmática, a leva “a um salto que atravessa anos, décadas”, provavelmente 

porque “algo latejou na minha memória”, conforme afirma a própria narradora. Deste modo, o 

desenho que tanto a intrigou pertence ao passado, mas se insere em um presente que o flagra 

como um campo de tensões e, por isso mesmo, propício a uma nova articulação do passado, 

em termos benjaminianos. Esse desenho, certamente, não se dá à narradora como 

compreensão e/ou explicação de um passado tal como ocorreu verdadeiramente, mas como 

uma visão aglutinadora de temporalidades em que algo lateja, uma vez que decorrente da 

configuração - ou princípio construtivo - da história familiar por parte da narradora.  

 Em Antunes, esse princípio construtivo poderia ser depreendido do seguinte exemplo: 

 

 
era impossível que não soubesse o que eu apenas hoje começava a conhecer, quem 

colocou a mala na arca sem falar na ordem dos baús alterada e na fechadura do sótão 

com uma única volta, tenho a certeza que se estávamos no colégio e o meu pai a 

vender armas aos pretos a minha mãe rondava a cómoda estendendo a mão para a 

gaveta sem coragem de mexer-lhe, quando parecia ir alcançá-la alarmava-se, 

alongava a vista no sentido do escritório e aproximava-se outra vez, os dedos 

prendiam a pega, soltavam a pega, puxavam-na um bocadinho a implorarem sei lá a 

quem  (...) imobilizando-se à escuta, puxando mais um centímetro ou um centímetro 

e meio até conseguir que o pulso remexesse os papéis, os separasse com a ponta dos 

dedos, encontrasse a argola de metal e o médio recolhido no interior da argola, a 

minha mãe no sótão como eu logo e amanhã e depois de amanhã e depois de depois 

de amanhã e todos os dias da semana até o meu pai voltar para casa curado e 

portanto acabou-se a falta de ar, a dor no peito, um certo nem sequer muito, um 

certo. (ANTUNES, 2000, p.86-87) 
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   Mala, arca, baús e sótão são os focos irradiadores de tensões que vão do passado ao 

presente e que atuam como catalisadores também das vivências da mãe e da própria 

narradora, Maria Clara. O sótão, como aglutinador dos objetos nele abrigados – 

mala/arca/baús -, também é responsável por articular temporalidades, construtivamente: como 

vivência remota do pai (“a vender armas aos pretos”), integra-se à vivência hesitante da mãe 

(“estendendo a mão para a gaveta sem coragem de mexer-lhe”), construindo a história 

familiar em termos de passado e presente, ou melhor, de um passado que é incorporado como 

leitura do presente. Deste modo, expressões como: “logo e amanhã e depois de amanhã e 

depois de depois de amanhã e todos os dias da semana” parecem conferir ao “amanhã” não 

sua marca de instância futura, mas de inserção no presente, haja vista ser esse amanhã mero 

desdobramento de uma instância temporal que se estende em um presente recorrente, suporte 

para que as marcas de diluição do passado se integrem em um painel construtivo no qual a 

história familiar se articule como temporalidade efetivamente presente para a narradora. A 

destacar, ainda, que é graças a esse princípio construtivo que o trecho que inicia a citação 

(“era impossível que não soubesse o que eu apenas hoje começava a conhecer”) desfaz 

qualquer sentido de veracidade ou comprovação contido no “soubesse” ou no “começava a 

conhecer”; aqui, o sentido sendo dado não pelo que efetivamente a narradora podia saber do 

passado, mas pelo que dele devia construir no presente. O saber conta muito pouco para Maria 

Clara, uma vez que sua busca do passado não se traduz por uma memória que elucide o 

espaço do sótão, mas por uma intenção de agenciar o passado aí contido e que permaneça 

como fulguração no presente da família. O amanhã a que alude a narradora nada mais é que a 

garantia de que a história familiar a ser articulada não se processará em um depois, mas em 

um agora que se projeta como possibilidade vindoura e que se faz presente – tal como no 

texto destacado em Hatoum -, através de algo que – é bem provável -  também lateja na 

memória.  

 No romance de Hatoum, a agoridade aludida por Benjamin parece traduzir-se também 

por temporalidades que se espacializam
15

, haja vista a relação temporal entre passado e 

presente ser dada também por uma relação entre geografias distintas.   

                                                 
15

 Sobre o estabelecimento de uma relação entre a teoria benjaminiana da história e a categoria do espaço, cf. 

Seligmann-Silva: “Mas Benjamin nunca foi “apenas” um “pensador e filósofo do tempo”: ele também era um 

teórico das imagens – e da dimensão espacial das mesmas. Tempo e espaço não constituíam para ele – 

kantianamente – apenas a grelha transcendental do nosso modo de pensar; assim como a História não era o 

discorrer linear do tempo rumo à sociedade perfeitamente “racional”. Antes, Benjamin estava preocupado em 

estabelecer, ou, na verdade, em desvendar o elemento espacial que envolve e detém o tempo. A sua reflexão 

sobre a História valoriza a sua interrupção pontual – determinada num aqui e agora; privilegia a cesura no 

tempo: o verso/volta, a dança em ziguezague e não a prosa linear.” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p.390)  
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Se algo havia de análogo entre Manaus e Trípoli, não era exatamente a vida 

portuária, a profusão de feiras e mercados, o grito dos mascates e peixeiros, ou a tez 

morena das pessoas; na verdade, as diferenças, mais que  as semelhanças, saltavam 

aos olhos dos que aqui desembarcavam, mesmo porque mudar de porto quase      

sempre pressupõe uma mudança na vida: a paisagem oceânica, as montanhas 

cobertas de neve, o sal marítimo, outros templos, e sobretudo o nome de Deus 

evocado em outro idioma. Mas uma analogia reinava sobre todas as  diferenças: em 

Manaus como em Trípoli não era o relógio que impulsionava os primeiros 

movimentos do dia nem determinava o seu fim: a claridade solar, o canto dos 

pássaros, o vozerio das pessoas que penetrava no recinto mais afastado da rua, tudo 

isso inaugurava o dia; o silêncio anunciava a noite. Emilie acompanhava o percurso 

solar, indiferente às horas do relógio, às badaladas dos sinos da Nossa Senhora dos 

Remédios e ao toque de clarim que lhe chegava aos ouvidos três vezes ao dia. 

Desagradava-lhe a idéia de que alguém soprasse uma corneta em intervalos de seis 

horas, o som espraiando-se sobre os telhados de uma cidade cujos moradores 

acordavam com o canto dos galos: a manhã ensolarada despontava, inesperada, 

brusca, ao meio do canto. Por isso, nosso avô estranhou que Emilie se empenhasse 

tanto na aquisição do relógio; ela fez questão de trazê-lo ao sobrado logo que este foi 

inaugurado; os espelhos e a mobília vieram mais tarde, quando a Parisiense se  

tornou apenas um lugar de trabalho. (HATOUM, 1989, p.28) 

 

                

 Deste modo, a relação temporal entre Trípoli e Manaus não é representada pelo 

continuum de um antes e um depois, mas as semelhanças e/ou diferenças pressupostas por tais 

vivências de temporalidade são flagradas como agoridade pela narradora não através do 

relógio, mas do percurso solar, este, a ser resgatado do passado e trazido ao presente como 

movimento aglutinante. Assim, da mesma maneira que “a manhã ensolarada despontava”, 

também despontava a fulguração do presente solar de Manaus já contido na claridade do 

passado em Trípoli. O presente, portanto, não é posterior ao passado, assim como Manaus não 

se justapõe a Trípoli; e, se a claridade solar foi captada ou mesmo capturada pela narradora, é 

por expressar o salto benjaminiano que imobiliza o passado no presente e que lhe dá 

condições de, fazendo explodir o continuum da história familiar, saturá-lo de “agoras”, 

trazendo assim Benjamin para o romance de Hatoum. 

       O mesmo pode ser pensado do trecho a seguir: 

 

Os fatos e incidentes ocorridos na família de Emilie e na vida da cidade também 

participavam das versões confidenciadas por teu pai aos visitantes solitários da 

Parisiense. O que me fez pensar nisso foi a coincidência entre certas passagens da 

vida de outras pessoas, que mescladas a textos orientais ele incorporava à sua 

própria vida. Era como se inventasse uma verdade duvidosa que pertencia a ele e a 

outros. Fiquei surpreso com essas coincidências, mas, afinal, o tempo acaba 

borrando as diferenças entre uma vida e um livro. E, além disso, o que surpreende 

um homem hoje deverá surpreender, algum dia, toda a humanidade. Pensando 

também na fotografia de Emir, cogitei que aquela imagem protegida por uma lâmina 

de cristal pode evocar um morto de Manaus e os do mundo inteiro. (HATOUM, 

1989, p.80) 
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 Aqui, o narrador é Gustav Dorner, fotógrafo alemão e amigo de Emir, irmão de 

Emilie. Tendo por interlocutor Hakim neste capítulo, trata Dorner basicamente da foto de 

Emir e da vocação do pai de Hakim para a narração de histórias. Conforme se depreende de 

sua fala, o ato de narrar parece ter um sentido que transcende a mera habilidade em discorrer 

sobre fatos em uma sequência narrativa, uma vez que o que importa ao pai é construir versões 

de uma narrativa que articula não só registros diversos como também temporalidades 

distintas. Misturar fatos da vida da família e passagens de textos orientais revela, além da 

absorção da realidade pela fantasia, uma intenção mais voltada à própria construção textual da 

história da família, pois aquela família libanesa, imersa na tradição, não tem como preservar 

sua história sem o estabelecimento de vínculos entre instâncias temporais: o passado fabular e 

o presente factual veem-se assim amalgamados na tentativa de uma narração do presente já 

contido no passado, narração esta que parece também perfazer o salto temporal benjaminiano 

em sua configuração da história. Neste trecho, a agoridade vê-se representada como condição 

inevitável dos homens de qualquer época, isto é, se o mesmo grau de surpresa, experimentado 

pelo homem do presente, será também experiência do homem do futuro, é porque essa relação 

temporal procura surpreender, benjaminianamente, o presente contido no passado. E, se esse 

passado já contém o presente, certamente a homologia abarca a agoridade conforme intuída 

por Dorner, pois o futuro por ele aludido também pode já estar contido no presente. O mesmo 

pode ser pensado em relação à fotografia de Emir. Tal foto, apontando para a própria 

impossibilidade de explicação que cerca seu suicídio, fator de vulnerabilidade da família 

libanesa, que se vê diante da desgraça maior que compromete sua estabilidade e que é fator de 

sua própria desintegração, também parece receber de Dorner uma leitura da história em 

termos benjaminianos. Isto porque, ao considerar o suicídio de Emir para além de uma leitura 

baseada nos fatos que o ocasionaram ou mesmo fora de qualquer consideração dos nexos 

causais que informam a história da família, articula o fotógrafo uma outra história, esta, 

convertendo a foto de Emir em uma imagem saturada de “agoras”, uma vez que o suicida da 

família libanesa passa a conter os suicidas das famílias do mundo inteiro.  

 Já em Antunes, o modo de captação da história familiar parece mais uma vez 

comprometido com o plano da imaginação, conforme já exposto em outro momento da 

análise. Temos, então, uma agoridade que redimensiona a leitura benjaminiana da história, a 

partir de sua contaminação pelo ficcional. Há, sem dúvida, uma história a ser reconstituída 

pela narradora, mas tal empresa agencia temporalidades em que a relação contém/está contido 

é dada por uma relação entre passado e presente, uma vez que a agoridade da história, 
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conforme pensada por Benjamin, faz-se possível e/ou exequível, para Maria Clara, como 

invenção. 

 

 

Onde seria a casa de Alcoitão, Leopoldina? Junto ao cruzamento de São Domingos 

de Rana, num dos dois ou três pátios onde só o sol, só a chuva, só uma criatura a 

lavar roupa numa horta de traseiras para quem o teu nome era uma lembrança vaga, 

um selo em desuso, uma moeda fora de circulação encontrada por acaso numa 

algibeira antiga, restos do passado nesses fundos de gaveta que são a margem do 

tempo?   (...) por um instante imaginei que a Leopoldina e no instante a seguir que 

idiotice a minha imaginar que a Leopoldina, nem sonha onde moramos, nunca ouviu 

falar de nós, deve ter morrido há séculos e ainda que soubesse onde morávamos e 

ouvisse era impossível que ouvisse falar de nós em Alcoitão não se atrevia a 

aproximar-se do muro por receio das criadas, dos guardas, dos polícias que 

obedecem aos ricos e nos enxotam com ameaças de esquadra, a Leopoldina, o 

fantasma de um nome confinada aos armários, às arcas, aos objectos embaciados de 

pó, a compras modestas na farmácia, no talho, semanas atrás de semanas na casa de 

Alcoitão (junto ao cruzamento de São Domingos de Rana num dos dois ou três 

pátios onde só o sol, só a chuva, só uma criatura a lavar roupa numa horta de 

traseiras?) (...)  

(onde seria a casa de Alcoitão, aposto que junto ao cruzamento de São Domingos de 

Rana em que trabalham os operários dos telefones e não alcatroaram a estrada, 

aposto que passado tanto tempo ainda lá moras, sozinha    com as embalagens de 

medicamentos e o cheiro de açúcar queimado que se pega aos folhos, aposto que de 

vez  em quando o meu pai e uma caixa de bombons e um maço de dinheiro idêntico 

ao que entregava à Adelaide, quando ele voltar da clínica gasto um ou dois dias a 

tomar coragem (...) 

e todavia não dou com o meu pai, mudei a disposição das cadeiras e da mesa, 

coloquei o tremo na parede contrária aquele pedaço de parede vazia a censurar-me 

comprei o ano passado reposteiros novos, troquei a secretária do meu avô pela 

máquina de costura até que o apartamento se tornasse a casa de Leiria mas sem um 

homem lá dentro, a ilusão de recomeçar do início aos trinta e oito anos, nenhuns 

avós, nenhuma doença, sozinha, não sozinha desde agora, sozinha desde sempre, 

sem os sapatos que me aleijavam e a mala a trambolhar nas escadas, o afilhado 

levou os jornais monárquicos e as gravuras do rei mais rectângulos vazios na parede 

sozinha desde há trinta e oito anos em Alcoitão, para o lado de São Domingos de 

Rana a seguir aos pinheiros e às rolas, pouco antes do cruzamento para a pedreira 

antiga. (ANTUNES, 2000, p.113-122) 

 

 

 Perguntar sobre a casa de Alcoitão é perguntar também sobre Leopoldina e sobre a 

história da família, história essa que não se esclarece a partir de dados ou fatos tomados em 

sua sequência, ao contrário, a história da família contida no espaço da casa parece dar um 

salto em direção a um presente recorrente, constituído por um movimento pendular entre 

passado e presente, Alcoitão e Leopoldina, haja vista a impossibilidade não só quanto à 

localização da casa, mas também quanto ao reconhecimento da figura feminina identificada 

por Maria Clara pelo nome de Leopoldina. Penetrar na história da família torna-se, assim, tão 

difícil quanto adentrar em Alcoitão ou tornar real Leopoldina. A representação da casa, 

partindo sempre de um ponto do passado, se vai adensando, considerando-se o processo 

reiterativo das evocações em Antunes. Reiteração em progresso, em que cada movimento de 
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expansão busca um novo salto em direção ao presente; se Alcoitão pertence ao passado, pode 

também ser acionado como possibilidade de um presente, da mesma forma que Leopoldina, 

oscilando também entre um passado como existência provável e um presente como 

investimento do ficcional. A mencionar aqui uma história em que o salto para o presente 

parece alicerçar-se em uma realidade totalmente preenchida em seus vazios pela agoridade da 

ficção. A casa pode ter ou não uma referencialidade espacial, da mesma maneira que 

Leopoldina pode ser ou não uma pessoa da família ou uma personagem de ficção nessa 

história da família de Maria Clara. Um outro tipo de salto benjaminiano parece estar expresso 

também pelo movimento de um passado redutor imposto à casa pela ausência e/ou morte do 

pai em direção a um presente igualmente lacunar, uma vez que expresso pelos trinta e oito 

anos da narradora, esta, “não sozinha desde agora, sozinha desde sempre”. Ou, então, talvez 

tenhamos uma história que, articulando Alcoitão e Leopoldina como signos da ruína e do 

vazio, faça da solidão do presente de Maria Clara a agoridade que captura esse momento já no 

passado da família, ou melhor, o presente contendo um passado de trinta e oito anos de 

lacunas que se preenchem pela ficção.  

 A leitura dos romances, na chave de Benjamin, faz aflorar os destroços do passado, 

aqui o passado sendo representado pela casa e pela família das narradoras. Estas, como o 

Angelus Novus de Klee, expõem-se também ao horror, por se defrontarem com o que restou 

da história da família, confirmando, portanto, a dificuldade de ambas no que se refere ao 

resgate do passado pela memória. Entretanto, se a empresa da memória é tentada pelas 

narradoras, paira uma incerteza quanto à captura das mesmas pelo movimento devastador de 

um futuro que as distancie do enfrentamento do passado e de suas ruínas. Se, conforme 

explica Benjamin, o anjo da história
16

 tem o rosto dirigido ao passado, mas é 

irremediavelmente impelido ao futuro, talvez aqui se possa perceber um percurso mais 

propriamente benjaminiano por parte das narradoras dos romances. A constatação e/ou o 

                                                 
16

 Sobre os anjos em Benjamin e, mais especificamente, sobre o anjo da história, cf. Jeanne Marie Gagnebin: 

“Reencontramos aqui numerosos elementos das aparições angelicais precedentes. Trata-se de novo do Angelus 

Novus de Klee, do qual não se sabe se ele alça realmente voo; aqui ele é arrastado pela tempestade e suas asas 

não conseguem mais se dobrar e se desdobrar, no movimento harmonioso do voo. Esse misto de estar 

imobilizado no mesmo lugar e de fugir adiante de si corresponde à sua expressão desatinada, a seus “olhos 

arregalados” que não conseguem mais se fechar, como essa boca “aberta” da qual não parece sair nenhum som. 

Esse anjo ao mesmo tempo petrificado e jogado para a frente é a própria figura da impotência angelical, e, em 

particular, da impotência em “demorar-se, acordar os mortos e juntar os destroços”, i.é, interromper o curso 

nefasto do tempo e empreender a obra salvadora da memória. Esse anjo é literalmente atrelado ao passado, não 

tanto porque seu rosto se dirige para ele (...), mas porque não consegue parar, não pode virar a cabeça e enxergar 

outra coisa. Em outros termos, é a exclusividade dessa crispação desesperada em relação ao passado que impede 

a possibilidade de sua retomada transformadora na cesura do presente. A bem dizer, como o observou Stéphane 

Mosès, não há mais aqui presente no sentido forte de possibilidade de mudança, de invenção, de suspensão e de 

subversão.”  (GAGNEBIN, 2005, p. 132)  
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enfrentamento das ruínas do passado não as impele a um futuro como continuidade nem as 

fixa ao passado como permanência, mas o olhar do passado é dado como salto inevitável ao 

presente. 

 Deste modo, se também as narradoras parecem traduzir sua condição de atônitas no 

percurso de deslindar o passado, é bem possível que possam ter o aspecto do anjo da história, 

conforme mencionado por Benjamin: “Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas 

asas abertas” (BENJAMIN, 1987, p.226); no entanto, diferentemente desse anjo, talvez suas 

asas não estejam imobilizadas
17

 completamente ou impedidas de um pequeno movimento que 

seja. Ainda que atônitas pela constatação das ruínas e destroços, suas asas não se sujeitam ao 

continuum que as impeliria ao futuro, mas as habilita ao salto do passado ao presente, salto 

esse que as manterá em permanente estado de alerta, diante de qualquer impedimento à 

consecução de seu projeto de memória. Se a empresa da memória não pode ser dada pela 

recuperação do passado tal como ele realmente foi, conforme já dito, também aqui não se 

pode, benjaminianamente, pressupor a relação do passado com uma temporalidade futura que 

ultrapasse o presente, pelo contrário, as narradoras tentam, atonitamente, articular as ruínas do 

passado ao presente no qual ambas estão temporalmente situadas - tal o movimento a ser 

buscado também pela memória
18

, tanto em Hatoum quanto em Antunes.  

 No romance de Hatoum, o capítulo 6 exibe também desse passado imagens que 

petrificam a narradora, ao deparar-se ela tanto com as ruínas internas, marcas dos destroços da 

família, quanto com as externas, mais precisamente, as relacionadas ao espaço da praça, no 

entorno da casa. 

 

 
Nada daquela época permanecia vivo na praça. Sim, os monumentos eram os 

mesmos, mas o banco ocupado pelos irmãos gêmeos parecia uma lápide 

abandonada. Nas árvores, no lago, na ponte e nos caminhos que circundam o 

                                                 
17

 cf. Olgária Matos, sobre a tese XVII de Benjamin em “Sobre o conceito de História”: “Nessa tese, o sinal 

dessa imobilização, dessa suspensão, é a simultaneidade. Esta se dá na recordação, na atualização, e não na 

reflexão: “a recordação ensina a cada um a trama secreta que acompanha, como uma profecia, o livro de sua 

vida”. Benjamin procura religar o presente com aqueles fatos qualitativamente relevantes do passado, nos quais o 

futuro – esquecido dentro de nós -, esse futuro que para Benjamin está exilado no passado, tinha mais 

evidentemente anunciado sua aproximação”. (MATOS, 1993, p.51-52) 

 
18

 cf. Márcio Seligmann-Silva: “Contra  o Historicismo  – que apenas reproduz a alienação entre a experiência e 

o indivíduo moderno - Benjamin reafirmou a força do trabalho da memória: que a um só tempo destrói os nexos 

(na medida em que trabalha a partir de um conceito forte de presente) e (re)inscreve o passado no presente. Essa 

nova “historiografia baseada na memória” testemunha tanto os sonhos não realizados e as promessas não-

cumpridas como também as insatisfações do presente.” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p.389). Ainda que a 

ênfase seja dada ao testemunho, interessa-me nesse momento de minha análise dos romances a aproximação da 

teoria da história de Benjamin à teoria da memória, conforme aponta o ensaísta .(Idem, p.388) 
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espelho d’água, eu sentia falta da silhueta dos animais e do seu alarido 

inconfundível. 

Quando cruzei o portão de ferro da casa de Emilie, também estranhei a ausência dos 

sons confusos e estridentes de símios e pássaros, e o berreiro das ovelhas. A porta da 

entrada estava trancada e, através do muro vazado, vi o corredor deserto que 

terminava no patiozinho coberto pelas folhas ressecadas da parreira e uma parte do 

pátio dos fundos. A casa toda parecia dormir, e foi em vão que bati à porta e gritei 

várias vezes por Emilie.  (HATOUM, 1989, p. 122) 

 

 

 Na praça, o abandono e o silêncio são as marcas da ruína constatada pela narradora, 

referendando a perda e a ausência de vida com que se defrontara diante da casa. No interior 

desta, a ruína também se constitui pela marca do vazio, preenchido apenas pelo indício do 

alarido que outrora caracterizava a vida na família libanesa e que não encontra mais expressão 

como vestígios desse passado. Pelo contrário. O passado opulento em sons, ritos, sabores, 

palavras em árabe, adereços e signos do Oriente e da natureza de Manaus mostra sua ruína 

como espectro do que já foi. O vozerio da casa se dá a reconhecer como falta e abandono e o 

espaço/tempo de Emilie, anteriormente ocupado pela força e exuberância da posição desta 

como matriarca da família, vê-se esvaziado; e, se algum som pode abalar a casa adormecida e 

inerte, tal contraponto é dado pelo próprio grito da narradora, tomada pelo horror que a 

imagem às avessas do passado lhe restitui da casa da infância e que, por isso mesmo, sabe 

perdida para sempre. 

 No trecho abaixo, as ruínas estão mais amplamente relacionadas à figuração 

deteriorada do espaço da cidade. 

 
 

 De olhos abertos, só então me dei conta dos quase vinte anos passados fora daqui. 
A vazante havia afastado o porto do atracadouro, e a distância vencida pelo mero 

caminhar revelava a imagem do horror de uma cidade que hoje desconheço: uma 

praia de imundícies, de restos de miséria humana, além do odor fétido de purulência 

viva exalando da terra, do lodo, das entranhas das pedras vermelhas e do interior das 

embarcações. Caminhava sobre um mar de dejetos, onde havia tudo: casca de frutas, 

latas, garrafas, carcaças apodrecidas de canoas, e esqueletos de animais. Os urubus, 

aos montes, buscavam com avidez  as ossadas que apareceram durante a vazante, 

entre objetos carcomidos que foram enterrados há meses, há séculos. Além do calor, 

me irritavam as levas de homens brigando entre si, grunhindo sons absurdos 

querendo imitar alguma frase talvez em inglês; eram cicerones andrajosos, cujos 

corpos mutilados e rostos deformados os uniam ao pântano de entulhos, ao pedaço 

da cidade que se contorcia como uma pessoa em carne viva, devorada pelo fogo.  

(HATOUM, 1989, p.124-125)  

 

 

 A cidade, como espaço que circunscreve a casa e a praça, parece provocar na 

narradora uma perplexidade de outra ordem, se considerarmos que nesse espaço maior que 

ultrapassa o reduto familiar as ruínas são por ela contempladas em outra dimensão, ampliadas, 

o que faz do horror algo a ser exteriorizado proporcionalmente ao que as imagens, como num 
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plano geral, se traduzem como documento do passado. A postura do anjo da história parece 

também ser a sua: “de olhos abertos”, depara-se com “a imagem do horror de uma cidade que 

hoje desconheço”, conforme diz ela, horror que se traduz na miséria humana e na própria 

miséria física da cidade. O que tem diante de si é a decadência como manifestação, no 

presente, de um passado que não tem como se recompor.      

 Ainda que neste romance de Hatoum a cidade de Manaus se expresse a partir de seus 

aspectos preponderantemente sensoriais – cores, sabores e odores integram a representação da 

natureza manauara - , sem que se possa encontrar na narrativa referências mais explícitas ao 

seu contexto social ou econômico
19

, não se pode deixar de acompanhar, no entanto, indícios 

desse contexto na pintura e no desenho de uma cidade que se abre cartograficamente, 

seguindo o curso dos rios e de seus afluentes. A decadência exposta na representação das 

ruínas da cidade, conforme mostra o exemplo, faz de Manaus uma cidade à deriva, marcada 

por um desenvolvimento fracassado e que se depara com a inevitabilidade de um lugar de 

contrastes, fissuras, desesperança e mistura de raças, decadência que se confunde com um 

cosmopolitismo abortado. Daí que “homens brigando entre si, grunhindo sons absurdos 

querendo imitar alguma frase talvez em inglês”, caracterizados pela narradora como 

“cicerones andrajosos”, talvez possam dar bem a medida dessa cidade tomada pelo comércio, 

invadida por turistas e suas máquinas fotográficas, num vai-e-vem que transforma Manaus em 

um grande mercado flutuante, com sua miséria e exposição de “quinquilharias” – conforme 

expressão da narradora  - como moeda corrente.   

 As ruínas com que a narradora se depara no espaço da casa, no da praça e no da 

cidade, conferindo não só à família como à própria Manaus a imagem do vazio e da 

decadência, devem ser confrontadas também com aquelas que são constitutivas da parte da 

cidade conhecida como o “bairro proibido” de sua infância. 

 

 
Decidi, então perambular pela cidade, dialogar com a ausência de tanto tempo, e 

retornar ao sobrado à hora do almoço. Atravessei a ponte metálica sobre o igarapé, e 

penetrei nas ruelas de um bairro desconhecido. Um cheiro acre e muito forte surgiu 

com as cores espalhafatosas das fachadas de madeira, com a voz cantada dos 

curumins, com os rostos recortados no vão das janelas, como se estivessem no limite 

do interior com o exterior, e que esse limite (a moldura empenada e sem cor), nada 

                                                 
19

 O contexto teria contornos mais definidos no segundo romance do autor, Dois irmãos: “É a história de 

Manaus depois do “boom” da borracha e antes da sua abertura fatal à colonização, às estradas e ao 

desenvolvimento acompanhado do desflorestamento em larga escala entre os anos 60 e 70. O enorme pano de 

fundo é o Brasil antes do golpe militar de 1964, cujo slogan de progresso tornar-se-ia um pretexto frequente para 

a repressão.” (SLATER,Candace. Resenha publicada na revista Brasil-Brazil, n.25, ano 14, 2001, PUC-RS, 

Brown University). Texto também publicado em Arquitetura da memória, p.353.  
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significasse aos rostos que fitavam o vago, alheios ao curso das horas e ao transeunte 

que procurava observar tudo, com cautela e rigor. Havia momentos, no entanto, em 

que me olhavam com insistência: sentia um pouco de temor e de estranheza, e 

embora um abismo me separasse daquele mundo, a estranheza era mútua, assim 

como a ameaça e o medo. E eu não queria ser uma estranha, tendo nascido e vivido 

aqui. Procurava caminhar sem rumo, não havia ruas paralelas, o traçado era uma 

geometria confusa, e o rio, sempre o rio, era o ponto de referência, era a praça e a 

torre da igreja que ali inexistiam. Passei toda a manhã naquele mundo desconhecido, 

a cidade proibida na nossa infância, porque ali havia duelo entre homens 

embriagados, ali as mulheres eram ladras ou prostitutas, ali a lâmina afiada do 

terçado servia para esquartejar homens e animais. Crescemos ouvindo histórias 

macabras e sórdidas daquele bairro infanticida, povoado de seres do outro mundo, o 

triste hospício que abriga monstros. (HATOUM, 1989, p.122-123) 

 

 

 

 Ao defrontar-se com as ruínas do bairro proibido, a narradora parece cumprir 

finalmente a totalidade do percurso que constitui o mapa da cidade, adotando, por isso 

mesmo, procedimentos que possam instrumentalizá-la a percorrê-lo, através dos cortes que 

lhe permitam adentrar na Manaus mais obscura. A cidade é um todo, disso tem plena clareza a 

narradora, mas há os meandros do rio, há as pontes metálicas sobre o igarapé, há “uma 

geometria confusa e o rio, sempre o rio” –  conforme nos informa o texto.  

 Por este motivo, sua decisão de perambular pela cidade a coloca numa posição, se 

ainda nos mantivermos no contexto benjaminiano, inversa à do flâneur, para quem “a rua se 

torna moradia”, uma vez que este “está tão em casa entre as fachadas das casas quanto o 

burguês entre as suas quatro paredes” (BENJAMIN, 1985, p.66), a contemplação a que ele se 

expõe surpreendendo o mundo industrializado do século XIX. Aqui, a Manaus que a 

narradora percorre a obriga a uma forma distinta de flânerie: sua perambulação é disjuntiva, 

sem qualquer possibilidade de empatia com os apelos do moderno, tão somente o incômodo e 

a repulsa pelo mundo que vê. No lugar da expansão ou do crescimento, a mera constatação da 

cidade em sua condição de submundo; ainda que aberta como o curso do rio – o rio como 

“ponto de referência”, segundo o texto - , a cidade se dá a revelar como ruína, transformando-

se em seu avesso: submersa mesmo sendo rio, soterrada por seus próprios escombros. O 

acesso ao bairro proibido, se de certo modo pode ser pensado como uma versão fluvial das 

galerias ou passagens benjaminianas
20

, não leva a narradora, entretanto, a defrontar-se com o 

                                                 
20

 cf. Benjamin, em “Paris, capital do século XIX”: “As galerias são centros comerciais de mercadorias de luxo. 

Em sua decoração, a arte põe-se a serviço do comerciante. Os contemporâneos não se cansam de admirá-las. Por 

longo tempo continuaram a ser um local de atração para os forasteiros. Um Guia ilustrado de Paris afirma: 

“Estas galerias são uma nova invenção do luxo industrial, são vias cobertas de vidro e com o piso de mármore, 

passando por blocos de prédios, cujos proprietários se reuniram para tais especulações. Dos dois lados dessas 

ruas, cuja iluminação vem do alto, exibem-se as lojas mais elegantes, de modo tal que uma dessas passagens é 

uma cidade em miniatura, é até mesmo um mundo em miniatura”. As galerias são o cenário das primeiras 

iluminações a gás.”. ( In: KOTHE, 1985, p.30-31);  cf. Kothe:  ”A passagem é, de certo modo, um caminho 

coberto: reúne o exterior de uma via pública e o interior de uma residência. Permite o acesso rápido a pontos 
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progresso, mas com uma industrialização às avessas, ruínas de uma cidade que se expande em 

contrastes, tanto quanto se expande em galerias móveis, dadas pelo rio e seus afluentes.  

 

 
Após ter cruzado o bairro, seguindo uma trajetória tortuosa, decidi retornar ao centro 

da cidade por outro caminho: queria atravessar o igarapé dentro de uma canoa, ver 

de longe Manaus emergir do Negro, lentamente a cidade desprender-se do sol, 

dilatar-se a cada remada, revelando os primeiros contornos de uma massa de pedra 

ainda flácida, embaçada. Essa passagem de uma paisagem difusa a um horizonte 

ondulante de ardósia, interrompido por esparsas torres de vidro, pareceu-me tão 

lenta quanto a travessia, como se eu tivesse ficado muito tempo na canoa. Tive a 

impressão de que remar era um gesto inútil: era permanecer indefinidamente no 

meio do rio. Durante a travessia estes dois verbos no infinitivo anulavam a oposição 

entre movimento e imobilidade. E à medida que me aproximava do porto, pensava 

no que me dizias sempre: “Uma cidade não é a mesma cidade se vista de longe, da 

água: não é sequer cidade: falta-lhe perspectiva, profundidade, traçado, e sobretudo 

presença humana, o espaço vivo da cidade. Talvez seja um plano, uma rampa, ou 

vários planos e rampas que formam ângulos imprecisos com a superfície aquática”.    

(HATOUM, 1989, p. 123-124) 

 

 

 Recuperando a fala do irmão, a quem se dirige neste capítulo, a narradora talvez 

queira, nostalgicamente, ao se aproximar dos escombros que a cidade tem a exibir-lhe, 

vislumbrar por isso mesmo uma utopia que pressente proibida, tal qual o bairro que lhe 

marcou a infância: a “presença humana, o espaço vivo da cidade”. Daí que, ainda que se 

aproxime de sua cidade e a sinta de perto,  não resgata a Manaus que tem dentro de si e que 

sabe mesmo perdida. Talvez para a narradora, portanto, as ruínas que encontra não sejam tão 

somente marcas da ausência do progresso como utopia das cidades, mas marcas da falência da 

utopia, representação da própria inviabilidade de seu projeto de cidade.  Diante desse 

impossível da cidade de Manaus – onde o “espaço vivo”?, onde a “presença humana”? - , a 

cidade e sua ruína, o “permanecer indefinidamente no meio do rio”, conforme nos diz o texto. 

 No romance de Antunes, a representação das ruínas parece ser constituída em grande 

parte pela decadência da família, levando a narradora a um enfrentamento desses destroços de 

modo distinto do da narradora de Hatoum, conforme pode ser depreendido do seguinte 

exemplo:  

 
só não queria que fôssemos mendigos, só não queria habitar uma vivenda defunta 

que a cada dia mergulha mais na terra e cujas portas oscilam toda a noite nos 

gonzos a bater, a bater, já falta sol   (...) 

pessoas atrás de mim, não os freixos, num restolhar indignado visto quererem 

por inveja 

                                                                                                                                                         
distanciados. (...) Benjamin mostra que as “passagens”, em que o ferro e o vidro foram aplicados 

inovadoramente na arquitetura, se tornaram centros do comércio de luxo e a arte nelas se pôs a serviço dos 

comerciantes. A maioria delas surgiu entre 1822 e 1837. Elas, como que utopias concretas, passaram a 

representar o progresso em que uma época sonhava o seu futuro”   (KOTHE, 1978, p.74-75) 
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que continuemos pobres, os gansos toda a noite para diante e para trás mesmo nas 

horas sem vento, levantamo-nos da cama e um mocho a fitar-nos, o gerente a 

telefonar não sei a quem 

à minha filha, ao meu genro, às camionetas de Beja? 

O fiscal do Casino devolveu-me as imagens 

-Madame 

de que vendi as auréolas e os corações de prata tal como vendi os palmitos, as 

pérolas do forro e o manto da Virgem, arrisquei no dez e anunciaram o onze, se o 

senhor general fosse vivo ordenava que fosse o dez, o onze era o dez, seria o dez, 

era o dez, entregavam-me o dinheiro e a moradia como dantes, as escrivaninhas, a 

música, as criadas de pé se eu entrasse, o dono dos penhores empurrou os mártires 

no balcão     (...) 

agora que deixamos de ser pobres mandava a minha filha e as minhas netas 

vestirem-se como deve ser, ordenava à Adelaide que me expulsasse os pretos e 

sentava-se no terraço na cadeira de vime que sempre me pertenceu, com a minha 

estola de raposa e as jóias que dizem ser falsas e não são, a receber as visitas 

perdoando-lhes     (...) 

só não queria que fôssemos mendigos entendes      (...) 

só não queria que habitássemos uma vivenda defunta que a cada hora mergulha 

mais na terra e cujas portas oscilam toda a noite nos gonzos a bater, a bater, repara 

como as árvores se aproximam de ti, as colunas da varanda se dobram, só não 

queria que o pessoal vos faltasse ao 

as criadas, a modista, a governanta, o filho do chofer à nossa espera no alpendre, se 

a minha avó pudesse apostar a si mesma no trinta e cinco apostava, as camionetas 

do Murtal ao telefone, o advogado a surgir do escritório 

-Uma comunicação do Algarve senhor doutor 

e em lugar de atender o meu pai a procurar a chave do sótão na cómoda, as mãos 

que lhe emprestaram a afastarem papéis, faltava-lhe cabelo, afilara, curvara-se, 

articulações inesperadas dobravam-se devagar no interior do fato 

o cheiro dos ciprestes no cemitério em baixo 

(de quando em quando os pavões gritavam de aflição nos jazigos)  

(ANTUNES, 2000, p.472-475) 

 

 

 Aqui, a contemplação das ruínas não segue o mesmo percurso do olhar da narradora 

de Hatoum. Enquanto esta se defronta com as ruínas da família e da cidade de Manaus, 

perplexa diante do que vê, por colocar-se em posição retrospectiva direcionada a esse 

passado, no exemplo extraído de Antunes as imagens do horror são esmaecidas por uma 

postura que, se menos distanciada temporalmente por não vincular a ruína a esse passado, 

inversamente, tal postura parece concorrer para um distanciamento determinado por uma 

contemplação crítica desse passado e de seus destroços. A narradora principal, Maria Clara, 

alterna com a avó sua posição na narrativa, conforme mostra o trecho, o que parece conferir 

ao anjo da história um desdobramento figural, duplicados os olhos na captação das ruínas do 

passado, resultando essa visão do passado numa perplexidade compartilhada por avó e neta. 

Por parte da avó, a ruína atrelada à própria decadência econômica e social da família; por 

parte de Maria Clara, essa decadência desdobrada também na menção à decadência física do 

pai. 

 Se a alternância na percepção das ruínas se resolve textualmente pela alternância 

também entre os tipos gráficos – o horror contemplado pela avó é em sua totalidade expresso 
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graficamente em itálico -, em termos de conteúdo significativo, entretanto, o passado 

desmoronado é algo que tenta escamotear o olhar desolado e atônito próprio do anjo de quem 

ambas parecem se aproximar. O horror passa de uma ruína documentada a uma ruína 

supostamente aventada como possibilidade, mas que, exatamente por sua marca de 

viabilidade indesejada, é capaz de mostrar-se como documento irreversível da decadência 

havida no próprio passado e que o olhar do presente flagra. Os destroços do passado, 

revestidos pela névoa do distanciamento crítico e/ou de uma formulação hipotética do desejo 

tanto da avó quanto da neta (“só não queria que fôssemos mendigos”, “só não queria que 

habitássemos uma vivenda defunta”), só fazem ressaltar a verdadeira face da ruína, tanto mais 

documental quanto menos formulada explicitamente por ambas como instância pretérita, mas 

que o próprio discurso de Maria Clara, reduplicando o da avó, paradoxalmente torna 

manifesta.  

 A casa em ruínas, aqui no exemplo, está diretamente determinada pelas condições 

econômicas e políticas que afetaram a família – não só o contexto da revolução que destituiu a 

família de privilégios outrora conquistados, bem como a situação humilhante da avó, 

comprometendo seus bens nas roletas de um cassino -, expondo também a ruína física do pai 

de Maria Clara, contemplada por esta como manifestação irreversível das ruínas do passado e 

que, em parte de seu discurso também em itálico, passam a concentrar-se na visão premente 

do pai e da morte deste figurada pelo “cheiro dos ciprestes” e “jazigos”.  

 Nos exemplos que se seguem, também podem ser depreendidas outras visões da ruína 

por parte da narradora de Antunes, o que atesta mais uma vez a feição peculiar que assume 

seu olhar atônito diante do passado, em polo diametralmente oposto ao da narradora de 

Hatoum. 

 Primeiramente, a ruína redimensionada como uma “memória do futuro”, no presente 

de Maria Clara: 

 

e então antes que a pistola, a espingarda, o oficial da polícia, o meu pai na vivenda a 

abrir a porta do sótão, a dar com os medalhões e os jornais e os cadernos 

desarrumados, a compreender, a zangar-se, a descer as escadas 

-Maria Clara 

espera, não aconteceu assim, eu digo como foi 

como será 

como foi uma vez que já foi 

o pai na vivenda a procurar a chave nos papéis da gaveta, a encontrá-la numa 

posição diferente, a olhar para nós, a subir as escadas, a deter-se no segundo degrau 

e a olhar-nos de novo 

como será 

pronto, como será, vamos falar do futuro e dizer como será 

como será então? 

por favor não me interrompas, de regresso da clínica  
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dentro de dois ou três dias 

dentro de dois ou três dias de regresso da clínica o pai a procurar a chave nos papéis 

da gaveta, a encontrá-la numa posição diferente, a olhar para nós, a subir as escadas, 

a deter-se no segundo degrau 

tal como eu contei 

não, espera, a deter-se no segundo degrau a olhar-nos de novo numa cara parecida 

com a tua cara agora, a abrir a porta do sótão, uma volta na fechadura, duas voltas, 

três voltas 

não, duas voltas apenas       (ANTUNES, 2000, p.259-260) 

 

 

 O olhar de Maria Clara cumpre um percurso que retifica o do anjo da história, na 

medida em que a ruína não está imobilizada em um passado a ser contemplado, mas em um 

futuro a ser moldado e/ou mesmo retificado pelo presente e em um presente que chama o 

passado a si. A imobilização não se traduz, portanto, em fixidez, mas em potencialização de 

instâncias temporais que se desfazem de articulações sequenciais e se aglutinam no presente, 

através do olhar da narradora. A ruína do passado passa por um processo de deslocamentos: 

como documento do passado que realmente é, passa não só a preencher também a lacuna de 

um futuro a transformar o passado como também a aglutinar-se a um presente que constrói a 

memória do que restou desse mesmo passado. O trecho, através do jogo verbal, vai 

formalizando a aglutinação de passado e futuro no presente de Maria Clara: “como será”, 

“como foi uma vez que já foi”, “como será então?”, a ser considerado aqui também o próprio 

processo reiterativo em Antunes, espiralando essas instâncias temporais. Naturalmente que 

essa relativização da ruína do passado, projetada a um futuro, só faz ressaltar, por parte de 

Maria Clara, o reconhecimento das marcas da ruína no pai não como uma possibilidade 

imediata, mas como fato já transformado em documento e contemplado pela narradora em seu 

movimento de deflagração pelo presente. 

 Em outro exemplo, o presente de Maria Clara rearticulado como “uma ruína às 

avessas”: 

 

- O que se passa Clarinha? 

não, o meu pai 

- Clarinha 

a minha mãe 

- O que se passa Maria Clara? 

não compreendo porque te inquietas se tudo como sempre foi, a moradia pintada 

a moradia pintada, os móveis nos seus lugares, nem um quadro que falta, a máquina 

de costura a trabalhar lá dentro, o advogado, o senhor Levi, o oficial da polícia e os 

colegas do meu pai com a minha avó na sala, o jardineiro a enganchar a trepadeira 

na armação metálica, cada vez que um peixe à superfície mil pedaços de jardineiro 

numa tremura de água, quando ergui a tampinha da barriga de um soldado que 

marchava em impulsos vagarosos, uma bota a tremer, a segunda bota depois, e 

coloquei uma pilha mais forte na intenção de ajudar, um rubor, uma dilatação, uma 

aparência de zanga, um estrondo que não ouvi e o soldado em mil pedaços, a minha 

mãe a apertar-se entre as palmas 

- Meu Deus  (ANTUNES, 2000, p.533) 
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 Aqui, a ruína pertencente ao passado é escamoteada por um presente que tenta 

neutralizar os destroços desse passado que se mantém imune à devastação e que busca 

preservar-se (“a moradia pintada”). Como mostra o texto, acompanhamos a ação de um 

presente que imobiliza o passado da casa como ruína e o insere em uma vivência 

supostamente apaziguadora do presente (“se tudo como sempre foi”), gerando um 

desdobramento infindo de imagens que invertem o que ao olhar da narradora seria dado a 

fixar do passado. A considerar, aqui no exemplo, o longo parágrafo que verbaliza a ação 

aglutinadora de Maria Clara no sentido de devolver ao passado e à ruína que o mesmo exibe 

como documento uma imagem invertida do horror. Este, contemplado a partir de imagens em 

negativo, ainda que desencadeie a perplexidade (a expressão “Meu Deus” parece interceptar a 

longa corrente de imagens da ruína às avessas), procura, assim, articular o presente e as ruínas 

do passado: não como intervenção do presente no passado - contingência benjaminiana a ser 

cobrada ao anjo da história – mas, dentro da visão alegórica, escamoteadora e crítica do texto 

de Antunes, como ação de um presente que se retifica a si próprio por conter um passado que 

se anula como ruína e que, contraditoriamente, torna esse presente saturado das ruínas que 

pertenceriam ao passado e que a visão crítica do horror por parte de Maria Clara quer 

mascarar. Ou melhor, desvelar, através do próprio procedimento alegórico de dizer o outro - 

não fossem tais destroços (do passado?) ruínas “às avessas”, conforme nos quer confundir 

Antunes. 

        As ruínas do passado, dadas a contemplar tanto pelo olhar retrospectivo da narradora de 

Hatoum quanto pelo olhar alegórico da narradora de Antunes, conforme os exemplos 

destacados anteriormente parecem apontar, reiteram ser a memória, nos romances, construída 

pelas visões que ambas as narradoras tentam recompor do que restou da casa e da família. As 

ruínas, sem dúvida, documentam os destroços de um passado que não tem como ser 

recuperado, exceto pela ação de uma memória que, no presente, possa rearticular o que ficou 

para trás.  

 No romance de Antunes, o olhar alegórico da narradora talvez possa ser integrado ao 

próprio procedimento de escamotear a realidade em que vive e/ou viveu no passado através da 

instância da ficção, instância esta já referida em outro momento da análise. Tomemos o 

seguinte trecho do romance: 

 

 
Deve acabar assim: o meu pai na cama do primeiro andar em vez do divã do 

escritório sem responder às perguntas não porque não as oiça 

tenho a certeza que ouve 
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mas porque as palavras não significam nada para ele ou significam outra coisa visto 

que nos diz adeus, assim magríssimo encostado às almofadas e quase sem força para 

um único gesto a dizer-nos adeus, acontece-lhe falar coisas incompreensíveis que 

terminam quase sempre numa interrogação vaga, ergue a mão para os óculos nasais 

do oxigênio   (...) 

- Pai o remédio 

e o adeus a concordar connosco, não existe o tempo nem dor nem inquietação de 

qualquer espécie, somente o facto do corpo haver deixado de lhe pertencer assistindo 

a si mesmo e à gente naquele adeus que se tornou perpétuo, o cabelo deixou de ser 

cabelo   (...) 

a conversar com ele palavras que deslizam para o silêncio sem terminarem a frase e 

desta vez a mirar a minha mãe ou a Ana ou eu, descer um bocadinho o estore para 

que a luz não o fatigue   (...) 

embora a luz não o fatigue como o não fatigam as visitas, não há visitas, há o meu 

pai sozinho, o que terá sido o meu pai a quem estendemos um copo de água 

inclinando-o à medida que bebe, a maçã-de-adão que a doença aumentou ao 

diminuir-lhe o pescoço salta de cartilagem em cartilagem até ao botão da gola, uma 

tosse que não chega a tosse, um soluço tênue, o médico prometeu-nos que o meu pai 

melhorava e melhorou de facto, deixou as almofadas e os óculos nasais e continua a 

dizer adeus apontando o jornal que não vai ler, não lhe interessa, ignora o que seja 

conforme ignora onde está ou quem somos, suspira os nossos nomes como ditongos 

vazios, quem é para si neste momento a Maria Clara pai, a Ana, a mãe, de que é feita 

esta bruma ou assim entre nós 

tanto faz chamar-lhe bruma como nevoeiro ou morte, custa menos chamar-lhe 

bruma ou nevoeiro do que morte não está de acordo pai?     (...) 

a barriga que se dilata apesar da magreza, o soro que lhe colocaram por nós, não por 

si, uma ilusão de melhoras, de progressos, de cura 

- Mais animado o paizinho não acha? 

e lhe enegrece os pulsos apesar da tala e da massagem com creme, de forma que 

deve acabar assim, julgo eu    (...) 

deve acabar assim  (ANTUNES, 2000, p.199-203)  

 

 

 Mais uma vez o texto de Antunes provoca um deslocamento de temporalidades, 

quando trata de escamotear a verdadeira face da ruína. A doença/morte do pai – ruína a ser 

contemplada por Maria Clara como marca do horror no passado da família – é projetada a um 

tempo futuro, como possibilidade de reverter o que efetivamente já se consumou no passado 

(ou o que está em vias de). Isto porque os limites imprecisos entre o havido e o suposto e/ou 

provável, interferindo propositadamente no reconhecimento dos dados de realidade por parte 

da narradora, conforme mostra o exemplo, vão sendo esgarçados pela intervenção do 

ficcional. Deste modo, o que seria documento da ruína do passado relativiza-se, incorporando 

marcas temporais outras, tanto do futuro quanto do presente. Não se sabe mais se a 

doença/morte do pai é mera invenção de Maria Clara, se pode ser a mesma cogitada como 

ruína que efetivamente deixou sua marca no passado da família ou se, a considerar a visão 

crítica da narradora diante do passado, pode ser pensada também como ressignificação 

alegórica desse passado em sua imersão de vez na ficção. 

  “Deve acabar assim” – formulação inicial que já indicia a superação das marcas 

temporais do pretérito e mesmo do presente, aqui informada pela opção da narradora de 
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retificar as certezas do passado que, por ser reconstruído no plano da ficção, passa a sofrer um 

processo de escamoteação tanto no plano da realidade quanto no da linguagem de Maria 

Clara. Esta, fazendo a narrativa ingressar no campo do hipotético, como superação crítica da 

ruína deixada pelo passado (que a narradora não quer reconhecer nem como passado nem 

como ruína), desfaz e refaz os sentidos próprios desse passado que quer inventar. 

 E já que tudo “deve acabar assim”, no terreno das hipóteses e suposições, deve 

também sofrer um processo de permanente desdobramento de significados, cada um deles 

remetendo ao seu oposto ou à substituição de seu sentido próprio pela alusão ao seu próprio 

esvaziamento de sentido ou ao preenchimento de outros e novos sentidos. O procedimento 

alegórico de Maria Clara, conforme o exemplo mostra, dá-se, portanto, pela retificação de 

sentidos dessas ruínas do passado: “o meu pai na cama do primeiro andar em vez do divã do 

escritório”; “as palavras que nada significam para ele ou que significam outra coisa”; “como o 

não fatigam as visitas, mas não há visitas”; “tanto faz chamar-lhe bruma como nevoeiro ou 

morte” – são as possibilidades criadas ficcionalmente pela narradora para escamotear os 

horrores do passado que não quer admitir como já consumados – “Mais animado o paizinho 

não acha?” -, por isso que “deve acabar assim”, formulação reiterada pela ficção alegórica da 

narradora.            

 A ruína como alegoria também parece informar certas visões do passado no romance 

de Hatoum. Ainda que, a considerar o trecho destacado abaixo, não se dê à ruína o 

reenquadramento temporal por via da ficção, como em Antunes, o que restou do passado 

parece remeter, alegoricamente, ao que poderia ter sido e que não foi efetivamente realizado 

pela história da família.  

 

 
A casa está fechada e deserta, o limo logo cobrirá a ardósia do pátio, um dia as 

trepadeiras vão tapar as venezianas, os gradis, as gelosias e todas as frestas por onde 

o olhar contemplou o percurso solar e percebeu a invasão da noite, precipitada e 

densa. O olhar parece dialogar com algo semelhante à noite, com os objetos 

abandonados na escuridão, com os passos lentos que povoam uma casa, um mundo: 

os pátios, a fonte e o seu entorno, a flora que une o céu à terra, os animais que 

desconhecem a clausura e animam-se ao ouvir a voz de Emilie.(HATOUM,1989, 

p.155) 

 

 

 A ruína da casa transmuta-se no seu inverso: através do olhar, via de contemplação do 

que restou da casa, dá-se início ao processo que, subtrativamente, pode despi-la dos sinais 

indicadores do que foi impedimento às promessas do passado e, de certa forma, resgatar a 

utopia. Deste modo, o limo e as trepadeiras, como documento das ruínas, são alusão também à 

possibilidade de sua própria ausência, caso a voz de Emilie encontrasse eco e não deixasse o 
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percurso solar ser tomado pela escuridão. Nesse jogo alegórico, o que se tem são restos que 

indiciam a perda e/ou o outro em relação à casa que havia outrora e à família que a habitara. 

Promessas não cumpridas, certamente, expostas pela casa libanesa e suas ruínas
21

.   

 No romance de Hatoum, as ruínas externas da casa possivelmente abrigam ruínas que 

resultaram das fissuras internas da família, representadas principalmente por dois de seus 

membros: Samara Delia e Emir. 

 No caso de Samara, seu nome não pode ser dissociado do da filha, a pequena Soraya 

Ângela. Mãe e filha, unidas pela dor, estão ligadas também como representação da ruína da 

família, responsáveis, portanto,  pela névoa de mistério que envolve o nascimento da pequena 

surda-muda, de quem não se conhecia o pai. Alijada da família, repudiada pelos irmãos mais 

novos, carrega sua culpa, que é motivo de vergonha para os pais e que mancha a reputação de 

todos. Segundo Hakim: “Chegaram até a insinuar que os cabelos clareados da menina podiam 

ser fruto das frequentes visitas que eu e Samara Delia fazíamos a Dorner”. (HATOUM, p.114) 

 Em outra passagem, ainda dirigindo-se à narradora, deste modo Hakim reporta-se à 

irmã Samara e à pequena Soraya: 

 
 

Devia ter quinze ou dezesseis anos quando ficou grávida: era uma menina que 

brincava de boneca contigo, trepava nas árvores para colher frutas, e fazia estrepolias 

que animavam a vida da casa. Nada disso permaneceu após o nascimento da filha. 

Além de uma brusca interrupção da adolescência, comecei a reparar na mãe certos 

traços da filha. Minha irmã parava subitamente no meio do pátio e fixava os olhos em 

algo;e essa expressão meditativa e extasiada aproximava muito uma da outra. Só mais 

tarde é que as afinidades físicas se evidenciaram. Então, uma pôde se reconhecer na 

outra. 

 Foi nessa época que elas saíram juntas pela primeira e única vez. Pareciam guiadas 

pelo medo. Caminharam de mãos dadas, esquivando-se das pessoas, evitando encarar 

os raros transeuntes que se expunham ao sol ardente do início da tarde. Os vizinhos 

apareceram nas janelas e Samara Delia se protegia dos olhares inclinando uma 

sombrinha vermelha que lhe tapava o rosto. Às vezes movia os lábios, curvando a 

cabeça, fingindo conversar, mas as palavras só chegavam aos ouvidos da outra por 

meio de sonhos ou pesadelos. As duas caminhavam juntas demais, e uma encurtava 

os passos para seguir os da outra; do terraço da fachada eu as vi desaparecer, sob um 

invólucro vermelho que as protegia do sol e as tornava acéfalas. Aquele par de 

corpos, minguado ainda mais pela distância, iria expor-se pela primeira vez aos olhos 

da cidade. Foi a última visão de Soraya Ângela, viva.  (HATOUM,1989, p.110-111) 

 

                                                 
21

  cf. Denis Leandro Francisco: “A casa que agoniza juntamente com as histórias e os sujeitos aos quais serve 

de morada diz também de uma narrativa que, sobretudo contemporaneamante, encontra-se em constante 

interrogação acerca de suas possibilidades: a incapacidade de recuperar satisfatoriamente a moradia da infância 

atesta a impossibilidade de todo gesto memorialístico de resgatar seja o que for. O eu narrador fracassa em sua 

escritura de memórias, sendo o seu fracasso, paradoxalmente, aquilo que engendra a narrativa” (FRANCISCO, 

2008, p.114-115). O autor, ao focalizar a casa desfeita como “uma imagem de morte” – o ensaio trata do “halo 

de morte” que norteia o romance -, encaminha seu argumento tendo em vista mostrar, no Relato, o 

entrelaçamento entre narrar e morrer, ou seja, destacar que o romance “encena uma certa manifestação da dor e 

da melancolia, da perda como estímulo à escrita e à narração” (FRANCISCO, 2008, p.125) 
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 O depoimento de Hakim dá bem a dimensão da existência pungente de dois seres que, 

mais do que responsáveis por trazerem à casa as marcas da dor, parecem fazer da ruína a 

única via de que dispõem para a trajetória de exclusão a elas imposta. Por este motivo, a 

identificação entre ambas parece de certa forma atenuar a hostilidade que enfrentam a seu 

redor. Se por parte dos outros a rejeição chega à beira da anulação total da singularidade de 

cada uma delas – nem Samara nem tampouco Soraya têm existência própria -, só lhes resta, 

portanto, o espelhamento como forma de alteridade. Cada uma delas se faz o outro para si 

mesmas, pois a relação especular é sua única forma de existência possível. Identificação física 

e de gestos, dada por esse espelho alegórico, uma vez que mãe e filha, por não terem por parte 

das pessoas a aceitação de sua presença individualizada, como figuras mutiladas que são, 

duplicam-se na imagem indissolúvel do par e, assim juntas pela rua, vão exibindo sua 

fragmentação: nem Samara nem Soraya, apenas a ruína de uma “se reconhecer na outra”. E, 

por parte de Hakim, no papel de irmão e tio, seu depoimento não tem como evitar o tom 

próprio de quem se compromete no mais alto grau com o que vê: à medida que elas se 

distanciam e se tornam uma presença marcada por um pequeno ponto no espaço, Hakim aí 

intervém, tentando captar  essa “última visão de Soraya Ângela, viva”, como imagem aurática 

de algo distante no passado e que quer ver brilhar como da “primeira e única vez”.  

 Quanto a Emir, a mancha que traz à família tem origem mais remota que a causada por 

Samara Delia. Está ligada a episódios da mocidade de Emilie, ao opor-se Emir à permanência 

da irmã no convento de Ebrin e sendo por esta impedido de permanecer em Marselha; trazido 

à força para Manaus, inicia um doloroso processo de ensimesmamento, que culmina no seu 

suicídio. 

 O trecho destacado a seguir é outra parte do relato de Dorner, já referido em outro 

momento da análise; dirigido à narradora do romance, aqui trata das fotos para o túmulo de 

Emir. 

 

 
Emílio, teu tio, mandou buscar de Trieste a moldura oval do tamanho de um rosto 

humano; da Itália vieram também o mármore já lapidado e o cristal ligeiramente 

côncavo: este fazia parte da moldura e protegeria a foto das intempéries e do limo 

(...). Só quando teu pai tocou no assunto é que providenciei as fotografias sem 

pestanejar; a pergunta dele soou como uma sentença e, além disso, havia a 

insistência de Emilie. (...)  Tive que ceder, como normalmente fazíamos quando 

Emilie perseverava; mas não recorri à prática de fotógrafo, abandonada por um bom 

tempo. Teria sido doloroso ver Emir emergir lentamente da química, a orquídea na 

mão bem próxima à lapela, como um coração escuro surgindo de dentro do corpo. 

Foi um amigo da colônia alemã que fez a ampliação do rosto, no tamanho natural, 

como desejava Emilie. (...) 
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Pedi que fizesse outras cópias com menos contraste, mas há sempre um estigma, 

uma marca inextirpável da angústia que até mesmo a fotografia perpetua. Imaginei, 

num desses momentos em que a morbidez se interpõe entre a nostalgia e o esforço 

para que o irreversível se torne possível, imaginei como seria a expressão de Emir ao 

contemplar o seu próprio rosto multiplicado por uma série de ampliações e qual ele 

escolheria para satisfazer o desejo de Emilie; esta, ao examinar as treze ampliações, 

deteve o olhar nas que definiam todos os contornos e detalhes do rosto do irmão. Ela 

permaneceu alguns minutos silenciosa e serena, embebida pelas imagens, talvez 

pensando “por que esse olhar, esse rosto contraído, essa febre intensa que o jogo de 

luz e sombra deixa transparecer?”. Deixei-a sozinha com os retratos, ao notar que 

suas mãos pousavam nos olhos de Emir ou encobriam uma parte do rosto, como se 

ela quisesse mirá-lo por partes para desvendar alguma coisa que nos escapa ao 

fitarmos o todo. Emilie me pediu as treze ampliações. (HATOUM, 1989,  p.77-79) 

 

 

 O relato de Dorner parece incorporar uma visão bastante peculiar da ruína a que Emir 

expôs a família. Ainda que no momento em que o relato se produz sua atividade de fotógrafo 

esteja suspensa, conforme diz ele no texto, o enquadramento da questão tanto por parte de 

Dorner quanto por parte dos familiares de Emir apoia-se na articulação documental da ruína 

que os afetou através da produção de imagens. Aqui, as imagens, se não podem ser 

dissociadas totalmente do projeto narrativo de recuperação do passado pela memória, devem, 

entretanto, ser consideradas a partir de outro viés, ou seja, da natureza do registro documental 

dado pela imagem fotográfica. Deste modo, o romance parece valer-se da fotografia como um 

dispositivo viável, dentre outros, à apreensão das ruínas da família, à elucidação do passado e 

à leitura de sua imagem no presente.  

 Em Emílio, irmão de Emilie, teríamos a utilização da fotografia como meio de 

inscrição do sobrinho suicida no painel social e modelar que toda família deve preservar
22

.  A 

julgar pelos materiais nobres a serem incrustados no túmulo, o suicídio de Emir passa a ser 

revestido do significado da morte dentro dos padrões aceitos pelo social como convenção: a 

morte guardada pelo mármore que a protege do desgaste pelo tempo, conferindo-lhe 
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 A moldura oval mandada buscar por Emílio certamente abrigaria a foto convencional que interessaria à 

família, aí implícitos os recursos técnicos disponíveis para a imagem solene a ser resgatada na morte sombria de 

Emir.   cf.  Benjamin:  “os antigos retratistas, antes do seu declínio, haviam produzido uma florescência única do 

mezzo-tinto. Esse procedimento é uma técnica de reprodução que somente mais tarde se associou à da fotografia. 

Como no mezzo-tinto, nas fotos de um Hill a luz se esforça, laboriosamente, para sair da sombra. (...)  O mesmo 

se pode dizer do condicionamento técnico do fenômeno aurático. Em particular, em muitas imagens de grupo os 

personagens conservam ainda uma forma alada de “estarem juntos”, tal como ela aparece transitoriamente na 

chapa, antes de desaparecer no “clichê original”. É esse círculo de vapor que às vezes circunscreve, de modo 

belo e significativo, o oval hoje antiquado da foto.” (BENJAMIN, 1987, p.99)  Ainda que essas considerações 

sobre a aura no início da fotografia sejam logo adiante relacionados por Benjamin à representação de classe 

social em ascensão, julgo que aqui podem ser pensadas não só como representação de uma imagem modelar a 

ser ostentada pela família libanesa, mas também como meio de conferir uma imagem aurática ao suicida. 

 



75 

 

perenidade, e isenta do sentido de ruína que o suicídio representa como documento de uma 

história familiar falida
23

.  Emílio, personagem meramente referido no romance como irmão de 

Emilie,  sem  maior  relevância  dentro do quadro familiar  e,  por  isso mesmo,  colocando-se  

em polo oposto ao de Emir, talvez seja o mais indicado para referendar as convenções sociais 

que a família libanesa deve preservar e que fazem da morte uma fotografia a ser exibida para 

si mesma e para a posteridade. 

 Quanto a Dorner, não se tem como abstrair seu papel de fotógrafo, já que sua relação 

com o suicida não se atém aos valores de preservação da imagem da família expressos nos 

retratos de seus mortos, mas se dá como perplexidade diante da morte inexplicável de Emir, 

através do seu envolvimento direto pelas técnicas da fotografia. Sem dúvida, “ver Emir 

emergir lentamente da química” seria responsabilizar a si mesmo e à fotografia pelo 

desvelamento de algo que já é documento, mas que só se dá a produzir como ruína do passado 

a partir de sua revelação pela imagem fotográfica. Há um intervalo entre a foto tirada por 

Dorner e o processo químico de sua transformação em foto impressa, efetivamente. E é 

precisamente aí, nessa química intervalar, cuja precisão técnica daria a reconstituição 

fotográfica do suicídio de Emir, que Dorner não tem como atuar: a ruína que a fotografia 

documenta passa por um processo de produção de sentido através de imagens reveladas, 

retificadas ou mesmo distorcidas, processo esse penoso principalmente para Dorner, 

conhecedor do ofício da fotografia e autor da última foto do suicida.   

      O envolvimento de Emilie nas ampliações das fotos de Emir parece colocá-la em outro 

patamar, já que a ela não cabe a avaliação da foto como técnica, mas como total identificação 

afetiva com o irmão. Se Dorner conjectura problemas técnicos como ampliações e contrastes 

de tons, Emilie, ao solicitar todas as ampliações feitas, o faz não como avaliação da foto 

propriamente dita,  mas como tentativa de desvendamento de Emir,  de sua morte,  do suicídio 

documentado nas treze ampliações. Emilie procede alegoricamente: sabe não ser possível 

recuperar o irmão na totalidade de cada foto e, então, o fragmenta, ora os olhos de Emir, ora 

parte de seu rosto. Esse Emir fragmentado é dado a substituir-se fotograficamente através do 

olhar seletivo de Emilie, em sua busca fracassada de um sentido em meio a tantos sentidos 

que se contradizem, uma imagem em meio a tantas imagens que fazem de um suicida uma 
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 cf. Susan Sontag: “A fotografia é uma forma de aprisionar a realidade, considerada recalcitrante e intratável; 

de fazê-la ficar quieta. Ou ainda de ampliar uma realidade que sentimos como retraída, esvaziada, perecível e 

remota. Não se pode possuir a realidade, mas é possível possuir (e ser possuído por) imagens – como, de acordo 

com Proust, o prisioneiro mais ambicioso dentre todos, não se pode possuir o presente, mas o passado” 

(SONTAG, 1981, p.157). Aqui, talvez se possa ver no procedimento de Emilio o aprisionamento da realidade, 

segundo Sontag: na tentativa de imobilizar a realidade ligada à morte de Emir pela fotografia, a família, através 

de Emílio, parece domar o excesso representado pelo suicídio, bem como possuir essa forma transgressora da 

morte já como passado. 
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imagem provisória que não se reconhece a si mesma e que, para Emilie, precisa de outras e 

outras para a captação de um irmão que também se multiplica por todas as ruínas desdobradas 

pela fotografia e/ou suas ampliações. 

 No romance de Antunes, não se pode desconsiderar o modo peculiar que assume o 

projeto memorialista de Maria Clara, marcado por uma postura crítica em grande parte 

exacerbada por sua contaminação pela ficção. Não mais o olhar como forma de captação das 

ruínas, como nos exemplos anteriores de Hatoum, através da fotografia, mas a ruína exposta 

como documento através de sua construção como linguagem. A narradora de Antunes parece 

optar mais uma vez, nesse processo de invenção crítica do passado pelo presente, por uma 

formulação alegórica da própria linguagem, que vai construindo, desfazendo, retificando e 

engendrando novos sentidos para a ruína do passado. 

 Maria Clara parece seguir o que afirma Benjamin sobre o drama barroco: “As 

alegorias são no reino dos pensamentos o que são as ruínas no reino das coisas” (BENJAMIN, 

1984, p.200). É dentro desta perspectiva que se pode, então, acompanhar a operação alegórica 

da narradora como determinada pelo modo de articular ideativamente os dados da realidade, 

ou melhor, se as ruínas se dão como manifestação documental do passado é porque se 

revelam como algo decorrente do modo alegórico de produção da linguagem.  

 Seja o exemplo abaixo: 

 

 

-  Clara 

pensei em chamar as minhas filhas mas o som da minha voz assustou-me e mal 

alcancei o patamar a tosse não no vestíbulo, não na sala, não para a banda da 

despensa ou do quarto das criadas, não no escritório, junto a mim, a tosse que tantos 

anos depois 

dez anos mãe dez anos 

continuo a escutar nesta casa da quinta sem ninguém comigo, dizem-me que a minha 

filha Ana Maria em Itália, que a minha filha Maria Clara casou e nem uma carta, um 

telefonema, uma visita, uma notícia  

-  Olá mãe 

talvez a polícia ou os credores um dia destes a apontarem num caderno a mobília 

que sobeja, a procurarem gravações, dinheiro escondido, armas, papéis, eu 

-  Quais armas se o meu marido trabalhava numa companhia de navegação? 

a mostrarem-me um documento do tribunal, folhas azuis impressas, selos brancos 

-  Tem quarenta e oito horas para abandonar a 

propriedade mãe, o meu marido 

-  Clara 

e eu no fim da página, da última página, da última frase, eu já de pé 

-   Não sabes dizer mais nada pois não não sabes dizer mais nada senão Clara 

a polícia ou os credores 

-  Tem quarenta e oito horas para abandonar a propriedade senhora 

-  Tem quarenta e oito horas para abandonar a propriedade senhora 

de forma que ao irem-se embora eu sozinha 

Não se esqueça das magnólias mãe, da árvore sobre o poço, das flores brancas na 

água 
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eu sozinha na sala 

-  Clara 

o meu marido, pobre dele 

-  Clara 

quer dizer no que chamávamos sala, no que fora uma sala, no que ainda era uma 

sala, finjamos que sala e que propriedade por não saber dar nome a este abandono, 

este poço com uma árvore de magnólias em cima, as flores brancas que tombavam 

na água, a Ana Maria inclinava-se para o fundo, chamava e lá em baixo 

-  Ana Maria 

portanto eu sozinha na árvore de magnólias sobre o poço 

onde as flores brancas tombavam uma a uma mãe  (ANTUNES, 2000, p. 547-548) 

 

 

 O trecho parece ressaltar a feição alegórica que assume a narrativa de Maria Clara, um 

diário como forma de escrita/reescrita do passado e de suas ruínas. Procedimento recorrente 

neste romance de Antunes, a narrativa parece optar por um processo de produção de sentido 

que se pauta pela desestabilização dos sentidos prontos, propiciando, inversamente, a 

ocorrência de uma estratégia de linguagem que talvez possa ser aproximada à alegórica. O 

próprio lugar narrativo, normalmente reservado a um narrador, passa por um processo de 

alteridade: Maria Clara, cuja opção pelo diário lhe permite, sem dúvida, ocupar esse lugar, vê 

essa centralidade comprometida, tal o número de personagens que com ela alegoricamente se 

revezam na condução da narrativa propriamente dita do romance. Aqui, o revezamento não se 

dá alternadamente, mas como rasura da narrativa anterior por outra que, operando pelo 

apagamento de seus sentidos, quer dizer o outro, tal como na alegoria. Ainda que o diário 

pertença a Maria Clara e a ela caiba escrever sobre o passado, agencia também, como forma 

alegórica de se desdobrar narrativamente, a intervenção de outras vozes narrativas que fazem 

de seu diário um lugar narrativo marcado pela alteridade. O apagamento é procedimento 

constante e, conforme mostra o exemplo, o lugar narrativo de Maria Clara, rasurando-se e 

remetendo à voz narrativa da mãe, faz que o diário se escreva e se reescreva, alegoricamente, 

portanto. 

 A decadência da família, expressa pela imposição de abandono da propriedade, é o 

documento da ruína. Por parte da mãe, a alegoria manifestando-se como morte dos 

significados referentes às atividades escusas do marido, encobertas pela alusão a uma outra 

atividade deste na companhia de navegação. Por parte de Maria Clara, a morte dos 

significados no próprio processo alegórico de sua escrita do diário, em que as ruínas da casa 

se dão a manifestar como possibilidades sempre renovadas de apagamento e desvelamento, 

jogo de alteridade este como marca do alegórico. A destacar também, como documento da 

ruína, os signos do vazio decorrentes da estratégia de rasura que parece orientar o processo 

alegórico tanto de Maria Clara quanto da mãe. Há ou não a tosse? Há ou não a casa? Ou 
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apenas o não que rasura a propriedade, reduzindo-a, alegoricamente? É longo o processo de 

alteridades – não no vestíbulo/não na sala/não para a banda da despensa ou do quarto das 

criadas/não no escritório; bem como a substituição alegórica forjada pelo ficcional ou pela 

invenção de Maria Clara – no que chamávamos sala/no que fora uma sala/no que ainda era 

uma sala/finjamos que sala e que propriedade por não saber dar nome a este abandono –, 

invenção essa que assim se explicita – Não se esqueça das magnólias mãe, da árvore sobre o 

poço, das flores brancas na água –, corroborando ser a ruína decorrente do pacto alegórico 

entre mãe e filha.  

  Por vias diversas, portanto, os romances vão exibindo a ruína como documento do 

fracasso da história familiar. Se em Antunes, conforme foi mostrado, o procedimento 

alegórico foi uma das estratégias de representação das ruínas do passado, sem ser 

propriamente opção em Hatoum, não se pode deixar de admitir, entretanto, que a tentativa de 

resgate do passado pelas narradoras depara-se com barreiras que parecem dificultar ou mesmo 

impedir a consecução do seu projeto memorialista. Escavando o passado, só encontram 

destroços de uma história que não se cumpriu, mas que se quer desvendar e articular como 

memória no presente. Se a história da família fracassa, se a ruína está diante do olhar das 

narradoras, ainda assim a memória não quer retroceder. Tanto por parte da narradora de 

Hatoum quanto da de Antunes, a memória se impõe como única via de acesso ao passado; e, 

se o presente de ambas passa necessariamente pela recuperação do que ficou para trás, a 

memória segue seu curso, mesmo diante da inevitabilidade das ruínas que se acumularam e 

que poderão colocá-la em risco. 

 

 

2.3  Memória e lembrança, memória e esquecimento 

 

 

Lidar com o passado não é empresa fácil. Disso certamente sabem as narradoras dos 

dois romances. Reconstituição que resvala para vias quase sempre duvidosas, de traçado 

sinuoso ou mesmo incompleto. No entanto, se nunca se recupera totalmente o que passou, 

ainda assim o passado se erige como referência para o presente: seja o passado buscado pela 

história, pela memória coletiva ou pela memória individual. O conhecimento do passado, 

conforme vem apontando a análise, mostrou estarem as narradoras voltadas à história familiar 

como fonte de modelização coletiva das experiências que informaram suas próprias histórias 

individuais. Deste modo, tangências e/ou interseções entre campos distintos são inevitáveis: 
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seja a relação entre memória e história, aí incorporadas a tradição e a coletividade, seja a 

busca da memória individual propriamente dita (tema a ser tratado nesta seção), no dilema 

constante entre o lembrar e o esquecer, relação pendular que afeta, sem dúvida, as narradoras 

dos romances. 

Talvez se pudesse tentar, ainda que preliminarmente, uma configuração da trajetória 

da memória individual em cada romance. No romance de Hatoum, a despeito das dificuldades 

manifestadas pela narradora para a reconstituição do passado, sua busca parece enfrentar o 

desafio da memória, através da opção declarada pela lembrança dos fatos que ficaram para 

trás; ainda que vislumbre um possível fracasso, a narradora quer resgatar o passado da família 

a todo custo, fazendo com que a memória desse passado tente pautar-se pelos ditames do 

lembrar, aqui compreendidas todas as lembranças que possa recolher por si mesma e pelos 

outros membros da família. Já em Antunes, a memória parece ser buscada a partir de outro 

jogo relacional, no qual o lembrar não se configura como tentativa manifestada pela narradora 

para o recolhimento dos fatos do passado, mas parece camuflar-se, inversamente, no 

esquecer; por não poder e/ou não querer lembrar, a memória de Maria Clara opera em campo 

oposto ao da narradora de Hatoum, já que, quanto mais esquece, mais é levada a lembrar-se 

de um passado que passa a ter expressão como factualidade construída e manipulada por vias 

da ficção. Memória que, por não ter de que se lembrar (ou não querer), se inventa (ou se 

reinventa) como esquecimento.  

Naturalmente que essa formulação inicial não poderá ser considerada com base em 

uma articulação dicotômica entre uma linha construída integralmente pelo lembrar e outra 

pelo esquecer. Os movimentos da memória seguidos pelos romances não os colocam em 

polos diametralmente opostos. O esquema suposto amplia-se, então, buscando acompanhar 

tais movimentos em cada romance, considerando o percurso de cada um, seja pela pretensão 

do romance de Hatoum de abarcar o passado pela lembrança, seja pela opção mais ostensiva 

do de Antunes por dele distanciar-se e enveredar por uma trajetória marcada pelo 

esquecimento, procurando perceber também em que medida tais linhas supostamente 

contrárias se vão interpenetrando, absorvendo propriedades que pressupõem a reciprocidade 

entre as mesmas. A análise, cabe reafirmar, está atenta a formulações teóricas da memória
24

 

                                                 
24

 cf. Todorov, em seu Les abus de la mémoire  (trad.nossa): “É preciso de início fazer lembrar uma evidência: a 

memória não se opõe de modo algum ao esquecimento. Os dois termos que se opõem são o apagamento (o 

esquecimento) e a conservação; a memória é, sempre e necessariamente, uma interação entre os dois termos. A 

recuperação integral do passado é algo certamente impossível (mas que Borges imaginou em sua história  Funes 

o memorioso), e , por extensão, aterrorizante; a memória é necessariamente uma seleção: alguns acontecimentos 

são imediata ou progressivamente afastados e assim esquecidos.” (TODOROV, 2004, p.14)  
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que situam o lembrar e o esquecer   para além da  relação de exclusão, seguindo-os  mesmo 

em sua relação de interação e/ou pressuposição.  

No romance de Hatoum, encontram-se inúmeras passagens em que a memória nomeia 

explicitamente a lembrança como modo de recuperação do passado. O lembrar, textualmente 

reiterado por todo o romance, parece ser o eixo em torno do qual deve gravitar a busca do 

passado. 

Logo no primeiro capítulo, em que a narrativa está a cargo da narradora principal, é a 

lembrança que vai estabelecer as marcas da memória a ser recuperada. O romance, que se 

inicia com o retorno da narradora à casa da infância, articula a lembrança a partir de distintas 

dimensões de temporalidade. A primeira constatação da lembrança é imediata à sua chegada, 

memória mais próxima, portanto: “Lembro que adormecera observando o perfil da casa 

fechada e quase deserta, tentando visualizar os dois leões de pedra entre as mangueiras 

perfiladas no outro lado da rua”. (HATOUM, 1989, p.9). Ora, essa lembrança, dada a 

explicitar sua chegada ao lugar do passado, também a coloca já em uma situação 

retrospectiva, se considerarmos que a ela é imposta a identificação dos dois leões de pedra: 

simples tentativa de visualização, mero ajuste ótico, portanto, ou tentativa de reconhecimento 

de uma lembrança do passado? 

Mais adiante, à memória é exigido um mover-se esgarçado em direção ao passado, 

desta vez como prova incontestável da opção da narradora por fazer da lembrança o motor 

que desvendará os enigmas da casa e da família. Qualquer lembrança deve ser perseguida e 

tentada como esclarecimento do que ficou para trás; deste modo, explica-se o empenho da 

narradora em identificar dentre as lembranças do passado a mulher que a recebeu por ocasião 

de sua chegada:  

 

 

Eu procurava reconhecer o rosto daquela mulher. Talvez em algum lugar da 

infância tivesse convivido com ela, mas não encontrei nenhum traço familiar, 

nenhum sinal que acenasse ao passado. Disse-lhe quem eu era, quando tinha 

chegado, e perguntei o nome dela. 

- Sou filha de Anastácia e uma das afilhadas de Emilie – respondeu. 

Com um gesto, pediu para eu entrar. Já havia arrumado um quarto para mim e 

preparado o café da manhã. A atmosfera da casa estava impregnada de um aroma 

forte que logo me fez reconhecer a cor, a consistência, a forma e o sabor das frutas 

que arrancávamos das árvores que circundavam o pátio da outra casa.      

(HATOUM, 1989, p.9-10) 
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 O reconhecimento do rosto daquela mulher em algum lugar da infância coloca a 

narradora diante da busca de uma imagem do passado que possa esclarecer o presente. Deste 

modo, como considerar essa atitude da narradora, ávida do reconhecimento do passado no 

presente e depositando na imagem que venha recuperar do passado a garantia de sua empresa 

de acionar as lembranças da infância? Como não deixar de acompanhar, por isso mesmo, sua 

opção por se distanciar de uma imaginação precipitada do passado e por se fixar, 

inversamente, no que essa temporalidade venha resgatar como imagem plausível desse 

passado no presente? 

Aqui o encaminhamento da análise segue mais uma vez as pegadas de Paul Ricoeur 

(2007), mais especificamente na primeira parte da obra referida no capítulo inicial deste 

trabalho, parte esta intitulada “Da memória e da reminiscência”. Partindo do confronto entre 

memória e imaginação, o autor deste modo situa a questão: 

 

O problema suscitado pela confusão entre memória e imaginação é tão antigo 

quanto a filosofia ocidental. Sobre esse tema, a filosofia socrática nos legou dois 

topoi rivais e complementares, um platônico, o outro aristotélico. O primeiro, 

centrado no tema da eikon, fala de representação presente de uma coisa ausente; ele 

advoga implicitamente o envolvimento da problemática da memória pela da 

imaginação. O segundo, centrado no tema da representação de uma coisa 

anteriormente percebida, adquirida ou aprendida, preconiza a inclusão da 

problemática da imagem na da lembrança. É com essas versões da aporia da 

imaginação e da memória que nos confrontamos sem cessar.  (RICOEUR, 2007, 

p.27)     
 

 
A herança grega, sintetizada por Ricoeur em sua formulação platônica e aristotélica, 

pode certamente orientar a leitura do trecho inicial do romance, acima destacado. 

Deste modo, pensando a questão da memória como “a representação presente de uma 

coisa ausente”, pode-se supor a eikon produzida pela narradora não propriamente em sua 

dimensão fantasmática, segundo Platão, mas como uma distorção a ser necessariamente 

desfeita, haja vista ser a relação passado/presente marcada pela relação de reciprocidade entre 

presença e ausência, reciprocidade essa tomada pela narradora como ausência que se recupera 

e se torna presente. Ora, conforme o exemplo destacado, parece-me que a narradora de 

Hatoum não quer ver seu projeto de memória abalado por essa aporia entre memória e 

imaginação; daí, enfrentar o desafio da eikon não pelo envolvimento da memória à 

imaginação, mas buscando eliminar a aporia pela afirmação da imagem que efetivamente 

possa ser reconhecida como marca indelével do passado no presente, aproximando-se, talvez, 
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da inclusão aristotélica da problemática da imagem na da lembrança, como diz o texto de 

Ricoeur. 

No entanto, conforme atesta o exemplo destacado do romance, a busca da narradora, 

ainda que privilegie a imagem como possibilitadora da memória, é também determinada pela 

reconstituição de uma imagem que possa referendar o reconhecimento do rosto da mulher que 

vê no presente de sua chegada a casa como adequação, plausibilidade ou mesmo verdade, o 

que ainda parece de certa forma circunscrever sua memória na chave da verdade platônica. 

Seu empenho pela lembrança do passado deve ser direcionado à recuperação da imagem mais 

fiel possível do mesmo; e, ainda que a tentativa seja vã, firma a narradora sua opção por 

buscar “em algum lugar da infância”, conforme diz no texto, a imagem adequada entre 

passado e presente, entre a mulher que lhe “acenasse ao passado” e que lhe pudesse explicar a 

mulher que tinha diante de si no presente. Talvez se possa ver aqui representado no exemplo o 

confronto aludido por Ricoeur entre as duas versões da aporia da imaginação e da memória, 

confronto esse que tensiona a memória da narradora nesta passagem do romance. 

Ainda a observar, no exemplo destacado, a memória mais facilmente recuperada pela 

narradora, ao reconhecer no aroma da casa no presente o aroma das frutas da infância, 

memória do passado que se dá também pela identificação sensorial entre o agora da casa e o 

que a casa recendia outrora. A essa memória sensorial a análise ainda voltará.       

A consideração da imagem como possibilidade de consecução da memória também está 

expressa em algumas passagens do romance, como a seguinte a respeito do fotógrafo Dorner:  

 

 

 
Mas a memória era também evocada por meio de imagens; ele se dizia um 

perseguidor implacável de “instantes fulgurantes da natureza humana e de 

paisagens singulares da natureza amazônica”. Há tempos ele se dedicava à 

elaboração de um “acervo de surpresas da vida”: retratos de um solitário, de um 

mendigo, de um pescador, de índios que moravam perto daqui, de pássaros, flores e 

multidões.  (HATOUM, 1989, p.59) 

 

 

 
Ou então em relato do próprio Dorner: 

 

 

 
No percurso entre o porto e o restaurante tive que evitar algumas pessoas que já 

sabiam da notícia. É assim a vida na província: um amigo teu desaparece, e logo 

uma atmosfera mórbida toma conta da cidade; surgem, primeiro, as indagações 

indiscretas; depois, as insinuações perversas e delirantes sobre a vida da vítima, 

quando ainda não acreditamos na perda do amigo, e o nosso sentimento oscila entre 
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a esperança de sobrevivência e a nostalgia que já se configura, até se tornar uma 

comunicação secreta, uma conversa silenciosa com o passado. Não sem um certo 

arrependimento, eu pensava: por que não levara Emir para a casa dos Ahler? Por 

que fotografá-lo com a orquídea na mão e deixá-lo vagar, atordoado, a um passo do 

desastre? Aquelas imagens de Emir, ainda vivas na minha memória, estavam 

registradas no filme da câmera que eu esquecera no La Ville de Paris.   (HATOUM, 

1989, p.66) 

 

 

 

           Naturalmente que os trechos destacados, diretamente relacionados ao fotógrafo 

alemão, não podem ser desvinculados da representação imagética que o mesmo faz dos fatos 

tanto do presente quanto do passado. Talvez o “acervo de surpresas da vida”, a que se refere o 

primeiro exemplo, possa sintetizar seu modo próprio de resgatar, através dos retratos, as 

marcas dos seres que passaram por sua câmera fotográfica; tais retratos, por não se 

confinarem ao espaço físico do registro pelo filme, passam a ser redimensionados como 

instância de uma memória que se dá a perceber através de imagens evocativas do passado e 

que são obtidas a partir das imagens concretas e particulares das fotos. Ou seja: cada imagem 

evocada pelo retrato parece ir além, sempre mais além de si mesma, evocando, entretanto, 

uma temporalidade aquém dela mesma, como passado que é. Quanto às fotos de Emir, 

especialmente relacionadas a um episódio doloroso do passado, passam a aludir à forma tensa 

e conflituosa da memória para Dorner: o filme esquecido no restaurante registra uma imagem, 

a fotográfica, que se expande retrospectivamente em direção às tantas imagens da dor pela 

perda do amigo, imagens essas que povoam sua memória e preenchem, como lembrança viva, 

o vazio insuportável de sua conversa silenciosa com o passado, segundo expressão do próprio 

Dorner. Se sua memória do passado não tem sons ou ruídos, tal silêncio é compensado por 

uma memória em que imagens fotográficas desencadeiam imagens do passado, constitutivas 

das lembranças de Dorner; mais uma vez, portanto, a imagem concebida na consecução da 

lembrança.  

Em outras passagens, a busca pelas  lembranças do passado também parece direcionar 

a empresa da memória da narradora. Daí que expressões como “lembrar perfeitamente”, 

reiteradas nas páginas iniciais do romance, constituem marcas textuais dessa obsessão pela 

lembrança, tanto mais que a plena recuperação do passado é empresa vã, disso sabe a 

narradora. Quer certamente compensar a resistência da memória na elucidação do passado 

pela afirmação de uma lembrança que deve ser buscada e expressa também textualmente, 

referendando sua posição de narradora que narra sua própria tentativa de resgate do passado 

pela memória. 



84 

 

Ao longo do romance, várias são as passagens em que nos deparamos com a 

formulação da lembrança como instância interativa entre personagens, já que o lembrar parece 

ser dado como um pacto a ser firmado entre os membros da família. O resgate do passado não 

é projeto apenas estabelecido pela narradora, mas contingência a ser experienciada por todos, 

uma vez que a memória individual da narradora passa também pela recuperação das memórias 

individuais de todos que viveram na casa libanesa e cujas lembranças devem ser resgatadas 

como uma memória que dê conta do espaço da infância, talvez irrecuperável, pressente a 

narradora. 

Provavelmente por esse motivo o romance enfatize a lembrança da narradora sempre 

articulada à dos demais personagens. Na segunda parte do primeiro capítulo, em que a 

narradora tem como interlocutor o irmão biológico, suas lembranças estão voltadas à pequena 

Soraya Ângela e a seu triste destino. 

 

Tu ainda engatinhavas naquele natal de 54 e Soraya Ângela era a minha 

companheira. Quase sempre choramingavas quando ela aparecia, querendo brincar 

contigo e te acariciar; é verdade que o olhar dela, de espanto, e os gestos bruscos 

eram de meter medo a qualquer um. Lembro que era rejeitada pelas crianças da 

vizinhança e ela mesma percebia isso porque resignava-se a brincar com os bichos 

e fazia diabruras com eles, montando nas ovelhas e torcendo-lhes as orelhas ou 

enodando o rabo dos macacos. Ela malinava com uma fúria que realmente 

amedrontava, mas depois ria e aquietava e nos olhava com aqueles olhos graúdos e 

escuros, como se algum prodígio fosse acontecer após aquele olhar: o som de uma 

palavra, mesmo mal articulada, ou de uma sílaba soprada pela impaciência ou 

revolta.  (HATOUM, 1989, p.13) 

 

 

A lembrança, sem dúvida, é o eixo em torno do qual se dá a busca do passado pela 

narradora – “Lembro que” -, empresa que pressupõe o envolvimento do irmão em um deixar-

se levar pelo mar de lembranças da infância: a considerar no exemplo que o papel da 

lembrança se torna tanto mais decisivo para a narradora quanto mais for ela capaz de 

incorporar o irmão a seu universo memorialista. Deste modo, vale ressaltar o modo pelo qual 

a narradora inicia o capítulo, com uma explícita referência ao irmão como um tu a quem cabe 

também passar pela experiência da memória, comprometendo-se com a lembrança como 

forma de desvendar as névoas da infância. 

O trecho a seguir também integra o primeiro capítulo:  

 

Não sei se tu te lembras de Soraya Ângela, do seu sofrimento e da sua morte atroz. 

Ela  engatinhava  para  brincar  contigo,  e  vocês  catavam  os  sapotis  crivados  de  
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dentadas de morcegos. Quantas vezes tu te acordaste assustado com os cachos 

negros pendurados no teto do quarto, e no dia seguinte eu te mostrava o rombo na 

tela dos janelões, por onde transitavam os morcegos até que a claridade os levasse à 

caverna escura da copa do jambeiro para sorver o soro das frutas. 

Estavas ausente naquela manhã. Emilie te levara ao mercado, os tios dormiam e 

Samara Delia madrugava na Parisiense com vovô. Tudo aconteceu de uma forma 

rápida e inesperada, como se o golpe fulminante da fatalidade perseguisse o corpo 

de Soraya Ângela.  (HATOUM, 1989, p.14-15)       
 

 
Aqui, não se trata apenas da afirmação da lembrança a cargo da narradora, mas de um 

lembrar insinuado como percurso a ser efetivamente seguido também pelo irmão – “Não sei 

se tu te lembras” - e, indiretamente, fazendo menção à esfera do esquecer. Assim, fecha-se o 

ciclo: se a lembrança de um pode ser o esquecimento do outro, ao irmão deve ser aventada a 

possibilidade do lembrar não só como fator de sua inclusão no próprio projeto de memória da 

narradora, mas também como forma de evitar o risco maior do esquecimento. 

Essa afirmação da lembrança para impedir o esquecimento também aparece em outras 

passagens do romance através do enunciado “Tu deves lembrar”. 

Seja na fala de Hakim à narradora: 

 

 

A amizade de Emilie com Lobato foi louvada por uns e tripudiada por outros. Tu 

deves lembrar o atroz sofrimento de seu Américo, genro do Comendador, nossos 

vizinhos de linhagem lusitana; desde que aprendeu a andar tomava diariamente uma 

injeção de insulina. Emilie não se conformava com essa terapêutica “bárbara” e 

aconselhou Esmeralda a procurar Lobato. Foi uma afronta para os médicos daqui. 

(...) Soube que viveu muitos anos aos cuidados da medicina de Lobato.  

(HATOUM, 1989, p. 94) 

 

 

 

 Seja na própria fala da narradora ao irmão: 

 

 

 
Tio Emílio chegou antes do médico. Acompanhava-o duas freiras da Santa Casa de 

Misericórdia, que prestaram em vão os primeiros socorros.Tu deves lembrar dessas 

religiosas que às vezes apareciam em casa após as novenas, e, certa vez, foste 

repreendido por Emilie quando quiseste manusear como um brinquedo ou uma 

espada o crucifixo que brilhava no centro do hábito negro. Elas quiseram levá-la ao 

hospital, mas Hector, ao examinar a fenda na cabeça dela e tirar-lhe a pressão, 

afundou o rosto na almofada, ao lado da cabeça de Emilie.  (HATOUM, 1989, 

p.139-140) 
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Em ambos os exemplos, o “tu deves lembrar” pode ser tomado como uma estratégia 

discursiva para que fatos permaneçam na memória dos personagens: no primeiro, a 

necessidade da lembrança, relacionada a um personagem referido textualmente como vizinho 

na linhagem lusitana, passa na verdade a direcionar-se mais amplamente às crendices de 

Emilie, decisivas para a compreensão de seu mundo de dubiedades, em que à religiosidade 

professada pela matriarca misturam-se as coisas da terra, com suas ervas milagrosas e sua 

medicina natural; no segundo, a lembrança das duas freiras como necessária à afirmação da 

vivência religiosa de Emilie, considerada a situação limite de sua morte, assistida pelo médico 

e motor das lembranças da dor que afeta a família. Assim, os exemplos do texto parecem 

fazer do lembrar uma premência rememorativa de fatos ou situações da vida da família, 

lembranças essas que passam a irradiar algo maior que o indicado pelo “tu deves lembrar”. 

Lembrar do vizinho, genro do Comendador, faz-se necessário como forma de, 

extensivamente, lembrar da matriarca e de sua condição de imigrante libanesa em Manaus, aí 

implícita sua forma singular de absorção da terra manauara. Lembrar das religiosas e do 

crucifixo sobre o hábito negro, por ocasião da morte de Emilie, talvez também corrobore (a 

despeito de sua absorção das crendices, conforme mencionadas acima) o contexto católico no 

qual ingressou na mocidade e ao qual sempre demonstrou estar fortemente ligada - e do qual a 

morte não podia prescindir. 

         Naturalmente que, sob a aparência da certeza da lembrança, paira a incerteza, uma vez 

que a forma “deves” oscila entre a probabilidade de que fatos sejam lembrados e a persuasão 

de que os mesmos não sejam (ou não devam ser) esquecidos
25

. No romance de Hatoum, 

portanto, o lembrar, incessantemente expresso e reiterado pelo texto, não deixa também de 

implicar e/ou aventar a possibilidade do esquecer, daí se poder conjeturar que, mesmo diante 

da lembrança a ser recuperada, paira a iminência de que lembranças podem não ser resgatadas 

e/ou, mais provável, podem estar perdidas para sempre. 

No entanto, se o lembrar pressupõe o esquecer, conforme referido acima, não se pode 

negar o papel da lembrança para a memória individual, seja para a narradora, seja para cada 

um dos demais personagens,  uma vez que o lembrar como contingência inarredável é o que  

                                                 
25

 cf. Weinrich sobre a linguagem do esquecer e que aqui pode ser pensada em sua inversão para o lembrar:  

“Mas continua inacabado o quadro do esquecimento refletido na linguagem quando não se leva em conta em que 

formações vocabulares o esquecimento é modalizado, isto é, flexibilizado em sua validade. Isso acontece pelos 

verbos modais – muitas vezes negados –  (não) poder, (não) querer, (não) dever, sempre diante do infinitivo 

esquecer. Crescem expressões quase modais como ter de, precisar, é preciso, é necessário, se permite e muitas 

outras desse tipo, que também colaboram para a flexibilização psíquica do esquecimento. (WEINRICH,2001, 

p.19-20) 
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irá sustentar o projeto memorialista da narradora, diante da iminência da não consecução do 

pleno resgate do passado ou, pelo menos, do enfrentamento de seu processo marcado por 

interdições e/ou lacunas da memória. 

É nessa linha de raciocínio que se pode acompanhar o trecho transcrito a seguir que, 

principalizando o lembrar como via de acesso à memória do passado, transforma o próprio 

lembrar em um jogo de relações, buscando articulações temporais e/ou espaciais a serem 

decifradas, na tentativa de desvelar o que ficou para trás e que poderá ficar perdido no 

esquecimento. 

O exemplo foi extraído do capítulo 2, narrado por Hakim: 

 

 

Enxergava, através da tampa de vidro, as cartas de que me falara Hindié; e violar 

aquela correspondência guardada dentro do relógio implicava penetrar num tempo 

longe do presente. Brincava, talvez sem saber, com esse jogo delicado e insensato 

que consiste em desvendar o passado de alguém, percorrendo zonas desconhecidas 

do tempo e do espaço: Trípoli, 1898; Ebrin, 1917; Beirute, 1920; Chipre, Trieste, 

Marselha, Recife e Manaus, 1924. Eram datas e lugares citados esparsamente por 

Hindié, e eu queria associá-los à vida de Emilie, descobrir os eventos guardados no 

ventre daquela caixa escura.     (HATOUM, 1989, p.54) 

 

 

 
           A questão aqui tratada por Hakim – desvendar o passado de Emilie – é especialmente 

significativa, levando-se em conta dois aspectos: primeiramente, o fato de caber a Hakim, 

como filho mais velho e o preferido da matriarca (conforme já dito em momentos anteriores 

de nossa análise), a busca do passado contido na correspondência acumulada por Emilie 

durante décadas, cartas essas guardadas dentro do relógio, lugar sagrado, inviolável, 

representativo do passado no presente da casa em Manaus; em segundo lugar, o fato de, a ser 

considerada a importância que a decifração da correspondência assume para Hakim, ser este o 

filho naturalmente predisposto e/ou qualificado ao estabelecimento de relações entre os fatos 

vivenciados por Emilie e referidos nas próprias cartas, procedimento esse que talvez possa ser 

aproximado ao das técnicas mnemônicas. 

Assim, sou levada a acompanhar no procedimento de Hakim uma certa intenção de 

marcação espacial (e, aqui, também temporal) como retenção do passado, constitutiva da 

própria ars memoriae
26

. O armazenamento mnemônico de lugares espacialmente definidos, 

                                                 
26

 “Essa arte consiste, quanto ao essencial, em associar imagens a lugares (topoi, loci) organizados em sistemas 

rigorosos, como numa casa, numa praça pública, num cenário arquitetural. Os preceitos dessa arte são de duas 

espécies: uns regem a seleção dos lugares, os outros a das imagens mentais das coisas de que queremos nos 

lembrar e que a arte atribui a lugares escolhidos. As imagens assim armazenadas são consideradas fáceis de 
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garantindo a recuperação de fatos pela memória, conforme conhecemos de Simônides
27

, 

parece sofrer por parte de Hakim uma nova versão, considerada a situação peculiar do 

personagem, distinta, portanto, da do referido poeta. É bem possível que Hakim queira tão 

somente que sua ars memoriae (preservando-se intencionalmente a expressão para melhor 

avaliarmos a feição própria da memória buscada por Hakim e de sua manifestação ou não 

como técnica) recupere, no emaranhado das cartas a serem decifradas, uma ordenação ou 

mesmo uma localização espacial das temporalidades difusas contidas nas mesmas. 

A memória de Hakim, em sua intenção associativa, parece manifestar o propósito de 

seguir uma técnica própria de retenção das imagens do passado, aqui, configuradas na 

memória do que ocorreu em um dado espaço, seja Trípoli, Ebrin ou Manaus, em sua 

correspondência temporal ao ano de 1898, 1917 ou 1924, uma vez que as cartas guardadas por 

Emilie, articulando espaços e tempos diferenciados, necessitam, por isso mesmo, de um 

assentamento espacial e temporal, tendo em vista sua conservação pela memória. Talvez 

Hakim vislumbre nesse procedimento uma possibilidade de efetivação maior da memória 

propriamente dita, constitutiva das lembranças do passado de que necessita recuperar para a 

compreensão do presente. 

Naturalmente que, quando suponho vincular o procedimento de Hakim ao da ars 

memoriae, tenho clareza de que não estou considerando, por parte do personagem, a efetiva 

retenção dos fatos relatados nas cartas, esses, retidos, sim, mas por Emilie. E, se minha 

hipótese não for totalmente descabida, penso que ele talvez queira tentar, através de uma 

possível técnica associativa, a mera recuperação dos fatos guardados por Emilie na memória e 

documentados nas cartas. A Hakim caberia, tão somente, através da ordenação 

espacial/temporal, decifrar as imagens do passado de Emilie e que, inegavelmente, são 

também constitutivas de seu presente. Mnemotécnica em segundo grau, talvez; mas nesse 

lembrar de Hakim, certamente, além da tentativa de armazenar dados pela memória, está 

implícita também a premência de relacionar lugares e tempos para que os mesmos não sejam 

esquecidos.  

                                                                                                                                                         
evocar no momento oportuno, a ordem dos lugares preservando a ordem das coisas. (...)  Quanto às “coisas” 

figuradas pelas imagens e pelos lugares, trata-se de objetos, de personagens, de acontecimentos, de fatos  

relativos a uma causa a defender. O importante é que essas estejam vinculadas a imagens e que esses tempos 

sejam armazenados em lugares”.(RICOEUR, 2007, p.76) 

 
27

 cf. Harald Weinrich, sobre a atribuição da criação da mnemotécnica ao poeta Simônides: “Como poeta, ele 

tem boa memória visual e recorda exatamente em que local da mesa de banquete se sentara cada convidado. Essa 

memória espacial permite-lhe identificar os mortos segundo sua localização no aposento. Desde essa façanha de 

memória, o poeta Simônides passa por inventor da mnemotécnica, considerada uma arte que pode vencer até 

mesmo o esquecimento.” (WEINRICH,H., 2001, p. 30) 
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O trecho destacado a seguir, extraído do capítulo 1, trata das lembranças da narradora 

acerca do acidente que culminou com a morte de Soraya Ângela: 

 

 

Sob a luz intensa do sol todos pareciam de bronze, apenas destoavam o florido da 

saia de Emilie e a mancha vermelha que ainda se alastrava ao longo do lençol 

transformado em casulo, a cabeça tal um gorro grená, ou um vermelho mais 

intenso, mais concentrado, como se a cor tivesse explodido ali, numa das 

extremidades do corpo. Foi uma das imagens mais dolorosas da minha infância; 

talvez por isso tenha insistido em evocá-la em duas ou três cartas que te escrevi; na 

tua resposta me chamavas de privilegiada, porque esses eventos haviam acontecido 

quando eu já podia, bem ou mal, fixá-los na memória. Numa das cartas que me 

enviaste, escreveste algo assim: “A vida começa verdadeiramente com a memória, 

e naquela manhã ensolarada e fatídica, tu te lembras perfeitamente das quatro 

pulseiras de ouro no braço direito de Emilie e do seu vestido bordado com flores; 

que privilégio, o de poder recordar tudo isso, e eu? vestido de marinheiro, não 

participava sequer do estarrecimento, da tristeza dos outros, lembro apenas que 

Soraya existia, era bem mais alta do que eu, lembro-me vagamente de suas mãos 

tocando meu rosto e de seu apego aos animais; seu desaparecimento, se não me 

passou despercebido, foi um enigma; ou, como Emilie me diria nos anos seguintes: 

a tua prima viajou... Soube, por ti, que eu quase testemunhara sua morte; vã 

testemunha, onde eu estava naquela manhã?”  (HATOUM, 1989, p. 21-22) 

 

 

 
A morte da pequena Soraya, apontada pela narradora como uma das imagens mais 

dolorosas da infância, parece reafirmar a lembrança como via de recuperação do passado pela 

memória. E, quando a própria narradora menciona ao irmão sua necessidade de evocá-la nas 

cartas a ele enviadas, somos levados a considerar aí algumas questões. 

Como situar essas lembranças da infância e como explicar sua necessidade de evocá-

las?  Ou melhor, de que modo a imagem da morte captada pela narradora como uma mancha 

vermelha e por ela absorvida como marca da dor passa de sua condição de simples imagem e 

ingressa na evocação propriamente dita? Não será, então, a dor da morte de Soraya o motor da 

transformação da imagem do vermelho intenso e concentrado na evocação da mesma em 

cartas endereçadas ao irmão? 

Tentarei refletir sobre tais questões com base em Ricoeur (2007), no capítulo 

intitulado “Esboço fenomenológico da memória”, na primeira parte da obra já referida. 

Primeiramente, a questão da lembrança: 

 

Um primeiro traço caracteriza o regime da lembrança: a multiplicidade e os graus 

variáveis de distinção das lembranças. A memória está no singular, como 

capacidade e como efetuação, as lembranças estão no plural: temos umas 

lembranças   (já  houve  quem  dissesse  maldosamente  que  os   velhos   têm   mais  
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lembranças do que os jovens, mas menos memória!). Evocaremos, mais adiante, a 

brilhante descrição que Santo Agostinho faz das lembranças que se “precipitam” no 

limiar da memória; elas se apresentam isoladamente, ou em cachos, de acordo com 

relações complexas atinentes aos temas ou às circunstâncias, ou em sequências 

mais ou menos favoráveis à composição de uma narrativa. Sob esse aspecto, as 

lembranças podem ser tratadas como formas discretas com margens mais ou menos 

precisas, que se destacam contra aquilo que poderíamos chamar de um fundo 

memorial, com o qual podemos nos deleitar em estados de devaneio vago.  

(RICOEUR, 2007, p.41) 
 

Da citação de Ricoeur, interessa-me, para a análise do exemplo extraído do romance 

de Hatoum, tanto a menção ao singular da memória e ao plural das lembranças quanto a 

consideração destas por suas “margens mais ou menos precisas”, se tomadas em relação ao 

“fundo memorial” que comportaria a memória propriamente dita. Da citação, portanto, penso 

ser viável aqui utilizar não certamente o pensamento agostiniano sobre a memória, mas a 

articulação que dele faz Ricoeur, ao acompanhar a relação entre memória e lembranças. Deste 

modo, ainda que não me fixe na descrição das lembranças que se “precipitam” no limiar da 

memória, como destaca Ricoeur em Santo Agostinho
28

, não posso desconsiderar, entretanto, 

ser o projeto memorialista da narradora de Hatoum também pautado por lembranças buscadas 

incessantemente, como forma de tentar a recuperação do passado pela memória. Esta, 

estabelecendo com as lembranças um jogo de figura e fundo, parece caracterizar o percurso da 

narradora: é tendo como referência esse fundo memorial representado pela família libanesa, 

por Emilie e pela casa da infância que certamente as lembranças vão sendo acionadas, haja 

vista as inúmeras cartas trocadas entre os membros da família e demais personagens, como 

percurso de recuperação desse passado “memorial”.  

         No exemplo, a lembrança da morte de Soraya é uma entre as inúmeras lembranças do 

passado que integram o amplo espectro da memória e que, uma vez esclarecidas, como 

ocorrências pontuais que são, podem concorrer para a elucidação da grande massa informe da 

memória da família. Deste modo, a considerar aqui a lembrança dessa morte, não se pode 

deixar de ver no vermelho da imagem referida ao irmão – do grená ao vermelho mais intenso 

-  o grau de afecção da narradora pela dor e pelo sofrimento da pequena surda-muda, rejeitada  

                                                 
28

 cf. Livro X, 8 das Confissões: “Chego aos campos e vastos palácios da memória onde estão tesouros de 

inumeráveis imagens trazidas por percepções de toda espécie. (...)  Quando lá entro mando comparecer diante de 

mim todas as imagens que quero. Umas apresentam-se imediatamente, outras fazem-me esperar por mais tempo, 

até serem extraídas, por assim dizer, de certos receptáculos ainda mais recônditos. Outras irrompem aos 

turbilhões e, enquanto se pede e se procura uma outra, saltam para o meio, como que a dizerem: “Não seremos 

nós?” (...)  Outras imagens ocorrem-me com facilidade e em série ordenada, à medida que as chamo. Então as 

precedentes cedem o lugar às seguintes, e, ao cedê-lo,  escondem-se, para de novo avançarem quando eu quiser.” 

(AGOSTINHO, 1973, p. 200). Diferentemente do homem interior agostiniano, para quem as lembranças 

armazenadas nos vastos palácios lhe chegam prontas, a partir do momento em que são por ele chamadas à sua 

presença, a narradora de Hatoum não dispõe da prontidão de suas lembranças, resistentes mesmo à sua 

recuperação pela memória. 
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e assumida por todos como a vergonha da família. A menção a essa lembrança, na narrativa 

endereçada ao irmão, pode ser associada, portanto, à  interiorização da experiência da dor em 

relação à Soraya, se quisermos tentar uma aproximação ao contexto agostiniano. No entanto, 

por seu próprio caráter narrativo, a lembrança da narradora busca exteriorizar-se em uma 

experiência a ser partilhada com o irmão biológico. Assim, ainda que se possam constituir 

ambos – narradora e irmão – como “interioridades”, tendem a se expandir interativamente 

através das lembranças que venham a ser resgatadas pelos integrantes da família; estes, por 

isso mesmo, dispõem, dentro do “fundo memorial” representado pela memória do passado, de 

formas “com margens mais ou menos precisas”, segundo expressão de Ricoeur, formas essas 

que, por seu caráter de singularidade, desencadeiam lembranças a serem resgatadas não 

apenas como vivência interior da narradora, mas como afecção,  aqui,  também  a  ser  captada 

pelo irmão, como tentativa do resgate – por ambos – do passado da casa e da infância
29

.  

Outra questão sobre a qual cabe refletir é a evocação: 

 

Entendamos por evocação o aparecimento atual de uma lembrança. É a esta que 

Aristóteles destinava o termo mneme, designando por anamnesis, o que 

chamaremos, mais adiante, de busca ou recordação. E ele caracterizava a mneme 

como pathos, como afecção: ocorre que nos lembramos disto ou daquilo, nesta ou 

naquela ocasião; então, temos uma lembrança. Portanto, é em oposição à busca que 

a evocação é uma afecção. Enquanto tal, em outras palavras, desconsiderando sua 

posição polar, a evocação traz a carga do enigma que movimentou as investigações 

de Platão e de Aristóteles, ou seja, a presença agora do ausente anteriormente 

percebido, experimentado, aprendido. Esse enigma deve ser provisoriamente 

dissociado da questão levantada pela perseverança da afecção primordial, 

perseverança ilustrada pela famosa metáfora da impressão do sinete e, 

consequentemente, da questão de saber se a fidelidade da lembrança consiste numa 

semelhança da eikon com a impressão primeira. As neurociências encarregaram-se 

desse problema sob o título dos rastros mnésicos. Ele não deve monopolizar a nossa 

atenção: fenomenologicamente falando, nada sabemos do substrato corporal e, mais 

precisamente, cortical da evocação, nem temos esclarecimentos sobre o regime 

epistemológico da correlação entre a formação, a conservação e a ativação desses 

rastros mnésicos e os fenômenos que caem sob o olhar fenomenológico. (...) Em 

contrapartida, o que deve ser alçado ao primeiro plano, na esteira de Aristóteles, é a 

menção da anterioridade da “coisa” lembrada em relação à sua evocação presente.     

(RICOEUR, 2007, p.45) 

 

 
O enfoque fenomenológico da memória, por parte de Ricoeur, descarta, sem dúvida, 

qualquer consideração a respeito dos rastros mnésicos, estes, segundo o filósofo, objeto de 

investigação das neurociências, voltadas ao plano cortical da evocação. Deste modo, a 

                                                 
29

 O exemplo extraído do romance de Hatoum parece operar uma duplicação do olhar interior agostiniano, uma 

vez que a premência de um pacto e/ou conivência entre os irmãos quanto às lembranças da morte de Soraya deve 

levar à necessidade de formulação da memória como manifestação “interior” tanto da narradora quanto do irmão 

biológico. 



92 

 

correlação entre eikon e impressão, igualmente, foge ao escopo da fenomenologia por ele 

desenvolvida. No entanto, no trecho do romance, citado anteriormente, talvez se possa 

acompanhar essa correlação, haja vista a narradora de Hatoum reportar-se a fatos da infância 

que, conforme seu esclarecimento ao irmão, foram passíveis de retenção pela memória na 

mais tenra idade. Sem referir-se a seu empenho ou não de evocá-los ou rememorá-los, a morte 

da pequena Soraya, dentre eles, foi possivelmente o mais marcante e, por este motivo, 

valorizado como informação a ser passada ao irmão. Sendo assim, o que parece querer a 

narradora ressaltar é tão somente sua capacidade de fixação de fatos na memória,  ainda que 

por ela relativizada  - “bem ou mal” – e/ou mesmo dada como preparatória à operação 

intencional da memória. 

Naturalmente que essa referência implícita à adequação entre impressão e eikon não 

pode ser estendida ao percurso global da memória da narradora no romance, sendo apenas 

considerada como instrumento de que ela se vale, conforme mostra o exemplo, para fazer 

desencadear o percurso da memória da família como um todo. Deste modo, se a aludida 

“metáfora da impressão do sinete”
30

 parece ser aventada por ela como motor de suas 

lembranças, também parece constituir-se em estratégia narrativa, uma vez que a memória não 

lhe pertence unicamente, mas deve ser estendida ao irmão e/ou mesmo aos demais membros 

da família. Talvez, em termos narrativos, como estratégia de persuasão, a referência às 

condições de aquisição da memória seja significativa para o estabelecimento do plano 

propriamente intencional da evocação. Com isto, ganha a narradora a conivência do irmão 

para o acontecimento mais tenebroso da família, justificável, portanto, não só por sua 

condição de aquisição , como também por sua premência em ser elevado ao mais alto grau da 

memória familiar, uma vez que constitutiva das memórias individuais dos próprios 

personagens.  

Por isso, a afirmativa do irmão – “A vida começa verdadeiramente com a memória” -, 

citada pela narradora, parece significativa nesse estágio de nossa reflexão por dois motivos. 

Primeiramente,  por  aludir, dentro do  meu  raciocínio, a  estágios  iniciais  da  aquisição da 

                                                 
30

 Aqui, transcrevo o trecho do diálogo platônico que trata da questão:  “Sócrates: Agora quero que suponhas  -  a 

favor do argumento – que há um bloco de cera em nossas almas, num caso maior, em outro menor; num caso, 

cera mais pura, em outro, cera mais impura e mais dura; em outros casos, mais mole; e, em alguns casos, da 

qualidade adequada. /  Teeteto: Eu o estou supondo.  /  Sócrates: Digamos, então, que isso é uma dádiva de 

Mnemosine, a mãe das Musas, e que toda vez que desejamos nos lembrar de qualquer coisa que vemos, ouvimos 

ou concebemos em nossas próprias inteligências colocamos essa cera sob as percepções e pensamentos e os 

imprimimos nela, tal como produzimos impressões de anéis de sinete; e, seja o que for que é impresso, nós o 

lembramos e o conhecemos enquanto durar sua imagem, ao passo que tudo o que for apagado ou que não for 

possível imprimir esquecemos e não conhecemos.”  (PLATÃO. Teeteto, 2007, p.122-123) 
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memória, ao estabelecer uma relação de pressuposição entre vida e memória, ou melhor, a 

memória como faculdade inerente à própria vida humana. Em segundo lugar, por constituir-se 

como etapa posterior à mera aquisição da memória, tendo em vista que  a afirmativa provém 

não só do irmão em sua idade adulta, mas também tem validade por sua formalização escrita – 

o espaço de circulação das cartas, em que a memória não se dá apenas como retenção das 

lembranças do passado, mas como matéria a ser retida verbalmente através dos relatos 

trocados entre os personagens, forma essa capaz de avalizar a memória como experiência a 

ser buscada ou construída intencionalmente pelos mesmos. 

A relação entre eikon e impressão, pensada na chave da adequação, parece ainda 

constituir-se como referência para o lembrar, haja vista a menção ao “tu te lembras 

perfeitamente”, já destacado em outras passagens do romance e por nós suposto também 

como forma persuasiva de não esquecimento. No exemplo, o lembrar como adequação, 

atribuído à narradora, parece ser relativizado, uma vez que, por parte do irmão, a lembrança 

não encontra essa sustentação nas certezas e é dada, inversamente, como uma relação pautada 

pela insuficiência – “lembro apenas”, ou então, “lembro vagamente” – como diz o texto. 

A destacar também, no exemplo, a relação de especularidade invertida entre os irmãos, 

tanto no plano da lembrança propriamente dita quanto no plano da narrativa. Se a narradora é 

a principal condutora da narrativa neste capítulo, torna-se significativa a intervenção do irmão 

como produtor de uma narrativa através da carta escrita à irmã e por ela tornada manifesta em 

seu texto. Cada um narra a insuficiência e/ou a competência de sua memória para o outro: o 

irmão, afirmando sua lembrança precária, reafirma, implicitamente, a condição mais 

produtiva da narradora na empresa da memória. Daí, então, a opção desta em evocar ao irmão 

os dolorosos fatos relacionados à morte de Soraya nas cartas a ele enviadas, recebendo, por 

parte dele, a constatação do privilégio que ela mesma detém, ou seja, o da recordação. Deste 

modo, portanto, perfaz a narradora, suponho, um percurso que tenta conjugar os polos 

distinguidos pela formulação aristotélica: pela evocação, quer que a morte de Soraya seja “a 

presença agora do ausente anteriormente percebido”; pela recordação, a busca intencional das 

lembranças do passado como forma de agenciamento do presente. Por isso, a evocação da 

imagem do passado passa a ter relevância no contexto narrativo em que se situam os dois 

irmãos, uma vez que é a partir da evocação, como afecção a ser também estendida ao irmão, 

que este passa a contrapor a recordação acionada pela narradora à marca de sua própria 

insuficiência na captação dos fatos do passado, o que pode ser suposto com base em sua 

própria indagação: “onde eu estava naquela manhã?” – constatação de sua impossibilidade 
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diante da memória, pela falta absoluta de dados sobre a morte de Soraya  que pudessem ser 

ativados pela recordação.  

As lembranças do passado, sem dúvida, estão impregnadas no presente de todos 

aqueles que viveram na casa libanesa, às vezes impressas e deixando marcas mais visíveis, 

mas quase sempre necessitando de retificação ou de confirmação. Talvez se explique assim o 

fato de ser o romance construído a partir de relatos escritos e que integram o conjunto da 

correspondência trocada entre os membros da família: ou seja, as lembranças pertencem ao 

passado, mas são elas trazidas ao presente pela própria articulação discursiva da memória. Há 

um hiato entre o tempo passado dos acontecimentos e o tempo da rememoração, aqui no 

romance de Hatoum também essa instância temporal confundindo-se com o tempo em que a 

busca da memória se transforma em registro escrito pela narradora e demais personagens.  

Em várias passagens do romance nos deparamos com esse movimento da memória, 

em que o passado é trazido ao presente como necessidade vital dos personagens, encontrando 

na narradora o papel de eixo condutor das lembranças do passado.   

Cabe à narradora, portanto, em carta endereçada ao irmão, ainda no primeiro capítulo, 

resgatar a lembrança de Soraya Ângela: 

 

 

Através da veneziana eu espiava vocês dois juntos do relojão negro, aquele nicho 

com hastes douradas que atravessara quase um século inteiro competindo com 

Emilie o ciclo repetitivo dos dias; aquele relógio de parede, o mais silencioso de 

todos os que conheci, era um dos objetos que mais fascinava Soraya. Ela 

permanecia horas diante dele, os seus olhos cravados no movimento pendular da 

haste dourada, no ponteiro de minutos, esperando o salto regular e também calado 

da flecha negra. Hoje fico pensando no tempo que ela dedicava a esse diálogo surdo 

com o tempo, indiferente às badaladas quando as duas flechas coincidiam; basta 

dizer que ao meio-dia as pancadas graves e intensas me doíam os ouvidos, e eu me 

distanciava da fonte sonora. Ninguém, aliás, suportava as pancadas que surgiam 

bruscamente, como trovões. Desde pequena, via Soraya impassível diante do objeto 

negro a anunciar o meio-dia; no início imaginei que podia ser apenas uma 

brincadeira, mas ela não desviava o olhar nem quando Emilie se aproximava do 

relógio ao meio-dia, todos os dias; imersa na atmosfera que era só reverberação, ela 

abria a tampa de cristal, procurava algo em algum recanto da caixa, e apalpando 

suas paredes internas retirava uma chave, e então sua mão se perdia nas vísceras 

metálicas, procurando o orifício, a fenda que se ajustaria à chave, ali, bem no 

âmago da máquina. 

Dos objetos existentes no interior da casa, o relojão era o único cultuado por Soraya 

Ângela.  (HATOUM, 1989, p.24-25) 

 

 

 
O trecho é duplamente significativo, não só por reavivar ao irmão a lembrança de 

Soraya, como também por articular essa lembrança à instância temporal aqui simbolizada pelo 
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relógio e suas badaladas.  Ou seja: em relação ao irmão, a lembrança da menina sendo dada 

pela narradora como forma de preenchimento de uma lacuna da memória, haja vista ser ele 

ainda pequeno para reter lembranças de sua convivência com a surda-muda; em relação ao 

relógio, essa lembrança sendo atrelada à questão do tempo, aqui referida como temporalidade 

sequencial, acompanhando a trajetória de Emilie, estimada pela narradora em “quase um 

século inteiro”, no seu existir contínuo e repetitivo dos dias. 

No entanto, como se pensar o relógio: vestígio do passado de Emilie no presente da 

casa como marca do escoamento do tempo? Ou marca de um tempo que pressente seu abalo 

pelo descontínuo, uma vez que flagrado por Soraya na retenção de um mero prolongar-se, 

sem antes nem depois? Não seria a surda-muda, também em seu “diálogo surdo com o 

tempo”, no dizer da narradora, responsável por redimensionar as badaladas do relógio, através 

de seu olhar imóvel e impassível de cada meio-dia? 

Ora, ainda que o relógio faça o tempo mover-se no percurso contínuo e mesmo cíclico 

– as badaladas do meio-dia retornam dia após dia, ano após ano - , parece também não ter 

como escapar da contaminação de uma instância temporal articulada em outra dimensão, 

proporcional, talvez, à própria impassibilidade de Soraya Ângela diante do tempo que 

transcorre diante de si. Talvez essa retenção do tempo por parte de Soraya, como expressão de 

seu mutismo, a comprometer o simples escoar dos minutos e das horas, possa simbolizar a 

impregnação do relógio de temporalidades que comprometem a precisão e a regularidade de 

seus ponteiros.  

Se, por um lado, por estabelecer “um diálogo surdo com o tempo”, como diz o texto, a 

surda-muda pode ser mesmo capaz de fazer desencadear retenções no mecanismo do relógio, 

por outro, não se pode deixar de considerar que essa suspensão do tempo está também afetada 

pela intervenção discursiva da própria narradora, ao tentar estabelecer ligações entre o 

passado e o presente. É a narradora, sem dúvida, que lê o mutismo de Soraya diante do 

relógio no passado e o traz como releitura do passado no presente. Por este motivo, a 

expressão “Hoje fico pensando”, situando a narradora nesse presente que faz resgatar a 

memória do passado, parece conferir à impassibilidade de Soraya e à regularidade do 

mecanismo do relógio um sentido que tanto as fixa no tempo passado quanto as transporta ao 

presente vivificado pela memória. 

Essa passagem do texto pode, assim, elucidar o modo pelo qual o escoar do tempo do 

relógio se transmuta no próprio escoar do tempo da memória do passado ao presente. O 

“Hoje” em que se situa a narradora parece de certa forma desestabilizar o contínuo do tempo  
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das lembranças, interrompendo o fluxo do tempo do relógio, por aventar a possibilidade de 

conferir às próprias lembranças variações qualitativas no resgate desse tempo passado pela 

memória. 

Em outra passagem do romance, o “Hoje” também parece intervir nesse continuísmo 

entre passado e presente.  

Aqui o narrador é Hakim, em relato dirigido à narradora no segundo capítulo: 

 

Numa manhã em que Emilie se ausentara para ir ao mercado, comecei a vasculhar o 

quarto dos pais. Àquela época eu devia ter menos de vinte anos e lembro que a casa 

era realmente imensa. Éramos então quatro irmãos, e o amplo espaço do sobrado 

acomodou a família, que, bem ou mal, foi acolhendo os pequeninos que chegaram 

num intervalo de seis anos: tu, o teu irmão e Soraya Ângela. Ali no quarto dos pais, 

revirei tudo de cabeça para baixo, remexendo nos lugares onde a gente sempre 

pensa encontrar uma chave: nas frestas das janelas, dentro dos móveis, debaixo dos 

tacos soltos, dos travesseiros e do colchão onde eles dormiriam juntos algumas 

décadas. Foi uma  busca meticulosa que durou várias manhãs daquele mês de 

agosto. Hoje, parece a manhã do século passado. A busca só tornou-se frutífera 

quando, beirando a impaciência, comecei a chacoalhar e entornar alguns objetos, 

como o pedaço de cedro do Líbano formado pela secção de um cone. A parte 

abaulada estava coberta pela casca da árvore e a inclinada seria totalmente lisa se 

não existisse um minúsculo cedro em relevo, pouco maior que um olho humano. 

Mais tarde compreendi por que Emilie prolongava sua sesta imersa na rede e 

sempre com o olhar nostálgico no console onde repousava o pedaço de madeira; 

descobri então que a árvore em miniatura era a abertura de um objeto que eu 

julgava inteiramente maciço. No coração do cedro, tal uma fenda na madeira, um 

par de chaves se incrustava. Uma das chaves abriu o armário mastodonte, e as 

portas abertas revelaram-me, pela primeira vez, o mundo íntimo de Emilie.    

(HATOUM, 1989, p. 53) 

 

 
A narrativa de Hakim também quer desvendar os mistérios do passado, mais 

precisamente, aqueles relacionados a Emilie; deste modo, a descoberta do par de chaves 

escondidas no pedaço de cedro do Líbano poderia ser capaz de levá-lo ao interior do armário 

e de seus segredos. Coincidentemente, ambas as passagens tomadas como exemplo querem 

escavar o passado através de objetos que, uma vez violados, podem concorrer para que fatos 

da vida de Emilie sejam reconstituídos pela memória. No exemplo anterior, o relógio; neste, o 

armário, e, em ambos, o “Hoje” como responsável por tensionar o rumo contínuo das 

lembranças e por aglutinar o presente a uma visão retroativa do passado. Explicando melhor: 

o “Hoje”, aqui presentificado pela narrativa de Hakim, e, repito, interceptando um movimento 

que não tem como se sustentar em instâncias temporais meramente sequenciais, chama um 

passado que, pela ação desse presente, se distancia de si mesmo, em uma temporalidade 

pretérita  que  só  a intervenção aglutinadora do “Hoje” é capaz de redimensionar. Supera-se,  



97 

 

deste modo, o continuísmo de uma busca que “durou várias manhãs daquele mês de agosto”, 

através de uma duração que se transmuta qualitativamente - uma vez que tensionalmente – na 

“manhã do século passado”, segundo o texto. 

Aqui, a reflexão sobre o percurso da memória do passado ao presente parece encontrar 

em Bergson suporte para o desenvolvimento de meu raciocínio. 

 

 

Localizar uma lembrança não consiste em inseri-la mecanicamente entre outras 

lembranças, mas em descrever, por uma expansão crescente da memória em sua 

integralidade, um círculo suficientemente amplo para que esse detalhe do passado 

aí apareça. Esses planos não são dados, aliás, como coisas inteiramente prontas, 

superpostas umas às outras. Eles existem antes virtualmente, com essa experiência 

que é própria às coisas do espírito. [...]  O interesse de um ser vivo é perceber numa 

situação presente o que se assemelha a uma situação anterior, em seguida 

aproximar dela o que a precedeu e sobretudo o que a sucedeu, a fim de tirar 

proveito de sua experiência passada.  (BERGSON, 1999, p.282-283) 

 

 
Se minha leitura de Bergson não está equivocada, creio dever estar atenta a uma dupla 

inviabilidade: não só de que as lembranças possam ser pensadas na chave da superposição, 

como também de que o continuísmo entre passado e presente possa ser estabelecido através 

da mera relação de um antes a um depois. Inversamente, pois, a relação – “perceber numa 

situação presente o que se assemelha a uma situação anterior” - talvez caiba mesmo ser 

aventada como possibilidade aglutinadora entre tais temporalidades. Assim, se o “Hoje”  

destacado nos exemplos parece permitir uma leitura em termos bergsonianos, é porque o 

mesmo articula o continuísmo para além do sequencial, ou seja, esse hoje da lembrança, ainda 

que buscando a aproximação com o passado, não se situa apenas em um ponto fixo entre o 

que o antecede e o que o sucede.
31

 É bem possível que Hakim, ao se defrontar com o 

descontínuo das lembranças, que sabe inevitável, possa, bergsonianamente, compensar a 

constatação das lacunas da memória através de uma rearticulação do contínuo do passado ao 

presente como duração, mas duração que tem existência como anterioridade virtual e que se 

potencializa como heterogeneidade.  

                                                 
31

 Aqui talvez se possa estender as reflexões de James Arêas a respeito da metafísica do tempo em Bergson à 

própria questão da memória no romance:  “Bergson recusa a  metafísica antiga ao sustentar que o ser é alteração, 

é mudança. Ele propõe que a substância é pura alteração, não é fixa e inalterável. Pode-se reconstruir o fixo a 

partir dela, mas não se pode, a partir do fixo, restituir ao móvel sua mobilidade. A substância é duração e 

consiste precisamente em durar e diferir. Sua natureza é pura heterogeneidade, é diferença de si. A realidade do 

mundo, a realidade do Universao, é a coexistência da duração que se diferencia. A duração se apresenta como 

diferença ou diferenciação qualitativa. O que se passa no mundo? A coexistência de durações diferentes e 

divergentes. As coisas e os seres têm todo o direito de durar e de se modificar para continuar durando.”   

(ARÊAS, J. 2003, p. 140) 
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Parece ser possível alargar a leitura do “Hoje” no texto de Hatoum, considerando o 

movimento global desencadeado pela memória no romance. Isto porque, se a análise está 

tendendo a acompanhar a relação entre passado e presente como virtualidade, em que esses 

planos são pensados como uma relação sequencial que se potencializa, qualitativamente, 

conforme o próprio Bergson na citação acima - “Eles existem antes virtualmente, com essa 

experiência que é própria às coisas do espírito” – , não pode cogitar que o percurso da 

memória entre o presente e as lembranças do passado seja dado por uma efetiva atualização 

do passado no presente, mas pela simultaneidade e/ou coexistência de temporalidades.
32

 

O percurso da memória no romance de Hatoum, suposto assim como simultaneidade 

e/ou coexistência de temporalidades, parece também abarcar momentos em que a memória 

pressente sua insuficiência e passa a ser articulada necessariamente ao esquecer. 

O exemplo foi extraído do capítulo 6, em um trecho em que a narrativa está a cargo de 

Hakim: 

 

Meus irmãos tinham ficado atônitos e desesperados com a saída de Samara Delia, 

que decidira morar sozinha, escondida e longe de todos. Só Emilie e meu pai 

sabiam onde ela morava. Alguns dias antes de viajar, pedi à minha mãe que me 

levasse à presença de Samara, pois queria conversar a sós com ela. Emilie 

concordou. Num domingo à noite saímos os dois e andamos por um caminho já 

conhecido até pararmos diante da Parisiense. Não sabia o que íamos fazer na loja 

numa noite de domingo: imaginava que Emilie quisesse pegar alguma coisa para 

levar à filha. Entramos, e, ao acender a luz, lembrei-me da atmosfera quieta das 

tardes dos sábados: a luminosidade embaçada envolvendo os enormes cubos de 

cristal e os mesmos objetos (tecidos, leques, frascos de perfume) arrumados nas 

prateleiras: um ambiente que te faz recordar fragmentos de imagens que surgem e 

se dissipam quase ao mesmo tempo, numa tarde desfeita em pedaços, ou numa 

única tarde que era todas as tardes da infância.    (HATOUM, 1989, p.115)  

 

  

                                                 
32

 Aqui pensamos também nas considerações de Deleuze sobre o Bergson de Duração e simultaneidade: “Que a 

duração, isto é, o tempo, seja essencialmente multiplicidade, é uma idéia a que Bergson jamais renunciará. O 

problema, porém, é o seguinte: que tipo de multiplicidade? Lembremo-nos que Bergson opunha dois tipos de 

multiplicidade, as multiplicidades atuais, numéricas e descontínuas, e as multiplicidades virtuais, contínuas e 

qualitativas.” (DELEUZE, 2008, p.63); ou ainda: “O voo do pássaro e minha própria duração são simultâneos 

somente porque minha própria duração se desdobra e se reflete em uma outra que a contém, ao mesmo tempo 

que ela mesma contém o voo do pássaro: há, portanto, uma triplicidade fundamental dos fluxos. É nesse sentido 

que minha duração tem essencialmente o poder de revelar outras durações, de englobar as outras  e de englobar-

se a si mesma ao infinito. Todavia, vê-se que esse infinito da reflexão ou da atenção restitui à duração suas 

verdadeiras características, que é preciso relembrar constantemente: ela não é simplesmente o indivisível, mas 

aquilo que tem um estilo muito particular de divisão; ela não é simplesmente sucessão, mas coexistência muito 

particular, simultaneidade de fluxos.” (DELEUZE, 2008, p.64). Deste modo, seguindo Deleuze, pensa-se a 

duração em Bergson atrelada às multiplicidades, considerando-se não só a questão da virtualidade como também 

a da simultaneidade, o que parece problematizar o continuísmo articulado apenas na relação sequencial entre 

passado e presente; é nessa leitura de Bergson por Deleuze que buscamos fundamentação para o  

encaminhamento de nossa análise. 
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           O exemplo flagra o momento que antecede a partida de Hakim, ou seja, a uma viagem 

que o levaria a abandonar a casa e, paradoxalmente, a comprometer a recuperação das 

lembranças da infância. O momento – “Alguns dias antes de viajar” – parece significativo 

para que a memória mostre sua face turva e pouco propícia à  rememorização pelo 

personagem. Se a iminência de afastamento da casa por parte de Hakim, por um lado, o deixa 

totalmente vulnerável à impregnação das lembranças, por outro, o coloca em condições 

igualmente desfavoráveis para a recuperação do passado, uma vez que, ao pressentir o 

distanciamento da família como contingência, não tem como impedir o desgaste da memória, 

esta, constituída de lembranças já contaminadas pelo vazio de algo que, tão logo se afaste 

definitivamente, não recupera mais o contorno e a nitidez. 

Deste modo, “imagens que surgem e se dissipam quase ao mesmo tempo”, conforme 

relato de Hakim, indicia o tecido roto de uma memória que atesta uma impossibilidade que 

lhe é constitutiva, ao mesmo tempo deixando vir à tona sua inevitável desfiguração pelo 

esquecimento. 

No último capítulo, é desta forma que se dá o relato da narradora, ao fazer menção a 

Hindié: as circunstâncias aqui estão marcadas pela morte de Emilie e pela desolação da amiga  

que com ela conviveu na casa libanesa: 

 

 

A voz de Hindié cala subitamente, e por algum tempo uma tristeza desponta no 

olhar dela. Do alpendre de sua casa ela contempla a copa do jambeiro e os janelões 

do quarto do sobrado, cerrados para sempre. O olhar torna ínfima a distância entre 

as duas casas, e, no silêncio do olhar, a memória trabalha. (...)  Às vezes imagino 

Hindié sozinha, vagando na fronteira diminuta, quase apagada, que separa a morte 

da noite, e a memória da morte. Imagino-a também no silêncio daquele domingo, 

com os olhos fixos na paisagem emoldurada: a metade da árvore e uma parte da 

casa: o plano fechado da fachada sem sombras, sob o sol que divide o dia.   

(HATOUM, 1989, p.155-156) 

 

 

 
Esse relato já não tem como escamotear que o esforço de memória empreendido pela 

narradora e personagens ao longo do romance, ainda que voltado à tentativa do resgate do 

passado, não pode ser pautado apenas pelo lembrar. O esquecer, sem dúvida, infiltra-se aqui e 

ali, desestabilizando a nitidez das lembranças e deixando implícita a iminência do apagamento 

do que restou do passado. A situação é de risco: se “a memória trabalha”, há também a 

contingência da “fronteira diminuta, quase apagada, que separa a morte da noite, e a memória 

da morte” – conforme nos diz a narradora a respeito de Hindié; e, se a fronteira entre a 
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memória e a morte praticamente se extingue, aí flui o rio do esquecimento, cujas águas podem 

diluir as pegadas do passado. 

O romance de Hatoum parece, desta forma, concentrar em Hindié essa passagem tênue 

entre memória e esquecimento: se, como fiel amiga de Emilie, é nela que também se preserva 

um lugar de memória - da casa, da matriarca e do próprio passado -, é também através dela 

que a impossibilidade da memória se faz insinuar, escoando no seu inevitável apagamento e 

na dispersão de um passado perdido. 

Seu lugar de memória, conforme dado ao longo do romance, é pautado por suas 

marcas sensoriais, constituindo-se mesmo como uma memória olfativa, memória essa já 

mencionada em outro trecho do romance na parte inicial deste capítulo e, agora, sendo aqui 

retomada. Assim, o aroma das frutas da infância do exemplo inicialmente destacado encontra 

desdobramento na representação figurativa do odor proveniente de Hindié, em sua presença 

desproporcional e emblemática, tanto para a narradora quanto para os legítimos filhos de 

Emilie.  

Por parte de Hakim, destaco o seguinte trecho sobre Hindié: 

 

 

Talvez por isso, quando criança, eu me sentia sufocado e acuado na presença de 

Hindié, não tanto pela feiúra e desleixo do seu corpo, e sim pela maneira que me 

seguia, ou melhor, me perseguia, com os dois braços abertos e agitados, que para o 

tamanho de uma criança pareciam um par de tentáculos, enormes e ameaçadores. 

Ela anunciava a sua visita batendo palmas estrondosas, gritando Emilie com uma 

voz pastosa que vinha da gengiva e ecoava nos aposentos da Parisiense. Eu e 

Samara saíamos em disparada rumo ao lugar mais recôndito da casa, onde 

permanecíamos encasulados numa rede, escutando as vibrações de um vozeirão a 

rondar o nosso esconderijo. Mas havia algo mais forte e repulsivo no corpo dela: o 

cheiro, o odor de azedume que flutuava ao redor daquela mulher como uma aura de 

fétidos perfumes. Na infância há odores inesquecíveis. Durante esses anos de 

ausência, não sei se seria capaz de recompor na memória o corpo inteiro de Hindié, 

mas o bafo que se despregava dela, mesmo à distância, me perseguiu como a 

golfada de um vento eterno vindo de muito longe.  (HATOUM, 1989, p.37) 

 

 

Por parte da narradora, o trecho que narra seu retorno à casa da infância, por ocasião 

da morte de Emilie: 

 

Mais tarde, de noitinha, ao encontrar tio Hakim, entendi o quanto lhe havia 

impressionado o odor do corpo de Hindié, como se ela quisesse estampar, através 

de um cheiro inconfundível, a lembrança de uma marca do passado que exalava por 

todos os poros de um corpo monumental. Não saberia adjetivar ou comparar aquele 

cheiro formado por uma auréola invisível, mas inseparável do corpo, como o odor  
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de cera derretida impregnado no espaço sombrio da igreja onde conversara com 

Dorner: o odor se alastrando na nave para que esta se torne habitável através do 

odor. Há muitos anos ela devia conviver com esse cheiro esquisito, tão arraigado no 

corpo que era capaz de anunciar a sua presença, como os passos que ressoam antes 

da aparição de alguém que pode surgir aos nossos olhos a qualquer momento.   

(HATOUM, 1989, p.140-141) 

 

 

 
Hindié Conceição é esse grande corpo em que a memória se aloja, infiltrando-se 

pegajosa e exalando o odor do passado, impregnando não só o espaço da casa com também o 

espaço da infância, com seus temores e seus segredos jamais revelados. Hindié, por sua 

condição singular, em correspondência assimétrica com Emilie, guarda para si, em seus poros, 

o passado que se dissipa pela morte da matriarca. Se a morte de Emilie compromete de vez a 

recuperação do passado, só resta a Hindié preservá-lo, não mais como conhecimento e/ou 

reconhecimento do que efetivamente ocorreu, mas como um odor impregnado pela casa, 

contaminando irreversivelmente a percepção olfativa dos integrantes da família. Assim, 

quando a memória pressente sua dispersão, é que o odor, ainda que inefável em sua 

excentricidade, se firma como único veio dessa memória que se esvai. 

Como situar, portanto, o odor de Hindié, já que estou atribuindo à fiel amiga de 

Emilie, nesse momento de vazio instaurado pela morte da matriarca, a posição privilegiada de 

receptáculo do passado da casa, única possibilidade de sinalização de uma memória 

efetivamente a cargo de Emilie e por esta preservada como guardiã do passado da família 

libanesa? Talvez devesse indagar se o odor estaria, aqui, vinculado à percepção ou à memória 

propriamente dita. 

Tomemos Bergson. Se, de um lado, adverte que, “enquanto nos atemos à sensação e à 

percepção pura, é difícil afirmar que estejamos tratando do espírito” (BERGSON, 1999, 

p.274), de outro, reconhece ser preciso “restituir ao corpo sua extensão e à percepção sua 

duração” (BERGSON, 1999, p.272). Ora, parece-me que, no contexto de Matéria e memória, 

a relação entre percepção e memória, como binarismo a ser superado, mantenha-se pelo 

menos como latência para que o movimento de aproximação e afastamento entre os termos do 

binômio possa ser efetuado, sendo até mesmo mantida hipoteticamente tal latência como lugar 

de qualificação que busca Bergson outorgar a uma e outra, mostrando que a especificidade de 

cada uma – ou percepção ou memória – é dada pelo movimento relacional a elas imposto: 

“Toda percepção ocupa uma certa espessura de duração, prolonga o passado no presente, e 

participa por isso da memória”. (BERGSON, 1999, p.285) 
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O odor de Hindié Conceição parece, de certa forma, cumprir o processo bergsoniano 

da percepção em direção à memória: como odor inesquecível – já nos disse Hakim -, 

percepção, portanto, mas prolongando o passado no presente, faz que seu corpo físico também 

seja um lugar de memória, lugar de armazenamento do passado e, a considerar os últimos 

capítulos do romance, lugar substitutivo em relação a Emilie, bem como prenúncio da morte e 

do esquecimento, conforme relato da narradora: 

 

Mas não era só o odor que singularizava a presença de Hindié Conceição na manhã 

do nosso encontro. Além do vestido escuro, o timbre da voz, as mãos que 

desfiavam os cabelos cacheados, os lábios que sumiam na boca, como se esta os 

engolisse, e os momentos de silêncio também formavam o ritual do luto. A dor e a 

tristeza transpareciam nos gestos desalinhados, como uma reação intrépida para que 

ela não minguasse ou capitulasse diante da morte da amiga. E eu, que me recusei a 

velar o corpo de Emilie, ouvi de Hindié a narração de cenas e diálogos; ela 

gesticulava muito, falava com uma voz meio travada, e quando nos olhos estriavam 

uns fios vermelhos ela saía da cadeira e vinha me abraçar e beijar. Aqueles olhos 

graúdos ainda ardiam na manhã do domingo, e os cabelos amarelados e soltos 

pareciam imprimir no rosto dela uma aflição bem próxima do desespero.  

(HATOUM, 1989, p.141) 

 

       

 
Aqui, alguns pontos devem ser ressaltados, tendo em vista não só a personagem 

Hindié como também a relação entre a personagem e a natureza dos relatos nos capítulos 

finais do romance. No capítulo 6, por exemplo, o parágrafo final corresponde ao trecho citado 

anteriormente; no capítulo seguinte, a narrativa está a cargo da própria Hindié; no último, a 

narradora retoma o relato.  

A atribuição de um lugar de memória a Hindié parece cabível, já que é a mesma 

responsável pelo relato no capítulo 7, logo após o trecho citado anteriormente, conforme já 

dito. Se, no capítulo 6, o relato da narradora finaliza com o abalo da memória através de uma 

Hindié cujo corpo não era apenas odor, mas tristeza e desespero, no capítulo 7, o relato a 

cargo de Hindié parece querer afirmar seu lugar de memória, haja vista seu relato caracterizar-

se como uma reserva de memória a ser percorrida pela narradora, a quem então se dirige, 

considerando-se que este capítulo já antecipa a morte de Emilie, conforme relato 

desenvolvido no capítulo final. Deste modo, Hindié parece ser esse lugar de confluências: 

entre um odor definitivamente enraizado na memória da família, uma memória que resiste à 

dispersão inevitável diante do desaparecimento da matriarca e, indiretamente, insinuando-se 

como uma memória que não tem mais como evitar sua contaminação pelo esquecimento.    

Essa relação entre noite, morte e memória, se pode apontar para a inevitabilidade do 

esquecimento, também pode ser fator de aproximação da memória ao campo da imaginação, 
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uma vez que a busca do passado, adensando-se e comprometendo a nitidez das lembranças, 

passa a recorrer a outro estatuto, em que o imaginar possa, substitutivamente, acionar 

lembranças que não têm como ser recuperadas pela memória.  

            Refiro-me a uma passagem, ainda no último capítulo, em que a narradora centra seu 

relato no período em que permaneceu na clínica, experiência limite, portanto, em que a 

empresa da memória parece seriamente comprometida, aí considerada a condição de 

vulnerabilidade e alheamento da narradora tanto diante do seu presente quanto do passado. A 

memória, antes pautada pelo lembrar, passa a ser acionada pelo imaginar, como única forma 

de retenção do que viveu: “Em certos momentos da noite, sobretudo nas horas de insônia, 

arrisquei várias viagens, todas imaginárias: viagens da memória”.  (HATOUM, 1989, p.163) 

Confirma-se, deste modo, a memória também como situação de risco no romance de 

Hatoum, ainda que tentando apegar-se às lembranças como recuperação do passado. Seja a 

memória que se pauta aqui e ali pelo lembrar, amparando-se em procedimentos que lhe 

possam dar uma suposta exequibilidade - conforme mostrado nas passagens em que a 

tentativa de adequação da memória à imagem que a mesma representa tornou-se patente, 

como forma de defender-se de um possível fracasso determinado pela inevitabilidade do 

esquecimento. Seja a memória que também se estende pelo romance como uma lembrança 

que busca sua vigência como duração entre temporalidades, potencializando o passado e o 

presente da narradora. Seja ainda a memória que  também tem diante de si a noite, a morte ou 

mesmo a imaginação como fator de impedimento à recuperação do passado. 

 Já no romance de Antunes, essa situação de risco da memória se manifesta desde os 

primeiros capítulos, o que indica estarem as lembranças da narradora não apenas aquém do 

que a mesma busca recuperar do passado pela memória como também seriamente 

comprometidas pelo esquecimento.   

Seja um trecho do primeiro capítulo: 

 

 

e no fim do jantar nozes, vinho do Porto, um bolo iluminado, o meu avô, vindo da 

Escola de Guerra, cruzava o passeio a namorá-la protegido pelo cotovelo no receio 

que o senhor general o distinguisse das sombras, o que lembro dele é um cego a 

jogar xadrez com o primo tenente (...) 

Julgo que foi o primo quem morreu primeiro, morava num andarzito em Birre, 

guiaram-nos, à Ana e a mim, a um compartimento com pessoas caladas e flores 

sobre uma bandeira a servir de colcha mas quando foi do meu avô não me  recordo,  
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não me recordo sequer de faltar o tabuleiro de xadrez que encontrei hoje no sótão.   

(ANTUNES, 2000, p.19-20) 

 

 
Ou, então, passagens do segundo capítulo: 

 

 

Imagino assim: o elevador a abrir-se um andar abaixo, onde ficam as salas de 

operações como vi escrito no átrio 

Piso 1: Consultas Externas 

Piso 2: Cuidados Inten ivos 

Piso 3: Cirurgia 

O meu pai descalço, de camisa cor-de-rosa pelos joelhos, a caminhar diante da 

maca indiferente aos enfermeiros, a ultrapassar guarda-ventos com o letreiro 

Proibida a Entrada, e depois prefiro não imaginar o que quer que seja nem sequer a 

anestesista a tirar-lhe a dentadura e o meu pai por um cantinho dos lábios, deitado 

na marquesa (...) 

Prefiro não imaginar o que quer que seja na cadeira do sótão, não conheci o pai 

nem a mãe dele, a minha mãe argumentava a calar-nos que não tinha família e no 

entanto naquelas caixas talvez cartas, fotografias, postais, nunca me encorajei a 

perguntar-lhe (...) 

mas era alguém no jardim ou o vento nas telhas, não pode ser, não escutei, cuidei 

que escutava, em criança supunha que os retratos 

mesmo hoje, em certos dias, continuo a supor que os retratos 

suponho que os retratos conversavam comigo a falar de outros mortos, 

preocupando-se, exigindo detalhes, a Adelaide que os conhecera a todos respondia 

por mim a desculpar-me 

- Ela não sabe coitada nasceu tarde demais 

a minha mãe para quem os retratos não passavam de lembranças, ausências que a 

distância tornara confusas, recordações de tios sem feições na memória        

(ANTUNES, 2000, p.29-32) 

 

    
Lembranças vagas e imprecisas, algumas suposições ou mesmo impossibilidade de 

recordação – tal é o quadro inicial em que se situa a empresa da memória para Maria Clara. O 

percurso vai da tentativa do lembrar à afirmação de seu impedimento, em que a reiteração de 

determinadas expressões  - “não me recordo, não me recordo sequer”; “prefiro não imaginar o 

que quer que seja”; “supunha, suponho, continuo a supor” -  é significativa como forma de 

ressaltar o impasse da narradora em sua busca do passado. A memória, aqui, resiste à 

obtenção das lembranças que possam elucidá-lo e, ainda que textualmente a recordação seja 

mencionada como procedimento da narradora para trazer à tona fatos que envolvem o primo, 

o pai e o avô, não é, entretanto, cumprida efetivamente, talvez pela própria natureza arredia de 

Maria Clara de lidar com o que ficou para trás. Enquanto o primo e o avô estão ligados por 

um tabuleiro de xadrez, como representação da família no âmbito do cotidiano, o pai está 

associado a uma incógnita desse passado, impossível, portanto, de se fazer representar pela 

memória da narradora, não fosse a figura paterna duplamente marcada por uma memória 
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como zona de perigo (de um lado, a internação do pai no hospital; de outro, os retratos e o 

enigma de sua origem), logo, a ser evitada como lembrança e, consequentemente, 

vislumbrada como suposição ou mesmo anulada como esquecimento. 

Esquecer, ou melhor, lembrar-se menos e menos do passado parece ser a estratégia 

utilizada por Maria Clara, como forma de aliviar-se do fardo e do imobilismo de uma 

memória irremediavelmente atrelada ao que passou.
33

  Se a memória que tenta recuperar o 

passado o faz às custas da dor e do sofrimento, urge desmemorizar esse passado e deixá-lo 

morrer na noite do esquecimento; deste modo, matando-o e reescrevendo-o pela ficção, vai 

Maria Clara tentando recuperar, ainda que em tons pálidos e desconcertantes, uma forma 

substitutiva à felicidade só obtida pelo esquecimento pleno, impossível certamente, mas que 

sua narrativa pode represar como reserva da imaginação. E, ainda, se o lembrar traz o 

sofrimento, o esquecer pode ser prenúncio de reação contra os ditames do passado e única 

possibilidade de seu enfrentamento, por vias da ficção.   

O esquecer, sobrepondo-se ao lembrar, parece direcionar a relação estabelecida pela 

narradora com seu passado. Ainda que lembranças sejam mencionadas ou mesmo tentadas, 

paira a constatação de sua insuficiência, devendo, portanto, ser reconsideradas, seja por não 

darem conta da representação da magnitude do passado tenebroso, reiterando a precariedade 

da empresa da memória, seja por apontarem para a insuportabilidade mesma do lembrar, 

hipótese mais provável, em se tratando da narradora de Antunes em sua experiência da dor no 

enfrentamento do passado. Aqui, não há em momento algum a busca por uma lembrança 

acabada e que encontre confirmação pela memória. Se em Hatoum havia a tentativa de 

“lembrar perfeitamente”, como forma de elidir o esquecimento, conforme procuramos 

mostrar, em Antunes, inversamente, o lembrar parece necessitar de justificativa, de retificação 

ou de anulação por parte da narradora, conforme vemos no trecho a seguir: 

 

                                                 
33

 cf. Nietzsche sobre a necessidade do esquecimento: “O homem pergunta mesmo um dia ao animal: por que 

não me falas sobre tua felicidade e apenas me observas? O animal quer também responder e falar, isso se deve ao 

fato de que sempre esquece o que queria dizer, mas também já esqueceu esta resposta e silencia: de tal modo que 

o homem se admira disso. Todavia, o homem também se admira de si mesmo por não poder aprender a esquecer 

e por sempre se ver novamente preso ao que passou: por mais longe e rápido que ele corra, a corrente corre 

junto. É um milagre: o instante em um átimo está aí, em um átimo já passou, antes um nada, depois um nada, 

retorna entretanto ainda como um fantasma e perturba a tranqüilidade de um instante posterior. Incessantemente 

uma folha se destaca da roldana do tempo, cai e é carregada pelo vento – e, de repente, é trazida de volta para o 

colo do homem. Então, o homem diz: “eu me lembro”, e inveja o animal que imediatamente esquece e vê todo 

instante realmente morrer imerso em névoa e noite e extinguir-se para sempre.” (NIETZSCHE, 2003, p.7-8). 

Aqui supomos poder esse diálogo ser também relacionado à própria Maria Clara: pressentindo o lembrar como 

forma de atrelamento definitivo ao passado, faz do esquecimento a via através da qual escoará sua ação ao 

presente, optando, então, por uma narrativa que atesta a lacuna da memória, vazio este a ser preenchido por suas 

“invenções” e/ou mentiras a respeito do passado. 



106 

 

se ao menos houvesse uma forma de sair, apanhar o autocarro para casa, 

esquecer-me, se alguém me mostrasse que tudo isto é mentira, não pode acontecer, 

não aconteceu, enganei-me, o meu pai não ficou doente, o meu pai não, está no 

escritório com os jugoslavos, os árabes, os pretos a falarem de canhões e 

espingardas, ao voltar do cinema passei no corredor e ouvi-os, a minha avó sim, o 

primo tenente sim, só as pessoas muito idosas morrem   (ANTUNES, 2000, p.43) 

 

 
A julgar o exemplo acima, a memória da narradora parece distanciar-se do passado 

e/ou aproximar-se do presente, em um jogo de prestidigitação que faz passado e presente 

perderem contornos mais nítidos, um absorvendo as propriedades do outro, o que também é 

corroborado pela marcação textual em itálico. Sendo assim, “não pode acontecer” é retificado 

para “não aconteceu”; “o meu pai não ficou doente” é anulado e dá lugar a “o meu pai não, 

está no escritório”; “tudo isto é mentira” é o passado sendo posto em suspenso, necessitando 

de justificativa para que a lembrança se anule como verdade e possa apontar a mentira como 

motor do esquecimento.
34

 

A memória do passado, pautando-se inevitavelmente pela recuperação da história da 

família, é o grande desafio que a narradora tem a enfrentar. Certamente a memória que a 

interessa está no passado que abrigou pai, mãe, irmã, avós e demais membros da família ou 

figuras que participaram de alguma forma tanto desse núcleo mais restrito quanto do círculo 

mais amplo das referências sociais ou políticas, mas que também são peças importantes para a 

elucidação do passado obscuro que Maria Clara quer trazer ao presente. No entanto, pelo fato 

de ser essa memória também determinante de sua desestabilização no presente – sua narrativa 

incorpora rasuras, retificações, mentiras - , passa a desqualificar a memória do passado como 

caminho para possíveis elucidações ou mesmo clarificação de névoas que sabe 

intransponíveis.  

 

                                                 
34

 Raciocinando ainda com base em Nietzsche: “que se saiba mesmo tão bem esquecer no tempo certo quanto 

lembrar no tempo certo; que se pressinta com um poderoso instinto quando é necessário sentir de modo 

histórico, quando de modo a-histórico. Esta é justamente a sentença que o leitor está convidado a considerar: o 

histórico e o a-histórico são na mesma medida necessários para a saúde de um indivíduo, um povo e uma 

cultura” (NIETZSCHE, 2003, p.11). Ora, associando o histórico ao lembrar e o a-histórico ao esquecer, somos 

levados a considerar a radicalização da assertiva nietzschiana por parte da narradora, ao optar claramente por um 

dos termos do binômio, haja vista seu pressentimento da impossibilidade de estabelecer um equilíbrio entre o 

lembrar e o esquecer; e, na medida em que sentir o passado pela via histórica do lembrar a leva a graus 

intoleráveis de sofrimento, só lhe resta a opção radical pela rasura do passado, através de seu esvaziamento pelo 

esquecer. A ser ressaltado, ainda, o jogo estabelecido pela narradora entre a mentira do passado como forma de 

evitar a busca de uma suposta verdade nele contida, o que talvez ainda a situe dentro das questões aí também 

pensadas por Nietzsche, tais como verdade, julgamento, justiça, pontos a serem transpostos por ela em sua 

submissão do lembrar ao esquecer. E, ainda que a opção pelo esquecer não leve a narradora à ação para a vida, 

como quer Nietzsche, parece constituir-se substitutivamente em procedimento afirmativo, uma vez que 

informada pela revitalização da memória pela imaginação/ invenção de Maria Clara.   
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degolavam um frango, deviam degolar um frango porque sentia o desespero das 

asas unidas por um pedaço de corda, sentia o sangue, gotas quase negras que 

escorriam ao comprido dos braços ou tombavam nas lajes numa espessura de lacre, 

plumas a cobrirem-me a cara impedindo-me de falar, poisei o cabaz das molas, 

tentei dizer 

 - Senhora 

ou consegui dizer 

 -  Senhora 

a lutar contra as plumas, não me recordo, ao passar da luz da cozinha para o escuro 

do quarto o meu pai sentado na cama a sorrir-lhe, não a moldura menina, o meu pai, 

de início cuidei que fosse o abajur a imitar pergaminho, o perfil de uma árvore, a 

minha avó sentada na cama a seguir-me na raiva com que seguia a minha mãe, o 

postal do Canadá rasgado, fragmentos lustrosos de colina, fragmentos baços de 

palavras, a minha mãe para cá e para lá no soalho antes de lhe dar vida unindo os 

papéis rasgados difíceis de ajustar, consegui uma porção de cedro, uma frase sem 

nexo a que faltavam letras e em todo o caso tenho a certeza de não se preocupar 

comigo nem perguntar por mim, por mais que tente não me recordo da minha mãe, 

não me lembro seja do que for excepto pegar-me ao colo, a terra distantíssima, 

ouriços no castanheiro ao alcance da mão, excepto um homem que não via a 

interrogar 

-  Quando? 

os castanheiros afastaram-se de mim, quem me pegava ao colo afas 

-  Amanhã depois de amanhã quarta-feira sei lá 

tou-se de mim e principiei 

acho que não sentia nada, não sinto nada ao lembrar isto, tudo remoto, confuso, tão 

débil    (ANTUNES, 2000, p.133) 

 

 

O trecho destacado dá bem a dimensão do que a memória representa para a narradora.  

Esta, considerando a memória com uma certa reserva, faz menção ao lembrar não como 

procedimento capaz de elucidar a infância e seu relacionamento com a mãe, mas como 

impossibilidade (“não me recordo”, “não me lembro seja do que for”), como 

insuficiência/fracasso (“por mais que tente não me recordo da minha mãe”) ou como 

descrédito (“não sinto nada ao lembrar isto, tudo remoto, tão débil”). A memória, sem dúvida, 

é o caminho para o resgate do passado; no entanto, a narradora não a referenda como tal, mas 

a incorpora como mero estrato subjacente à sua visada à infância e aos familiares. Pressentida 

como lugar dos enigmas, da coerção, dos segredos não decifrados e dos afetos mal 

partilhados, a família para a narradora passa a ser buscada não mais – ou apenas - na memória 

do passado, mas através de outras alternativas de busca, que possam mesmo problematizar o 

excesso de confiabilidade na memória.
35

 O problema de Maria Clara em relação a seu passado 

                                                 
35

 cf. Ricoeur sobre o esquecimento: “O esquecimento e o perdão designam, separada e conjuntamente, o 

horizonte de toda a nossa pesquisa. Separadamente, na medida em que cada um deles depende de uma 

problemática distinta: no caso do esquecimento, a da memória e da fidelidade ao passado; no do perdão, a da 

culpabilidade e da reconciliação com o passado. Conjuntamente, na medida em que seus respectivos itinerários 

se recruzam num lugar que não é um lugar, e que o termo horizonte designa mais corretamente. Horizonte de 

uma memória apaziguada, e até mesmo de um esquecimento feliz” (RICOEUR, 2007, p.423). Ainda que Ricoeur 

articule esquecimento e perdão tendo em vista o encaminhamento de sua reflexão em direção a “uma política da 
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e ao da família não pode ser apenas resolvido pelo afã de memória; pelo contrário, a memória 

a todo custo pode, indiretamente, levá-la a preservar precisamente o que julga ser vital 

desmontar na cena do passado. Ou melhor: pressente que a memória pode ser agente de 

reatualização de um passado que a ela não interessa recuperar, mas que quer enfrentar pelo 

apagamento das lembranças que o vivifiquem. E, para isso, esquecer ou reinventar o passado 

pode ser o único caminho viável.
36

 

As relações entre o lembrar e o esquecer passam pela intenção crítica da narradora de 

evitar a recuperação dolorosa de lembranças que, trazidas ao presente, certamente 

contribuiriam para que este fosse modelado pelo passado que quer recusar e do qual quer 

afastar-se pelo esquecimento.  

Tomemos ainda Ricoeur: 

 

 

 

De fato, o que o esquecimento desperta nessa encruzilhada é a própria aporia que 

está na fonte do caráter problemático da representação do passado, a saber, a falta 

de confiabilidade da memória; o esquecimento é o desafio por excelência oposto à 

ambição de confiabilidade da memória. Ora, a confiabilidade da lembrança procede 

do enigma constitutivo de toda a problemática da memória, a saber, a dialética de 

presença e de ausência no âmago da representação do passado, ao que se acrescenta 

o sentimento de distância próprio à lembrança, diferentemente da ausência simples 

da imagem, quer esta sirva para descrever ou simular. A problemática do 

esquecimento, formulada em seu nível de maior profundidade, intervém no ponto 

mais crítico dessa problemática de presença, de ausência e de distância, no polo 

oposto a esse pequeno milagre de memória feliz constituído pelo reconhecimento 

atual da lembrança passada.  (RICOEUR, 2007, p.425) 

 

 

 

      

                                                                                                                                                         
justa memória”, conforme expressa na Advertência (RICOEUR, 2007, p.17), parece-nos que a citação pode nos 

fazer perceber o quão distante está a narradora de Antunes dessa visão apaziguada da memória ou do 

esquecimento feliz. Conforme nossa análise vem mostrando, o esquecimento por parte de Maria Clara é 

determinado por sua desconfiança em relação à memória, jamais como forma de minimizar os efeitos do passado 

através do perdão, mas de anulá-lo criticamente pelo esquecimento e subvertê-lo como reinvenção.   

 
36

 cf. Todorov (trad.nossa): “A recuperação do passado é indispensável; isto não significa que o passado deve 

regular o presente, pois é este, ao contrário, que faz do passado o uso que bem entende. Seria cruel lembrar 

incessantemente a alguém os acontecimentos dolorosos de seu passado; também existe o direito a esquecer.(...) 

Jorge Semprun narrou, em “L’Écriture ou la vie”, como em determinado momento o esquecimento o curou de 

sua experiência concentracionária. Cada um tem o direito de decidir por si mesmo. (...) Obter uma revelação 

brutal sobre o passado, ser obrigado a reinterpretar radicalmente a imagem que alguém faça de si mesmo e dos 

seus próximos é uma situação perigosa que pode ser insuportável e que se recusará com veemência”  

(TODOROV, 2004, p.24-25). Ainda que a reflexão de Todorov sobre a memória se volte a situações da cena 

histórica europeia, acreditamos ser possível estabelecer ligação entre tais considerações sobre o esquecer e o 

percurso empreendido pela narradora de Antunes para recuperar sua história pessoal na cena familiar.  
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As considerações de Ricoeur auxiliam no encaminhamento da análise do esquecer no 

romance de Antunes. Certamente a questão da memória do passado para Maria Clara não se 

dá nem em termos de falta nem em termos de ambição de confiabilidade da memória. Ainda 

que o lembrar seja referido textualmente, conforme exemplos já mencionados, tanto sua 

expectativa das recordações do passado quanto, inversamente, sua decepção pela 

impossibilidade das lembranças devem ser relativizadas e tomadas como simulação de uma 

memória que, assim problematizada, quer a narradora ver anulada pelo esquecer. É 

precisamente por saber ser impossível cumprir “a dialética de presença e de ausência no 

âmago da representação do passado” que a narradora faz opção pelo esquecimento; as 

referências a dificuldades da memória podem ser pensadas como estratégia por ela acionada 

para desfazer-se da memória que a oprime e por distanciar-se mais e mais da representação do 

passado que quer transformar, ainda que narrativamente. 

O trecho a seguir mostra o percurso que começa na lembrança do passado, 

independentemente de ser cogitado como confiabilidade ou não da memória, passando por sua 

anulação, etapa restritiva que vai antecipando o esquecimento definitivo e calculado, com fins 

de apagamento do passado.  

 

 

Quando os freixos se tornaram mais negros e cessei de ver os goivos e o baloiço 

tranquei o sótão, escondi a chave nos papéis da gaveta e sentei-me na poltrona do 

meu pai à espera que a minha mãe e a Ana voltassem de Cascais. As criadas 

acendiam luzes pela casa fora, os móveis saíam do escuro carregados de mistérios 

que ressuscitavam dos retratos e me anulavam a mim, as pessoas, o senhor general, 

o presidente Krüger, a minha avó novíssima a erguer a tampa do piano a que não 

faltava uma tecla sequer e o perfume lilás de que se adivinhavam vestígios nos 

frascos da arrecadação confundia-se com o cheiro das flores 

crisântemos begônias tulipas 

nas janelas abertas. Lembrei-me dos cadernos de música na arrecadação também, 

globos de gás em vez de lâmpadas, cavalheiros inchados como periquitos em 

equilíbrio no verniz dos tacões, a esposa do senhor general 

 -  Clave de sol Margarida 

a mudar-lhe a posição dos dedos sem anel algum 

(quando terá arranjado as bugigangas e os trapos de velha?) 

não havia Casino, não havia palmeiras, havia campos nas trevas, os ecos dispersos 

de que a noite é feita e uma via láctea de galos, uma das criadas premiu o 

interruptor da sala       (ANTUNES, 2000, p.75) 

 

 

 

A memória consumada (“Lembrei-me dos cadernos de música”) parece não 

estabelecer propriamente ligação com as lembranças que a antecedem, haja vista o teor de 

imprecisão que vai diluindo as imagens do passado (“os freixos se tornaram mais negros e 

cessei de ver os goivos”; “os móveis saíam do escuro carregados de mistérios que 
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ressuscitavam dos retratos”). Parece que o movimento imposto à memória por Maria Clara vai 

percorrendo zonas de transparência que se vão adensando e comprometendo as lembranças do 

passado, optando por experimentar sua insuficiência, o que vai ser radicalizado na constatação 

de uma memória que se contradiz, beirando o esquecer (“não havia Casino, não havia 

palmeiras”). 

O esquecer no romance de Antunes, querendo travar a ação da memória, não pode 

deixar de ser acompanhado através da relação que o mesmo estabelece com os rastros do 

passado. Como pensar a questão: pelo apagamento ou pela persistência dos rastros, para 

ficarmos com a expressão de Ricoeur? Talvez, por parte de Maria Clara, o esquecimento não 

possa ser relacionado diretamente ao apagamento dos rastros, pois, como explica o próprio 

Ricoeur, seria o mesmo “evocado nas proximidades das disfunções das operações mnésicas, 

na fronteira incerta entre o normal e o patológico” (RICOEUR, 2007, p.428), o que 

certamente não caracteriza o procedimento da narradora. 

Sou levada a considerar como mais propriamente relacionada ao esquecer de Maria 

Clara a persistência dos rastros, segundo as considerações de Ricoeur: 

 

 

A título de que, então, a sobrevivência da lembrança teria valor de esquecimento? 

Ora, precisamente em nome da impotência, da inconsciência, da existência, 

reconhecidas na lembrança na condição do “virtual”. Portanto, não é mais o 

esquecimento que a materialidade põe em nós, o esquecimento por apagamento dos 

rastros, mas o esquecimento por assim dizer de reserva ou de recurso. O 

esquecimento designa então o caráter despercebido da perseverança da lembrança, 

sua subtração à vigilância da consciência.   (RICOEUR, 2007, p.448) 

 

 

 

Acredito que o procedimento da narradora, no trecho destacado, não se justifica como 

“o esquecimento que a materialidade põe em nós”, pois não há privação da memória. Pelo 

contrário, é esta deliberadamente afastada ou colocada em suspenso, permanecendo como 

camada subjacente à narrativa da memória que caracteriza o romance de Antunes, memória 

que aqui assume peculiaridades que a dissociam dos procedimentos de adequação e do 

reconhecimento das imagens do passado. Maria Clara quer a memória como base para o 

esquecimento, projeto esse que estaria comprometido, caso os rastros fossem definitivamente 

apagados. Vai, então, tecendo uma outra memória, ou melhor, refazendo as lembranças do 

passado através do espessamento das mesmas e de sua diluição em direção ao esquecimento. 

Para ela, as lembranças fazem-se presentes e elidem-se ao mesmo tempo, e é nesse esconde-
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esconde que a imaginação atua, seguindo seu modo próprio de recuperar o passado através 

das “invenções” ou das “mentiras”, conforme expressões frequentes da narradora.  

Deste modo, se o esquecimento expressa sua opção para evitar a memória dolorosa do 

passado e se, por esse motivo, não pode ser relacionado a manifestações patológicas, talvez 

possa ser explicado através do caráter despercebido do mesmo que, no caso de Maria Clara, 

não parece escapar-lhe nem ser tomado como “subtração à vigilância da consciência”, mas 

como decisão de construção de uma outra memória, em que a aparente subtração se 

potencialize mesmo em um esquecimento que absorva a persistência dos rastros da própria 

memória. 

A persistência dos rastros é flagrante em todo o romance e, no exemplo abaixo, 

estabelece com o esquecimento uma relação que, ao conferir ao caráter despercebido deste 

uma dimensão mais condizente com a factualidade da representação da memória, pretende 

atingir talvez o efeito inverso, ou seja, uma memória tanto mais vulnerável à dissipação e/ou 

mesmo predisposta ao esquecimento quanto mais se dissimula em lembrança efetiva do 

passado. 

 

 

(...) o meu avô a deslocar o botão de pijama no tabuleiro 

 -  E esta Tomás? 

se procurávamos ajudá-lo a caminhar sacudia-nos o braço, deslocava-se no tapete 

em precauções de escaravelho a apreender a vibração dos móveis, se o beijávamos 

de manhã 

 -  Olá avô 

recuava num pulito incomodado, defendia a bochecha com as antenas 

 -  Vamos lá vamos lá 

agitava-se na poltrona num resto de susto e contudo se adoecíamos de anginas e 

ferviam seringas numa caçarola escutávamos-lhe o chumbo dos sapatos no 

nevoeiro da febre, o joelho contra um baú fora do sítio, o suspiro inquieto 

(ANTUNES, 2000, p.23) 

 

 

 
No exemplo, as representações do passado são indicadas textualmente pelo se (“se 

procurávamos ajudá-lo”, “se o beijávamos de manhã”, “se adoecíamos de anginas”), que 

certamente pode equivaler a quando ou a outros termos que venham demarcar o tempo 

pretérito de fatos que integram as lembranças recorrentes da narradora. No entanto, também 

não é de todo improvável que, a julgar a tendência da narradora ao esquecimento, se possa 

supor que este, atrelado à persistência dos rastros, venha redimensionar o sentido expresso 

pelo se, que passa então a comportar novos sentidos, como: suposição, conjectura ou mesmo 
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virtualidade. Sou levada então a pensar que as lembranças existem em sua condição virtual,  

por serem deslocadas do campo da memória para o do esquecimento. 

Destaco outra passagem do romance que também opera esse deslocamento em direção 

ao esquecimento: 

 

 

E de novo a estrada com o pomar de laranjeiras, os prédios que a pouco e pouco se 

transformavam em subúrbio, o terminal de camionagem na curva do bairro onde 

ficava a clínica, os guardas para quem só o meu pai e a Ana existiam, não guardas, 

apenas vozes dando a ilusão de me rodear dos mortos aos quais a moradia 

continuava a pertencer como o sótão pertence ao meu pai e o postigo a uma menina 

a brincar com a vara da fada no rebordo do lago, o sótão com o seu lixo de criada e 

a moradia com os seus tesoiros de patrão numa vizinhança que escandalizava os 

defuntos, despeitados com o filho da Adelaide a remexer nas arcas vindas sabe 

Deus de onde 

um ferro-velho, um depósito de loja, um andarzito atravancado 

o meu avô cego assustava tordos no banco de lona do jardim, a minha avó jogava o 

ordenado da Adelaide no Casino, a minha mãe para a camioneta de que 

desembarcavam baús 

 - O que é isto?    

(...)  a minha mãe que não contava ainda com a ajuda do rosário e o consolo do 

lenço 

 - O que é isto? 

a observar o meu pai a trancar a porta do sótão em duas voltas de chave 

disse duas voltas de chave 

a encerrar a chave na cómoda numa atitude que ordenava 

 -  Não te atrevas a tocar-lhe 

e a dirigir-se ao escritório sem escutar a minha mãe 

julgo que a não escutava de facto, julgo 

julgo julgar 

que escutava os sapatos do professor no anexo da escola, tão distantes de nós como 

hoje na clínica 

Piso 1: Consultas Externas 

Piso 2: Cuidados Inten ivos 

Piso 3: Cirurgia e pessoas na sala de espera numa quietude de alarme 

a que cheguei com a estrada do pomar de laranjeiras na ideia, os frutos iluminados 

apesar da chuva e um catraio a escolhê-los para um cesto de vime, tão longe das 

bombas de gasolina e do sótão onde o estofo da cadeira de baloiço tomava a forma 

do meu pai sem perder por completo uma forma anterior e sem tempo  

(ANTUNES, 2000, p.91-92) 

 

 

O trecho aglutina lembranças do passado de Maria Clara, que podem ser assim 

sintetizadas: a estrada com o pomar de laranjeiras, o sótão pertencente ao pai, as arcas e os 

baús, as duas voltas na chave, a visita ao pai na clínica – lembranças que, reiteradas em sua 

narrativa da memória como representação desse passado, parecem evidenciar, no entanto, o 

processo a que são submetidas em direção ao esquecimento. É certo que as lembranças são 

trazidas à tona por sua narrativa; contudo, são levadas a um distanciamento proposital das 

matrizes das lembranças originais, a julgar a rearticulação a que são submetidas, o que é 
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evidenciado pela forma através da qual Maria Clara aciona essa memória do passado. Essas 

lembranças parecem perder a nitidez e os contornos que as caracterizavam, sendo trazidas ao 

presente como matrizes que permanecem meramente como suporte para que novas 

composições se façam no presente, como forma de esquecimento do passado. 

Aqui me interessam as considerações finais de Ricoeur no referido capítulo sobre a 

relação entre o esquecimento e a persistência dos rastros: 

 

 

Ninguém pode fazer com que o que não é mais não tenha sido. É ao passado como 

tendo sido que se vincula esse esquecimento que, como diz Heidegger, condiciona 

a lembrança. Compreende-se o paradoxo aparente se por esquecimento se entende o 

imemorial recurso e não a inexorável destruição. (...) Em resumo, o esquecimento 

reveste-se de uma significação positiva na medida em que o tendo-sido prevalece 

sobre o não mais ser na significação vinculada à ideia do passado. O tendo-sido faz 

do esquecimento o recurso imemorial oferecido ao trabalho da lembrança. 

Finalmente, a ambiguidade primeira do esquecimento destruidor e do esquecimento 

fundador permanece fundamentalmente indecidível. Não há, para vistas humanas, 

ponto de vista superior de onde se vislumbraria a fonte comum ao destruir e ao 

construir. Não há, para nós, balanço possível dessa grande dramartugia do ser.  

(RICOEUR, 2007, p.450-451) 

 

 
Ora, o esquecimento de Maria Clara, entendido conforme expressão de Ricoeur – “o 

imemorial recurso” - , não pressupõe certamente a destruição das lembranças do passado, e, 

chegando mesmo a reiterar deliberadamente tais lembranças, passa a situá-las como 

anterioridade ou reserva sempre pronta a ser acionada, tão logo se desencadeie esse processo 

de esquecimento por que passa a memória do passado. Deste modo, o pai, o sótão, baús e 

arcas constituem lembranças que se mesclam a outras, absorvendo novos sentidos que entram 

em atrito com os seus sentidos próprios: o sótão pertence ao pai / o sótão com seu lixo de 

criada; arcas vindas sabe Deus de onde / camioneta de que desembarcavam baús – são alguns 

exemplos que mostram como a reiteração pode concorrer para o prolongamento das 

lembranças através de sentidos que passam a ser forjados pelo esquecimento.  

No exemplo extraído do romance, a questão do passado como tendo sido também pode 

elucidar o modo pelo qual as lembranças foram aí articuladas: a reiteração, já mencionada, 

parece contribuir  para que o passado não seja percebido apenas como algo que não mais 

existe, mas que a ele se possa dar uma extensão que o prolongue em sua duração no tempo 

passado. É este prolongamento que talvez possa explicar, no trecho destacado, a lembrança 

inicial – “E de novo a estrada com o pomar de laranjeiras” – tendo continuação em – “hoje na 

clínica (...) a que cheguei com a estrada do pomar de laranjeiras na ideia”; a ser observado 
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também que o prolongamento da lembrança da estrada, já indicado pelo “E de novo”, 

prossegue não apenas como lembrança, mas como “ideia”, implícita aí possivelmente a 

intenção de esquecimento, processo que parece ser ressaltado pelo “julgo julgo julgar” 

proferido pela narradora  - suposição que, levada ao extremo, se estende como o tendo sido, 

base para o esquecimento. 

Sendo assim, as lembranças retomadas por Maria Clara, reiteradas ao longo do trecho, 

talvez possam dar ao esquecimento o sentido de que os rastros perduram em um passado que 

não tem como impedir o efeito continuado de sua ação no presente do esquecimento. Aqui, 

longe de buscar uma saída para o impasse mencionado por Ricoeur, arriscaria pensar o 

esquecimento de Maria Clara mais comprometido com o sentido fundador, uma vez que suas 

lembranças não se atêm ao sentido original que possam ter tido no passado, mas são 

decorrentes do processo de recriação/invenção das mesmas por vias do esquecimento. 

Na última parte do capítulo referido anteriormente, mais precisamente no tópico 

intitulado “o esquecimento de recordação”, Ricoeur discorre sobre seus usos e abusos: o 

esquecimento e a memória impedida, o esquecimento e a memória manipulada e o 

esquecimento comandado: a anistia.  

A tipologia apontada por Ricoeur pode também dar subsídios para a reflexão sobre o 

esquecimento no romance de Antunes. Em relação a Maria Clara, não se tem como aproximar 

seu esquecimento voluntário do passado da perspectiva da anistia e/ou do perdão que 

caracteriza o esquecimento comandado, haja vista  sua opção por uma memória 

declaradamente crítica em relação ao seu passado e ao da família. Se for considerado também 

que “a anistia, enquanto esquecimento institucional, toca nas próprias raízes do político e, 

através deste, na relação mais profunda e mais dissimulada com um passado declarado 

proibido” (RICOEUR, 2007, p. 460), pode-se ver confirmada a impossibilidade de a anistia 

constituir o percurso de esquecimento da narradora do romance, uma vez que neste o 

esquecimento é estritamente individual, decidido por Maria Clara como forma de apagamento 

da memória do passado. Aqui não há o esquecimento próprio à anistia, que “põe fim a graves 

desordens políticas que afetam a paz civil” (RICOEUR, 2007, p.460). Já em relação à 

memória manipulada e à memória impedida, algumas aproximações podem ser tentadas. 

Sobre a memória manipulada destaco o seguinte trecho: 
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As estratégias de esquecimento enxertam-se diretamente nesse trabalho de 

configuração: pode-se sempre narrar de outro modo, suprimindo, deslocando as 

ênfases, refigurando diferentemente os protagonistas da ação assim como os 

contornos dela. Para quem atravessou todas as camadas de configuração narrativa 

desde a constituição da identidade pessoal até a das identidades comunitárias que 

estruturam nossos vínculos de pertencimento, o perigo maior, no fim do percurso, 

está no manejo da história autorizada, imposta, celebrada, comemorada – da 

história oficial. O recurso à narrativa torna-se assim armadilha, quando potências 

superiores passam a direcionar a composição da intriga e impõem uma narrativa 

canônica por meio de intimidação ou de sedução, de medo ou de lisonja. Está em 

ação aqui uma forma ardilosa de esquecimento, resultante do desapossamento dos 

atores sociais de seu poder originário de narrarem a si mesmos. (RICOEUR, 2007, 

p.455) 

 

 

Certamente Maria Clara utiliza as estratégias de esquecimento conforme apontadas por 

Ricoeur, podendo mesmo sua narrativa ser tomada como um “trabalho de configuração”, 

determinada por seu papel de narradora principal do romance. Está a seu cargo, sem dúvida, 

narrar o passado de outro modo, sem se fixar na previsibilidade e/ou na factualidade do que 

efetivamente teve ocorrência no tempo pretérito. Daí, ser possível identificar na narrativa de 

Maria Clara os recursos de linguagem normalmente utilizados como forma de reestruturação 

das lembranças. No entanto, se há manipulação dos relatos, tal não é provocado pela 

intervenção de instâncias superiores na produção de um texto narrativo que passa a 

representar a versão construída pela história oficial, pelo contrário, se podemos ver sinais de 

manipulação nessa narrativa do esquecimento produzida por Maria Clara, tal se dá por sua 

própria ação narrativa, no apagamento da memória do passado. Da mesma forma a questão do 

desapossamento dos atores sociais não se aplica diretamente à narradora, uma vez que o 

desapossamento não lhe é imputado, mas definido por sua própria escolha, como forma de 

invalidar o trabalho da memória, dando lugar, portanto, a uma narrativa do esquecimento 

tanto de si mesma quanto da memória do passado que quer apagar. 

Sobre a memória impedida, temos: 

 

A memória impedida evocada em “Rememoração, repetição, perlaboração” e em 

“Luto e melancolia” é uma memória esquecidiça. Lembramos da reflexão de Freud 

no início do primeiro texto: o paciente repete ao invés de se lembrar. Ao invés de: a 

repetição vale esquecimento. E o próprio esquecimento é chamado de trabalho na 

medida em que é a obra da compulsão de repetição, a qual impede a 

conscientização do acontecimento traumático. A primeira lição da psicanálise é, 

aqui, que o trauma permanece mesmo quando inacessível, indisponível. No seu 

lugar surgem fenômenos de substituição, sintomas, que mascaram o retorno do 

recalcado de modos diversos, oferecidos à decifração operada em comum pelo 

analisando e o analista. A segunda lição é que, em circunstâncias particulares, 

porções inteiras do passado reputadas esquecidas e perdidas podem voltar. Assim, a 
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psicanálise é, para o filósofo, o aliado mais confiável a favor da tese do 

inesquecível.        (RICOEUR, 2007, p.452-453) 

              
Os argumentos sobre a memória impedida, buscados por Ricoeur na psicanálise, dão 

destaque ao esquecimento em dois textos de Freud que lidam com essa “memória 

esquecidiça”, conforme expressão utilizada pelo autor. Ainda que o encaminhamento de nossa 

análise do esquecimento por parte de Maria Clara não esteja apoiado em fundamentação 

psicanalítica, alguns pontos aqui aludidos podem interessar, se tomados com uma certa 

reserva, considerando a própria posição da narradora diante de sua narrativa da memória. Sua 

deliberação por escamotear a memória do passado através do esquecimento a coloca em 

posição também singular diante do acontecimento traumático, este, no romance de Antunes, 

representado pelas lembranças que quer apagar. Daí que sua relação com o trauma parece 

decidir-se pelo enfrentamento, o que descarta a hipótese de estar a mesma em situação de 

impedimento de conscientização das lembranças traumáticas da infância. Em sua relação com 

o analista, conforme será mostrado mais adiante, Maria Clara parece mesmo distorcer a 

relação analisando/analista: se o trauma permanece indisponível e no seu lugar surgem 

fenômenos de substituição e sintomas, como menciona Ricoeur, tais fenômenos parecem 

escapar à decifração operada em comum por analisando e analista, uma vez que o trabalho de 

esquecimento de Maria Clara, por constituir-se em um outro trabalho, o de invenção, parece 

não se deixar moldar pela equação prevista pelos textos freudianos referidos na citação, 

subvertendo as relações entre trauma, recalque e repetição. Maria Clara parece dispor de 

mecanismos próprios de agenciamento dos traumas que quer reinventar pelo esquecimento 

(e/ou esquecer para reinventar), em sua decisão de apagamento da memória.   

Várias são as formas através das quais se manifesta o apagamento da memória por 

parte de Maria Clara. Seu esquecimento pode ser, mesmo, explicitado textualmente, conforme 

o exemplo: “ esperava eu um sentimento de paz, trancar o sótão, esquecer-me, ser-me 

indiferente que continuassem lá em cima por não haver lá em cima, só os freixos, os goivos e 

eu casada em Lisboa a concordar com a minha mãe nos domingos em que a visitasse e (...) eu 

convicta, eu segura”  (ANTUNES, 2000, p.143). Aqui, se o esquecer lhe garante o sentimento 

de paz que o lembrar não lhe traria, também é obtido por reinventar as lembranças do 

passado, invertendo-as  – “por não haver lá em cima” e Maria Clara, por isso mesmo, 

“convicta” e “segura” em seu esquecimento.  

No exemplo abaixo, o esquecimento é dado pelo não lembrar: 
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  -  Quem é? 

a cumprimentar o meu avô cego na cadeira do jardim, quase não me lembro do avô, 

lembras-te do avô, lembro-me da morte dele ou seja da nossa mãe de luto e sem 

pintura a vir beijar-nos à cama e do beijo trazer consigo não diria desgosto 

dirias desgosto Ana? 

mas um sabor molhado, talvez a morte seja um beijo assim antes de apagarem a luz, 

sapatos que desciam não até ao rés-do-chão, até ao centro do mundo, recordo-me de 

uma coroa de jacintos com uma fita roxa, tocava-se nas pétalas e uma poeirinha 

sem substância bailava ao acaso, a dos vestidos antigos e dos gramofones na cave, a 

minha mãe indignada com os jacintos 

  -  Por que não estão no cemitério? 

o que é um cemitério? 

mandou subir um chá e trancou-se no quarto 

portanto 

em que ponto eu ia, em que ponto tu e eu íamos, Ana? 

Portanto o meu pai a chegar ao Estoril com os seus cravos de rojo no graveto e as 

peúgas de risquinhas, a hesitar entre a argola de bronze e a porta mais pequena 

a argola de agora, as vasilhas de esmalte e o cisne de biscuit no móvel  

e a porta mais pequena que essa sim mudaram embora não mudassem o estuque 

com ninfas que oferecem grinaldas, o meu avô 

 -  Quem é? 

não existe nenhuma fotografia dele nas estantes mas também nunca vi em parte 

alguma o retrato de um cego como se o facto de serem cegos os tornasse tão 

invisíveis para o mundo quanto o mundo era invisível para eles, o meu avô que se 

sumiu de vez quando a coroa de jacintos se sumiu, de tal forma 

portanto 

de tal forma que não me lembro das feições ou lembro-me oscilando entre sombras 

consoante as ninfas oscilavam no estuque sempre que a luz faltava, os tampos das 

cômodas povoavam-se de velas e a chama das velas fazia a casa pular 

aquele homem sem cara a quem roubávamos o chapéu no jardim, isso veio-me à 

ideia que estranho 

portanto 

não me interrompas agora 

portanto o meu pai a mirar as cortinas 

nenhum franzir de cortinas ou talvez um franzir de cortinas (ANTUNES, 2000, 

p.187-188) 

 

 

 

 

O trecho trata do avô e da sua morte a partir das lembranças e das não-lembranças de 

Maria Clara. O avô cego é referido pela narradora pelas possibilidades do lembrar e que se 

desdobram no esquecer, haja vista a sequência que começa em “quase não me lembro do 

avô”- que busca referendar-se no lembrar ou no esquecer da irmã, através da pergunta sem 

resposta, não definida, portanto, nem como lembrança nem como esquecimento -, passando 

ao “lembras-te do avô” e terminando na lembrança da morte do avô, retificada – 

esquecimento da morte do avô - como lembrança da morte na lembrança da mãe de luto e sem 

pintura. Tal procedimento, considerando-se ser a memória de Maria Clara constituída de 

lembranças que não se sustentam e que se carregam de esquecimento, é ainda agravado pelo 

portanto  que, longe de estabelecer causalidades ou nexos, só faz ressaltar o percurso seguido 

pela  narradora na recuperação do passado. O portanto, ao tentar conectar as lembranças, 
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evidencia, inversamente, o grau de dispersão da memória, que, por não se sustentar nas 

lembranças efetivas do passado, aciona lembranças possíveis, mas que são desfeitas pelo 

esquecer nelas implícito. O portanto , além de sugerir ligações totalmente improváveis entre 

as lembranças, acaba por esgotar-se como mero recurso retórico, intencionalmente 

empregado, tendo em vista a produção da narrativa da memória de Maria Clara: narrativa que, 

neste trecho, faz do portanto o lugar do agenciamento do lembrar/ não lembrar/ esquecer, 

etapas que não abrem mão das lembranças como reserva para o esquecer. Reserva – o trecho 

nos dá vários exemplos –  que se dá por supressões, suposições, alternâncias, que se adensam 

na produção do esquecimento: “não dirias desgosto”/ “dirias desgosto Ana”; “não me lembro 

das feições”/ “ou lembro-me oscilando entre sombras”; “o meu pai a mirar as cortinas”/ 

“nenhum franzir de cortinas”/ “ou talvez um franzir de cortinas” – é como se processa o 

lembrar/esquecer de Maria Clara. 

O esquecimento no romance de Antunes, sem dúvida, faz aliança com o que a 

lembrança, não cumprida por sua impossibilidade, insuficiência ou anulação pelo 

esquecimento, pode produzir como imaginação.
37

  As passagens que focalizam Maria Clara 

no psicanalista são marcadas por suas invenções, comprometedoras das lembranças do 

passado.  

Na passagem abaixo, a invenção como hipótese: 

 
de maneira que talvez tenha inventado não sei se reparou mas invento tanta coisa 

quando falo consigo, preferia que julgasse que invento por meter-me impressão este 

divã com um lenço de papel no travesseiro, este aperto de mão ao pagar-lhe estes 

apontamentos no bloco, a minha mãe acabou de escolher o pêssego e retirou-lhe o 

caroço, a Ana desenhava o nome a canela na taça de arroz-doce, o meu pai no 

escritório porque um tracinho de claridade ao longo do soalho, tudo como antes do 

hospital e do medo da morte na época em que eu tentava adivinhar se as promessas 

de cura eram de facto verdade, a minha mãe com o pêssego em fatias metódicas, a 

Ana apagava o nome com a colher, tudo assim lento, aborrecido, calado, sair para o 

jardim e nenhuma onda, nenhum comboio, nenhum arrepio de palmeiras, a noite 

que a glicínia enredava semeando-a de florinhas lilás, antes do mundo principiar a 

encolher à medida que eu crescia uma constelação de pressentimentos, de dúvidas, 

de exaltantes mistérios e agora a cozinha às escuras, o rés-do-chão às escuras, as 

persianas das criadas que se acendem e apagam, a Ana mais a moda outono/inverno 

no quarto (ANTUNES, 2000, p.271-272) 

 

 

                                                 
37

 Aqui penso poder dirigir à narradora Maria Clara a pergunta de Weinrich  sobre o Rousseau das Confissões: 

“Acaso aqui, por falta de memórias reais, Rousseau tenha soltado a sua fantasia? Um notório esquecido que 

simplesmente inventou suas lembranças? (...) A lei do esquecimento também nele se insinuou entre os 

acontecimentos de outrora e sua percepção atual. Não lhe resta outra solução senão preencher as “lacunas” de 

sua memória com produções da imaginação. O homem da memória e o homem do esquecimento precisam 

escrever juntos esse livro.” (WEINRICH, 2001, p.102) – pergunta em que “falta de memórias reais” seja 

retificada para “recusa deliberada” de Maria Clara pela recuperação do passado e pelo preenchimento de suas 

“lacunas” com a imaginação.    



119 

 

Nesta, a invenção como afirmação: 

 

 

 

 
do trabalho do meu pai não sei nem quero saber: o que lhe disse no último dia 

o senhor chama-lhe sessões isto é quarenta e cinco minutos de silêncio duas vezes 

por semana, de quando em quando uma pergunta, nunca uma opinião, uma 

pergunta e apontamentos no bloco, o que lhe disse no último dia foi uma 

brincadeira, um descuido, bem lhe expliquei que invento o tempo inteiro, a minha 

mãe não é assim, a minha irmã não é assim ou são e não são ao mesmo tempo e 

depois de me ir embora separe a verdade da mentira e entenda embora o imagine, a 

jantar na cozinha, a palpar o pescoço no receio de gânglios, a sua mulher a ralhar 

com um filho invisível que não larga o telefone 

a minha irmã é assim 

a fieira de azulejos com abacates e cerejas sobre o lava-loiças, a minha mãe a 

esconder a careta 

 -   Sinistros 

a mostrar-me o abajur que imita um lampião de gás 

 -   É bom psicólogo ao menos? 

enquanto no seu gabinete nenhum lampião de gás, a cadeira, o divã, o friso de 

abacates e cerejas substituído por uma parede lisa, a caneta que corre atrás das 

minhas palavras sem conseguir alcançá-las, despedir-se num cumprimento que não 

chega a cumprimento  (ANTUNES, 2000, p.275)   

  

 

 

 

 

 
A sessão de psicanálise, como espaço/tempo da “fala” da memória de Maria Clara, 

integra o corpo textual do romance, lugar da “narrativa” propriamente dita de sua busca do 

passado. A considerar os dois trechos destacados como exemplo, parece que o segundo tenta 

responder ao primeiro, ou seja, parece funcionar como uma “fala” retificadora do que apenas 

foi aventado ou sugerido como hipótese de uma invenção que, no entanto, já se produz 

efetivamente, através de recursos de linguagem possibilitadores desse jogo de retificações da 

memória, transformando-a em esquecimento. Deste modo, a invenção produzida pela 

narradora se dá por uma linguagem de negativas, inversões de sentido, aglutinação de 

imagens inconciliáveis, privação de sentidos e anulação de quaisquer imagens que possam ser 

tomadas com algum sentido de realidade. A ser considerada também a posição do psicanalista 

como mediador entre a “fala” e a “escrita” de Maria Clara, ou seja, sua função de um suposto 

interlocutor e/ou apenas provocador dessa “fala” da memória, que oscila das lembranças que 

buscariam recuperar o passado (verdade?) ao esquecimento das mesmas pelo trabalho de 

invenção (mentira?).
38

 

                                                 
38

 cf. Weinrich: “O psicanalista pacientemente faz seu cliente falar, em geral narrar. Ele próprio preserva-se o 

mais possível de falar, mas exerce uma certa competência de retórica persuasiva pela qual orienta o paciente a 
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Aqui talvez fosse possível pensar essas questões tomando como base o ensaio de 

Benjamin sobre Proust:  

 

Sabemos que Proust não descreveu em sua obra uma vida como ela de fato foi, e 

sim uma vida lembrada por quem a viveu. Porém esse comentário ainda é difuso, e 

demasiadamente grosseiro. Pois o importante, para o autor que rememora, não é o 

que ele viveu, mas o tecido de sua rememoração, o trabalho de Penélope da 

reminiscência. Ou seria preferível falar do trabalho de Penélope do esquecimento? 

A memória involuntária, de Proust, não está mais próxima do esquecimento que 

daquilo que em geral chamamos de reminiscência? Não seria  esse trabalho de 

rememoração espontânea, em que a recordação é a trama e o esquecimento a 

urdidura, o oposto do trabalho de Penélope, mais que sua cópia? Pois aqui é o dia 

que desfaz o trabalho da noite. Cada manhã, ao acordarmos, em geral fracos e 

apenas semiconscientes, seguramos em nossas mãos apenas algumas franjas da 

tapeçaria da existência vivida, tal como o esquecimento a teceu para nós. Cada dia, 

com suas ações intencionais e, mais ainda, com suas reminiscências intencionais, 

desfaz os fios, os ornamentos do olvido. Por isso, no final Proust transformou seus 

dias em noites para dedicar todas as suas horas ao trabalho, sem ser perturbado, no 

quarto escuro, sob uma luz artificial, no afã de não deixar escapar nenhum dos 

arabescos entrelaçados.     (BENJAMIN, 1987, p.37) 

 

 

Ainda que a análise de Benjamin se volte a Proust e à sua memória involuntária, 

acredito ser possível fazer aqui algumas ligações com o texto de Antunes. Se em Proust a 

“rememoração espontânea” pode ser relacionada ao esquecimento, segundo Benjamin, uma 

vez considerado “o tecido de sua rememoração”, sou tentada a pensar o esquecimento de 

Maria Clara, produzido a partir de sua memória voluntária, também como um trabalho de 

Penélope. No entanto, se a leitura benjaminiana vê em Proust o oposto do trabalho de 

Penélope, uma vez que na Recherche “é o dia que desfaz o trabalho da noite”, no texto de 

Antunes estou diante de um impasse. O próprio título do romance já me adverte quanto a uma 

longa noite escura que terei diante de mim. Certamente a leitura será longa, mas talvez essa 

noite escura fale mais da própria narrativa de Maria Clara, em uma escuridão tanto do dia 

quanto da noite, desfazendo e/ou esgarçando o tecido da memória na longa narrativa do 

esquecimento. Invertendo Proust, mas invertendo também Penélope, o tecido da narrativa de 

Maria Clara não precisa de um dia antes ou depois de uma noite para desfazer o trabalho da 

memória, pelo contrário, sua narrativa se dá como presença das sombras da noite na claridade 

do dia. Isto é, existe o dia da memória que vê sua claridade ofuscada pela noite do 

                                                                                                                                                         
fazer certas interpretações segundo modelos teóricos de ação e motivação. Aqui claramente se deve revogar o 

esquecimento. Esse aspecto da psicanálise não pode mais ser encarado como expressão de uma arte do 

esquecimento, mas temos de atribuí-lo até expressamente à arte da memória” (WEINRICH, 2001, p.190). Nossa 

análise do romance de Antunes inverte, deste modo, o sentido da sessão no psicanalista que, de arte da memória, 

passa a constituir-se em uma arte do esquecimento, considerando a deliberação de Maria Clara em comprometer 

o trabalho da memória, transformando sua suposta fala no silêncio do esquecimento. 
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esquecimento, uma vez que o esquecimento não é posterior à memória nem esta preexiste ao 

esquecimento, mas dia e noite se rasuram, se fundem, e o que vale mesmo dessa conjunção de 

memória e esquecimento é a “longa noite escura” aludida no título do romance. O 

esquecimento de Maria Clara, deste modo, é a escuridão que sombreia a memória e a 

preenche com uma outra memória, ou melhor, memória que é uma mentira ou uma 

invenção.
39

 

Tomemos as seguintes considerações de Deleuze sobre Proust que também parecem 

nos auxiliar no raciocínio sobre a memória / o esquecimento no romance de Antunes: 

 

 

É evidente que alguma coisa de essencial escapa à memória voluntária: o ser-em-si 

do passado. Ela faz como se o passado se constituísse como tal depois de ter sido 

presente e, assim, seria necessário esperar um novo presente para que o precedente 

passasse, ou se tornasse passado. Dessa maneira, no entanto, a essência do tempo 

nos escapa, pois se o presente não fosse passado ao mesmo tempo que presente, se 

o mesmo momento não coexistisse consigo mesmo como presente e passado, ele 

nunca passaria, nunca um novo presente viria substituí-lo. O passado, tal como é 

em si, coexiste, não sucede ao presente que ele foi. Na verdade, nós não 

apreendemos alguma coisa como passado no mesmo momento em que a sentimos 

como presente (...). Mas é porque as exigências conjuntas da percepção consciente 

e da memória voluntária estabelecem uma sucessão real onde, mais profundamente, 

há uma coexistência virtual. 

Se existe alguma semelhança entre a concepção de Bergson e a de Proust, é 

justamente nesse nível. Não no nível da duração, mas da memória. Que não 

retornamos de um presente atual ao passado, não recompomos o passado com os 

presentes, mas nos situamos imediatamente no próprio passado; que esse passado 

não representa alguma coisa que foi, mas simplesmente alguma coisa que é e 

coexiste consigo mesma como presente; que o passado não pode se conservar em 

outra coisa que não nele mesmo, porque é em si, sobrevive e se conserva em si – 

essas são as célebres teses de Matière et mémoire. Este ser-em-si do passado, 

Bergson o chamava de virtual.  (DELEUZE, 2006, p.54-55) 

 

 

Por parte da narradora de Antunes, o esquecimento se faz através da reserva de 

sentido contida na memória e captada como resíduo de um passado que não tem como 

emergir, mas que pode ser pressentido e, diante dessa contingência, deverá ser esquecido. 

Conforme vim apontando na análise, o esquecimento de Maria Clara está vinculado à sua 

capacidade de intervenção na memória que poderia ser recuperada, mas que fica latente, à 

                                                 
39

 cf. Lucia Castello Branco: “Da mesma forma se efetua o trabalho da memória: como uma operação 

transformadora, tradutora, criadora, portanto, em que o original, já reduzido a apenas um traço no momento de 

sua inscrição, será menos resgatado que reinventado, menos ponto de chegada que ponto de partida para a 

construção de uma outra estória” (CASTELLO BRANCO, 1994, p. 39). Ainda que a afirmativa da autora se dê 

como aproximação do trabalho da memória ao trabalho do sonho, na linha de Freud, haja vista sua análise da 

memória seguir  fundamentação da Psicanálise, parece-nos possível tentar relacioná-la também ao já referido 

“trabalho do esquecimento”, este, por nós considerado em sua contaminação pelo sentido de invenção, conforme 

dado textualmente pela narrativa de Maria Clara e já referido ao longo de nossa análise.  
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espera de um movimento que retome esse passado, superando-o, entretanto, pela via da 

imaginação. A invenção e a mentira são os únicos procedimentos viáveis para a visada crítica 

da memória da narradora. Ora, talvez aqui pudesse incorporar ao meu raciocínio o que diz 

Deleuze sobre Proust. Se a memória involuntária do autor da Recherche é capaz de resgatar o 

ser-em-si do passado, em que passado e presente se dão não como sucessão entre 

temporalidades, mas como coexistência virtual, também a memória voluntária no romance de 

Antunes, diluída pelo esquecimento e pela invenção, parece superar a relação entre passado e 

presente como um antes e um depois, aproximando-se da virtualidade de um passado que, 

através da imaginação, se estabiliza nesse ponto de coexistência virtual para fazer 

desencadear o processo de esquecimento, não como anulação da memória, mas como sua 

reativação pela invenção. 

Tomemos mais um trecho de Maria Clara no psicanalista: 

 

 

Deito-me neste divã e o que vejo são nuvens. Nem sempre brancas aliás, amarelas, 

castanhas, rosadas, por sorte, como agora em setembro, duas ou três escarlates, 

principio a contar as nuvens amarelas e as nuvens castanhas  (...) 

e creio que o que lhe digo se relaciona com as nuvens assim lentas, sem contornos, 

mudando de forma e doendo-me por dentro tal como a minha mãe e o meu pai me 

doem por dentro, a minha irmã me dói por dentro, eu me doo por dentro e por me 

doer  por dentro invento sem parar esperando que imagine que invento e desde que 

imagine que invento e não acredite em mim torno-me capaz de ser sincera consigo, 

é certo que de tempos a tempos, para o caso de me supor honesta, lhe ofereço uma 

nuvem amarela ou uma nuvem castanha e uma mão cheia de pardais em lugar da 

verdade, a verdade por exemplo da Ana a abraçar-me à entrada da clínica e eu a 

empurrar-lhe as mãos, o pai está doente Maria Clara 

Clarinha 

o pai está doente Clarinha, o pai está tão doente, o que vamos fazer, uma invenção 

percebe, um exagero percebe, o meu pai talvez um bocadito mais fraco mas já 

capaz de sentar-se, já capaz de comer, as pessoas a olharem-nos numa piedade que 

me dá ganas de as espantar aos gritos 

o coitada das órfãs, o tão novas pobrezinhas 

a Ana sem pudor algum 

 -  Tão doente 

mentira, o meu pai óptimo, a escolher doces, a interessar-se, a ler 

duas nuvens amarelas e três nuvens castanhas   (...) 

à espera de uma pergunta e do recomeçar da caneta, uma dessas perguntas que 

toda a gente faz vinte vezes ao dia e o senhor uma ocasião por mês, a justificar o 

que lhe pago obrigando-me a enganar-me nas nuvens    (...) 

aproveito para juntar uma amarela na desculpa que por sua causa perdi uma 

amarela   (...) 

interessa-me a nuvem amarela que me confirma a nuvem que invento no seu 

consultório  (...) 

tentando levar-me onde não quero ir, talvez se me fixar nesta nuvem nem amarela 

nem castanha, quase negra de chuva anunciando 

Reprovas 

o pai doente Clarinha o pai tão doente 

consiga resistir-lhe, permanecer no divã, continuar a inventar ou nem sequer 

inventando, dizer-lhe de mim até que o tempo deixe de ser conforme ao deitarem-
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me e apagarem a luz acreditava que o tempo deixava de ser não obstante os passos 

e os arbustos lá fora, acreditava que os arbustos lá fora, diferentes dos arbustos do 

dia, anulavam a vida, escutava a minha mãe a subir para o quarto interrompendo-

se no patamar do oratório, o meu pai a argumentar em inglês ao telefone, a 

Adelaide atravessando o jardim a caminho da rua onde a esperavam junto a um 

candeeiro, a um tronco 

(ANTUNES, 2000, p.365-367) 

 

 

Aqui, mais uma vez se trata de uma situação em que a memória deve ser resgatada 

voluntariamente e/ou impositivamente, a considerar ser a sessão no psicanalista 

desencadeadora da fala da narradora, conforme exposto anteriormente. Tomando-se a sessão 

de psicanálise como virtualidade, uma vez que a fala pode produzir-se ou não, avalio como 

significativa a recusa de Maria Clara na recuperação do passado pela memória. Esta, se não 

pode ser proustianamente tomada como involuntária, também não pode ser expressão de um 

trabalho de memória voluntariamente exercido pela narradora. Uma vez desconstituído e/ou 

desacreditado o analista de seu papel de intermediação no processo memorialista de sua 

paciente, haja vista a resistência por ela manifestada em relação a essa fala circunscrita ao 

espaço/tempo do consultório, a sessão passa a configurar-se como uma temporalidade à 

deriva, sem ser propriamente nem marca de um presente que busca um passado, nem marca 

de um passado que se fez recuperar como memória pelo presente. Maria Clara, ao deitar-se 

no divã, ao invés de lembrar-se do passado, traduz seu trabalho de memória por nuvens que 

se transformam e que, como massa cromática divergente – amarelas, castanhas, rosadas - , 

conferem às lembranças o caráter virtual do ser-em-si do passado. Isto é, há lembranças que 

vão sendo referidas, mas elas não são decorrentes da vontade da narradora de recuperá-las 

pela memória, mas pela simples menção a um passado que só existe em relação a si mesmo 

como nuvem, ou melhor, nuvem em divergência consigo mesma, pois o que há são nuvens 

em constante mutação, correspondendo à única ação memorialista que expressa a vontade da 

narradora, essa, sim, voluntariamente enunciada como invenção ou mentira. As nuvens são o 

engano voluntário do passado de Maria Clara, sua forma de lidar com a memória de um 

passado que resiste à absorção pelo presente, permanecendo, por isso, no seu próprio 

passado, mas passado divergente consigo mesmo, tantas são as nuvens, “até que o tempo 

deixe de ser” ou, então, que o passado, sem poder ser recuperado pelo presente, seja só 

invenção. 

No final do romance, mais precisamente no penúltimo capítulo, o esquecimento 

parece querer desviar-se da rota percorrida como invenção, em sua tentativa de assumir o 
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passado como se a memória tivesse podido seguir seu curso, sem seu apagamento e/ou 

desvios da imaginação de Maria Clara: 

 

Deixei de me inquietar porque afinal está tudo como sempre foi, a moradia intacta, 

o meu pai connosco, daqui a nada os primeiros convidados, domingo quatro de 

abril de mil novecentos e noventa e nove, a Páscoa da Ressurreição, o advogado e 

a esposa, o senhor Levi e a esposa, o chofer a arrumar-lhes os automóveis diante 

da garagem, a minha mãe a pentear-se no quarto de braços erguidos a equilibrarem 

o cântaro das madeixas no alto da cabeça       (...) 

porque está tudo como sempre foi, a minha mãe a contemplar a própria mão de 

dedos estendidos, a aperceber-se da falha de verniz numa unha, a resolver as 

indecisões do meu pai com duas gravatas diante da camisa e a minha mãe de pulso 

para cima e para baixo a secar a tinta       (...) 

(...) agora que está tudo como sempre foi, os reposteiros, os damascos, as pratas, a 

Adelaide a tomar conta de nós, não bem uma criada, uma espécie de parente, a 

prima de uma prima ou qualquer coisa no gênero da prima de uma prima que 

tivera um filho de um homem casado, um professor ou isso e a minha mãe grave, a 

olhar em segredo para a porta 

(...) agora que está tudo bem como sempre foi não quero ouvir-te Adelaide, 

inventei, é mentira, mas então o silêncio e a tosse e a tábua do sobrado, se uma 

porta 

não sei que porta 

(...)  a estufa em que antigamente orquídeas 

em que ainda hoje orquídeas porque tudo como sempre foi, não saí do Estoril, não 

encontrei o meu marido e por consequência não tinha de pôr a mesa nem me 

esqueci do jantar 

a estufa em que ainda hoje orquídeas e colada às orquídeas a Adelaide 

  - Perdão? 

e na poltrona de napa o meu marido 

  - Clara 

colada às orquídeas a Adelaide nos seus detritos de cave 

  - Perdão?                                                                                                    

(ANTUNES, 2000, p.527-536) 

 

 

 “Deixei de me inquietar” - é como a narradora inicia o capítulo. Se por inquietação se 

pode compreender o curso dado por Maria Clara ao esquecimento do passado, que culminou 

no próprio processo de preenchimento da memória fracassada pela invenção, a menção à 

ausência da mesma, entretanto, parece constituir tão somente mais um jogo retórico, passível 

de simular uma memória que busca o apaziguamento com o passado. Ora, por parte de Maria 

Clara, sabemos ser isto impossível, tendo em vista a longa narrativa do romance, em seu 

percurso de apagamento voluntário da memória pelo esquecimento e pela invenção. A noite 

escura prometida pelo título do romance – como avesso da memória – não parece ser desfeita 

por um simples enunciado final da narradora, pelo contrário, a aparente recuperação do 

passado pela memória só faz ressaltar, inversamente, seu processo de desgaste pelo 

esquecimento.  
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Deste modo, uma vez que não há mais inquietação, a alusão a essa recuperação da 

memória se dá como formalização meramente textual: “afinal está tudo como sempre foi”. 

No entanto, o que sugere um suposto apaziguamento com o passado certamente não tem 

como se sustentar, mesmo que o considere como tentativa da narradora de conceder à 

memória uma vigência ainda que efêmera. Como admitir que “tudo está como sempre foi”, 

se essa simulação da memória convive com a mentira ou com a invenção? Na verdade, quem 

é Adelaide? Criada, uma espécie de parente, prima de uma prima? E o marido?  Existiu ou 

foi também invenção de Maria Clara?  

Adelaide “colada às orquídeas” ou o marido “na poltrona de napa” não são mais que 

duvidosas representações dessa memória rasurada, certezas que não se sustentam, porque 

trespassadas pelo esquecimento dos trinta e quatro capítulos que se nutrem da invenção. 

O capítulo final, trigésimo quinto, de pequena extensão, parece sintetizar o processo a 

que a memória foi submetida nesta noite do esquecimento, conforme a formulação inicial da 

narradora:  

 

Hoje estava capaz de me ir embora: pegar nas chaves do carro sem motivo nenhum 

(as chaves estão sempre no prato da entrada) 

descer as escadas 

(não descer pelo elevador, descer as escadas) 

até à garagem da cave, ver o fecho eléctrico abrir-se com dois estalos e dois sinais 

de luzes, ver a porta automática subir devagarinho e logo na rua acelerar o mais 

depressa possível, queimando semáforos, na direção da auto-estrada, sem ligar aos 

painéis que indicam as cidades e a distância  em quilômetros, sem uma idéia na 

cabeça, sem destino, sem mais nada para além da pressa de ir-me embora, colocar 

entre mim e mim o maior espaço possível, esquecer-me do meu nome, dos nomes 

dos meus amigos, da minha família, do diário que deixei não sei onde no Estoril e 

me persegue.  (ANTUNES, 2000, p.549)    

 

 

O enunciado - “Hoje estava capaz de me ir embora” -, reiterado umas quatro vezes no 

capítulo, está situado entre a lentidão da noite escura e a pressa manifestada por Maria Clara 

pela partida. Ora, a lentidão fala exatamente da memória que não recupera o passado e que se 

dispersa pelo esquecimento. Sendo assim, como interromper – com pressa - uma memória que 

não foi consumada e que se adensa pela escuridão e pelo apagamento do passado? A pressa de 

ir-se embora, certamente, não altera a situação da narradora diante de seu passado: esquecer-

se do seu nome, dos nomes dos amigos, da família e do diário não são procedimentos a serem 

obtidos por sua decisão pela partida. Pelo contrário, já integravam sua noite escura e seu 

esquecimento. Sua decisão não a levará ao esquecimento da memória que não houve, a não 
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ser que  possa levá-la – mais uma invenção da narradora? - ao esquecimento do próprio 

esquecimento. Assim, como explicar seu outro enunciado - “colocar entre mim e mim o maior 

espaço possível” - , enunciado tão desprovido de referências do passado pela memória? Maria 

Clara já não havia conferido ao esquecimento esse lugar entre “mim e mim”, alargado como 

“o maior espaço possível” pela invenção? 

Se a invenção da memória, conforme mostrado em Hatoum, foi mera alusão a uma 

memória não recuperada, mas afirmada pelo projeto memorialista da narradora, haja vista o 

percurso explicitamente manifestado pelos vários relatos que dialogavam entre si e que, nessa 

conversa muda entre textos, não teve como conter a dispersão do passado e da casa da 

infância, em Antunes, essa dispersão já é dada inicialmente como fato deliberado pela 

memória de Maria Clara, memória que se alterna com o esquecimento e que preenche seu 

vazio pela invenção. Lembrar e esquecer, não lembrar e inventar – tais são as vias por onde se 

dispersa a memória do passado que, por não poder (ou não querer) ser recuperado, se ramifica 

em um movimento de constante expansão, redimensionando a linha temporal do passado ao 

presente, que se vê alargada por uma memória que esquece, inventa e se reinventa nessa longa 

noite escura do romance de Antunes.  
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3. A VIVÊNCIA DA MEMÓRIA  

      

    3.1  O luto, a melancolia 

 

 

A morte parece constituir-se em fator desencadeador da busca do passado nessas 

narrativas da memória que caracterizam tanto o romance de Hatoum quanto o de Antunes. Em 

ambos, o percurso da memória por parte das narradoras vê-se fortemente determinado pelo 

peso que a morte assume no âmbito da história familiar que as mesmas tentam elucidar: para a 

narradora de Hatoum, o processo de recuperação do passado se inicia antes mesmo de seu 

retorno à casa da infância, retorno este que coincide com os momentos que antecedem a morte 

da matriarca da família libanesa; por parte da narradora de Antunes, é a doença do pai, 

desdobrando-se na efetivação e/ou na mera suposição de sua morte, que vai, sem dúvida, fazê-

la desvendar o passado. 

Ambas as narradoras deparam-se com a inevitável situação de perda que a morte 

acarreta. Sua condição, se é que a podemos assim rotular, é de enlutadas.  

A questão do luto, como configuração da morte nos dois romances, me leva a retomar 

Benjamin, buscando apoio teórico em alguns pontos tratados em sua obra Origem do drama 

barroco alemão (BENJAMIN, 1984), iniciando a reflexão com base no tópico intitulado “O 

luto na origem da alegoria”. A teorização aí empreendida sobre o drama barroco me leva, sem 

dúvida, a admitir, benjaminianamente, que qualquer consideração sobre o luto não pode 

deixar de ser associada à alegoria. E, embora esta já tenha sido utilizada no encaminhamento 

da análise no primeiro capítulo, aqui, a menção que a ela é feita, em caráter preliminar, visa 

tão somente articulá-la ao luto, um dos temas desta seção.   

Destaco algumas afirmativas de Benjamin que me interessam sobremaneira: 1
a
.“A 

alegoria se instala mais duravelmente onde o efêmero e o eterno coexistem mais 

intimamente”; 2
a
.“A culpa é imanente tanto ao contemplativo alegórico, que trai o mundo por 

causa do saber, como aos próprios objetos de sua contemplação”; 3
a
.“Em todo luto existe uma 

tendência à mudez, que é infinitamente mais que a incapacidade ou a relutância de comunicar-

se. O enlutado sente-se inteiramente conhecido pelo incognoscível.” (BENJAMIN, 1984, 

p.247-248) 

As narradoras dos romances, sem dúvida, vivenciam o percurso deslizante entre o 

efêmero e o eterno. Se, por um lado, há uma imagem de família a ser pressentida como 

modelar, por se constituir como única referência de indissolubilidade com o passado, por 
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outro, tal imagem não se sustenta como eternização, mas é modelada, inversamente, pela 

instabilidade e como imagem fugaz. O saber que buscam em relação ao mundo, circunscrito, 

nos dois romances, ao espaço familiar, lhes é dado pelo sentido da perda e/ou da 

impossibilidade de captação desse universo por vias da fixidez e de sentidos até certo ponto 

estáveis. Tanto em Hatoum quanto em Antunes, já procurei mostrar, os sentidos que as 

narradoras tentam construir, tanto em relação à família quanto ao passado, estão sempre em 

processo, em um permanente jogo alegórico de morte dos significados e, consequentemente, 

de engendramento de novas possibilidades de sentido. A perda está subjacente a essa 

produção incessante de enunciados, movimento que parece nortear ambos os romances.   

É precisamente nessa constatação da contingência da perda, como condição inevitável 

para a leitura do mundo familiar e para a produção de enunciados significativos que possam 

devolver às narradoras a imagem da família e do passado que tentam construir para si 

mesmas, que ambas as narradoras pressentem estar diante de um impasse, entre a mudez e a 

atribuição de sentidos, entre o conhecido e o incognoscível. A culpa barroca parece 

acompanhar essas narradoras. Como contemplativas alegóricas que são, cometem uma traição 

em relação ao mundo representado pelo universo familiar, tentando aí desvelar seus sentidos 

mais recônditos e, na impossibilidade do desvelamento, a contingência precária de sentidos 

sempre forjados, sempre provisórios.        

Se o luto parece impelir as narradoras a uma tomada de posição diante do mundo que 

têm diante de si, cada uma delas tem, no entanto, sua vivência particular da morte, o que as 

leva, por isso mesmo, a uma expressão própria que passam a manifestar diante da situação 

limite a que se veem expostas.          

No romance de Hatoum, a morte física da matriarca, que só se efetua na verdade por 

ocasião do regresso da narradora à casa da infância, conforme dito, não parece, entretanto, 

fazer circunscrever a marca da perda advinda da morte apenas a essa ocorrência mais pontual. 

Acredito que se possa mesmo considerá-la como já antecipada pelo longo período de 

abandono da casa pela narradora, período em que essa separação do universo familiar parece 

contaminar-se de sentidos próximos ao da perda e da morte, haja vista o sentido de privação 

experimentado pela própria narradora, em sua impossibilidade de recuperação do passado. Se 

no Relato perda e morte se equivalem, ou melhor, se na perda vive-se de certo modo a 

experiência da morte, a memória não tem como evitar um percurso de interrupções, lacunas e 

privações, enfrentando a contingência de tentar recuperar o irrecuperável.       

A morte de Emilie, fechando um ciclo que teve início no passado da casa, uma vez que 

é a matriarca que carreia para si as marcas do Oriente em Manaus, talvez possa ser tomada 
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como a materialização última e/ou irreversível das lacunas do passado que jamais puderam ser 

preenchidas nem tampouco reconstituídas pela memória. A morte aqui se materializa tanto no 

corpo inerte da matriarca quanto nas perdas vivenciadas pela narradora, comprometendo 

seriamente a memória do passado. No entanto, se a perda maior é dada pela morte, não se 

pode dissociar desse universo a forma disseminada da perda nos laços e nos fios da memória; 

sendo assim, a morte seria apenas o término de um processo que se iniciou pelas lacunas que 

pautaram a vivência da narradora na casa da infância. É bem possível que a perda instaurada 

pela morte já fosse constitutiva dos vazios acumulados pela família e que a memória só faz 

corroborar como marca de sua insuficiência na captação do passado.  

No Relato, parece-me que qualquer análise do luto não pode deixar de considerar sua 

forma disseminada ao longo do romance, tecida por vários relatos, nos quais narradora e 

demais personagens vão tentando registrar suas memórias do passado, memórias estas 

fortemente impregnadas pelo sentido da perda. Todos esses registros, mesclados pelo 

romance, são relatos de perdas e/ou ausências que se acumularam e que fazem da morte o 

eixo condutor da narrativa. E não só a narradora principal, a quem cabe de certo modo dar 

forma e imprimir um tom narrativo a esses relatos, mas cada personagem parece ter, em 

relação à memória do passado, uma vivência do mesmo a partir de suas lacunas, de mortes 

próximas ou mais distantes, todas responsáveis, no entanto, por fazer do romance um relato 

entrecortado pelas perdas do passado. 

Essas perdas ou lacunas, compondo o quadro do luto no romance, vão sendo 

impregnadas dos mais diversos sentidos. Tomemos alguns exemplos: 

 

 

O pouco que  ficamos juntas, tia Samara lamentou a ausência de Hakim, seu irmão. 

Com uma ponta de ressentimento, dizia: “Lá se vão quase dez anos que ele foi 

embora e nunca me escreveu uma linha”. Os acontecimentos passados já não a 

fustigavam tanto; por isso, talvez os evocasse com naturalidade, sem nenhum sinal 

de rancor. Revelava no rosto uma expressão afável,  mas o corpo ainda mostrava as 

mesmas marcas do luto:  um vestido de malha, todo preto,  uma touca de renda preta 

que moldava os cabelos negros,  e um colar de pérolas negras que pertencera à 

Emilie. Preservava o mesmo jeito recatado e arredio a todos, e não perdera aquela 

mania de ficar de perfil e olhar de viés enquanto falava. Volta e meia lembrava a 

filha:  

-   Um diabinho lindo, com cabelos claros e cacheados, e um corpinho esbelto, de 

gazela. 

Acordo de manhã ansiosa para contemplar a fotografia dela, como quem apressa os 

passos para colher uma rosa. Emilie?  Sim, às vezes vem à Parisiense e entra no meu 

quarto para chorar.  Nunca sei por quem chora ou o que mais a entristece:  a 

ausência de Hakim?  A  morte do irmão ou de Soraya? A idiotice dos dois filhos? 

(HATOUM, 1989, p.20) 
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            O trecho, extraído do primeiro capítulo, no qual a narradora se dirige ao irmão 

biológico,  ressalta a inevitabilidade  da  perda  como  definitivamente  incorporada  à  história  

pessoal dos que viveram na casa libanesa.  

Por parte de Samara, estariam representadas duas formas de luto. Em uma dessas 

formas, o luto é expresso pela perda de seu objeto, haja vista tratar-se efetivamente da morte 

da pequena surda-muda; a morte como perda irreversível se manifesta, gestualmente, por suas 

marcas mais convencionais, através do ritual de austeridade a que se vê impelida a se 

submeter e que faz dela uma personagem enlutada. Em outra, o luto, sem ser referendado pela 

situação de perda proveniente da morte, passa a designar a morte simbólica de que se revestiu 

a partida de Hakim, irmão de Samara, por esta sentida como afastamento e dor, no mais alto 

grau da perda. 

Pode-se depreender também do texto a alusão a suposições de Samara quanto às 

perdas vivenciadas por Emilie, perdas essas assinaladas pela dor da morte: seja o luto 

referencializado pela morte física do irmão e de Soraya, portanto, perda irreversível, seja a 

morte tomada em seu sentido simbólico, devido ao afastamento voluntário do filho preferido 

(atribuições de sentido também veiculadas por Samara), seja também como morte decretada e 

forma substitutiva da vivência do luto, haja vista o sentido de banimento através do qual esses 

dois filhos já estavam assinalados pela própria matriarca. 

O exemplo parece ressaltar como as mesmas situações de perda vão afetando cada 

integrante da família, tornando patente ser o romance constituído por uma composição 

entrelaçada de vários relatos das mortes disseminadas pela família – mortes havidas, 

pressentidas, ressignificadas, todas buscadas como construção de uma memória do passado. 

Em relação a Hakim, a morte, suposta como ressignificação do luto por parte de 

Emilie, também parece ser contaminada por outro viés de sentido. Tomemos o seguinte 

trecho, no qual o narrador é o próprio Hakim, comentando sobre a correspondência trocada 

com a mãe durante anos, logo depois de sua partida da casa: 

 

 

Nunca me escreveu uma linha, mas trocávamos fotos por correspondência, sabendo 

ser essa a única maneira de preservar uma idolatria à distância.  (...)   Enviou-me 

fotografias durante quase vinte e cinco anos, e através das fotos eu tentava decifrar 

os enigmas e as apreensões de sua vida,  e  a metamorfose do seu corpo.  Soube da  

morte do meu pai  ao  receber  uma fotografia  em que ela estava sentada na cadeira 

de balanço ao lado da  poltrona coberta por  um lençol branco, onde meu pai 

costumava sentar-se ao lado dela nas manhãs dos domingos e feriados. No dedo da 

mão esquerda vi dois anéis de ouro, e os olhos negros brilhavam por trás do véu de 

tule que escondia a metade do rosto.  Foi a penúltima fotografia enviada por ela, há 

uns oito anos.  (HATOUM, 1989, p. 104) 
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O afastamento, como marca da perda e como ressignificação da morte, compensado 

pela correspondência entre ambos, que, como diz o texto, pode ser “a única maneira de 

preservar uma idolatria à distância”, parece não ter como impedir sua contaminação pelo 

sentido de morte. Isto porque, ainda que haja uma correspondência, a situação narrativa aí não 

se processa efetivamente, sendo substituída por uma mera troca de fotografias, havendo, 

portanto, uma sinalização invertida da linguagem. A correspondência não se efetua como 

linguagem verbal, mas como imagem que, ao prescindir da palavra escrita, tenta compensar 

tal morte, escavando sentidos que foram impedidos de se manifestar. 

A morte contida no afastamento de Hakim é reiterada, desta forma, pela morte da 

escrita. Se a idolatria que une mãe e filho é capaz de permanecer durante duas décadas, pelo 

menos, é igualmente incapaz de reverter essa condição de morte simbólica a que se vê sujeita, 

uma vez que as imagens passam a denunciar os sentidos que não podem ser expressos, já que 

palavras e também enunciados foram eliminados, presença da morte na relação entre Hakim e 

Emilie. 

O sentido do luto, deste modo assinalado como destituição dos sentidos inerentes à 

linguagem verbal, instaurando, substitutivamente, a ocorrência de uma vivência afetiva 

marcada unicamente por seus conteúdos visuais, vai passando, ao longo do romance, por 

outras formas de sinalização da morte, conforme o trecho a seguir, que trata de Samara Delia 

e da filha, Soraya Ângela: 

 

 

Negou durante três ou quatro meses, sem acreditar no outro corpo expandindo-se no 

seu corpo,  até o dia em que  não pôde mais sair de casa,  até a manhã em que  

acordou sem poder  sair do quarto.  Viveu cinco meses  confinada,  solitária, 

próxima demais  àquele alguém invisível,  à outra vida ainda flácida,  duplamente 

escondida.  Só Emilie entrava no quarto para visitá-la, como se aquele espaço 

vedado fosse um lugar perigoso, o antro do  contágio, e da proliferação da peste.  E, 

na noite em que nasceu Soraya,  a casa toda permaneceu alheia aos gemidos,  ao 

movimento das amigas que Emilie convocara para auxiliá-la  no manejo de bacia  e 

parches,  entre vozes que rezavam.  Durante  semanas  e meses,  ninguém passou  

diante  da porta  do quarto,  e o pequeno  mundo da reclusão continuou  a  existir,  

vigiado,  lúgubre,  a vida crescendo em segredo, em  surdina: um aquário  opaco  e 

sem luz  dentro da casa,  onde  nenhum  ruído  ou gemido,  nenhuma  extravagância  

de sons  denunciasse  a presença dos  dois corpos,  como se mãe e filha tivessem 

renunciado a tudo, à espera da absolvição e do reconhecimento. (HATOUM, 1989, 

p. 106) 

 

 

Aqui, o sentido da morte como restrição ou mesmo privação é patente. A vida, antes 

mesmo de se manifestar, já é contaminada pelo sentido impeditivo da morte, e o que poderia 

ser traduzido como explosão de alegria ou vivacidade vê-se, ao contrário, na contingência da 
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inércia ou do ocultamento de sua força motriz. Parece que a pequena Soraya é condenada a 

fazer da vida a expressão da morte decretada pela família: a surdina e o segredo, sendo seus 

únicos referenciais, transformam sua permanência na casa em mera invisibilidade, 

confinamento e reclusão.  

Se os sinais de morte foram por ela assimilados não só como forma de vivência, mas 

também como único movimento permitido em seu trânsito pela casa, parecem também estar 

relacionados ao próprio caráter de exclusão de que se revestiu seu nascimento. Como negação 

de sua presença ainda no ventre da mãe, Soraya continua como presença não nomeada na casa 

e na família. Seu confinamento no quarto por cinco meses, impedindo sua circulação no 

espaço da casa, é sinal de que a morte como impedimento da vida ronda o “pequeno mundo 

da reclusão”, a ela imposto, como anulação total de sua presença. 

Deste modo, além de Soraya e Samara serem marcadas pelo sinal da morte, como 

negação da vida que foi impedida de manifestar-se, também o espaço do quarto adquire as 

propriedades dessa morte decretada. O quarto é manifestação de um espaço enlutado na casa 

libanesa, uma vez que demarcado como perda da vida que poderia florescer e que murcha, 

crestada pela vedação excessiva, imune a qualquer sopro que desfizesse a escuridão e a 

opacidade.  

Essa vigência da morte, estancando a vida no plano pessoal e disseminando-se por 

espaços marcados pela perda, me leva a considerar, ainda que no espaço exterior ao da casa 

libanesa, outros espaços que talvez também possam ser designados como espaços do luto. 

Primeiramente, o espaço da clínica em que a narradora residiu por algum tempo: 

 

 

Lembro-me de que na penúltima carta quiseste saber quando eu ia deixar a clínica, 

e  “sem querer ser indiscreto” me fizeste várias perguntas, e até brincaste: “Não se 

trata de  uma  inquisição  epistolar”.   Sei que  não era  uma carta inquisitória,  mas 

a  tua curiosidade me assusta, a ponto de me deixar perplexa e desarmada. O que 

aconteceu comigo enquanto morei na clínica?   As primeiras semanas  vivi imersa 

na escuridão pacata de um sono contínuo e sem sonhos.   (HATOUM, 1989, p.159)  

 

 

Em segundo lugar, o próprio espaço da narrativa:  

 

 

 “Quando conseguia organizar os episódios em desordem ou encadear vozes, então  

surgia uma lacuna onde habitavam o esquecimento e a hesitação: um espaço morto 

que minava a sequência de ideias. E isso me alijava do ofício necessário e talvez 

imperativo que é o de ordenar o relato, para não deixá-lo suspenso, à deriva,      

modulado pelo acaso.  (HATOUM, 1989, p.165) 
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Ora, parece-me que ambos os espaços procuram acentuar, como lugares da perda e do 

luto, a insuficiência da linguagem vivida pela narradora, tanto no que diz respeito à percepção 

de si mesma quanto em relação à produção e/ou ordenação de enunciados da memória que 

venha produzir. Se a clínica é um espaço enlutado, capaz de abalá-la e fazê-la hesitar em seu 

desempenho no campo da linguagem e de fazê-la imergir nas sombras do sono imune às 

palavras e ao trabalho da memória, situação semelhante parece ocorrer também com o espaço 

da narrativa, inserindo-a nas margens de uma verbalização lacunar, porque provocada pelas 

perdas de uma linguagem que não pode deixar de pressentir a morte e de reconhecer-se como 

figuração do luto.  

Em sentido inverso ao do romance de Hatoum, a morte em Antunes resiste a uma 

figuração dada pela factualidade de um corpo inerte. Ainda que a morte ronde o corpo do pai 

da narradora, sua presença é meramente espectral, fantasmática, carregando de sombras uma 

situação física tomada pela doença e pela internação hospitalar. A morte parece oscilar 

permanentemente, como em um jogo de prestidigitação, entre presença e ausência, 

possibilidade ou hipótese, materialização ou mera vigência da imaginação. Maria Clara narra, 

sem dúvida, a iminência da morte. Morte que se consuma por ter vigência na sua própria 

(im)possibilidade de consumação, pois determinada narrativamente, mas que se tinge das 

cores negras da noite antuniana. Se há ou não a morte do pai, tal indecidibilidade não interfere 

no desdobramento alegórico contido na figuração da morte. Talvez o romance de Antunes 

faça abarcar, com sua longa noite escura, tantas ou mais mortes do pai, equivalentes em sua 

natureza tão diversa, mas sempre desdobráveis em possibilidades havidas ou não, ou mesmo 

em impossibilidades. 

Não há também, propriamente, na narrativa de Maria Clara, uma comprovação textual 

da morte que possa caracterizá-la como exequível ou indiscutivelmente dada através de 

enunciados conclusivos, ao contrário, há a morte, há a noite escura, mas a mesma quer 

escamotear a si própria, dando a revelar-se através da disseminação de seus efeitos, 

constantemente modulados pelas intervenções da narradora. Se a morte física pode 

transmutar-se em mortes aparentes e/ou inventadas, do mesmo modo a narrativa faz engendrar 

a morte dos significados, instaurando no texto do romance tantas possibilidades de vigência 

da morte como ação narrativa de Maria Clara quanto as que podem ser relacionadas mais 

diretamente à perda/morte do pai. Deste modo, o pai – no passado de Maria Clara, no hospital 

ou no enfrentamento da morte – parece não ter como impedir sua transfiguração por outras 

mortes, estas, forjadas pela própria Maria Clara, como narradora do romance.  Assim, se a 
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morte abre ou não seu manto, se ela acena ou não ao pai, a resposta pode ser buscada na 

própria narrativa, que não quer ter pressa, escrevendo e reescrevendo o pai e sua morte, no 

próprio luto dessa escrita da memória.    

Em Antunes, portanto, a perda já se insinua textualmente como ocorrência pressentida 

e/ou até mesmo como premência da morte a ser consumada, ainda que em tempo não 

previsível. Os capítulos iniciais do romance já tratam da figura paterna em seu percurso 

deslizante: seja como lembrança mais remota no passado, seja como presença física em sua 

permanência no hospital, seja como inevitabilidade e/ou conjectura da morte, aventada como 

possibilidade de vivência da dor maior da perda por parte de Maria Clara.  

Esse percurso deslizante do pai, na verdade, coincide com as oscilações entre vida, 

doença, morte, valendo como prenúncio da instabilidade tanto da vida quanto da morte. Há, 

sem dúvida, a perda e o luto como forças motrizes na memória de Maria Clara, mas, se tais 

forças persistem como sinalização da morte iminente, são inoculadas através da intervenção 

imaginativa da narradora. A morte, ainda que potência a ser preservada, é presa fácil, domada 

pela sua imaginação. O exemplo a seguir, extraído do final do primeiro capítulo do romance, 

talvez queira estabelecer uma posição estratégica da perda na economia da narrativa, uma vez 

que faz ressaltar, já na abertura do romance, estar a perda comprometida com a criação de 

novas possibilidades de vivência do luto por parte de Maria Clara. Se há efetivamente uma 

perda, mas esta é posta em suspenso e convertida temporariamente em seu contrário, parece-

me que o luto também passa por um processo de deslocamento, uma vez que também 

temporariamente desapossado de seu objeto:  

 

 

O meu pai espreitou do sofá por cima do livro, cuidei que fosse falar e não falou, 

que odiasse a minha mãe e no entanto não pude dar-me conta  da sua expressão dado 

que nesse instante o médico entrou no quarto,  a bata verde que eu esperava,  a 

gravidade que eu esperava,  a Ana  desta feita a  diminuir de tamanho,  o terror dela 

também,  a Adelaide não nos tratava  por menina nem por senhora,  não nos tratava 

por nada, se conseguisse não reparar em nós, se conseguisse que não existíssemos, a 

minha mãe a beijar a cruzinha do terço, não pude  dar-me conta da expressão do meu 

pai porque o médico garantia à minha mãe que o seu marido está óptimo, muitos 

parabéns, dentro de uma semana  no máximo já o tem em casa novinho em folha, a 

boca ergueu-se da cruzinha do terço, a cama já não era um caixão, eram almofadas e 

lençóis à espera, a minha mãe  devolveu as pérolas à  Adelaide e  o papel de seda  

crepitou no bolso do avental, não sei porquê julguei que ia chorar e não chorei, a 

cadeira tornou a baloiçar na pintura do tecto, a minha irmã e eu brincávamos às 

fadas no rebordo do lago e era engraçado como (mesmo sem palavras mágicas) ao 

primeiro gesto da varinha de condão (um pedaço de cana com uma estrela na ponta)  

deixaram de existir doenças, agonias, hospitais, mortes e ficou tudo bem, tudo bem 

graças a Deus, ficou tudo bem para sempre.  (ANTUNES, 2000, p.27-28) 
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O processo de deslocamento do luto, haja vista o sentido invertido da morte como 

perda, conforme mostra o enunciado final do exemplo, ao destacar a suposta perda do pai pela 

marca do negativo, ou seja, pela própria restituição do pai à vida, quer deixar em suspenso, 

em caráter pretensamente definitivo, a vivência da memória como luto.  

E, à medida que os capítulos vão seguindo, o luto vai passando por outras etapas nesse 

processo de deslocamento. Trechos como o destacado anteriormente, que manifesta o desejo 

de suspensão da morte, vão sendo refeitos por outras tantas possibilidades de vigência do luto. 

No trecho a seguir, mais uma possibilidade tentada pela narradora: 

 

 

Quantas vezes à noite, me acontece escutar alguém que se aproxima e afasta nos 

goivos e não me atrevo a chegar à janela por receio dos mortos  

qualquer coisa me diz ao acordar que são os mortos lá fora  

o senhor general e o presidente Krüger a falarem de Moçambique julgando-se numa 

varanda em África,  o meu avô que arruma as peças de xadrez no caramanchão do 

lago, a minha avó de regresso do Casino e a Adelaide à sua espera com tisanas e 

xailes, quem sabe se o meu pai acabado de falecer na clínica e daqui a nada o 

telefone, de início uma pausa na vivenda com a campainha a torcer-se,  depois a 

mesma pausa na sala do rés-do-chão enquanto no quarto das criadas e no primeiro 

andar protestos,  tropeçar de chinelos, compartimentos que se acendem de golpe, se 

tornam conhecidos e vão perdendo mistério 

(.....) quantas vezes, à noite, me acontece escutar alguém que se aproxima e  afasta    

(conforme ao acordarmos à noite escutamos alguém que se aproxima e afasta nos 

goivos e eu 

- São os mortos lá fora)   (ANTUNES, 2000, p.127-128) 

 

Aqui, se não há deslocamento do sentido de perda para um hipotético sentido de 

reversão da morte, como no exemplo anterior, há, no entanto, a afirmação da perda como 

condição estruturante dos sentidos vinculados ao passado e ao contexto da morte dentro da 

própria família, aí nitidamente incluída a figura do pai. O “receio dos mortos”, nesse caso, 

parece aludir a uma situação irreversível para Maria Clara, uma vez que “os mortos lá fora”, 

se por um lado podem fazer menção aos próprios mortos da família, por outro, são destituídos 

de qualquer referencialidade, por se contaminarem do sentido da perda como potência. A 

morte do pai, sendo englobada por esse sentido em potencial, permite a Maria Clara a 

formulação de um enunciado que prescinda da menção direta a essa perda, haja vista estar o 

objeto do luto da narradora inserido no campo mais difuso da morte sem objetos, mas 

qualificada efetivamente como perda.  

A narrativa de Maria Clara parece estar, deste modo, comprometida com a busca de 

sentidos que possam qualificar e/ou desqualificar a morte do pai como perda, como no 

exemplo abaixo: 
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E agora que o meu pai morreu  

(não morreu nada, dentro de três ou quatro dias está em casa, vamos buscá-lo com o 

fato da lavandaria novo em folha no saco de plástico, logo que se retira do saco 

envelhece um bocado, os sapatos que engraxei sozinha, peúgas sem riscas, uma 

camisa apresentável)  

hei-de  encontrar  uma camisa apresentável e  obrigar a criada  a passá-la como deve 

ser sem duplicar os vincos  

ajudamo-lo  a vestir-se  porque a operação enfraquece,  a comida do hospital  já se 

sabe, vizinhos  de quarto  a chamarem constantemente a enfermeira e de manhã  

cedíssimo  as  empregadas  da limpeza arrastando  no corredor  gargalhadas e 

esfregonas,  brincar com  ele, dar-lhe  ânimo a ocultarmos as preocupações numa 

espécie de jogo feito de ralhos e  mimos,  trazê-lo ao automóvel de cadeira de rodas        

(ANTUNES, 2000, p.215) 

 

 

O deslocamento de sentidos entre afirmação e negação da morte, o que no texto é 

reforçado pelo uso de parênteses, parece ser mais uma situação narrativa produzida por Maria 

Clara para problematizar a questão da morte do pai. O luto, contingência a ser vivenciada pela 

narradora, referendada pela noite escura que dá título ao romance, é, entretanto, 

desestabilizado como perda e, dentro do processo de invenção que caracteriza a narrativa, 

passa a ser tomado por seu sinal invertido, o que faz gerar mais um deslocamento de sentido. 

Se o “pai morreu” e, por força da imaginação, “não morreu nada”, urge desfazer a 

representação do pai como morto e reconstruir sua figura - “o fato da lavandaria”, “peúgas 

sem riscas, uma camisa apresentável” – não mais como sinal da perda.  

Ora, parece ser precisamente aí, nessa tentativa de transmutação da morte por parte de 

Maria Clara, que o sentido de perda, ao invés de ser definitivamente afastado, vai absorvendo, 

por via inversa, o sentido da morte, soberana na noite escura como vivência do luto para a 

narradora. A memória vai se tecendo, de modo a levar as distensões da morte a seu ponto 

máximo, empresa impossível, disso parece ter certeza a narradora. 

No exemplo a seguir, o retorno do pai, cogitado como uma situação de afastamento 

e/ou aproximação da casa, parece ser pensado por Maria Clara como tentativa de redefinição 

da morte: 

 

 

Não sei se me apetece que o meu pai volte para casa amanhã  

(Dia 04 de Outubro: céu pouco nublado. Vento de noroeste fraco a moderado, 10 a 

30  km/h. Descida da temperatura mínima. Neblina ou nevoeiro matinal. Estado do 

mar: costa ocidental: ondas de noroeste de 3 metros, diminuindo para 2 metros. 

Costa sul: ondas de sudoeste inferiores a 1 metro.)  

não sei se me apetece vê-lo enquanto lá ao fundo, no parapeito do terraço, as ondas 

de  noroeste de 3 metros diminuem para 2 metros sem que me dê conta  

tantas copas e telhados e palmeiras e ruas separando-nos   

e o vento de noroeste fraco a moderado, 10 a 30 km/h a interpor arbustos e ramos 

entre mim e o Tejo, quatro ou cinco vivendas abaixo as pás do moinho de rega umas 

vezes tão depressa que é impossível contá-las  
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30 km/h 

outras lentamente  

10 km/h  

e um espaço maior que os restantes espaços entre duas delas dado que falta uma das 

lâminas e a falta se move também acompanhando as pás, empurrada pelo vento 

fraco  a moderado como se o vento fraco a moderado empurrasse de igual modo a 

presença  da ausência e quando 30 km/h nenhum intervalo e nenhuma pá, se, logo 

que o meu pai voltasse,  a casa  se tornasse  o moinho  as paredes  e os móveis 

engoliam-no e  não o encontrava no sofá da sala à minha espera  

embora perto de mim (ANTUNES, 2000, p.399-400) 

 

 

A morte, ainda que afastada do enunciado da narradora nesse trecho, não parece, 

entretanto, estar totalmente fora de suas considerações, haja vista as dúvidas e os temores por 

ela manifestados. A volta do pai, sem ser aqui expressa como desejo e/ou vontade declarada, 

mas como indefinição por parte de Maria Clara, talvez queira mascarar uma certeza que ela 

mesma não quer ver realizada, uma vez que o retorno do pai foi por ela tomado como 

impossibilidade. Daí, adiar a chegada do pai, ou, pelo menos, prorrogá-la para depois do 

“amanhã”, conforme mencionado no texto.  

Ora, se a morte não é nomeada, mas se insinua como certeza para Maria Clara, resta-

lhe tão somente reverter seus desejos recônditos, sob forma de um distanciamento 

premeditado em relação ao pai e à sua morte. E, para isso, a menção ao entorno da casa talvez 

faça deslocar mais uma vez o objeto do luto. A morte do pai, então, pressentida por Maria 

Clara como iminente e/ou já consumada, como ocorrência a marcar com o sinal da perda o 

interior da casa, passa a alargar seu campo de abrangência e, em um processo de 

especularidade invertida, dissemina o luto para espaços que passam a abrigar também as 

marcas da perda. Os espaços e as distâncias entre Maria Clara e o pai passam a ser aferidos 

por contingências não mais ligadas à doença, mas por condições incontroláveis do espaço 

físico: agora, são os ventos e as ondas do mar que poderão condicionar a volta ou não do pai 

e, indiretamente, assinalar também sua contaminação pelo sentido de perda. O luto, 

deslocando seu objeto, busca outros referenciais no espaço físico, ou melhor, seus novos 

objetos da morte passam a ser os ventos e as ondas, “como se o vento fraco a moderado 

empurrasse de igual modo a presença da ausência”, como diz o texto.  Essa presença da 

ausência, assinalando as perdas havidas no espaço exterior, talvez queira mesmo dizer da 

morte do pai, objeto de luto para Maria Clara.   

O confronto que a análise procurou estabelecer entre Hatoum e Antunes, nesta parte 

inicial da seção, não tem como deixar de ressaltar o luto como condição na qual estão 
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definitivamente imersas as narradoras dos romances, ainda que estabelecendo relações 

distintas com o sentido de perda que a morte as leva a enfrentar.  

Acresce o fato de que essa perda como morte consumada, em Hatoum, ou como morte 

fabricada, em Antunes, neste, oscilando entre consumação e invenção, parece indicar, de certa 

forma, por parte das narradoras dos romances, estar a memória de ambas também tomada por 

uma atitude de ensimesmamento diante do mundo à sua volta. A memória, em sua tentativa de 

recuperação do passado, dobra-se sobre as narradoras, e estas, em sua especulação do 

universo familiar, dobram-se sobre si mesmas, escavando dentro de si o mundo que têm a 

conhecer e/ou a reconhecer. 

Aqui, retomo Benjamin, nos tópicos que tratam da melancolia e do universo de suas 

manifestações, procurando acompanhar o modo pelo qual cada um dos romances faz articular 

as relações entre o luto, anteriormente referido, e a melancolia, outro tema desta seção. 

O Relato de Hatoum e a noite escura de Antunes, cada qual a seu modo,  parecem ser 

atravessados, benjaminianamente, pelo luto e pela melancolia , pois a “teoria do luto”, diz 

Benjamin, “só pode ser desenvolvida por meio da descrição do mundo que se abre ao olhar do 

melancólico” (BENJAMIN, 1984, p.162-163), olhar esse que caracteriza a figura representada 

na gravura Melencolia I, de Dürer, em torno da qual não surpreende que “estejam dispersos 

no chão os utensílios da vida ativa, sem qualquer serventia, como objetos de ruminação.” 

(BENJAMIN, 1984, p. 164)      

Ora, se nos ativermos à consideração da Melencolia I, não temos como deixar de 

buscar aproximações entre a figura alada, perdida no meio de objetos e trazendo ao colo um 

livro, e as narradoras dos romances, imersas em seus “objetos” do cotidiano familiar a serem 

decifrados e transcritos como narrativa da memória: a narradora de Hatoum, diante de seu 

relato; a de Antunes, diante do diário a ser escrito. Da mesma maneira que na gravura de 

Dürer, o olhar de ambas parece direcionado a um ponto para além de si mesmas e das coisas a 

seu redor. No entanto, o olhar da narradora de Hatoum, em sua busca de decifração do mundo 

para a escrita do relato, não parece revelar o mesmo grau de ensimesmamento do olhar da 

narradora de Antunes na escrita/criação de seu diário. 

Se a ambas se pode atribuir a afirmativa benjaminiana – “A meditação é própria do 

enlutado” (BENJAMIN, 1984, p.163), uma vez estarem tais narradoras tomadas pela atitude 

meditativa de conhecimento do passado da família, com o olhar voltado aos objetos 

aprisionados no subsolo desse passado que querem recuperar, a mesma correspondência não 

pode ser estabelecida em relação às duas narradoras no que se refere à Melencolia I. A 

narradora de Hatoum parece estabelecer com esta gravura aproximações apenas pontuais, haja 
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vista não só a natureza dos objetos que tem a decifrar, como também por sua própria atitude 

diante da ruminação do passado. Parece-me que aproximações mais prováveis em relação à 

gravura de Dürer podem ser constatadas, se o foco de atenção for direcionado à narradora de 

Antunes, melancólica no olhar e na ruminação sem fim. 

Na obra Saturne et la melancolie (KLIBANSKY et alii, 1989), mais especificamente 

no capítulo em que os autores tratam da gravura de Dürer, são aí arrolados os “motivos 

tradicionais” presentes na mesma: a bolsa e as chaves (a riqueza, o poder, as chaves que 

abrem o cofre e o tesouro); o motivo da cabeça pendente (a tristeza, a fadiga, mas também o 

pensamento criativo); o punho fechado e a face sombria (o punho fechado como avareza, a 

face sombria como face negra própria à melancolia). (KLIBANSKY et alii, 1989, p.447-454) 

Se não se pode estabelecer correspondências plenas entre tais motivos e o contexto da 

melancolia nos dois romances, deve-se admitir, entretanto, que alguns deles podem ter certo 

tipo de equivalência a procedimentos e atitudes das narradoras diante de sua melancólica  

recuperação do passado.  

Tomemos a narradora de Hatoum: 

 

 

Quando abri os olhos, vi o vulto de uma mulher e o de uma criança. As duas figuras 

estavam inertes diante de mim, e a claridade indecisa da manhã nublada devolvia os 

dois corpos ao sono e ao cansaço de uma noite mal dormida. Sem perceber, tinha me 

afastado do lugar escolhido para dormir e ingressado numa espécie de gruta vegetal, 

entre o globo de luz e o caramanchão que dá acesso aos fundos da casa.  Deitada na 

grama,  com o corpo encolhido por causa do sereno,  sentia na pele a roupa úmida e    

tinha as mãos repousadas nas páginas também úmidas de um caderno aberto,  onde 

rabiscara, meio sonolenta, algumas impressões do voo noturno.  (HATOUM, 1989, 

p.9) 

 

 

O trecho foi extraído do parágrafo inicial do romance, que parece já delinear 

determinados procedimentos que acompanharão a narradora ao longo de sua narrativa. Aqui, 

no lugar da cabeça pendida da gravura de Dürer, a abertura dos olhos e “a claridade indecisa 

da manhã nublada”. Se considerarmos que a narrativa se inicia com a narradora deitada na 

grama, parece relevante destacar o movimento de inclinação cumprido por seu olhar, o que 

talvez já insinue a feição bem peculiar através da qual a melancolia venha afetá-la. Se é 

indiscutível seu estado de prostração, provocado pelo sono e pelo cansaço, esse torpor parece 

ser atenuado por um olhar que a encaminhará de alguma forma à memória, na busca do 

passado. Deste modo, em assimetria com a figura alada da gravura, a horizontalidade da 

posição da narradora, rente ao solo, ao invés de acomodá-la à inércia e ao ensimesmamento, 
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poderá ser suposta como responsável por levá-la mesmo a um redirecionamento do olhar, em 

que o movimento gerado pela abertura dos olhos possa comprometer tanto o foco disperso do 

olhar como na gravura quanto o movimento descendente do olhar que define mais 

propriamente o melancólico. Aqui, sem esquecer que o luto e a melancolia caracterizam o 

contexto da memória no romance, sou levada a considerar, no entanto, que esse movimento 

até certo ponto ascendente do olhar da narradora possa indicar, substitutivamente, seu modo 

próprio na busca de referenciais do passado. Sendo assim, pode-se pensar que essa forma 

particular do olhar melancólico, por parte da narradora de Hatoum, seja também uma forma 

própria de reescrita da gravura de Dürer pelo Relato. 

Se for pensado o romance como um todo, talvez se possa admitir que a situação 

apresentada nesse trecho inicial seja passível de desdobramento em outras situações que 

possam revelar a natureza melancólica da narradora. Assim, as mesmas “mãos repousadas nas 

páginas de um caderno aberto”, como diz no texto, serão responsáveis não apenas por 

“algumas impressões do voo noturno”, situação dada pelo texto como marca de sua volta a 

casa, mas também pelo próprio registro da memória, tecida pelos vários relatos que compõem 

o romance. E, ainda que a memória saiba de sua impossibilidade no que diz respeito ao pleno 

resgate do passado e que a narradora não tenha como evitar o olhar melancólico diante de um 

passado nebuloso, o caderno aberto é um desafio lançado à narradora e à própria melancolia, 

já que o Relato prossegue, no entrelaçamento dos vários relatos que a narradora tenta ordenar.  

Destaco, abaixo, mais um trecho do romance:  

 

 

Num dos bancos, a meio caminho do coreto e  das gigantescas  sentinelas de bronze,  

os irmãos sicilianos costumavam palrear um de costas para o outro,  até se 

levantarem ao mesmo  tempo,  e,  sem  interromper  a  charla,  caminhavam  em  

sentido contrário, escoltados por uma matilha de cães esquálidos. Tinham a cabeça 

bamba voltada para o chão, calçavam botas de campanha e vestiam sempre a mesma 

bombacha  e  uma camisa  vermelha  sem colarinho.  Quem os seguisse durante a 

perambulação, podia constatar com um certo assombro que eles percorriam 

caminhos intrincados, passando por  ruelas  desertas,  irrompendo em casas em  

ruínas que  rasgavam  um  quarteirão  inteiro,  e encontravam-se no fim da rua  (e da 

cidade) diante de um muro de pedras rosadas onde todas as blasfêmias do mundo 

estavam escritas a cal e carvão. Depois, retornando por itinerários distintos, 

chegavam à praça no mesmo instante, sentavam no mesmo banco e  retomavam uma 

conversa sabe Deus quando.  As costas de um servia de apoio às do outro, e os cães 

lambiam suas botas, esgarçando-lhes o pano das calças, enquanto os soldados riam e 

chacotavam ao lado das estátuas metálicas. (HATOUM, 1989, p.121-122) 

 

 

O trecho foi extraído do capítulo seis, que focaliza a perambulação da narradora por 

Manaus, em sua hesitação diante da inevitabilidade do retorno à casa da infância e ao seio da 
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família libanesa e, principalmente, do encontro temido com Emilie. Se esta parte do romance 

foi utilizada na análise da ruína na segunda seção, já que a perambulação pelos vários espaços 

da cidade fez que a narradora se defrontasse com uma Manaus tomada pelos escombros, 

próprios de uma cidade em processo de deterioração, agora, nesta seção, interessa-me 

perceber a relação entre a decisão da narradora de vagar a esmo, marca da perambulação, e o 

sentido de que se reveste tal ato para a recuperação de seu próprio passado. 

O passado da família, habitado por névoas intransponíveis, é passível de buscas de 

elucidação tanto no espaço interior da casa como nos espaços da cidade. Por este motivo, 

perambular pela cidade natal pode ser uma forma de, ao (re)conhecê-la, obter o 

reconhecimento do próprio passado que não se quer dar a revelar. No exemplo, essa 

perambulação mais ampla da narradora por toda a cidade de Manaus está restrita à caminhada 

habitual dos irmãos sicilianos, o que parece de certa forma ressaltar, nesse romance de 

recuperação do passado pela memória, a importância da decifração da cartografia da cidade 

como forma de investigar, nas ruas e rios de Manaus, algo do passado que resiste a vir à tona. 

A cidade é o grande texto a ser meditado, tanto para a narradora quanto para os irmãos. Estes, 

em sua representação cênica e gestual, com “a cabeça bamba voltada para o chão”, parecem 

fazer de sua pantomima, se for tentada uma analogia com a Melancolia I, uma reprodução, em 

nível simbólico, da ruminação melancólica, talvez incompreensível para si mesmos, mas vital 

como processo de busca de escavação de uma linguagem, ou melhor, de “uma conversa que 

começara sabe Deus quando”.  

Ora, o exemplo parece apontar, portanto, para um texto dentro de outro texto, e, a 

considerar a relação especular entre narradora/irmãos sicilianos, para uma 

ruminação/perambulação também dentro de outra. Talvez aqui se possa mesmo identificar a 

feição própria do olhar melancólico da narradora de Hatoum, olhar esse informado pela 

horizontalidade de sua deambulação na cidade e dramatizado pelos irmãos, como réplica de 

sua perquirição do passado, este, possivelmente gravado na memória da cidade. Narradora e 

irmãos sicilianos, em sua perambulação melancólica, convertem a fixidez da Melencolia   I, 

perdida entre seus objetos de ruminação, em mobilidade que se expande pelos espaços da 

cidade, alargando, portanto, seu olhar, na busca incessante do passado.  

Outro exemplo em Hatoum: 

 

 

Todos os dias, às sete horas, Hindié ia encontrar-se com a amiga. Na manhã de 

sexta-feira ela estranhou, como eu, o silêncio da casa, a passividade dos animais, as 

portas  trancadas. Hindié sempre levava dentro do corpete o rosário da contas e as 
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chaves do sobrado. Ela entrou pelo portão lateral e, antes de chegar no pátio dos 

fundos, teve um pressentimento funesto.“Os animais, filha, nem se mexeram quando 

entrei no pátio”, disse Hindié. Parecia que todos os olhos eram um só, unidos por 

uma melancolia atroz.  (HATOUM, 1989, p.138) 

 

 

Aqui, o relato está nitidamente comprometido pelas circunstâncias da morte de Emilie, 

o que faz da casa o espaço da perda por excelência. Essa perda, haja vista “o silêncio da casa” 

e “a passividade dos animais”, parece consolidar um luto que já vinha se manifestando 

sorrateiramente pela casa deserta, cuja única habitante era a própria matriarca. Deste modo, 

como espaço lacunar, a casa representa seu próprio vazio, sua própria morte, ainda que em 

vida de Emilie, uma vez que a casa libanesa, anterior à morte da amiga, conforme pressentida 

por Hindié, já era assinalada pelos signos de um passado que não poderia mais ser recuperado. 

Ora, aqui, estamos diante de um olhar sobre a morte, proveniente da narradora 

principal do romance por via indireta, já que seu relato trata de Hindié Conceição e do  olhar 

desta sobre a morte da amiga. O luto, conforme relato da própria Hindié, ainda que tendo 

como principal referência o olhar melancólico dos animais, no seu instintivo pressentimento 

da morte da matriarca, não pode deixar de ser estendido à casa em geral e, em especial, a 

todos que nela viveram. O texto da narradora, portanto, parece absorver o mesmo olhar 

melancólico do texto proferido por sua interlocutora, uma vez que melancólicos parecem ser 

todos os olhos, aqui subentendidos seja como presença, seja como ausência, o que atesta ser o 

luto vivenciado por toda a casa como condição não necessariamente vinculada apenas à morte 

física de Emilie. O olhar perdido no vazio da casa, se pensarmos ainda na Melancolia I, 

contamina todos, indistintamente. Alguns, como os próprios animais e Hindié, por serem 

testemunhas da perda representada pela morte da matriarca da família; outros, em destaque  a 

narradora (ela mesma produtora do relato que traz à tona o relato de Hindié) e os demais 

personagens nos seus vários relatos, todos denunciando seu olhar enlutado pelas perdas 

vivenciadas no passado, olhar que não tem como evitar a contaminação pela melancolia, na 

tentativa fracassada de uma memória também enlutada, pois que destituída de referenciais do 

passado que possam efetivamente recuperá-lo.  

Em Antunes, no entanto, a narradora parece mais permeável a uma aproximação com a 

Melencolia I . Maria Clara, se comparada à figura alada, talvez possa ser percebida em seu 

olhar também marcado pela perplexidade, perdida também entre seus objetos, presa ao luto 

que povoa sua memória na reconstituição do passado. O pai e sua doença e/ou sua morte 

constituem o eixo em torno do qual gira seu olhar melancólico, em que o pressentimento da 

perda passa a provocar distintas formas de lidar com fatos do passado: aceitação/recusa do 
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que ocorreu ou não, oscilação entre o que pode ser conjecturado, o que é factual e o que não 

passa de imaginação.  

O sótão é, sem dúvida, o espaço que aglutina os objetos do cotidiano, espaço este 

propício à ruminação. Sendo nesse lugar reservado da casa que o pai arquiva seus segredos, 

de valor documental para o desvendamento do passado, é aí também que a narradora vai se 

situar, no presente de sua narrativa, para a investigação do passado do pai e da família. O 

sótão qualifica-se, então, como espaço que, por acolher os segredos do pai, passa a ser 

resguardado como lugar privilegiado de ruminação para Maria Clara. 

É no sótão, portanto, que estão dispostos os objetos do cotidiano, à espera da 

intervenção da narradora para seu confronto com o passado. Ambos - pai e filha - reservam a 

esse lugar da casa um sentido de exceção, imune aos sentidos mais triviais dos outros 

cômodos, marcados pelo livre trânsito e pela comunicabilidade. O sótão, lugar de preservação 

dos sentidos do passado nebuloso, é o reduto propício à produção da memória de Maria Clara 

e, como espaço de enfrentamento, é lugar também problemático em que o passado pode se dar 

a revelar, ou, inversamente, em que o mesmo pode vedar qualquer passagem, dificultando o 

acesso à sua elucidação. 

Se fosse tentada uma aproximação à gravura de Dürer, transposições e/ou adequações 

contextuais talvez fossem cabíveis. Em primeiro lugar, a necessidade de adequação da 

formulação benjaminiana ao contexto familiar do romance de Antunes: enquanto a 

Melencolia I, em sua perplexidade e inação, está cercada por “objetos sem qualquer 

serventia”, como vimos em Benjamin, a melancólica figura antuniana parece estabelecer com 

seus objetos do cotidiano uma outra relação, haja vista o grau de inserção dos mesmos no 

presente de Maria Clara, como reserva documental do passado. 

Sobre a gravura de Dürer, interessa-me o comentário de Susana Kampff Lages, em 

Walter Benjamin: Tradução & Melancolia (LAGES, 2002):  

 

 

Dürer “nada” mais fez do que realizar uma inusitada releitura da tradição pictórica   

da representação do humor melancólico, do conhecimento astrológico que tem, em 

Saturno, o planeta que rege os seres com disposição melancólica, e da geometria  e 

da matemática como divinas ciências da criação e da representação do mundo. Esta 

recomposição de motivos tradicionais, porém, dificilmente pode ser vinculada a uma   

tradição pictórica anterior.  O efeito surpreendente desse remanejamento de figuras    

da tradição pode ser atribuído a uma espécie de obscurecimento do liame existente 

entre o objeto representado e seu significado no contexto, uma espécie de borragem 

dos termos envolvidos no processo de alegorização do humor melancólico. 

Elementos pictóricos tradicionais estão presentes, porém, eles adquirem outra função 

no contexto da gravura.  E essa “outra” função é justamente sua radical 

descontextualização,  ou, mesmo, desfuncionalização.  (LAGES, 2002, p.50)   
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Se nos reportarmos à página inicial do romance de Antunes
40

 ,  vamos nos deparar 

com os motivos que integram a representação da melancolia,  tomada em referência aos 

objetos do cotidiano guardados no sótão: a gaveta da cômoda, a cadeira de balanço, o cavalo 

de pau, papéis e chaves -  sem dúvida, objetos de busca e resgate do passado por parte de 

Maria Clara.  

Ora, parece que o que estou considerando como objetos dispersos, em torno da 

melancólica figura da narradora, não pode deixar de ser relacionado a uma outra situação de 

melancolia, esta, representada pela figura do pai. Sendo assim, me parece até certo ponto 

possível aqui surpreender o remanejamento de figuras da tradição, conforme análise da autora 

sobre a Melencolia I.  Isto é, os objetos acima mencionados como integrantes da cena 

melancólica envolvendo Maria Clara, na verdade, foram trazidos ao contexto do presente da 

narradora como forma de refuncionalização desses motivos a um contexto retroativo, uma vez 

que pertencentes ao passado do pai e à história anterior da família, portanto, assinalados com 

as marcas da tradição. Ainda que não possa ver propriamente uma desfuncionalização desses 

motivos tratados como “elementos pictóricos tradicionais”, tenho de admitir ter aí ocorrido, e 

isso é bem provável, sua  recontextualização, uma vez que a representação dos objetos do 

presente de Maria Clara busca recuperar a serventia que tais objetos tinham no passado do 

pai. Se há, conforme citação de Susana Lages, um “processo de alegorização do humor 

melancólico na gravura de Dürer”, é provável que o mesmo processo se verifique no jogo de 

alteridade entre o passado e o presente, entre o pai e Maria Clara.    

A leitura dos romances na chave do luto e da melancolia, seguindo até aqui as pegadas 

de Benjamin, buscará, agora, um confronto com o pensamento freudiano, a despeito das 

formulações teóricas distintas que a questão suscita por parte de cada um dos autores.  

Se a figura alada na gravura de Dürer, em seu ensimesmamento e ruminação, constitui 

motivo de reflexão sobre a melancolia por parte de Benjamin, em Freud, ao contrário, não há 

qualquer vinculação da melancolia a Saturno, bem como a consideração da atividade de 

ruminação do melancólico, conforme vemos em Benjamin. Quanto à relação entre luto e 

melancolia, se, por parte de Benjamin, os termos não são tomados em relação de oposição, 

haja vista estar o sentido da morte subjacente a ambos, em consonância com a própria 

alegoria benjaminiana, por parte de Freud, ao contrário, há a preocupação de estabelecer as 

                                                 
40 O texto que dá início ao romance já foi por mim destacado na primeira seção deste trabalho, quando procurei 

integrar tais objetos do cotidiano não só à proto-história da família mas também ao presente de Maria Clara; 

além de aí apontar para um sentido crítico por parte da narradora, julguei também ser possível considerar o sótão 

como decorrente de um processo de ressignificação do passado no presente. Agora, nesta seção, interessam-me 

tais objetos na perspectiva de sua ressignificação melancólica, do passado do pai para o presente de Maria Clara. 
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marcas distintivas entre os dois modos de lidar com a perda, seja através do que para Freud é 

pensado como trabalho de luto, seja através do procedimento decorrente da experiência da 

melancolia propriamente dita. 

Em Luto e melancolia, texto em que Freud (2006) desenvolve reflexão sobre o tema, 

encontramos a seguinte explicação sobre o trabalho do luto: 

 

 

E no que consiste então o trabalho realizado pelo luto? Acho que não parecerá 

forçado apresentá-lo da seguinte forma: o teste de realidade mostrou que o objeto 

amado não mais existe, de modo que o respeito pela realidade passa a exigir a 

retirada de toda a   libido das relações [Verknüpfungen]  anteriormente mantidas com 

esse objeto. Contra  isso ergue-se então uma compreensível oposição. Afinal, como 

se pode observar, de  modo geral o ser humano – mesmo quando um substituto já se 

delineia no horizonte –  nunca abandona de bom grado uma posição libidinal antes 

ocupada. Eventualmente, essa oposição pode vir a ser tão forte que ocorra uma fuga 

da realidade (.....); porém, ao final, o normal é que o respeito pela realidade saia 

vitorioso.  (FREUD, 2006,  p.104) 

 

 

O luto, sem dúvida, marca a trajetória das narradoras, haja vista ambas estarem expostas 

ao enfrentamento da morte. Já em relação ao trabalho de luto, este talvez não seja realizado 

igualmente pelas duas narradoras, uma vez que as mesmas parecem ser diferentemente afetadas 

pela morte; suponho que se veja mesmo comprometido o cumprimento do referido trabalho em 

termos freudianos, sendo possível constatar nos romances, entretanto, graus diferenciados do 

processo.    

Por parte da narradora de Hatoum, é bem provável que se possa verificar, se não a 

total consumação desse trabalho, pelo menos sucessivas tentativas de restabelecimento dos 

sentidos da realidade, resgate esse fundamental para o trabalho do luto, como aponta Freud. 

Afetada por várias mortes na família, a narradora é levada a um processo permanente de 

substituições, uma vez desfeitas as relações libidinais ligadas a um único objeto amado. 

 Ora, no Relato, entretanto, o trabalho de luto a ser efetivamente realizado está 

associado à figura de Emilie e de sua morte, já que a matriarca, como verdadeira 

representação do objeto amado, parece absorver para si o papel simbólico de morte única a 

ser enfrentada. Tal morte, portanto, por afetar irremediavelmente os membros da família e por 

impregnar a tudo e a todos, faz que a matriarca venha fixar-se como objeto libidinal, 

atravessando emblematicamente a narrativa e impedindo a narradora e a família de realizarem 

o trabalho de luto decorrente de sua morte.  

No entanto, ainda que a matriarca da família absorva para si tal condição definitiva de 

objeto amado, uma vez que catalisa os sentidos de perda expressos pelas outras mortes 



146 

 

(havidas ou simbólicas), não me parece que a magnitude da vivência da morte de Emilie 

possa interferir de maneira totalmente impeditiva na realização dos pequenos trabalhos de 

luto. A casa libanesa é abrigo de perdas e de dores que devem ser enfrentadas. São vazios que, 

se não plenamente preenchidos e/ou substituídos, servem, entretanto, como desafio a que o 

trabalho de luto possa efetivamente empreender a conformação da realidade. Esta, aqui, não 

propriamente como transposição a um novo objeto, nem tampouco com sentido de 

apaziguamento com a realidade, mas, retificando a assertiva freudiana, como forma cabal de 

absorção da casa e de seus mortos. 

 Assim, o trabalho de luto empreendido pela narradora, conforme dito, sem poder ser 

propriamente consolidado, uma vez que desdobrável através do processo cumulativo das 

mortes que contam a história da família, parece mesmo irremediavelmente ligado à 

contingência da perda representada pela morte de Emilie, morte esta a deixar o trabalho de 

luto em suspenso, sem ter como ser transposto freudianamente, não ocupasse a matriarca o 

lugar da perda por excelência, marca da dissolução da casa libanesa e da memória do passado.                        

Já a narradora de Antunes parece dispor de outros mecanismos para lidar com o luto, 

condizentes com sua situação singular no enfrentamento da morte, uma vez que Maria Clara 

tem, na morte do pai, a vivência de um luto que se transmuta em formas distintas de absorção 

da dor, seja como morte enfrentada, constatada e/ou fabricada pela narradora. Deste modo, 

ainda que haja mortes referidas ao longo do romance –  os membros da família e do cenário 

político e social - , a situação que aglutina a questão premente da morte para a narradora – a 

iminência constante da perda do pai -, fronteiriça entre a doença e a morte propriamente dita, 

ultrapassa de fato o sentido de comprovação exigido à morte, acabando por redimensionar a 

própria experiência freudiana do trabalho de luto. Parece-me que, por parte da narradora de 

Antunes, o luto concentrado na figura do pai, ainda que sem as condições necessárias à sua 

consolidação – como demarcar com precisão o verdadeiro ou o provável lugar narrativo de 

sua ocorrência?  -  passa a receber de Maria Clara um tratamento que opera uma outra forma 

de proceder ao “respeito pela realidade” aludido por Freud.  

E, se a morte do pai oscila entre a sua consecução ou não, a sua comprovação ou não, 

também o trabalho de luto vê-se na contingência de realizar-se a partir de substituições do 

mesmo objeto libidinal, ou seja, o pressentimento da falta do pai, a alusão à sua presença 

física, a criação do mesmo através da imaginação – substituições operadas por Maria Clara e 

que passam a ter vigência como seu peculiar trabalho de luto, em que a realidade se reordena 

não pelo investimento afetivo atribuído a outro objeto, mas pela manutenção do pai como o 
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mesmo e único objeto, desdobrado em suas possibilidades diante da morte e da sua reversão à 

vida.  

Em relação à melancolia, destaco o seguinte comentário do autor: 

 

 

A melancolia, porém, como já vimos, contém um elemento a mais do que o luto 

normal. Nela, a relação com o objeto não é simples, há o elemento complicador que 

é o conflito da ambivalência. Essa ambivalência ou é constitucional – presente em 

qualquer relação amorosa que esse Eu venha a ter – ou deriva-se justamente de 

experiências que implicam uma ameaça de perda do objeto. Por isso as causas da 

melancolia podem ultrapassar em muito as   do luto, que,  via de regra,  só é 

desencadeado pela perda real,  pela morte do objeto.  (FREUD, 2006, p.114-115) 

 

 

Ora, a leitura da melancolia nos romances, mais especificamente, em relação ao 

conflito de ambivalência, conforme apontado por Freud, me leva também à constatação de 

diferenças e/ou variações de grau na trajetória das narradoras.  

Se, no Relato,  a morte de Emilie, em termos freudianos, é o da “perda real”, haja vista 

ser resultante da “morte do objeto”, parece também se revestir de uma forma até certo ponto 

dúbia, conflituosa mesmo para a narradora. Não se pode deixar de admitir que a representação 

do Oriente em Manaus se deve largamente ao raio de ação de Emilie, com sua força, seus 

rituais, seu poder de sustentação da casa e, a ser considerada a trajetória da memória da 

narradora, seu elo mais sólido em relação ao passado. No entanto, os elos sólidos - e o Relato 

não tem como evitar - também podem ser desfeitos, tonalizados por névoas que dissipam ou 

tentam obstaculizar a memória do passado. Emilie, mãe adotiva da narradora e marca do 

tempo forte do passado da família, talvez venha, através da morte, sinalizar a ausência 

definitiva a ser trabalhada pelo luto, da mesma forma que reafirmar um sentido de ameaça 

simbolizado por sua própria figura: emblema de um passado que se perdeu, emblema também 

de uma memória que não se recupera e que carrega de silêncio a vida que ficou para trás, 

enterrada na casa, tal como Emilie e seu Oriente.  

Já em relação à narradora de Antunes, a questão se torna problemática desde a 

consideração do luto, se este for pensado como perda efetiva e/ou como morte do objeto, 

segundo Freud. Na narrativa antuniana, não há propriamente a explicitação da morte como 

condição da experiência da perda por parte da narradora: como, então, realizar Maria Clara o 

trabalho de luto, se as condições de que dispõe para o cumprimento desta tarefa são 

incessantemente renovadas, haja vista a oscilação entre morte, vida, verdade, invenção - 

signos provisórios e alternados ao longo do romance? Por outro lado, se, na melancolia, para 
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Freud, a morte do objeto pode não ser condição premente, necessária apenas no luto, talvez já 

possa ser vislumbrada uma inclinação maior da narradora de Antunes ao procedimento 

melancólico: a ambivalência é reiterada ao longo da narrativa, ao pai sendo feitas referências 

tanto valorativas quanto depreciativas, sobre sua morte sendo apresentadas explicações 

também dúbias, ora sugerindo plausibilidade, ora vislumbrando impossibilidade, ora 

manifestando total aquiescência à imaginação. Essa narrativa ambivalente, portanto, 

produzindo enunciados que se desdizem e se contaminam de suas próprias insuficiências, é o 

lugar de ocorrência do pesar de Maria Clara na noite escura antuniana. Se a perda se efetiva 

ou não, se a morte negaceia ou apresenta sua face, tanto melhor para uma narrativa que vai 

seguindo, sorrateira, a preencher de dúvidas e incertezas a trajetória da narradora, em que a 

figura do pai se erige em um misto de aceitação e rejeição, amor e ressentimento, movimento 

particular da melancolia freudiana no romance de Antunes. 

Em Édipo e o anjo, Sérgio Paulo Rouanet (1990) procura estabelecer aproximações 

entre Benjamin e Freud, considerando o legado freudiano ao pensamento de Benjamin. 

Assim explica o autor: 

 

 

Os motivos freudianos, nesse sentido, constituem um ponto de partida especialmente 

valioso, considerando a posição dominante ocupada pelo freudismo no espaço  

intelectual dos anos 20e 30, e os horizontes abertos pela psicanálise para a 

compreensão de vários temas da problemática de Benjamin: arte, linguagem, crítica 

da cultura e psicologia de massas, entre outros.  (......)             

A partir de quatro temas freudianos encontrados na obra e na correspondência de 

Benjamin, realizaremos quatro itinerários. Em cada um deles, haverá  um duplo 

movimento, de Freud a Benjamin, com todas as ramificações necessárias, e em 

seguida de volta a Freud, para um confronto mais sistemático entre as duas 

reflexões.  (ROUANET, 1990, p.9-10) 

 

 

Ainda que a relação Freud/Benjamin, conforme proposta pelo autor, não seja cogitada 

para o encaminhamento da análise nesta seção, uma vez que o confronto entre as posições 

teóricas benjaminianas e freudianas sobre o luto e a melancolia não segue o viés interpretativo 

de Rouanet
41

 , limitando-me a refletir sobre as possibilidades de afecção das narradoras dos 

romances, tanto do ponto de vista de Benjamin quanto do de Freud, interessam-me alguns 

                                                 
41

 Também Seligmann-Silva faz menção ao legado freudiano em Benjamin: “Essa proximidade de conceitos 

benjaminianos com outros da psicanálise não é gratuita. Benjamin era um grande leitor de Freud, e sabemos da 

importância do conceito freudiano do trauma para a sua teoria do choque  e do fim da experiência como 

Erfahrung, ou seja, como capacidade de articulação do presente com a tradição” (SELIGMANN-SILVA, M., 

2009, p.66-67) 
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pontos por ele abordados, mais especificamente, sobre a questão da melancolia para cada 

teórico: 

 

Mas o procedimento do alegórico é monológico. É sob o olhar saturnino do 

melancólico, num processo solitário de Gruebeln, de ruminação, que o objeto acaba 

revelando seu segredo. Ora, o melancólico, para Freud, não acede a nenhum saber.  

Ignora tudo sobre o mundo exterior,  porque desinvestiu esse mundo, e quase tudo 

sobre o mundo interior, porque o essencial do  trabalho da melancolia – se passa no 

inconsciente. Em contraste, o saber analítico é dialógico. 

As significações que o analista atribui são sempre provisórias, e só podem ser 

consideradas válidas quando aceitas pelo paciente, no processo de Durcharbeiten. É 

por isso que o saber do analista não é o do Gruebler; enquanto este alegoriza o 

mundo, verrumando-o até que ele fale, o analista sujeita as significações propostas a 

um processo de controle interssubjetivo, que  podem ser aceitas ou recusadas.  

(ROUANET, 1990, p.165-166) 

 

Ora, talvez a distinção entre o procedimento monológico atribuído ao alegórico e o 

saber dialógico relacionado ao analista possa elucidar as considerações sobre o luto e a 

melancolia nos romances. Algumas questões, aqui, devem ser formuladas. Primeiramente: 

como avaliar a condição das narradoras dos romances, considerados os procedimentos 

peculiares a cada uma, dentro da situação de luto e/ou de melancolia em que estão inseridas? 

Em segundo lugar: seria tal situação determinada pela tendência meramente introspectiva e 

monológica de ruminação do mundo ou poderia ser a mesma pensada em sua tentativa de 

ultrapassagem para o dialogismo vislumbrado como intersubjetividade? 

Já procurei mostrar, na primeira parte desta seção, estarem as narradoras imersas na 

situação de luto, bem como também antecipei estarem as mesmas afetadas pela melancolia em 

vias distintas e/ou em graus diferenciados. E, na própria aproximação que tentei entre as duas 

narradoras e a figura dureana representada pela Melencolia, apontei essa diferença de grau, ou 

seja, a menor permeabilidade da narradora de Hatoum e a maior sujeição da narradora de 

Antunes ao olhar saturnino, próprio da ruminação do melancólico. 

A suposição de uma diferença de grau entre elas, portanto, parece já indicar uma certa 

tendência, por parte de cada uma, seja para uma opção por uma atitude acentuadamente 

introspectiva, de alheamento do mundo, seja para uma reação que denota uma tentativa, ainda 

que sujeita a percalços ou mesmo vã, de incorporação do mundo desfeito a sua volta. 

Em Hatoum, a narradora ensimesmada tenta um movimento para fora de si mesma, 

que a faça expandir-se em direção ao conhecimento e/ou reconhecimento do passado, através 

do diálogo textual que entretém com os membros da família. Deste modo, sua introspecção é 

sempre mediada pelos vários depoimentos e pelas cartas que circulam ao longo do romance. 

Sua reflexão do passado se contamina, portanto, da reflexão de todos que com ela conviveram 
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e que com ela, também melancolicamente, experimentaram a dissolução da família e a 

vivência do luto que culminou com a morte de Emilie: 

 

 

Formaram um círculo ao redor de tio Hakim, e uns sentavam nas maletas para chorar  

e outros procuravam na sala desarrumada e aclarada por uma única lâmpada os 

resquícios de uma vida  inteira,  adiando a difícil decisão de entrar na sala que ainda 

recendia a  flores e a cera derretida. Por fim, tio Hakim começou a falar, ele também 

já contaminado pela dor súbita,  e lá fora eu escutava sua voz a intervalos,  uma voz 

que indagava e respondia ao mesmo tempo, sem outra preocupação a não ser manter 

a voz no ar para que os amigos e o irmão de Emilie não lamentassem a cada segundo 

o desastre ocorrido no início da manhã. Tio Emílio aproveitou uma pausa para 

anunciar a minha presença, e me chamou com tanta veemência que parecia 

denunciar o meu jeito esquivo, de observadora passiva. (....) tio Hakim resolveu 

abrir as malas para dissimular o mal-estar, porque tudo naquele espaço e nas pessoas 

que o ocupavam ainda estava coberto pela sombra espessa de Emilie.   
(HATOUM, 1989, p.29-30) 

 

 

A julgar pelo exemplo, o luto é partilhado por quantos chegaram para compor o 

círculo ao redor de Hakim, catalisador momentâneo das vivências do passado. A fala do tio, 

tentando reverter o quadro da melancolia que parece caracterizar a cena familiar, acaba por 

reverter também a condição melancólica da narradora que, de observadora passiva, isolada em 

sua condição de apatia, torna-se parte integrante de um espaço atingido pelo desenho de um 

círculo que faz que a sombra espessa de Emilie seja absorvida não apenas por um ou outro 

membro da família isoladamente, mas como se todos estivessem imantados a um campo 

propício às vivências intersubjetivas do luto e da melancolia. O modo de lidar com a dor, 

conforme demarcado nessa passagem do romance, parece indicar à narradora que seu olhar 

melancólico, direcionado tanto a Emilie quanto ao passado, pode se expandir no raio de ação 

do círculo referido no exemplo, representação geométrica de um luto a ser efetivamente 

partilhado e de uma melancolia a ser compartilhada pelo grupo familiar.  

Em Antunes, a introspecção da narradora, impregnada do olhar de Saturno, não tem 

como se expandir em direção a outros interlocutores. Estes, na maioria das vezes, ao invés de 

se constituírem como materialização efetiva das relações familiares, são presenças fictícias, 

imaginárias, meras referências forjadas pela narradora para a construção de sua memória do 

passado. Os membros da família e do contexto social e político, certamente, integram sua 

narrativa da memória, já o dissemos. A interferência dos mesmos na elucidação do passado, 

no entanto, é sempre oblíqua, diretamente proporcional ao engendramento ficcional da 

memória por parte de Maria Clara. 

Tomemos um exemplo do texto: 
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mas os peixes não, nem as criadas nem a moradia nem sequer o meu diário com um  

cadeadozinho e a minha vida inteira lá dentro, se eu pudesse conversar com alguém 

e podendo conversar com alguém se eu conseguisse falar, o meu avô vestido como   

o chofer e o jardineiro, um único par de calças dantes cinzentas e quase brancas  

agora, atravessando as estações numa teimosia coçada, a gravata mais corda de  

enforcado que gravata parecia pendurá-lo, torcido como um defunto, de um barrote     

invisível se eu pudesse conversar com alguém e podendo conversar com alguém se 

conseguisse falar (....) 

posso conversar consigo mas ao conversar consigo é com as nuvens que converso 

(...)  

alguém que me oiça sem relógio nem dinheiro nem nuvens (....) 

se pudesse conversar  com alguém e podendo conversar  com alguém se conseguisse 

falar, se a Adelaide se pudesse conversar com alguém e podendo conversar com 

alguém  se conseguisse falar  (ANTUNES, 2000, p.386-390) 

 

 

Maria Clara, saturnina, escavando o passado e reescrevendo-o em seu diário, 

estabelecendo com os membros da família uma conversa na maioria das vezes muda e/ou 

destituída de referenciais que possam recuperar a vida da família, tem como única alternativa 

a ruminação sem fim. Sua vivência na família, pautada por relações tênues e voláteis, é 

traduzida pela escrita do diário, fator de seu ensimesmamento e de sua pouca exposição a 

experiências intersubjetivas. Sua ruminação é solitária e muda, dentro dos limites da escrita e 

da produção de uma narrativa que, pulverizando os dados da realidade, através de sua 

contaminação pela ficção, cumpre um percurso melancólico de outra ordem, porque atrelado à 

imaginação e/ou à invenção de Maria Clara. 

A relação entre a melancolia e o luto, se me ativer às proposições freudianas, é 

determinada “tanto pelas semelhanças do quadro geral dessas duas condições, como pelo fato 

de as circunstâncias da  vida que as desencadeiam coincidirem – ao menos até onde é possível 

observá-las” (FREUD, 2006, p.103), o que me possibilita referendar o que já havia afirmado a 

respeito da vivência do luto e da melancolia, comum a ambas as narradoras. 

Neste ponto da reflexão, estou, portanto, dentro do quadro inicial freudiano da 

correlação entre os termos, de interesse para a análise dos romances. No entanto, o próprio 

Freud menciona distinções cabais entre luto e melancolia, ao considerar que “o melancólico 

nos mostra uma característica ausente no luto: a extraordinária depreciação do sentimento-de-

Si, um enorme empobrecimento do Eu. No luto, o mundo tornou-se pobre e vazio; na 

melancolia, foi o próprio Eu que se empobreceu.” (FREUD, 2006, p.105) 

Ora, nos dois romances, o empobrecimento do mundo é flagrante, haja vista estarem 

ambas as narradoras diante da situação-limite da morte e da vivência do luto, conforme já 

mostrado. O mundo, representado pela família e pela casa da infância, tanto em Antunes 

quanto em Hatoum, por manifestar sua própria desintegração e escombros, exibe as marcas 
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das perdas e do vazio. O Relato, marcado pelas mortes havidas na família libanesa e pela 

morte maior da matriarca; a noite escura antuniana, simbolizada pela morte do pai e por seus 

desdobramentos ficcionais na narrativa da memória de Maria Clara. 

Em relação às narradoras, entretanto, a esse empobrecimento do mundo vem associar-

se outro, não propriamente representado pelas perdas na esfera familiar, mas por aquelas que 

as afetam em sua dimensão interior, nas marcas de um Eu também dissolvido e impedido de 

se recompor, na tentativa de reconstituição do passado. 

Por parte da narradora de Hatoum, teríamos, primeiramente, sua vivência na casa 

assinalando sua condição peculiar, propícia à meditação, como filha adotiva em uma família 

libanesa e, em segundo lugar, sua experiência dolorosa, próxima do exílio, na clínica de 

repouso; tais indicadores de negatividade, no entanto, não são por ela revertidos como sinal 

negativo do Eu, subjetividade despossuída e/ou destituída de ações ou expansões no reduto 

familiar. Pelo contrário. Seu olhar, ainda que melancólico, afetado pelo luto de tantas mortes, 

não se compraz a um ensimesmamento ou a uma capitulação dos sentidos da realidade. Sua 

experiência como melancólica não a impede de buscar o extravasamento de si mesma nos 

relatos que tecem sua narrativa da memória e que com ela interagem na busca do passado. A 

narrativa da memória, a despeito do empobrecimento do mundo, ressalta a busca incessante 

do Eu da narradora, no sentido de recuperar a casa da infância que sabe perdida para sempre. 

Já a narradora de Antunes, sem passar propriamente por essas vivências restritivas da 

narradora de Hatoum, se depara, no entanto, com outros impedimentos em sua busca do 

passado. Se a família se deteriorou, se as relações entre os familiares não encontram 

sustentação no espaço da casa, tal marca do vazio passa a ser por ela absorvida, o que 

concorre para o seu próprio esvaziamento e para a cisão do Eu. No lugar do exílio, o 

autoexílio de sua falta de pertença; no lugar da clínica de repouso, a sessão com o psicanalista 

na busca de si mesma e de um diário a escrever. O exílio a que se impõe a faz referendar a 

melancolia, em seu olhar grave de Saturno, em seu desapossamento do Eu e em seu 

impedimento da intersubjetividade. Maria Clara vivencia o luto, mas sua forma de 

enfrentamento da morte dá-se pela absorção dos sentidos que a perda faz propagar no 

enfraquecimento do Eu e da memória. 

A maior vulnerabilidade de Maria Clara à depreciação do sentimento-de-Si, se 

comparada à narradora de Hatoum, talvez possa também ser relacionada, neste momento da 

análise, à afirmativa freudiana sobre a questão da libido na perda do objeto para o 

melancólico: “A libido então liberada, em vez de ser transferida a outro objeto, foi recolhida 

para dentro do Eu. Lá essa libido não foi utilizada para uma função qualquer, e sim para 
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produzir uma identificação do Eu com o objeto que tinha sido abandonado.” (FREUD, 2006, 

p.108) 

Quando se pensa na atitude depreciativa da narradora em momentos recorrentes da 

narrativa, em que manifesta sua identificação com o pai, objeto de investimento afetivo e que 

oscila entre o temor, a suposição e/ou a constatação da perda, verifica-se sua distinção da 

narradora de Hatoum. Enquanto, para esta, cada morte vai sendo experimentada, 

narrativamente, como uma perda a ser substituída por outro objeto de afeto, até que nova 

perda se efetive e que um novo trabalho de luto se processe, sem levar a narradora à 

desvalorização de si e/ou à culpa pela perda do objeto, para a narradora de Antunes, ao 

contrário, a perda do pai, iminência pressentida ao longo da narrativa, faz que Maria Clara se 

feche em si mesma, na autocomiseração por uma morte que não tem pressa em concretizar-se, 

retardando seus efeitos e levando-a à introjeção das marcas de um pai a ser decifrado, marcas 

essas que indicam tratar-se de uma total indefinição de sua identidade, por ela também 

absorvidas, melancolicamente. 

Em relação à Maria Clara, a depreciação do sentimento-de-Si talvez possa ser 

depreendida também de sua postura eminentemente crítica em relação ao pai e à família, o 

que é revertido para si mesma, tal a identificação que estabelece com o pai. Este, oscilando 

entre uma posição que lhe confirma a morte e outra que pode restituí-lo à vida, ainda que 

temporariamente, como produto da imaginação de Maria Clara, está certamente marcado 

como signo da perda e vivência do luto; sendo assim, a identificação com o pai, expressa 

através da busca de sua identidade na identidade do pai, passa a ser o percurso de sua reflexão 

melancólica ao longo da narrativa. 

Por outro lado, não se pode deixar de considerar, em Maria Clara, uma maneira 

peculiar na realização da melancolia, inexistente na narradora de Hatoum. Esta, conforme já 

apontado, estabelece com a situação de luto uma atitude que não a leva à depreciação de si 

mesma. Há a morte, ou melhor, as várias mortes que desestabilizam a integridade da família, 

mas a narradora parece ter mais condições de completar os pequenos trabalhos de luto, 

conforme já mencionei, embora esses trabalhos decorrentes das perdas que constituem seu 

universo familiar não sejam freudianamente resolvidos de modo a permitir à narradora 

ultrapassar e/ou superar sua fixação ao próprio objeto do luto representado por Emilie. Já 

Maria Clara, se também não tem como cumprir o trabalho de luto, uma vez que se dá sua total 

identificação ao objeto da perda, parece, entretanto, dispor de mecanismos que não são 

incorporados pela narradora de Hatoum. 
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Refiro-me à intervenção da imaginação na narrativa da melancólica narradora de 

Antunes, tomada mesmo como eixo condutor de seu diário, o que dá à sua narrativa da 

memória uma feição distinta do relato tecido pela narradora de Hatoum. 

A invenção/imaginação de Maria Clara, ao longo do romance, talvez possa ser 

relacionada, preliminarmente, à própria feição criativa também apontada na consideração das 

representações saturninas da melancolia, conforme atesta o pensamento sobre a questão, 

desde suas formulações medievais. Como menciona Klibansky (KLIBANSKY et alii, 1989) a 

respeito da representação da Melencolia I, dentre as expressões lidas por Dürer nos textos 

tradicionais
42

 , vistas até então como meros sintomas de doença atribuídos ao melancólico, 

deve ser ressaltado (e a mão cerrada da figura alada é um desses elementos) que a composição 

düreana faz apontar também para a condição favorável ao artista, ele mesmo um melancólico, 

de poder expressar uma emoção ou comunicar um estado de espírito.
43

  O melancólico, 

portanto, não revela apenas o seu lado sombrio ou paralisante, mas pode prenunciar uma 

condição criativa, própria ao artista, uma vez que seu estado de introspecção pode levá-lo, 

também, a um grau de exteriorização que possibilita o ato criador.
44

 

Em relação à narradora de Antunes, certamente, não se pode desconsiderar sua atitude 

melancólica como possibilitadora de procedimentos nessa via da criação; deste modo, a 

análise, atendo-se, agora, à questão da melancolia em sua sustentação pelas marcas de 

Saturno, buscará, também, formulações que possam vinculá-la a procedimentos mais afeitos à 

própria produção da linguagem por parte da narradora, obtida como decorrente de seu 

empenho de criação/invenção da narrativa da memória. 

                                                 
42

 cf. Klibansky et alii sobre as expressões acerca da melancolia: “Facies nigra propter melancholiam”, visage 

noir pour cause de mélancolie”; “nigri”; “couleur de boue” (.....) ; toutes expressions que Dürer peut avoir lues 

dans les textes tradicionnels, comme avaient pu faire nombre d’autres avant lui. (KLIBANSKY et alii, 1989, 

p.454) 

 
43

 Transcrevo o trecho de Klibansky, citado por mim acima, em que o autor faz menção à mão cerrada da figura 

düreana: “Toutefois, comme dans le cas du poing serré, il a été le premier à comprendre que cette caractéristique 

de tempérament qu’on dépeignait là, ou même ce symptôme pathologique, um artiste pouvait en tirer 

avantageusement parti pour exprimer une émotion ou pour communiquer um état d’esprit”. (KLIBANSKY et 

alii,1989, p.454) 
 
44

 cf. comentário de Benjamin sobre a relação melancolia/genialidade/loucura, da Antiguidade à época medieval: 

“Numa passagem canônica de Aristóteles, o conceito de melancolia supõe um vínculo entre a genialidade e a 

loucura. A doutrina da sintomatologia melancólica, exposta no capítulo XXX de Problemata, conservou sua 

influência durante mais de dois mil anos. Hércules Aegyptiacus é o protótipo de gênio impelido aos mais altos 

feitos, antes de mergulhar na loucura. (....) Além disso, a genialidade melancólica costuma manifestar-se 

principalmente no dom divinatório. A concepção segundo a qual a melancolia estimula a capacidade profética 

vem da Antiguidade, através do tratado aristotélico De Divinatione Somnium. Essa sobrevivência de antigos 

teoremas aflora na tradição medieval dos sonhos proféticos, poder concedido precisamente aos melancólicos” 

(BENJAMIN, 1984, p.170) 
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Assim, serão tomadas mais uma vez como base para a reflexão as considerações de 

Susana Lages, no já referido Walter Benjamin: Tradução e melancolia  (LAGES, 2002): 

 

 

Mas é igualmente preciso lembrar aqui que, no olhar do melancólico benjaminiano, 

jaz alguma sabedoria,  sua  ruminação não se perdendo no  sem-sentido  de um 

passado  completamente esvaziado,  empobrecido, com o qual  o sujeito  não é mais 

capaz de se conectar  de maneira vitalmente  significativa, como no caso  da 

patologia melancólica  descrita  por Freud e pela tradição. Nesse sentido, o próprio 

conceito de traduzibilidade, da forma problematizada com que é posto por 

Benjamin, constitui um conceito atravessado (mas não dominado) pelo influxo 

melancólico: ele pressupõe, por um lado, a aceitação de uma distância, de uma 

separação de um fundo textual reconhecido como anterior, por definição, 

inapreensível em sua anterioridade; por outro, implica a destruição voluntária desse 

texto anterior e sua reconstituição, em outro tempo, outra língua, outra cultura, 

enfim em uma situação de alteridade ou outridade radical. (LAGES, 2002, p. 204)   
 

 

Ora, parece-me que esse olhar do melancólico benjaminiano, conforme referido pela 

autora, me dá a possibilidade de nele reconhecermos o olhar da narradora de Antunes diante 

do passado. Saturnina
45

  e, portanto, sujeita ao acabrunhamento que tal condição lhe reserva, 

Maria Clara, em sua introspecção própria à melancolia, parece não se fixar aos limites mais 

convencionais dos humores nem permanecer modelada no quadro das patologias. Sua 

melancolia, se associada à capacidade da traduzibilidade, em termos benjaminianos, faz que 

se passe a reconhecer sua narrativa da memória como produtiva, uma vez que determinada 

pela sua própria capacidade de operar traduções no passado que tem a rememorar, 

reconfigurando-o ao presente da narrativa. O sentido de impotência diante do passado, 

experiência de seu olhar melancólico, se refaz, passando a potencializar-se como criação de 

um outro texto referente a esse passado, ou melhor, de outros e novos textos, 

benjaminianamente reconstruídos ao longo do romance. 

Como explica a própria autora na Introdução: “diversidade, multiplicação, desdobramento 

são aspectos que estão na base tanto da questão da tradução, sob a forma da pluralidade linguística, 

como do psiquismo melancólico em suas diferentes manifestações” (LAGES, 2002, p.21), o que 

                                                 
45

 Aqui me interessa o comentário de Benjamin  sobre a correspondência entre a melancolia e Saturno: “Como a 

melancolia, também Saturno, esse demônio das antíteses, investe a alma, por um lado, com preguiça e apatia, por 

outro com a força da inteligência e da contemplação; como a melancolia, ele ameaça sempre os que lhe estão 

sujeitos, por mais ilustres que sejam, com os perigos da depressão ou do êxtase delirante... Para citar Ficino, 

Saturno raramente influencia temperamentos e destinos vulgares, mas pessoas diferentes das outras, divinas ou 

bestiais, felizes ou acabrunhadas pela mais profunda miséria.” (BENJAMIN, 1984, p.172).  No caso da narradora 

de Antunes, a afecção pelo dualismo de Saturno pode indicar, de um lado, sua imersão na atitude contemplativa; 

de outro, sua predisposição à criação/recriação do passado e da memória, conforme venho querendo ressaltar. 
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pode ser certamente reconhecido na trajetória narrativa de Maria Clara em relação ao passado, 

narrativa que se desdobra na  recriação do mesmo como forma de construção da memória.  

Isto porque, traduzir o passado no presente, sendo constatação de um impedimento, 

pode passar a ser, apesar de, a possibilidade de uma forma de tradução, procedimento esse 

que não se vale da recuperação desse passado tal qual ele se deu efetivamente, mas como 

criação reconstruída do mesmo no agora do texto e da narrativa. A narrativa da memória, 

deste modo, tentada pelo diário da narradora de Antunes, quer ser invenção, mas invenção que 

se dá – benjaminianamente - como impulsionada por sua atitude impregnada pela melancolia 

e pelo olhar saturnino.  Maria Clara parece cumprir o percurso do paradoxo, presente no 

pensamento de Benjamin para referir-se à relação entre tradução e melancolia, já que: “Só um 

raciocínio capaz de abrigar o paradoxo pode ver na tradução uma ambiguidade melancólica e 

produtiva, em vez de prantear reiteradamente sua impossibilidade” (LAGES, 2002, p.221). 

À narradora de Antunes, que parece chamar a si a tarefa do tradutor, talvez se possa 

relacionar a escrita/reescrita do diário, no seu movimento entre passado e presente, dentro da 

reflexão benjaminiana sobre a tradução: 

 

 

Uma tradução já não é mais o texto original, passado, e não chega ainda a ser um 

novo texto, completamente autônomo, pois ainda se vincula, de alguma forma, ao 

texto a partir do qual foi criada. Como o tempo, uma tradução é caracterizada por 

uma certa instabilidade, uma vez que se define como mediadora, não apenas entre 

duas culturas espacialmente distantes, mas também entre dois momentos históricos 

diversos. A tradução ocupa um espaço de passagem, no qual não se fixam momentos 

cristalizados, identidades absolutas, mas se aponta continuamente para a condição 

diferencial que a constitui. Simultaneamente excessivo e carente, poderoso e 

impotente, sempre o mesmo texto e sempre um outro, o texto de uma tradução ao 

mesmo tempo destrói aquilo  que o define como original – sua língua – e o faz 

reviver por intermédio de uma outra língua, estranha, estrangeira. Nessa  tensão 

entre destruição e reconstrução opera o tradutor. (LAGES, 2002, p.215) 

 

 

 

Penso que o diário de Maria Clara possa ser esse espaço de passagem a que se refere a 

citação. Mediadora entre passado e presente, a tradução, partindo da tentativa de recuperação do 

passado pela memória, estabelece com esse passado uma relação entre “destruição e 

reconstrução”, ou seja, se a tarefa da memória é um desafio para a narradora, cabe à mesma 

converter o texto original representado pelo passado da família em um texto segundo, que absorva 
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os sentidos do texto primeiro, transportando-os como vivência construída por novos 

significantes
46

, no processo de escrita/reescrita do passado no presente da narrativa.  

Diferentemente da narradora de Hatoum, para quem a busca do passado pela memória 

é dada pelo entrelaçamento de cartas e depoimentos de todos que com ela conviveram na casa 

libanesa, na tentativa de reconstituir os fatos nebulosos da família, a narradora de Antunes, 

por sua maior predisposição à melancolia
47

 , parece cumprir o percurso alegórico na invenção 

do passado.     

Em relação à narradora de Antunes, portanto, tentei um percurso em direção inversa ao 

“duplo movimento” – de Freud a Benjamin e em seguida de volta a Freud -  conforme 

passagem de Rouanet  em Édipo e o anjo,  por mim referida anteriormente.  

           Deste modo, no desenvolvimento da análise do romance de Antunes, parece-me que o 

“duplo movimento” por mim seguido -  de Benjamin a Freud e  de volta a Benjamin –, pôde 

talvez acompanhar com mais nitidez os desdobramentos por que passa a narrativa de Maria 

Clara ao longo do romance. Se, como procurei mostrar, a saturnina narradora, 

benjaminianamente melancólica, ruminando o passado e escavando seus sentidos, também 

procede tal qual a melancólica freudiana, a considerar a depreciação de sentimento de Si e o 

empobrecimento do eu, retoma, entretanto, sua condição benjaminiana, uma vez que 

possibilitada pela criação/invenção que a aproxima à atividade do tradutor. A trajetória da 

narradora de Antunes, talvez cumprindo percursos diversificados, em que a melancolia parece 

deixar-se conduzir tanto por princípios declaradamente benjaminianos quanto por outros mais 

propriamente freudianos, parece inserir-se de vez no campo demarcado por Benjamin como 

atividade de tradução, considerada sua opção por traduzir criativamente seu passado em sua 

narrativa da memória. 

                                                 
46

  Sobre a  questão do significante, ver Seligmann-Silva: “Essa valorização  do significante, que, como vimos, 

foi uma decorrência  da crítica da concepção da linguagem como mera representação e comunicação de um 

significado, não pode ser vista desconectada da teoria benjaminiana da alegoria. (.....) A teoria da alegoria  é uma 

das vias da crítica da representação.” (SELIGMANN-SILVA, 2007, p.33). No caso do diário de Maria Clara, a 

tarefa da tradução recusa e/ou inviabiliza qualquer possibilidade de representação do passado, haja vista ser esse 

passado destruído/reconstruído alegoricamente como linguagem, em uma sucessão de sentidos e enunciados 

sempre outros, forjados pela invenção da narradora, em seu papel de tradutora. 

 
47

  cf. Susan Sontag a respeito de Benjamin: “O único prazer que o melancólico se permite, um prazer intenso, é 

a alegoria”, escreveu em A Origem do Drama Barroco Alemão. De fato, ele afirmava, a alegoria é a maneira de 

interpretar o mundo, típica dos melancólicos, e citava Baudelaire: “Tudo para mim se torna alegoria”. A 

alegoria, o processo que extrai significação do petrificado e do insignificante, é o método característico do drama 

barroco alemão e de Baudelaire, que constituíram os temas principais de Benjamin; e, transformado num 

argumento filosófico e na análise micrológica das coisas, é o método utilizado pelo próprio Benjamin. 

(SONTAG, 1986, p.96-97). Talvez se pudesse estender o comentário de Sontag  à própria Maria Clara; esta, sem 

dúvida, como saturnina que é, também faz da escrita alegórica seu método de construção de sua narrativa da 

memória, em um processo constante de afirmação/negação/retificação/invenção de significados do passado.   
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O luto e a melancolia, atravessando, assim, o Relato de Hatoum e impregnando a noite 

escura de Antunes, ressaltam o comprometimento de ambos os romances com a perda, 

experiência cabal do desapossamento das narradoras: enlutadas e/ou saturninas, seguem 

manifestando, cada qual a seu modo, a feição própria de que dispõem para lidar com a morte e 

as fissuras de um passado que não se dá a reconstituir totalmente. Absortas no que ficou para 

trás, vão ruminando e escavando esse passado que pressentem desfeito e dado a revelar-se por 

suas marcas do vazio e da morte.     

  

 

3.2 O (auto)exílio e a identidade desfocada 

 

 

A memória, em sua tentativa de recuperação do passado, balizando o percurso 

narrativo nos dois romances, não pode prescindir da consideração da situação peculiar 

vivenciada pelas narradoras, dada tanto pela condição de (auto)exílio quanto pelo   

descentramento que desestabiliza o processo identitário das mesmas. Oscilações e incertezas, 

deslizamentos e escapes, comprometendo a eficácia do projeto memorialista, são os 

descaminhos a que ambas se veem impelidas e contra os quais não dispõem de mecanismos 

de reversão dos impedimentos da memória. 

 Essa condição flutuante das narradoras não pode ser desvinculada, entretanto, dos 

fatores que pontuaram, para utilizar expressão que me orientou a reflexão na primeira seção 

do trabalho, a proto-história das famílias em questão: em Hatoum, a condição migratória 

experienciada pelos antepassados de Emilie e do marido, desdobrada nas subsequentes 

gerações constitutivas da família libanesa; em Antunes, o contexto político e o social, 

configuradores tanto do passado remoto da família quanto das marcas também flutuantes que 

pautam o cotidiano de Maria Clara. 

 No romance de Hatoum, conforme vim ressaltando ao longo do trabalho, a proto-

história da família não pode deixar de ser considerada a partir da condição do grupo familiar: 

trata-se de uma família de imigrantes
48

, em seu deslocamento geográfico do Líbano a Manaus, 

                                                 
48

 Naturalmente que minha menção ao contexto da imigração no romance está voltada, unicamente, à questão 

por mim demarcada como “proto-história” da família, ou seja, a constituição desta por imigrantes libaneses e por 

seus antepassados. Sem atribuir à imigração a chave de feitura e/ou leitura do romance, uma vez que esta parece 

estar assentada na memória da narradora, minha análise, no entanto, não pode prescindir da mesma como 

configuração do contexto familiar no qual a narradora busca a recuperação do passado. Daí, serem oportunas as 

considerações de Francisco Foot Hardman para o que aqui me interessa desenvolver: “A obra de ficção de 

Milton Hatoum não se encaixa na rubrica da literatura de imigrantes no Brasil (....) Para além da saga dos 



159 

 

estando aí implicadas as demais formas de deslocamento que a migração acarreta, uma vez 

que ao meramente geográfico somam-se questões culturais e/ou sociais.  

 Em estudo sobre o fenômeno da imigração, Abdelmalek Sayad (1998) deste modo 

apresenta seu pensamento a respeito da questão, buscando também definir a situação do 

imigrante nesse processo de deslocamento a que se vê submetido: 

 

 

Uma das características fundamentais do fenômeno da imigração é que, fora 

algumas situações excepcionais, ele contribui para dissimular a si mesmo sua 

própria verdade. Por não conseguir sempre pôr em conformidade o direito e o fato, 

a imigração condena-se a engendrar uma situação que parece destiná-la a uma 

dupla contradição: não se sabe mais se se trata de um estado provisório que se gosta 

de prolongar indefinidamente ou, ao contrário, se se trata de um estado mais 

duradouro mas que se gosta de viver com um intenso sentimento de provisoriedade. 

Oscilando, segundo as circunstâncias, entre o estado provisório que a define de 

direito e a situação duradoura que a caracteriza de fato, a situação do imigrante se 

presta, não sem alguma ambiguidade, a uma dupla interpretação: ora, como que 

para não confessar a si mesmo a forma quase definitiva que com frequência cada 

vez maior a imigração reveste, apenas se leva em conta na qualidade de imigrante o 

seu caráter eminentemente provisório (de direito); ora, ao contrário, como se fosse 

preciso desmentir a definição oficial do estado de imigrante como estado 

provisório, insiste-se com razão na tendência atual que os imigrantes possuem de se 

“instalar” de forma cada vez mais duradoura em sua condição de imigrantes. Por se 

encontrar dividida entre essas duas representações contraditórias que procura 

contradizer, tudo acontece como se a imigração necessitasse, para poder se 

perpetuar e se reproduzir, ignorar a si mesma (ou fazer de conta que se ignora) e ser 

ignorada enquanto provisória e, ao mesmo tempo, não se confessar enquanto 

transplante definitivo. Da mesma forma como que se impõe a todos – aos 

imigrantes, é claro, mas também à sociedade que os recebe, bem como à sociedade 

da qual provém -, essa contradição fundamental, que parece ser constitutiva da 

própria condição do imigrante, impõe a todos a manutenção da ilusão coletiva de 

um estado que não é nem provisório nem permanente, ou, o que dá na mesma, de 

um estado que só é admitido ora como provisório (de direito), com a condição de 

que esse “provisório” possa durar indefinidamente, ora como definitivo (de fato), 

com a condição de que esse “definitivo” jamais seja enunciado como tal.   

(SAYAD, 1998, p.45-46)    

 

 

 A condição do imigrante, situada por Sayad na contradição entre o “provisório” e o 

“definitivo”, talvez  possa  orientar minha leitura do fenômeno da imigração no romance de 

Hatoum. E, seguindo os passos de Sayad, para quem a reflexão sociológica do fenômeno 

passa pelos depoimentos e histórias de imigrantes, destaco trechos do romance que podem ser 

                                                                                                                                                         
ancestrais dispersos entre o Oriente Médio, o Acre e o Amazonas, a narrativa aqui se atualiza nos desvãos de 

uma memória premida na dor de qualquer exílio ou expatriação (....) Não se trata, pois, de uma produção feita 

diretamente por imigrantes de primeira geração, em que os intuitos de preservação de uma memória comunitária 

(linguística, étnico-cultural) fazem-se marcantes no próprio ato discursivo ou criação artística e se dão pari passu 

com a crescente integração de determinado grupo migratório à nova comunidade territorial/nacional mais 

abrangente (...)” (HARDMAN,2007, p.238-239)   
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cogitados para elucidar a questão, considerando o próprio teor de relato que tais passagens 

manifestam, se tratadas na linha de Sayad.                            

 Como primeiro relato a ser destacado, o trecho:  

                         

 

Tive a mesma curiosidade na adolescência, ou até antes: desde sempre. Perguntei 

várias vezes à minha mãe por que o relógio e, depois de muitas evasivas, ela me 

pediu que repetisse a frase que eu pronunciava ao olhar para a lua cheia. Devia ter 

uns três anos quando apontava para o céu escuro e dizia “é a luz da noite”. Foi a 

explicação oblíqua que Emilie encontrou na minha infância para não falar de si. 

Anos depois, ao arrancar algumas palavras de Hindié Conceição é que a coisa ficou 

mais ou menos clara. Ela me contou uma passagem obscura da vida de Emilie. 

Minha mãe e os irmãos Emílio e Emir tinham ficado em Trípoli sob a tutela de 

parentes, enquanto Fadel e Samira, os meus avós, aventuravam-se em busca de uma 

terra que seria o Amazonas. Emilie não suportou a separação dos pais. 

Na manhã da despedida, em Beirute, ela se desgarrou dos irmãos e confinou-se no 

convento de Ebrin, do qual sua mãe já lhe havia falado.  (HATOUM, 1989, p. 33) 

          

 

 Como segundo relato, destaco: 

 

 

Tio Hakim, que vivia contando histórias esquisitas sobre este relógio, disse que ele 

foi parar na parede da sala depois de meses de negociação entre Emilie e o 

marselhês que vendeu a Parisiense à família, lá pelos anos 30. A transação quase 

gorou por causa da intransigência de ambos, e parece que vovô chegou a jogar na 

cara de Emilie que tudo poderia ir por águas abaixo por causa de um relógio. 

-  Corremos o risco de ter que voltar à nossa terra abanando as mãos – disse o 

velho. 

-   Não faz mal – replicou Emilie -, no Líbano tenho o relógio que quero e além 

disso não vou precisar gaguejar nem consultar dicionários para falar o que me der 

na telha. 

Ao fim de quatro meses de propostas e contrapropostas, ficou acertado que não 

apenas o relógio, mas também os espelhos e lustres venezianos, as cadeiras art-decô 

e um jogo de talheres de prata com cabo de marfim ficariam em posse de Emilie; 

esta, no jogo paciente e obstinado do toma-lá-dá-cá, ofertou ao marselhês duas 

peças de tecido importado de Lyon e um papagaio dotado de forte sotaque do Midi 

e capaz de pronunciar “Marseille”, “La France” e “Soyez le bien venu”.           

(HATOUM, 1989, p.25-26) 

 

 

 O primeiro relato, a cargo de Hakim, menciona de modo pontual as circunstâncias em 

que se deu o movimento migratório de seus antepassados, aqui, referido como aventura. Ora, 

esse sentido de aventura atribuído ao procedimento de Fadel e Samira, seus avós maternos, se, 

por um lado, pode enfraquecer a leitura do processo migratório como decorrente de uma 

efetiva decisão de deslocamento a um lugar determinado – no caso, Manaus - , por outro, 

pode tornar evidente uma certa defesa diante dos riscos que uma atitude aventureira não teria 

como evitar, como se pode supor da opção pela permanência de Emilie, Emílio e Emir, sob a 
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tutela de parentes em Trípoli. O sentido implícito de proteção aos filhos, ainda que não venha 

propriamente reverter a alusão ao Amazonas como partida rumo ao desconhecido, pelo menos 

tenta salvaguardar o novo espaço com um conteúdo significativo que absorva a noção de 

provisório e duradouro, conforme termos empregados por Sayad. O relato de Hakim, então, 

talvez possa querer ressaltar, no sentido de provisório que se depreende de um procedimento 

meramente aventureiro, um sentido que a este se contradiz, uma vez que esse provisório 

parece camuflar uma intenção de permanência, ainda que velada e capaz de revestir-se do 

sinal de transitoriedade que a vinda para Manaus parece suscitar. 

 Já o segundo relato, a cargo da narradora do romance, parece não só relativizar a 

questão do duradouro como possibilidade da experiência migratória, como também minimizar 

os efeitos do deslocamento para o imigrante, uma vez que o retorno ao lugar de origem é 

cogitado com base na neutralização das contradições entre o provisório e o duradouro. No 

entanto, se as duas condutas apontadas – relativização do duradouro e neutralização das 

contradições entre o provisório e o duradouro –  se fazem presentes no relato da narradora,  

não me parece que o sentido do provisório se imponha ao do duradouro. Voltar à terra natal 

abanando as mãos, conforme temor manifestado pelo avô, não parece referendar a primazia 

do provisório no processo migratório da família libanesa: ainda que hipótese aventada pelo 

marido em momento de definição no embate com Emilie, o temor talvez se refira mais 

diretamente à perda da condição duradoura que parece caracterizar a migração da família. Por 

parte de Emilie, a aparente aceitação de retorno ao país de origem podendo sinalizar dois 

caminhos: primeiramente, circunscrever o percurso migratório não apenas a questões 

econômicas, mas também a situações mais fundamentais para qualquer imigrante, como a 

destituição do idioma de origem e o impedimento ou coerção no que se refere à liberdade de 

expressão; em segundo lugar, encobrir a condição duradoura que parece mesmo irreversível 

para a família, tal o acúmulo de bens citados na transação com o marselhês. 

 Não se pode deixar de considerar que os dois relatos têm como elemento estruturante o 

relógio. Como objeto de indagação do passado da matriarca, conforme já aludido em outra 

seção do trabalho, o relógio parece demarcar também o deslocamento representado pelo 

confinamento de Emilie no convento de Ebrin, neste trecho, a ser destacado, portanto, por 

estabelecer de certa forma ligação com o contexto da imigração, precedido pelo efetivo 

deslocamento de Fadel e Samira, imigrantes em Manaus. Já como objeto vinculado mais 

diretamente ao contexto da imigração, o relógio, misturado a espelhos e lustres venezianos, 

cadeiras  art-decô  e  talheres  de  prata,  parece  ressaltar  o  trânsito de objetos que também  
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migram da terra libanesa ao solo de Manaus e que aqui vão se avolumando, 

proporcionalmente ao embate entre o provisório e o duradouro. E, a julgar o relato proferido 

pela narradora, por aludir não mais aos primeiros imigrantes, mas por flagrar o processo 

migratório atingindo gerações subsequentes, pode-se também admitir que o relógio, presença 

forte em ambos os relatos, seja responsável por deixar vir à tona as contradições inerentes ao 

processo, tensionando as relações entre o provisório e o duradouro que, por se implicarem 

mutuamente, explicitam o contexto da imigração no romance.  

  Se a proto-história da família pode assim ser lida na chave da imigração, uma vez que 

o romance quer ser um relato do Oriente em Manaus, talvez se devesse pensar na condição 

peculiar da narradora nesse contexto migratório. Como filha adotiva, seu relato certamente se 

distingue do relato de Hakim, não pelo teor de seu conteúdo nem pela legitimidade do mesmo, 

mas por sua própria condição, se comparada aos demais membros da família. Talvez se 

pudesse considerar seu lugar de adotada como uma forma de migração, ela mesma natural de 

Manaus e levada a ingressar em uma família que não é a sua, mas que passa a integrar, por 

força da adoção. 

 Migração simbólica, sem dúvida, mas que é grandemente responsável por sua 

experiência de habitar uma terra/casa que não lhe pertence, mas que a ela é dada por outras 

vias que não as de sangue, fazendo dela uma imigrante cujo trânsito não vai além das 

fronteiras da moradia da família: se aí se pode pensar em imigração, talvez esta se dê, 

unicamente, se considerados os limites internos da casa libanesa. Sua migração, portanto, de 

sua casa em Manaus em direção à casa de Emilie, também em Manaus, só adquire estatuto 

semelhante ao do processo migratório, quando se considera o processo de deslocamento 

cultural que se sobrepõe ao meramente geográfico.  

 O certo é que, por maior que seja a identificação da narradora aos pais (ou avós?) e/ou 

aos tios e demais membros da família, seu lugar, ainda que de fato dentro da casa, se dá a 

desdobrar, fazendo da narradora um ser cindido e fora de lugar. Sempre oscilando em seu 

duplo papel – manauara trazida à família libanesa - , sua “migração”, alocada no dentro da 

família, alude também a um estar fora, em uma situação deslizante que, sem dúvida, ressalta 

os deslocamentos a que se vê impelida por força de seu ingresso e permanência na casa de 

Emilie
49

. E, se aí fixarmos nosso olhar, em uma casa cujo cenário é dado por imigrantes 

                                                 
49

 Ainda que por mim tomada como simbólica, a forma peculiar de que se reveste a “migração” para a narradora 

– o deslizamento entre o dentro e o estar fora - talvez possa ser aproximada das considerações de Luís Alberto 

Brandão a respeito do imaginário da imigração na obra de Hatoum, por ele definido como “um imaginário das 

relações fronteiriças”: “A voz do imigrante está sempre entre outras vozes. É margem que está entre outras 

margens, é a ramificação da própria margem. A travessia da língua do imigrante se dá no interior de outra língua. 
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libaneses, somos forçados a supor que, se há estrangeiros na terra manauara, não são os 

mesmos apenas representados por Emilie e o marido, mas pela própria condição estrangeira 

que caracteriza a condição flutuante da narradora. Imigrante sem sair do país, estrangeira por 

habitar uma terra que não lhe pertence, mas que nela transita, em sua dupla condição.  

 Em Sayad (1998), encontro a seguinte distinção entre o estrangeiro e o imigrante: 

 

 

 

Um estrangeiro, segundo a definição do termo, é estrangeiro, claro, até as 

fronteiras, mas também depois que passou as fronteiras; continua sendo estrangeiro 

enquanto puder permanecer no país. Um imigrante é estrangeiro, claro, até as 

fronteiras, mas apenas até as fronteiras. Depois que passou a fronteira, deixa de ser 

um estrangeiro comum para se tornar um imigrante. Se “estrangeiro” é a definição 

jurídica de um estatuto, “imigrante” é antes de tudo uma condição social.   

(SAYAD, 1998, p.243)  

 

 

 

 A família libanesa, sem dúvida, me permite um viés de leitura com base na distinção 

entre o imigrante e o estrangeiro, segundo Sayad; já a narradora do romance, conforme vim 

apontando, talvez não possa ser propriamente rotulada com base nesse aspecto. A condição 

social do imigrante, conforme definida por Sayad, e, aqui, no contexto do romance, cabível 

para a consideração de Emilie e do marido, certamente não pode ser estendida à narradora, 

haja vista a natureza simbólica de que se reveste sua “migração”. Da mesma forma, a 

definição jurídica do estatuto de estrangeiro: à narradora, diferentemente dos membros da 

família libanesa, não se aplica a definição jurídica do termo, uma vez que sua condição 

estrangeira transcende a questão das fronteiras, não lhe sendo imputada nem impingida por 

nenhum estatuto, mas resultante de sua própria autodenominação. E, se estrangeira é a 

condição através da qual a mesma se vê no âmbito da casa, tal ocorre por sua própria vivência 

cindida, experiência do descentramento e da indagação das relações de pertencimento. 

  “Nada e ninguém nos excluía da família, mas no momento conveniente ele fez 

questão de esclarecer quem éramos e de onde vínhamos, contando tudo com poucas palavras 

que nada tinham de comiseração e de drama” (HATOUM, 1989, p.20) – deste modo a 

narradora refere-se ao avô e à revelação quanto à sua origem e à do irmão biológico. 

                                                                                                                                                         
A fronteira da nação do imigrante está dentro de outra fronteira de nação: é a cisão da própria fronteira. O 

imigrante traz à tona a intensidade da certeza de que estar aqui é estar em outro lugar, que estar é sempre 

mediação entre dois espaços (...) ” (BRANDÃO, 2007, p.266) 
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 O exemplo, extraído do primeiro capítulo, parece significativo, se for considerado que 

aqui a narrativa está a cargo da própria narradora do romance, dirigindo-se ao irmão 

biológico. Nessa parte do relato, a narradora, além de ressaltar a condição de ambos como 

filhos adotivos, parece também estender ao irmão a condição por ela vivenciada como 

estrangeira na família libanesa. Assim, o enunciado “quem éramos e de onde vínhamos”, se 

não pode ser por ambos tomado como sinal de sua exclusão por parte da família, reforça, 

entretanto, uma situação de deslocamento referida textualmente como “tudo”. Ora, tal 

expressão, por seu caráter de generalização e, ao mesmo tempo, por sua marca restritiva, já 

que “poucas palavras” foram utilizadas pelo avô, parece impedir que revelações mais penosas 

e/ou indesejáveis aflorem, o que pode ser depreendido do cuidado do avô em abrandar ou 

mesmo neutralizar possíveis dores, a partir de seu sinal invertido, dado pela ausência de 

“comiseração e de drama”, conforme diz o texto, mas que certamente caracterizariam 

qualquer revelação sobre origem e/ou filiação. 

 Ainda no primeiro capítulo, teríamos: 

 

 

Quis saber quando nossa mãe tinha viajado, mas não toquei no assunto. Apenas 

disse que ia sair para visitar Emilie. Pela primeira vez  a mulher me encarou com 

um olhar sereno e demorado; e enfim pronunciou as frases mais longas da breve 

temporada que passei na cidade. 

- Leva um pouco de mel do interior para ela, é o que mais gosta – disse enquanto 

dava corda no relógio da parede.                                         

- Emilie já está acordada? – perguntei. 

  - Dizem que tua avó há muito tempo não dorme; ela sonha dia e noite contigo, com 

teu    irmão  

e com os peixes que vai comprar de manhãzinha no mercado; a essa hora já  deve 

estar de volta para conversar com os animais.   (HATOUM, 1989, p.11) 

  

 

 É significativo também que a narradora, nesse contexto de referência à sua origem, 

dirigindo-se ao irmão, faça menção à “nossa mãe”, presença sempre lacônica e breve na 

narrativa do romance. A mãe biológica, pouco esclarecida pela narradora, passa pelo texto 

sem qualquer comentário mais detalhado sobre sua pessoa ou sobre sua possível ligação com 

a família libanesa. Transita pela narrativa sempre como um campo de tensão a ser enfrentado 

pela narradora e pelo irmão ou, inversamente, como assunto a ser evitado ou mesmo proibido. 

Curioso é que neste primeiro capítulo, em que a questão da adoção é trazida à tona pelo avô, a 

narradora faz referência tanto à mãe biológica quanto à Emilie, esta, em seu afeto pelos filhos 

adotivos, o que parece colocar em pauta a condição flutuante da narradora e do irmão 
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biológico: do pertencimento à casa libanesa por laços de afeto à condição de estrangeiros por 

questões de origem e ingresso na família por motivo de adoção.      

 Aqui, interessam-me algumas questões tratadas por Tzvetan Todorov (1999), em obra 

em que expõe sua trajetória de imigrante búlgaro na França. 

 Primeiramente, a questão por ele referida como dupla vinculação, ao considerar sua 

própria situação como búlgaro e francês:  

 

 

Talvez pudesse combinar as duas posições? Já me senti bem sendo francês e 

búlgaro ao mesmo tempo, não posso encontrar-me a não ser em Paris ou em Sófia; 

a presença simultânea em dois lugares não era mais de minha competência... O teor 

de minha proposta dependia muito do lugar onde ela se anunciava para que o fato 

de encontrar-me aqui ou lá fosse indiferente. Minha  dupla vinculação produzia 

apenas um resultado: aos meus próprios olhos, ela surpreendia por inautenticidade 

cada um de meus dois discursos, já que cada um podia apenas corresponder à 

metade de meu ser, ou então eu era um duplo. Fechei-me novamente no silêncio 

opressor. (TODOROV, 1999, p.19) 

 

 

 À pergunta inicial provavelmente a narradora responderia diferentemente de Todorov, 

devolvendo-lhe a pergunta: como combinar as duas posições, se habitar o espaço de origem 

e/ou o espaço da casa libanesa não teria carga de simultaneidade  - em Paris/em Sófia -, mas 

aglutinaria dois espaços em um só – Manaus -, o lá e o aqui como distinção apenas simbólica 

de uma contingência espacial indiferenciada, dada por sua condição estrangeira? No caso da 

narradora de Hatoum, a dupla vinculação – Manaus/Manaus –, espaço duplicado, ou seja, o 

espaço de origem e o da família libanesa, não sinaliza a inautenticidade de um código em 

detrimento da autenticidade do outro, mas a constatação do distanciamento de si mesma, 

vivido como condição de estrangeira pela narradora. 

 Em segundo lugar, a questão do desenraizamento: 

 

 

 

Tive que render-me à evidência: não seria jamais um francês, ao menos como os 

outros. De resto, a mulher com quem me casei na véspera de minha viagem à 

Bulgária era, como eu, uma estrangeira na França. Meu estado atual não 

corresponde, então, à desculturação, nem mesmo à aculturação, talvez mais ao que 

possamos chamar de transculturação, a aquisição de um novo código sem que o 

antigo tenha se perdido. Desde então, vivo em um espaço singular, ao mesmo 

tempo por fora e por dentro: estrangeiro “na minha casa” (em Sófia), em casa “no 

estrangeiro” (em Paris).  (TODOROV, 1999, p.25-26) 

 

 

 



166 

 

 É precisamente por ser a casa de Emilie esse território movente, fluido, que a 

narradora sabe que “não seria jamais” um membro da casa, “ao menos como os outros”. A 

casa libanesa, tal qual a França para Todorov, talvez como espaço também afeito à 

transculturação, pode sinalizar à narradora estar a mesma em uma situação de deslocamento 

entre dois mundos; assim, invertendo a declaração de Todorov (“ao mesmo tempo por fora e 

por dentro”) em sua experiência como estrangeiro, é bem provável que possa mesmo 

caracterizar a sua como nem fora nem dentro, uma vez que “imigrante” em sua própria terra, 

por transpor a Manaus da mãe inominada para a Manaus da família que a recebeu como filha 

adotiva. E, reescrevendo também o “espaço singular” referido por Todorov, a narradora talvez 

possa afirmar-se como estrangeira, tanto em casa (em sua Manaus de origem) quanto no 

estrangeiro (a Manaus simbolizada pela casa libanesa), conforme dito anteriormente.  

 No romance de Hatoum, o desenraizamento e a condição estrangeira não afetam 

apenas a narradora, conforme vim mostrando. Também o fotógrafo alemão Dorner, já 

mencionado em outra seção do trabalho, aí ressaltada sua ligação com a família de Emilie no 

episódio da morte de Emir, parece vivenciar sua condição estrangeira em uma relação 

bastante estreita e mesmo singular com a cidade de Manaus e seus habitantes. 

 A primeira referência que lhe é feita aparece no capítulo 2, cujo narrador é Hakim. Sua 

aparição no romance é precedida pela menção a Arminda e Sara Benemou, vizinhas de 

Emilie, que, apesar de integrarem juntamente com a família libanesa o painel da imigração no 

romance, são referências meramente pontuais, uma vez que, em relação às mesmas, não são 

apresentados maiores esclarecimentos das condições em que se deu o processo migratório 

para Manaus. A menção que a elas é feita limita-se a pequenas informações sobre aspectos do 

cotidiano das culturas que as mesmas representam. Do capítulo 2, podem ser extraídos os 

seguintes exemplos: em relação a Arminda, “o sotaque perfeito do Minho” (HATOUM, 1989, 

p.42) e a indagação sobre “notícias dos parentes portugueses” (HATOUM, 1989, p.40); em 

relação a Sara Benemou, perguntas sobre “quando a sinagoga seria inaugurada e se em Rabat 

conheciam o tabule e a esfiha com picadinho de carneiro”(HATOUM, 1989, p.40).  

 Sobre Dorner, que estava de volta à cidade, destaco o seguinte trecho do relato de 

Hakim, reportando-se à mãe: “Emilie se arrependeu de não o ter convidado: o coitado não 

tinha família aqui, e ia passar o natal sozinho. Mal terminara de dizer que os estrangeiros são 

sempre bem-vindos, ouvimos as palmas, o boa-noite e o feliz-natal para todos”. (HATOUM, 

1989, p.41) 
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 Ora, a condição de estrangeiros, conforme referida por Emilie, não parece dar conta da 

efetiva situação de Dorner em Manaus. Estrangeiro ele é, é inegável, mas tal condição,  

generalizada pela matriarca e aplicada aos estrangeiros em geral, além de, por um lado, 

estabelecer uma relação de assimetria entre a condição estrangeira e a casa libanesa, já que é 

nessa casa que são todos “bem-vindos”, parece, por outro, neutralizar o processo migratório 

por que passou a própria Emilie, uma vez que a relação imigrante/estrangeiro, conforme 

depreendida do enunciado a ela atribuído pelo filho Hakim, sem atingi-la e à família, talvez 

possa mesmo ser colocada como condição cogitada exclusivamente para além dos limites da 

casa, logo, em relação a todos aqueles - e os vizinhos são os melhores exemplos - que 

integram o panorama da diversidade cultural da cidade. A casa de Emile talvez queira 

constituir-se em um amálgama de valores primordiais libaneses e manauaras, cuja solução 

manifesta potencialidades inerentes a um contexto não totalmente segregado, mas voltado à 

absorção dos estratos vitais da cidade de Manaus. Talvez por chamar a si tal procedimento 

transformador, a casa libanesa possa, através de um olhar até certo ponto distanciado do 

processo migratório tal qual, nomear estrangeiros a todos que, menos afeitos aos 

procedimentos de absorção da cidade, portanto, efetivamente “estrangeiros”, venham a ser 

trazidos ao seu convívio em sua condição de “bem-vindos” a casa.     

 No capítulo 5, mais precisamente na segunda parte, em que o narrador é Hakim, 

passamos a ter uma visão mais diretamente voltada à condição de estrangeiro, conforme 

vivida por Dorner. Aqui, sem a acepção mais geral dada por Emilie ao termo, conforme 

destacado anteriormente, temos, através de Hakim, uma dimensão mais aproximada, tal qual 

por uma câmera fotográfica, do estrangeiro que foi Dorner: 

 

Lembro também de suas exaustivas incursões à floresta, onde ele permanecia 

semanas e meses, e ao retornar afirmava ser Manaus uma perversão urbana. “A 

cidade e a floresta são dois cenários, duas mentiras separadas pelo rio”, dizia. Para 

mim, que nasci e cresci aqui, a natureza sempre foi impenetrável e hostil. Tentava 

compensar essa impotência diante dela contemplando-a horas a fio, esperando que 

o olhar decifrasse enigmas, ou que, sem transpor a muralha verde, ela se mostrasse 

mais indulgente, como uma miragem perpétua e inalcançável. Mais do que o rio, 

uma impossibilidade que vinha de não sei onde detinha-me ao pensar na travessia, 

na outra margem. Dorner relutava em aceitar meu temor à floresta, e observava que 

o morador de Manaus sem vínculo com o rio e com a floresta é um hóspede de uma 

prisão singular: aberta, mas unicamente para ela mesma.  (HATOUM, 1989, p.82) 

 

 

 Para Dorner, seu modo de ser estrangeiro traduziu-se por uma completa comunhão 

com a natureza de Manaus, na exploração aos locais mais recônditos, certamente só 

percorridos pela população nativa. A considerar sua permanência na floresta por semanas e 
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meses, Dorner parece inverter os papéis normalmente relacionados ao nativo e ao estrangeiro. 

Se adentrar na mata seria perfeitamente cabível ao habitante de Manaus, Dorner, ao pautar sua 

vivência na cidade por uma opção de busca de conhecimento irrestrito dessa natureza, parece 

fazer que sua condição de estrangeiro se veja contaminada por práticas – “suas exaustivas 

incursões à floresta” -  que parecem ultrapassar em muito a relação do nativo com seu lugar 

de origem. Dorner, sendo originário de outra terra, vai se transformando em personagem 

integrado à terra manauara, compensando, com seu procedimento, a atitude do próprio Hakim 

diante da natureza, para ele, impenetrável e hostil, segundo o texto. Ora, na visão de Dorner, 

estrangeiro, pois em terra que não a sua, a não absorção, por parte do nativo, de Manaus, 

através do rio e da floresta, poderá apontar a Hakim sua condição estrangeira em sua própria 

cidade natal. Conforme palavras de Dorner, a incompatibilidade com essa natureza, se torna o 

habitante “hóspede de uma prisão”, faz também que o mesmo gire em uma circularidade que 

não encontra pontos de escape, desconhecendo-se em sua própria terra, tal qual o estrangeiro 

que aporta uma terra distante. No texto de Hakim, portanto, está implícito um diálogo com 

duas formas de representação do estrangeiro: Dorner, estrangeiro que transcende sua condição 

e que mergulha nos meandros do desconhecido; Hakim, nascido em Manaus e que necessita 

do olhar do estrangeiro para que se dê conta de seu alheamento de si mesmo e de sua origem. 

 No capítulo 6, a condição estrangeira também parece direcionar o pensamento da 

narradora, ao dirigir-se ao irmão biológico. O trecho destacado segue-se ao momento de seu 

encontro com Dorner, após longo tempo de ausência da cidade: 

 

 

Meu pensamento se dispersou, desordenado, enquanto seguia Dorner como uma 

sonâmbula. Pensei na tua repulsa a esta terra, na tua decisão corajosa e sofrida de te 

ausentar por tanto tempo, como se a distância ajudasse a esquecer tudo, a exorcizar 

o horror: estes mulambos escondidos do mundo, destinados a sofrer entre santos e 

oráculos, testemunhas de uma agonia surda que não ameaça nada, nem ninguém: a 

miséria que é só espera, o triunfo da passividade e do desespero mudo. Pensei 

também em Dorner, esse morador-asceta de uma cidade ilhada, obstinado em 

passar toda uma vida a proferir lições de filosofia para um público fantasma, 

obcecado pelo aroma das orquídeas, das ervas com folhas carnosas e das flores 

andróginas. Ele convivia há muito tempo entre os livros e um mundo vegetal, e era 

capaz de nomear de cor  três mil plantas. Não posso saber se a solidão o dilacerava, 

se alguma morbidez havia na decisão de fixar-se aqui, escutando a sua própria voz, 

dialogando com o Outro que é ele mesmo: cumplicidade especular, perversa e 

frágil. Nas tuas raras alusões a Dorner, falavas, não de um ser humano, e sim de 

uma “personagem misteriosa”, de um “náufrago enigmático que o acaso havia 

lançado à confluência de dois grandes rios, como uma gota de orvalho surge 

imperceptivelmente na pele de uma pétala escura num momento qualquer da noite”.             

(HATOUM, 1989, p.134-135) 
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 Mais uma vez, Dorner é responsável por sinalizar aos personagens seu lugar fraturado 

na cidade natal. Em relação ao irmão biológico, alguns sentidos vinculados à condição 

estrangeira, como ausência e distância, podem ser depreendidos da fala da narradora. O irmão, 

por sua decisão de abandonar tudo e todos, parece corroborar sua condição estrangeira em sua 

própria cidade, haja vista a relação de assimetria que estabelece com essa Manaus de miséria, 

povoada de seres andrajosos e que infundem à cidade a dimensão do horror e do vazio social. 

Daí que, seguir o estrangeiro Dorner “como uma sonâmbula” leva a narradora a ver no irmão 

o estrangeiro em que o mesmo se transformou, por seu lugar à deriva, sem amarras ou 

vínculos que possa preservar. Estrangeiro que, talvez mais que Dorner, se veja em uma cidade 

que não lhe pertence e da qual não se sente parte efetiva. 

 Em relação a Dorner, a narradora parece querer refletir mais precisamente sobre sua 

condição na cidade, a partir da reconstituição de sua presença estrangeira em Manaus. Talvez, 

mais importante do que assinalar sua vida pautada “entre os livros e um mundo vegetal”, 

pressinta a narradora a necessidade de indagar sobre quem foi esse “morador-asceta”, ou, 

segundo o irmão, uma “personagem misteriosa”, um “náufrago enigmático” que aportou no 

solo de Manaus. Aqui, não se tem como deixar de relacionar as suposições da narradora e do 

irmão a respeito de Dorner à própria condição de ambos, filhos adotivos na família libanesa e 

também necessitando de uma revisão sobre seu lugar entre vizinhos e familiares. Indagar 

sobre a solidão de Dorner, “dialogando com o Outro que é ele mesmo”, pode talvez antecipar 

à narradora a indagação sobre sua condição também ilhada, tal qual a cidade, conforme nos 

diz o texto.  

 Destaco ainda mais um trecho do capítulo 5, narrado por Hakim: 

 

 

 

Ao viajar para a Europa, por volta de 55, pensei que ele nunca mais pisaria em 

Manaus. Na verdade, fui eu que me exilei para sempre. A sua viagem coincidiu 

com a minha para o sul. De Leipzig e de Colônia me escreveu cartas copiosas que 

nunca deixei de reler. Em cada releitura me espantava com uma revelação, com um 

comentário sutil sobre a sua permanência no Amazonas.  Eram observações feitas 

com a acuidade de um crítico, com o olhar de quem quer enxergar com uma lupa o 

que já foi visto a olho nu. Para mim, a Cattleya Eldorado era  apenas duas palavras 

que encerravam um certo mistério; para Dorner era uma orquídea preciosa que 

originou outras de um colorido variadíssimo como a Splenders, a Ornata, a 

Crocata e a Glebelands.Ao mencionar essas catleias, ele precisava o tamanho de 

sépalas e pétalas, e me enveredava a uma nomenclatura excêntrica citando bulbos 

claviformes, folhas crassocoriáceas e flores aromáticas cujas cores oscilavam entre 

o rosa-pálido e o rosa-violáceo. Falava também de outras catleias, como a 

Schilleriana e a Odoratíssima, e, cada vez que visitávamos o seu orquidário 

sombreado por um pergolado de angelim-pedra, ele apontava para uma placa de 
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madeira onde se lia: em que instante Deus criou as orquídeas? (HATOUM, 1989, 

p.81-82) 

 

 

 A viagem de Dorner, ocorrida após a morte de Emir, coincidiu com a de Hakim para o 

sul, conforme diz o texto. No entanto, ainda que se considere o episódio doloroso da morte do 

amigo, o retorno de Dorner à Europa não ocorreu em caráter definitivo, sendo substituída tão 

somente sua permanência em Manaus por uma correspondência postal jamais interrompida, 

haja vista as cartas endereçadas a Hakim. Mais uma vez, portanto, o confronto com Dorner é 

inevitável: a viagem temporária deste leva Hakim a redimensionar sua partida da terra natal. 

Deste modo, a se pensar em exílio ou autoexílio, tal não pode ser afirmado em relação a 

Dorner, uma vez que estrangeiro em Manaus, ainda que pese sua absorção da natureza 

manauara. No entanto, é a partir de Dorner que Hakim passa a considerar sua decisão de 

abandonar a casa e a família como experiência do exílio, ou melhor, do autoexílio, não só por 

ser fato irreversível como também por representar a perda do vínculo maior com a terra e com 

as origens, ausência que se traduz, para Emilie, pela dor da morte, já referida em outra seção 

do trabalho.  

 Em relação à viagem de Dorner, diferentemente da de Hakim, o tempo de permanência 

do primeiro na Europa seria compensado pelas cartas que davam a verdadeira dimensão de 

sua condição estrangeira: por um lado, estrangeiro mais identificado à natureza manauara do 

que qualquer habitante de Manaus, como, por exemplo, o próprio Hakim; por outro, 

estrangeiro que se vale de seu olhar de botânico e que faz opção por expressar sua vivência 

em Manaus através das lentes ampliadas não de um estrangeiro apenas, mas de um estrangeiro 

comprometido com um olhar que se expande na lupa do pesquisador e, de certa forma, lhe 

devolve, como em uma relação especular, uma efetiva condição estrangeira, marcada pela 

vivência da floresta, dos rios e espécies vegetais, através da qual decide dar sentido à sua 

permanência na cidade. Sendo assim, os termos científicos com que identifica as inúmeras 

catleias, indo além do mero reconhecimento, por parte de Hakim, do mistério que cerca a 

floresta, talvez possam ser considerados como ultrapassando também a curiosidade do 

pesquisador e, a julgar o conteúdo da placa de madeira em seu orquidário – “em que instante 

Deus criou as orquídeas?” -, situar o interesse de Dorner como decorrente também de sua 

perquirição por algo mais que a botânica seria capaz de lhe oferecer, talvez só indagado por 

alguém que, como ele, vivenciou uma peculiar condição de estrangeiro em Manaus.  
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 Se a condição estrangeira, conforme vivenciada por Dorner, o faz alcançar dimensões 

insuspeitas da natureza manauara, tal condição, uma vez atribuída à narradora, parece 

traduzir-se pela percepção do estranhamento da cidade e de si. 

 Destaco duas passagens do capítulo 6 que mostram o estranhamento como imagem 

especular entre a narradora e a cidade e os seres à sua volta. 

 Em primeiro lugar, o seguinte trecho:   

 

 

 

Havia momentos, no entanto, em que me olhavam com insistência: sentia um pouco 

de temor e de estranheza, e embora um abismo me separasse daquele mundo, a 

estranheza era mútua, assim como a ameaça e o medo. E eu não queria ser uma 

estranha, tendo nascido e vivido aqui.   (HATOUM, 1989, p.123) 

 

 

 Em segundo lugar, o trecho em que a narradora depara-se com o arbusto humano, 

também motivo de estranhamento no espaço da cidade: 

 

Na parte mais elevada da praça em declive, e bem em frente da porta da igreja, uma 

cena rompeu o torpor do meio-dia. O homem surgiu não sei de onde. Ao observá-lo 

de longe, tinha a aparência de um fauno. Era algo tão estranho naquele mar de 

mormaço que decidi dar alguns passos em sua direção. (...) 

O arbusto humano ocupava todo o espaço da praça, atraía os olhares dos 

transeuntes, paralisava os gestos dos que cerravam as portas das lojas, e deixavam 

estatelados os fieis que saíam da igreja fazendo o sinal da cruz enquanto se 

juntavam aos outros. (...)  E, então, as lentes das câmeras volteavam, faziam 

piruetas, ciclopes circulando reluzentes, porque agora a multidão era quase tão 

estranha quanto o arbusto humano; de contemplado passara a perseguido, e depois 

agredido, castigado, a ponto de me amedrontar, não o homem, os animais, os saltos 

e serpenteios, mas a multidão insana, inflamada de ódio, sob o sol. (HATOUM, 

1989, p.125-128) 

 

 Aqui, talvez se pudesse relacionar esse estranhamento vivido pela narradora ao tema 

do ‘estranho’, segundo Freud, em seu ensaio sobre o conto “O homem de areia”, de 

Hoffmann. Conforme explicação na parte introdutória do ensaio, tal tema seria um ramo da 

estética, “quando por estética se entende não simplesmente a teoria da beleza, mas a teoria das 

qualidades do sentir” e, segundo Freud, estaria relacionado “com o que é assustador – com o 

que provoca medo e horror” (FREUD,1996, p.237)       

Alguns pontos do ensaio freudiano me interessam de perto. Parto da própria questão 

vocabular aí ressaltada, no que se refere à superação da relação meramente opositiva entre a 

palavra alemã “unheimlich”, designando o “estranho”, e a palavra “heimlich”, ligada ao 

familiar. Conforme Freud pretende destacar, se “somos tentados a concluir que aquilo que é 



172 

 

‘estranho’ é assustador precisamente porque não é conhecido e familiar” (FREUD, 1996, 

p.239), é porque a oposição entre os termos deve ser revista, considerando-se que “heimlich é 

uma palavra cujo significado se desenvolve na direção da ambivalência, até que finalmente 

coincide com o seu oposto, unheimlich.” (FREUD, 1996, p.244). Ora, um dos pontos a serem 

mostrados por Freud é precisamente este, ou seja, “em que circunstâncias o familiar pode 

tornar-se estranho e assustador” (FREUD, 1996, p.238).     

 O estranhamento é, sem dúvida, o modo através do qual a narradora percebe o espaço 

familiar à sua volta e nele se vê. Como cenário da estranheza mútua, segundo o texto, a cidade 

é um grande repositório de olhares e de trocas: desconfiança e ameaça, temor e repulsa, 

abismo e separação. O estranhamento, portanto, é fator de desagregação, uma vez que entre a 

narradora e seu lugar de origem – heimlich - há a experiência de olhares que, ao captarem a 

imagem primeira, desfazem a nitidez do foco e a devolvem deslocada, estranha - portanto, 

unheimlich. Deste modo, o estranhamento pode ser pensado, nos exemplos, como o momento 

em que a cidade, ao ver-se distorcida em sua própria imagem, provoca também a distorção da 

imagem que a narradora tem de si e que a faz perceber-se estrangeira, ou melhor, estranha em 

sua própria terra. 

 O temor manifestado pela narradora no primeiro exemplo – “E eu não queria ser uma 

estranha, tendo nascido e vivido aqui” – talvez possa ser explicado também a partir de Freud, 

reportando-se a Schelling, para quem “unheimlich é tudo que deveria ter permanecido secreto 

e oculto mas veio à luz” (FREUD, 1996, p.243). Ora, para a narradora, “esse estranho” - que 

veio à tona no espaço da cidade – “não é nada novo ou alheio, porém algo que é familiar e há 

muito estabelecido na mente, e que somente se alienou desta através do processo da 

repressão” (FREUD, 1996, p.258). Saber-se estranha em sua própria terra, experiência 

assustadora e marca de insuportabilidade por parte da narradora, portanto, constituída como 

matéria recalcada, veio à tona no espaço da cidade, lugar em que o estranhamento não pode 

mais ser ocultado. 

 Quanto ao arbusto humano, referido pela narradora como um fauno, parece ser a 

representação cênica do estranhamento no espaço da cidade e que, por vias transversas, 

também a afeta em sua percepção dos outros e de si mesma. A julgar o espaço gráfico que 

ocupa na narrativa do romance - a cena é mostrada detalhadamente, em aproximadamente três 

páginas, passo a passo, como uma coreografia a ser acompanhada e apreendida 

proporcionalmente ao impacto causado - ,  tal figura parece também confirmar a situação de 

estranhamento como passível de reversão, inerente ao jogo que se instaura entre observador e 

observado. O arbusto é estranho por sua presença excessivamente acumuladora de pertences e 
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adereços, no entanto, aos olhos da narradora, a estranheza muda seu foco, ou melhor, o 

estranho não tem um ponto fixo, mas se transmuta em pontos que espelham o estranhamento 

como algo em processo. 

 Aqui, se ainda nos mantivermos no contexto freudiano, talvez possamos pensar no 

fenômeno do ‘duplo’, apontado por Freud como outro tema relacionado ao estranho, uma vez 

que ou “o sujeito identifica-se com outra pessoa, de tal forma que fica em dúvida sobre quem 

é o seu eu (self), ou substitui o seu próprio eu (self) por um estranho. Em outras palavras, há 

uma duplicação, divisão e intercâmbio do eu (self).” (FREUD, 1996, p.252). Naturalmente 

que, ao considerar, no exemplo extraído do romance, o arbusto como deflagrador da imagem 

do duplo, estaria redimensionando a assertiva freudiana, acompanhando a identificação da 

narradora com o arbusto, não em sua relação própria de duplicação, mas alargada por uma 

operação multiplicadora, tal a pluralidade a que o eu (self) é levado a se desdobrar. Tudo é 

passível de estranhamento – não só o arbusto, como também a “multidão insana”, a própria 

narradora e Manaus, cidade a provocar estranheza e a fazer a narradora ver-se a si mesma 

como também uma estranha, a procurar seu lugar na cidade. 

 A procura por este lugar – ou por um lugar possível – parece ser uma constante 

indagação da narradora e até mesmo tema das correspondências que circulam e se revezam 

pela narrativa do romance. Ainda no capítulo 6, destaco um outro trecho da carta dirigida ao 

irmão biológico: 

 

Tu e a tua mania de fazer do mundo e dos homens uma mentira, de inventariar 

ilusões no teu refúgio da rua Montseny, ou nas sórdidas entranhas do “Barrio 

Chino”, no coração noturno de Barcelona, para poder justificar que a distância é um 

antídoto contra o real e o mundo visível. Eu, ao contrário, não podia, nunca pude 

fugir disso. De tanto me enfronhar na realidade, fui parar onde tu sabes: entre as 

quatro muralhas do inferno.  (HATOUM, 1989, p.135) 

 

 

 Nesse trecho de sua carta ao irmão, o que está sendo posto em questão pela narradora 

parece ser exatamente a opção ou contingência de se ater ou não a essa conquista de um lugar 

– qualquer que seja -  no plano da realidade. Desistir desse lugar, conforme opção do irmão, 

pode significar prender-se de vez às ilusões, é o que afirma a narradora; no entanto, resistir ao 

escape da realidade e permanecer em Manaus, se não leva a “inventariar ilusões”, pode, no 

entanto, resultar na pior forma de resistência, ou seja, aquela que é dada pelo mundo que se 

tem “entre as quatro muralhas do inferno”.  
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          Tal lugar, referido pela narradora como “clínica de repouso”, abriga, sem dúvida, sua 

experiência mais dolorosa, assim relatada ao irmão: 

 

 

Vim sem muita resistência, como um cego ou uma criança perdida que são 

conduzidos a algum lugar familiar. E ali, a alguns quilômetros do centro da cidade, 

a loucura e a solidão me eram familiares. Da janela do quarto via o emaranhado de 

torres cinzentas que sumiam e reapareciam, pensando que lá também (onde a 

multidão se espreme em apartamentos ou em moradias construídas com tábuas e 

pedaços de cartão) era o outro lugar da solidão e da loucura. Passava algum tempo 

a olhar o panorama da metrópole e o pátio da casa transformada em “clínica de 

repouso”, onde havia bancos de cimento, caminhos de grama e árvores. Antes do 

fim da tarde saía do quarto para observar as mulheres que vinham reverenciar o 

crepúsculo ou buscar uma trégua ao desamparo e à solidão. Algumas contavam as 

mesmas histórias, evocando lembranças em voz alta, para que o passado não 

morresse, e a origem de tudo (de uma vida, de um lugar, de um tempo) fosse 

resgatada.  (HATOUM,1989, p.160) 

 

 

 A clínica, lugar-ilha dentro do espaço mais amplo da cidade em que se exilou, talvez 

possa ser antes denominada um não-lugar, uma vez que o sentido de realidade aí se pulveriza, 

levando a narradora à experiência maior da perda de quaisquer referenciais: o espaço e o 

tempo, privados de suas marcas relacionais, passam a designar, substitutivamente, a marca do 

vazio, a ser preenchido pela solidão e pela loucura. Habitar o espaço da clínica, portanto, é 

redefinir seu lugar a partir de seu próprio deslocamento, ou melhor, do afastamento de si 

mesma. Solidão e loucura, como formas de desespacialização da narradora, instauram um 

correlato: o tempo da privação da memória e da aniquilação do passado no presente. 

 O confinamento na clínica de repouso é, sem dúvida, experiência que se assemelha à 

do exílio, ou melhor, no caso da narradora de Hatoum, à do autoexílio. Aqui, me valho de 

algumas reflexões de Edward Said sobre o exílio que, possivelmente, me auxiliarão no 

acompanhamento desse percurso restritivo, que se traduz pelo afastamento do lugar de 

origem: o “estado de ser descontínuo” e “o perigoso território do não-pertencer” (SAID, 2003, 

p.50), próprios do exilado. Isto porque, ainda que a experiência da narradora como um ser 

cindido já tenha se iniciado na casa libanesa, a permanência na clínica a leva de vez à 

descontinuidade que a solidão e o isolamento total produzem, afetando-a em sua percepção de 

qualquer nível de realidade. Tal como os exilados, “separados das raízes, da terra natal, do 

passado” (SAID, 2003, p.50), à narradora só resta o não-pertencer e o estar à deriva, tendo nos 

muros da clínica a demarcação última da destituição de vínculos e da perda de si. 
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 “O páthos do exílio está na perda de contato com a solidez e a satisfação da terra: 

voltar para o lar está fora de questão” (SAID, 2003, p.52). Em relação à narradora, talvez 

pudesse ler tal afirmativa, relacionando-a a outra: “No fim das contas, o exílio não é uma 

questão de escolha: nascemos nele, ou ele nos acontece” (SAID, 2003, p. 57). 

 Ora, a permanência na clínica, por mim vista como uma possível forma de exílio, 

parece confirmar a afirmativa de Said, se considerarmos que a narradora foi para lá conduzida 

não por sua própria vontade, mas talvez pela própria mãe biológica: “intimamente estava 

persuadida de que fora internada a mando da nossa mãe, depois do meu último acesso de fúria 

e descontrole, quando nada ficou de pé nem inteiro no lugar onde morava” (HATOUM, 1989, 

p.160). 

 O exílio na clínica, neste caso, passa a ter um significado que afeta a narradora 

duplamente: se os muros da clínica a separam dos outros e de si mesma, tal separação parece 

ser por ela pressentida como irreversível e definitiva, pois que privação da origem, 

determinada pela própria mãe – “o que mais temia, mas que para mim já era uma certeza” 

(HATOUM,1989, p.160), segundo palavras da narradora, responsabilizando a mãe biológica 

por sua internação.  

 Talvez aqui se possa relacionar esse exílio acontecido na clínica, sem possibilidade de 

escolha, ao páthos do exílio, conforme referido por Said na afirmativa anterior, vivido pela 

narradora como perda de qualquer vínculo com a casa, com a cidade, com a terra de origem: 

se “voltar para o lar está fora de questão”, só lhe resta a viagem sem volta, ou ainda, a volta 

que coincide com a morte de Emilie e com a impossibilidade do acerto de contas com o 

passado.
50

 

 A viagem, tomada como modalidade de autoexílio por parte da narradora, é por esta 

referida pelo menos duas vezes a Samara, no primeiro capítulo: “Muitos anos depois da morte 

da filha, numa conversa que tivemos antes de eu deixar Manaus, tia Samara me disse que se 

arrependeu de ter sido feliz naquele instante” (HATOUM, 1989, p.14); ou então: “Mas depois 

do acidente passei a desprezar todas as bonecas do mundo – disse tia Samara, no dia em que  

                                                 
50

 Aqui, talvez pudesse aglutinar, nessa experiência do exílio (ou autoexílio) da narradora, marcada pela privação 

e/ou perda da origem, as figuras da mãe adotiva e da mãe biológica: em relação à primeira, a morte da matriarca 

como perda de uma origem (?) a ela outorgada por força da adoção; em relação à segunda, o afastamento 

deliberado como privação de uma origem a ela garantida como marca de pertença. Cf. Susana Scramin: “ seria 

possível pensar que o ponto de vista da narrativa no Relato de um certo Oriente é fundado num exílio conceitual 

dado primeiro pela consanguinidade negativa, depois pelos anos de ausência do convívio da mãe e, por fim, pela 

perda efetiva da mãe.” (SCRAMIN, 2007, p.47). Em minha leitura, estaria, portanto, sinalizando como 

convergência – mãe adotiva/mãe biológica - essa “perda efetiva da mãe” – e da origem - por parte da narradora.   
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fui visitá-la para conversar sobre a minha viagem” (HATOUM, 1989, p.19). Como atestam os 

dois exemplos, sem serem aí explicitados os motivos imperiosos que a levaram a deixar a 

terra natal, parece intencional ser o tema da viagem tratado sem o peso que efetivamente 

marcou a narradora. Coincidentemente inserido em seu diálogo com Samara, em torno da qual 

o banimento pela família também pode ser tomado como outra forma de exílio, reforçado pelo 

sofrimento e pelo sentimento de exclusão, a partida da narradora, ainda que meramente 

aventada como conjectura, parece deixar em suspenso o sentido maior do desterro a que se 

viu forçada a se submeter e o próprio sentido de contingência (ou escolha?) da viagem. 

 Viagem de exílio - ou autoexílio - , talvez expressando a perda – para sempre - de seu 

lugar de origem ou, segundo expressão de Said, a sensação de estar “fora do lugar”, em sua 

experiência dúbia, movente – “ a partida é o estado de ser abandonado, muito embora sejamos 

nós que estejamos partindo” (SAID, 2004, p.322). Deste modo, se a partida significa o mover-

se doloroso do abandono da terra natal, parece também aí estar implícito o sentido de privação 

a que a narradora foi relegada, impedida mesmo de qualquer gesto de resistência que 

implicasse sua permanência na cidade. E, ainda que a narradora retorne a Manaus, conforme 

já dito, essa viagem de volta, certamente, não é capaz de anular as marcas do desterro nem de 

fazê-la superar sua condição estrangeira, experiência definitiva de seu deslocamento na terra 

natal.  

 Já no romance de Antunes, as formas através das quais se dá o deslocamento da 

narradora serão acompanhadas a partir de outros determinantes, haja vista a própria 

constituição do que venho tentando conformar como a proto-história da família. 

Diferentemente do romance de Hatoum, tal contexto não é dado pelo movimento migratório, 

mas faz-se marcante pelas articulações que o cotidiano de Maria Clara entretém, de um lado, 

com o passado do pai e o passado colonial e, de outro, com ocorrências relacionadas ao 

contexto da revolução e que afetaram a família mais diretamente.
51

 

                                                 
51

 Cabe ressaltar que minha reflexão sobre a “proto-história” da família, vinculada ao contexto português, passa ao 

largo de uma abordagem meramente factual e/ou histórica da questão. O que designo por proto-história não se 

constitui como representação da História do passado português, mas tão somente como alusão a esse passado por parte 

da narradora, afetando e/ou interferindo em sua narrativa da memória. Deste modo, portanto, talvez possa me apoiar 

nas considerações de Ângela Beatriz C.Faria a respeito de romances de autores portugueses contemporâneos, dentre os 

quais o próprio Lobo Antunes: “Ao tematizarem tempo, memória e história, questionam a legitimidade do instituído e 

do fixado, desnudando o discurso do simulacro que se propõe como verdadeiro e que pretende aprisionar os sujeitos na 

ilusão convincente e na retórica de imagens impostas. Essa linguagem oficial, despida de contradição ou alternativa, 

vem a ser subvertida pelo escritor contemporâneo, que deseja converter ou inverter o olhar viciado do outro (talvez 

fascinado e subjugado), almejando sua libertação.” (FARIA,2002, p.47) Ainda que a citação se refira a romances 

publicados nas décadas de 80 e 90, dentre os quais As naus, de Lobo Antunes, penso poder incorporá-la ao meu 

raciocínio para a análise do romance de que trata minha pesquisa. Se em Não entres tão depressa nessa noite escura 

não há propriamente o sentido de desestabilização da História pela ficção, parece haver, entretanto, a atribuição de uma  
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 Conforme já mencionado na primeira seção deste trabalho, o texto é pontuado por 

várias referências ao passado colonial em África; sem dúvida, a busca de um lugar na família 

por parte da narradora passa, preliminarmente, por uma busca de conhecimento do pai e do 

passado da família. Ou melhor: quando Maria Clara indaga sobre si mesma, seu percurso é 

retroativo, pois o conhecimento que possa vir a ter de si está atrelado ao saber sobre o pai, ao 

saber sobre sua origem e ao lembrar sobre o país, já que este se lhe inscreve na memória via 

indícios que aparecem à narradora e/ou que esta vai imaginando na sua tentativa de 

esclarecimento de si e do passado. Não sendo essa uma busca histórica do passado – nunca se 

sabe ao certo o que foi fato verídico ou fato imaginado nas lembranças de Maria Clara, 

presentes no romance de Antunes - , o percurso da narradora pode nos evocar, contudo, as 

indagações de Eduardo Lourenço a respeito do “caso português”, quando busca o autor 

formular questões sobre identidade, crise de identidade e memória, envolvendo Portugal e os 

portugueses. No caso português, segundo Lourenço, não se daria uma inquietação sobre a sua 

identidade, tal como vim constatando em Maria Clara, que parece padecer de um 

fracionamento e indefinição de si como sujeito. Ao contrário desta, ainda segundo Lourenço, 

o português teria segurança de uma hiperidentidade conferida por uma história de país 

“centrado”, “no gozo da diferença” que o caracteriza. (LOURENÇO, s/d, p.10) 

 Trazendo a questão para o romance de Antunes, suponho que as representações do 

passado, ainda que não textualmente alargadas em direção a esse círculo mais remoto da 

expansão marítima, em que se situa a reflexão de Lourenço  – o contexto do romance 

reatualiza gestualmente o passado colonial e, mais proximamente, dramatiza o contexto da 

revolução, responsável por colocar em risco os privilégios da família -, podem nos auxiliar na 

consideração da identidade que a narradora tenta buscar, acionando um passado que, para 

além de qualquer sentido de veracidade, se contamina do ficcional, calcado em ocorrências 

subjetivas, individuais ou familiares, que Maria Clara se esforça em esquadrinhar. 

 Essas referências ao passado colonial em África, reiteradas na narrativa do romance, 

parecem aludir, entretanto, ainda que obliqua e criticamente, às indagações de Eduardo 

Lourenço ao passado português. Principalmente na parte inicial do romance, em que a ênfase 

recai sobre os antepassados da narradora, esse passado da família parece remeter, na narrativa 

de Maria Clara, ao passado português,  aqui,  circunscrito  ao  passado colonial. A memória  

                                                                                                                                                         
marca ironicamente gestual ao contexto social e político que, sem ser tomado como referencial do passado a ser 

desconstruído, tem ressonância no cotidiano da família, moldado ficcionalmente pela narradora como mera 

representação cênica desse contexto.    
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individual de Maria Clara, em sua busca de recuperação do passado mais imediato da família, 

não quer prescindir do círculo mais remoto que o circunda, simbolizado pelo general, por 

Moçambique, pelo presidente Krüger, dentre outros. Já em relação ao contexto mais próximo 

da revolução, as referências recaem sobre outros signos que assinalam a destituição das 

prerrogativas da família e das incertezas de seu destino: a decadência financeira, os jogos da 

avó no cassino, a perda das propriedades, o contrabando de armas e a ligação do pai a pretos, 

árabes e iugoslavos, são alguns dos motivos também reiterados ao longo do texto. 

 Ora, por parte do romance de Antunes, no entanto, a referência do presente da 

narradora ao passado não pode ser propriamente pensada a partir das certezas identitárias a 

que se refere Lourenço. Talvez Maria Clara, ao tornar sua memória pessoal e familiar 

permeável à memória colonial, queira o efeito inverso, ou seja, tanto mais remete ao passado 

e/ou por ele se deixe invadir no presente -  seja o passado mais próximo ou o mais remoto -, 

acaba por comprometê-lo enquanto passado histórico propriamente dito, através de uma 

memória crítica e ficcional desse mesmo passado. 

 Deste modo, essa visão retrospectiva da narradora de Antunes parece querer 

desestabilizar a imagem identitária do país, uma vez que desvitalizada dos sentidos de 

exemplaridade, totalmente inconcebíveis para o que a visão crítica e irônica de Maria Clara 

quer relativizar. O passado colonial, presentificado pelos signos emblemáticos já referidos e 

despido de sua referencialidade histórica, fixa-se em uma modalidade narrativa meramente 

gestual, haja vista o tratamento dado pela narradora a um poder político esvaziado de 

factualidade e de seus sentidos vitais, através do viés crítico de sua narrativa de ficção, 

conforme mencionado acima. Assim, o passado colonial, esvaziado do sentido mais 

comprometido com a história do país,
52

 resvala tão somente para o sentido precário da 

desestabilização social e política, advindo do contexto mais próximo da revolução; em ambos 

os casos, espaços e tempos marcados pelas incertezas e pelas distorções de um perfil 

identitário, seja do país, seja da própria narradora e de sua narrativa.  

 A narradora de Antunes parece ser tomada pelo esfacelamento do contexto social: 

Maria Clara,  como  narradora  em  busca  da  memória  do  passado,  transita  por  espaços  

                                                 
52

 cf.  Maria Alzira Seixo sobre o passado colonial em Auto dos Danados, Tratado das Paixões da Alma, O 

Manual dos Inquisidores, Exortação aos Crocodilos e Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura: “África e 

a guerra se secundarizam no plano do conteúdo manifesto mas emergem de forma latente e irrompem no 

discurso, de quando em vez, no vislumbre trespassante de uma cena recordada, num hábito adquirido de uma 

personagem (....). O próprio comportamento do avô de Ana, do marido de Isabel ou do pai de Maria Clara 

passam por atitudes adquiridas em África ou delas herdadas, e a questão colonial permanece assim, pensamos, 

um veio morfologicamente estruturante (mas afectivamente desestabilizador)” (SEIXO, 2002,p. 501) 
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moventes, pulverizados e transitórios que, longe de lhe devolverem uma imagem fixa desse 

passado, só lhe acenam com a representação de um país desfigurado, em que os sentidos 

passam a valer como meras possibilidades a serem confrontadas ou postas em questão.  

         A representação social do contexto português mais próximo ao da revolução, 

desestabilizando as hierarquias e dissolvendo maiores representações de classe, pode ser 

depreendida do seguinte trecho: 

 

 

-Não fale comigo 

 porque nunca falávamos nunca, os estrangeiros todo o dia com ele, jusgoslavos, 

pretos, árabes, sobretudo pretos e árabes, o advogado e os guardas 

acompanhavam-nos do portão ao escritório   (....)  jugoslavos, pretos, árabes, 

sobretudo pretos e árabes, a minha mãe a espiar o alpendre, incomodada      

(ANTUNES, 2000, p.36) 

 

 

No trecho seguinte, constato: se, por um lado, a dissolução dessas representações 

indica o deslocamento das fronteiras que circunscrevem o cotidiano da família, se 

confrontado à modelização do país colonial, por outro, parece criticamente salvaguardar, 

pela inversão de sentido, uma feição colonial já pulverizada, por sua condição emblemática 

de um passado que não se sustenta nem como passado nem no presente de Maria Clara e da 

família. 

 

 

 -Agora enche-me a casa de pretos 

passeava a farejar pelas salas, abria a janela para tirar o cheiro e a máquina de 

aparar relva ensurdecia-nos quase encostada a nós, árabes e pretos na casa do 

meu avô meninas, imaginem os árabes e os pretos misturados com o presidente 

Krüger e o duque inglês, nunca entraram árabes ou pretos aqui sem ser para 

servir à mesa ou cavar no jardim (ANTUNES, 2000, p.36)  

 

 

 Presente e passado – aqui, como temporalidades que se contaminam e se repelem – 

são responsáveis pela articulação dos sentidos que comprometem a leitura do passado pelo 

presente. Ou melhor: na leitura do “agora” da casa, a intromissão do passado colonial que, ao 

ser referido pela narradora em sua modelização emblemática - o presidente Krüger e o duque 

inglês - e suposto como avesso desse presente – no passado, “nunca entraram árabes ou pretos 

aqui sem ser para servir à mesa ou cavar no jardim”, parece ver provocado, por inversão de 

sentido, o esvaziamento crítico e irônico de si mesmo, na medida em que sua desestabilização 
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é dada, contraditoriamente, por suas marcas mais indeléveis, como suposição ou imaginação 

– “imaginem os árabes e os pretos misturados com o presidente Krüger e o duque inglês”.  

 Talvez a constatação dessa precariedade de modelização por parte da narradora, 

ressaltando o viés crítico que informa a narrativa do romance, no que se refere à captação 

desse passado em sua feição una e já dada, possa de certo modo ser aproximada às 

considerações de Boaventura de Sousa Santos sobre a questão da identidade: 

 

 

 

Sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas nem, muito menos, 

imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes de processos de 

identificação. Mesmo as identidades aparentemente mais sólidas, como a de 

mulher, homem, país africano, país latino-americano ou país europeu, escondem 

negociações de sentido, jogos de polissemia, choques de temporalidades em 

constante processo de transformação, responsáveis em última instância pela 

sucessão de configurações hermenêuticas que de época para época dão corpo e 

vida a tais identidades. Identidades são, pois, identificações em curso. (SANTOS, 

2006, p.135) 

 

 

 

 A citação, extraída do capítulo “Modernidade, identidade e a cultura de fronteira”, 

me insere no pensamento de Boaventura sobre a questão da identidade, cujo percurso 

argumentativo no referido capítulo, partindo da descontextualização da identidade na 

modernidade, segue mapeando tanto formas de contestação da identidade moderna e de sua 

recontextualização quanto de revisões das identidades culturais, centrando o foco na cultura 

portuguesa, por ele denominada “cultura de fronteira”, isto é, uma cultura esvaziada, uma 

“zona híbrida, babélica”, cujas possibilidades são por Boaventura assemelhadas à 

antropofagia, através da qual Oswald de Andrade caracterizava a cultura brasileira. 

(SANTOS, 2006, p.152-153).       

 Aqui, no entanto, interessa-me tão somente o conteúdo da citação de Boaventura, 

quando o mesmo ressalta a constituição das identidades culturais como um processo 

determinado por condicionantes vinculados tanto ao engendramento de sentidos quanto ao 

atrito entre temporalidades.      

 Trazendo a citação para o romance de Antunes, suponho poder identificar nessa busca 

do passado pela narradora não a atribuição de fixidez às representações do mesmo, mas o 

reconhecimento da flutuação constitutiva do seu próprio processo identitário. Para Maria 

Clara, conhecer-se é buscar conhecer o pai e, retroativamente, aludir ao próprio país e ao 
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passado, conforme também já afirmado. No entanto, recusando a conformação desse passado 

a um perfil estagnado e uno, sua narrativa segue por vias que relativizam toda e qualquer 

certeza, buscando, inversamente, a formulação discursiva dos sentidos identitários em 

processo, ou seja, sentidos provisórios que se negam, se contradizem e/ou se perdem na 

memória da narradora
53

.  

 Se a “proto-história” da família resulta ironicamente em um passado por mim 

qualificado como meramente gestual, sem a impregnação do seu sentido histórico e sem 

acenar à narradora com o perfil identitário do país, também a figura do pai resiste a uma 

conformação identitária por parte de Maria Clara. Do pai, sem dúvida, sabe muito pouco. 

Origem, filiação, atividades escusas, a própria doença ou morte – todas incógnitas para a 

narradora e mote de sua indagação ao longo do romance. 

 Em sua busca da memória do passado, Maria Clara parece buscar sua identidade na 

identidade do pai, o que talvez possa ser aproximado da citação de Boaventura, no que diz 

respeito às “identificações em curso”, ainda que estas, por parte do autor, estejam mais 

diretamente vinculadas à questão das identidades culturais.  

 Para Maria Clara, portanto, sua impossibilidade de se conhecer e a seu lugar na família 

a leva, sem dúvida, a tentar reconhecer o pai como forma de conhecimento de si , conforme já 

dito.Talvez aí se explique ser a mesma identificada pelas marcas do masculino, o que pode 

sugerir que, na tentativa de construção de um perfil identitário para si, possa buscar, através 

da identificação ao masculino que o pai representa, não só uma forma de absorção do lugar do 

pai na casa como também uma possibilidade de problematização de seu lugar de gênero na 

própria família, para além das marcas do feminino. 

 

O meu pai sem me ver, sem o ver, os guardas no banco de pedra ao lado do portão, 

quando era eu a sair nada, quando era a Ana uma agitação de pasmos, assobios, 

comentários, o cabelo da minha irmã saltava-lhe nos ombros, o modo de caminhar 

diferente, sou o homem da casa, não sou mãe, sou o homem da casa 

-  A Maria Clara é o homem da casa 

o homem da casa a vasculhar a família que nunca existiu nos armários, nas             

arcas (....)     (ANTUNES, 2000, p.34) 

 

 

                                                 
53

 cf.Ângela Beatriz C.Faria sobre a correlação entre melancolia e crise de identidade, em ensaio sobre Lobo 

Antunes (Não entres tão depressa nessa noite escura) e Maria Judite de Carvalho (Seta despedida) : “o momento 

essencialmente solitário das personagens da modernidade, imersas na memória, na consciência de 

descentramento e na consequente reconfiguração da identidade, buscada ou negada, de forma obsessiva. Em um 

tempo de afetividades ameaçadas, observamos, nas personagens centrais dos textos citados, a presença do 

impulso melancólico: a afirmação da perda de um objeto/sujeito querido e o desejo latente de resgatá-lo, 

rasurando a separação passada”. (FARIA, 2002, b) 
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 Ser o homem da casa – enunciado a ser reiterado inúmeras vezes no romance – pode 

também estar vinculado à condição substitutiva de Maria Clara em relação ao afastamento do 

pai por circunstâncias da doença. A permanência deste no hospital, portanto, deixa vazio seu 

lugar na casa, que passa a ser ocupado por Maria Clara, como forma de compensação e 

preenchimento do papel masculino na família. Se ao pai, por seu lugar de direito à frente da 

família, é resguardado o dever de preservar quaisquer revelações que comprometam sua 

integridade e a da casa, por motivo de sua ausência, substitutivamente, cabe a Maria Clara, 

por um processo de inversão, burlar o espaço proibido e buscar desvendar o passado do pai e 

da família. 

 A relação conflituosa com a mãe, que também parece justificar as marcas do 

masculino por parte de Maria Clara, torna-se mais evidenciada, como no trecho a seguir: 

 

 

 

pareço-me consigo mãe, as orelhas, as pálpebras, o que em mim não são rugas e 

todavia já as percebo no espelho no mesmo sítio que as suas, não gosto de si porque 

não gosto de mim em si e ao não gostar de mim em si tornei-me o homem da casa, 

estes sapatos de atacadores, estas calças, a minha mãe a mostrar-nos que sofre 

embora não se explique, não fale 

-  Cale-se mãe   (ANTUNES, 2000, p.234) 

                                      

 

 

 Reiterada também por todo o romance é a oposição entre Maria Clara e a irmã, Ana. 

Se à primeira são atribuídas marcas  do masculino, à segunda é ressaltado seu feminino 

marcado pela sensualidade e pelo poder de sedução. E, se em relação a Ana, o romance 

enfatiza um cotidiano pautado por encontros, desencontros e amores, em relação a Maria 

Clara, as afetividades a ela atribuídas e/ou construídas ficcionalmente por sua própria 

narrativa parecem encontrar um campo mais amplo para seu desdobramento, oscilando entre  

referências a padrões instituídos como norma e/ou a formas não condizentes com o que 

convencionalmente é estabelecido como marca do feminino. Deste modo, os enunciados 

assim se contrapõem: desde aquele que reiteradamente talvez funcione como um jargão - 

“amor entre mulheres, normalidade ou doença” - a enunciados mais lacônicos e esparsos em 

que Maria Clara faz referência ao marido e ao filho. 

 Podemos supor que o romance de Antunes queira exatamente problematizar a 

consecução de uma única forma de assimilação identitária por parte de Maria Clara. Até 
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porque a identificação ao pai só faz corroborar a busca do conhecimento de si e do pai como 

uma impossibilidade. Daí o romance optar por desfazer situações de identificação que possam 

ser dadas como conclusivas, forjando, portanto, as identidades flutuantes de Maria Clara, 

todas provisórias, correspondendo à própria indefinição identitária do pai, este, certamente um 

enigma que resiste a qualquer decifração. 

 Além da problematização das marcas do feminino, a oposição entre Maria Clara e a 

irmã também se dá a partir de suas características físicas, como no exemplo: “não somos 

irmãs, se fôssemos irmãs éramos morenas as duas” (ANTUNES, 2000, p.62). 

             Já nos exemplos que se seguem, além da referida distinção física entre as duas, é 

apontada a semelhança de traços entre Maria Clara e o pai, o que parece configurar estarem 

ambos circunscritos a uma mesma zona de indefinição, se comparados aos demais membros 

da família. 

 Primeiramente, destacaria o seguinte trecho: 

 

 

-Madrinha 

a mesma efígie mas completa e entre pavios de azeite no altar da sala e a madrinha 

ou segurando a respiração, a mesma efígie, mais pequena, na nossa sala, numa 

desconfiança severa, igual à governanta a descobrir pó num móvel e a ralhar às 

criadas, se os meus pais não estavam dizia 

-Maria Clara 

como se eu uma criada também 

-Lava imediatamente as mãos Maria Clara 

ou 

-Quando se entra em casa esfregam-se os pés no capacho Maria Clara ora vamos lá 

sair outra vez e esfregar os pezinhos no capacho 

se os meus pais estavam não mencionava a lama e dizia  

-Menina 

a filha da senhora e daquele homem que ninguém sabe de onde veio trancado no 

escritório com pretos e árabes, se calhar os parentes dele, se calhar a família, 

pretos e árabes e a Maria Clara 

ia jurar 

quase preta também que aquele nariz não engana, a minha tia descobria-os sem 

falhar pelo branco do olho, não branco, embaciado, amarelo 

-Este é preto     (ANTUNES, 2000, p.476) 

 

 

 

  Em segundo lugar, o exemplo:  

 

 
 

e o meu pai calado, o mesmo sinal que eu, o mesmo formato de nariz   (...) 

a minha mãe supunha que ele não reparava em nós por não ter tido família   (...)  

-   Quem não tem família não se habitua aos outros 

(....)   a beleza que me fazia sofrer e eu odiava, o cabelo loiro e o meu quase preto 
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 -   Repara como a miúda é branca comparada com a irmã parece uma estrangeira   

(ANTUNES, 2000, p.47) 

 

 

 

 

 A identificação com o pai e a assimetria em relação à irmã colocam Maria Clara em 

uma situação de risco, tal qual a do pai, impedido de um saber comprovado sobre sua origem, 

uma vez que esta pode estar no terreno das hipóteses ou mesmo sob a tutela da narrativa de 

ficção da narradora. Aqui, a alusão a pretos e árabes, além da referência a atividades escusas 

do pai, conforme já mencionado, entra no campo nebuloso das hipóteses quanto à origem 

tanto do pai quanto de Maria Clara. Ficção ou não, conjecturas ou não, o certo é que o texto 

ainda aventa a questão através de enunciados como o seguinte: “o filho de uma criada e de um 

vagabundo qualquer, que parvoíce Maria Clara, que ideia mais louca, o teu pai não tem 

família, nunca teve família” (ANTUNES, 2000, p.125). 

 Ora, se o pai “nunca teve família”, tal fato talvez possa corresponder à questão da 

origem como lugar sem qualquer marcação identitária; e, mesmo que se faça alusão a uma 

criada e a um vagabundo como seus supostos pais, parece-me que perdura a supressão da 

origem e, consequentemente, a dificuldade do percurso retroativo por parte de Maria Clara em 

direção ao passado.   

 E, se o pai permanece um estrangeiro para Maria Clara, também esta pressente ser seu 

lugar na família definido por marcas de alteridade, a julgar o contraste físico com a irmã. Se a 

Ana é atribuída a condição de estrangeira, conforme se depreende de exemplo dado acima – 

pele clara, contrastando com o tom moreno da narradora -, talvez aqui se deva proceder a uma 

inversão do enunciado, tendo em vista uma retificação dos sentidos aí pressupostos. A 

condição de estrangeira deveria, portanto, sofrer um processo de revisão, já que, se há alguma 

estrangeira na família, tal deve ser tomado como a situação de alteridade vivenciada por 

Maria Clara – pertencente à família, sem dúvida, mas destituída de marcas que a levem a 

reconhecer-se em sua origem e/ou à do próprio pai.  

 O deslocamento por ela vivenciado na família, experiência que a faz uma estrangeira 

em sua própria casa, considerada sua diferença em relação à irmã, talvez possa ser estendida à 

diferença que parece manifestar em relação a si mesma, diferença essa que pode ser ligada à 

consideração do estrangeiro por parte de Kristeva.  

 Em Estrangeiros para nós mesmos (KRISTEVA, 1994), refletindo sobre a condição 

estrangeira em épocas distintas, a autora vai mapeando esse percurso, tomando como base 

perspectivas que focalizam o estrangeiro, seja dentro de uma ordem jurídica, religiosa ou 
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política, seja dentro de uma visão nacionalista ou universalista. Sua argumentação, no entanto, 

parece querer ressaltar a premência de uma redefinição do conceito, considerada a questão 

para o homem moderno, “defensor de sua diferença, não somente nacional e ética, mas 

essencialmente subjetiva, irredutível” (KRISTEVA,1994, p.10)  

 Em relação à narradora do romance de Antunes, parece-me ser possível pensar sobre 

sua condição estrangeira dentro desse enfoque proposto por Kristeva, ou seja, “não mais a da 

acolhida do estrangeiro no interior de um sistema que o anula, mas a da coabitação desses 

estrangeiros que todos nós reconhecemos ser” (KRISTEVA, 1994, p.10).  

 Passaria a ver, portanto, em relação à Maria Clara, seu não-lugar na casa e na família 

não apenas a partir dos determinantes expressos nos exemplos destacados anteriormente 

(“como se eu uma criada também”; “com pretos e árabes, se calhar os parentes dele”; “Maria 

Clara quase preta também que aquele nariz não engana”) que ressaltam sua condição familiar 

(e também a do pai) como diferença e que a alijam da construção de um perfil identitário e de 

classe social, mas seu não-lugar na família sendo determinado, principalmente, por sua 

condição cindida, estrangeira em relação a si mesma, conforme o exemplo: 

 

 

 Porque será que os tímidos sorriem atrás de si mesmos protegendo com o corpo a 

vergonha de estarem connosco, porque será que ao sorrir permaneço ao fundo, à 

entrada da sala, tão distante de mim, vendo-me de costas a cumprimentar as pessoas 

quer dizer oferecer-lhes uma bochecha que não é bochecha dado que a minha cara 

se encontra noutro lado a dizer palavras que não consigo ouvir, a aproximar 

cinzeiros, a concordar, a instalar-se de leve, sempre a mudar de nádega, no 

tamborete que parece queimá-la, que me queima de facto à medida que procuro um 

auxílio que não chega, a minha mãe, a Ana, o meu pai não, incapaz de auxiliar 

fosse quem fosse (....)  

(....) de modo que regressar à sala e às visitas que principiam a olhar-se e a olhar-

me 

-  Sentes-te bem Clarinha? 

dizer-lhes que me sinto bem, interessar-me, fazer perguntas, dar-me conta que a 

franja se descolou do tapete e emendar com a biqueira descolando-a mais e eles 

reparando a simular que não reparam, o mundo inteiro concentrado no tapete 

ajudando-me a descobrir defeitos que não notara em mim, um ponto descosido, o 

ferro de engomar que queimou na blusa um triângulo castanho, o cabelo que 

empurro para trás com a impaciência do braço 

o cabelo que a Maria Clara empurra para trás e eu distante, à entrada da sala, 

preocupada com ela e incapaz de ajudar, de a levar comigo escutando a minha mãe 

que essa sim, civilizada, essa sim, desenvolta             (ANTUNES, 2000, p.287) 

 

 

 

 As seguintes afirmativas de Kristeva também me interessam: 1
a
.) “o estrangeiro habita 

em nós: ele é a face oculta da nossa identidade” (KRISTEVA, 1994, p.9); 2
a
.) o estrangeiro 
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começa quando surge a consciência de minha diferença e termina quando nos reconhecemos 

todos estrangeiros, rebeldes aos vínculos e às comunidades” (KRISTEVA, 1994, p.9); 3
a
.) 

“estabelecido em si, o estrangeiro não tem um si. No limite, uma segurança oca, sem valor, 

que centra as suas possibilidades de ser constantemente outro, ao sabor dos outros e das 

circunstâncias”. (KRISTEVA, 1994, p.16) 

 Conforme mostra o exemplo, a distância que Maria Clara pressente em relação aos 

outros, quando voltada a si, se traduz por ver a si própria em diferença (“tão distante de mim”; 

“vendo-me de costas”; “a minha cara se encontra noutro lado”; “a dizer palavras que não 

consigo ouvir”), ou seja, ela se apresenta impedida de qualquer possibilidade de 

pertencimento, seja à família, seja a si mesma. Em Maria Clara, o estrangeiro que a habita 

talvez radicalize a proposição de Kristeva, pois que face oculta de uma identidade que não 

pôde ser constituída e que, por isso mesmo, não tem como impedir o total desvelamento de 

sua própria condição: destituída de vínculos e afetos (“procuro um auxílio que não chega, a 

minha mãe, a Ana, o meu pai não, incapaz de auxiliar fosse quem fosse”), despossuída do si e 

afeita aos deslocamentos – eu/ela - de sua condição cindida e sempre outra (“o cabelo que 

empurro para trás”/ “o cabelo que a Maria Clara empurra para trás”; “e eu distante”/ 

“preocupada com ela e incapaz de ajudar, de a levar comigo”).  

 Maria Clara, deste modo, parece estabelecer, em relação ao universo familiar, relação 

semelhante à do estrangeiro com os outros, conforme apontada por Kristeva: primeiramente, a 

aludida distância – “a distância que ele possui, para se ver e para vê-los” - , como ressaltado 

no exemplo, e o intervalo – “O estrangeiro fortifica-se com esse intervalo que o separa dos 

outros e de si mesmo, dando-lhe um sentimento altivo, não por estar de posse da verdade, mas 

por relativizar a si próprio e aos demais” (KRISTEVA, 1994, p.14).                                                                              

 Essa condição intervalar de Maria Clara, altivez que se traduz por relativização de si 

própria e dos outros, apoiando-me na assertiva de Kristeva, encontra desdobramento, sem 

dúvida, nas invenções identitárias que realiza, conforme o trecho destacado: 

 

Dora Leonor Raquel? 

Raquel 

(....) 

a Raquel no passeio com todos aqueles operários por ali, inventei-lhe um padrasto, 

uma profissão, uma casa conforme a menina me inventou a mim a partir da 

fotografia de não sei que rapariga encontrada no sótão, quem lhe jura que tudo isto 

é verdade e ando no jardim consigo, quem lhe garante, por exemplo, que não faleci 

em nova em São Domingos de Rana 

Alcoitão 

Em Alcoitão, nem as suas empregadas acreditam que andamos as duas no jardim, 

um só vulto, uma só pessoa nos canteiros, repare na forma como a espreitam lá de 
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cima divertindo-se consigo, não me aborreça mais, desista, convença-se que se 

enganou (.....) 

( ...) cheguei a enviar-me cartas da Raquel 

(....) se não descobrissem pelos selos imitava a letra do postal a anunciar saudades, 

a perguntar por mim       (ANTUNES, 2000, p.144)   

 

 

 Naturalmente que, ao inventar amigas que não existem, Maria Clara problematiza 

também sua identidade como igualmente fictícia. Se Raquel tem existência na imaginação de 

Maria Clara, a esta também pode ser estendida a mesma condição fictícia das amigas que 

inventa, haja vista ser o procedimento de invenção revelador do próprio desapossamento de 

si: ao afirmar - “cheguei a enviar-me cartas da Raquel” - , fica patente ser sua forma de 

pertencimento forjada como invenção. Deste modo, “Dora Leonor Raquel” são invenções 

identitárias que recaem sobre si mesma – “a menina me inventou a mim” – e que parecem 

atestar, por parte de Maria Clara, a busca do si no outro da ficção.  

 Ora, a falta de pertença a que se vê submetida a narradora de Antunes, afetando a 

condição memorialista de sua narrativa, faz que seu único espaço seja dado por sua escrita 

tomada pelo ficcional, haja vista as invenções identitárias dos outros e de si mesma. 

 Maria Clara, estrangeira na própria família, estranha a si mesma, compensa, portanto, 

o desapossamento de si no desdobramento ficcional de sua narrativa da memória. 

 Vejamos o exemplo: 

 

 

 

 

 

alguém morava connosco 

outra filha?              

durante as gripes, quando o meu corpo dormia mas eu não, dava por passos 

diferentes dos outros passos no quarto que pertencera à minha avó, ou eu dormia 

mas o meu corpo não, o corpo 

esse 

arrepiava-se de febre e os passos detinham-se no limiar a espreitar-me, quando a 

febre desceu perguntei ao meu corpo quem era e o meu corpo 

-  Não sei 

tão apenas corpo, tão distraído, tão cego, ao despertarmos tropeça sozinho, liga a 

tactear o interruptor da casa de banho espalmando os seus dedos, não os meus, na  

parede, e encontro-me no vidro a interrogar-me admirada, estas feições, este 

cabelo, esta boca que hesita ao falar 

-  Afinal sou assim? 

e o esta a assemelhar-se-me ou eu a conformar-me com esta, a lavar-lhe os dentes, 

a transportá-la comigo na camioneta do colégio, o meu pai para a esta 

-  Clarinha 

e a eu não há ou apenas há no meu quarto se somente eu comigo, não o homem da 

casa, uma princesa, uma fada 

-  A sua filha Maria Clara que linda        

(....) 
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-  A sua filha Maria Clara que linda             (ANTUNES, 2000, p.501) 

 

 

 A estranha em que Maria Clara se reconhece passa, sem dúvida, por seu processo de 

deslocamento – o eu e o corpo - , decorrente do próprio investimento ficcional de sua 

narrativa – “o meu corpo dormia mas eu não” /  “ou eu dormia mas o meu corpo não” -, o que 

ressalta ser sua inserção no cotidiano pautada por referenciais que a colocam em suspenso, 

tanto em sua relação com os familiares quanto em sua relação consigo  mesma. A narrativa de 

Maria Clara opera, portanto, uma ultrapassagem: seu cotidiano, deste modo privado das 

marcas de legibilidade e destituído de elos que possam dar à narradora algum sentido da 

realidade, vê-se transfigurado e reconhecível tão somente por suas marcas de ficcionalidade. 

 Talvez, nesse ponto, a narrativa de Maria Clara possa ser lida com base em Freud, 

quando este, na parte final de seu ensaio sobre o estranho, ensaio por mim utilizado nesta 

seção do trabalho, passa a refletir sobre sua ocorrência no âmbito do literário propriamente 

dito: 

 

 

O estranho, tal como é descrito na literatura, em histórias e criações fictícias, 

merece na verdade uma exposição em separado. Acima de tudo, é um ramo muito 

mais fértil do que o estranho na vida real, pois contém a totalidade deste último e 

algo mais além disso, algo que não pode ser encontrado na vida real. O contraste 

entre o que foi reprimido e o que foi superado não pode ser transposto para o 

estranho em ficção sem modificações profundas; pois o reino da fantasia depende, 

para seu efeito, do fato de que o seu conteúdo não se submete ao teste de realidade.    

(FREUD, 2006, p.266) 

 

 

 

 Ora, o trecho selecionado como exemplo expressa o procedimento narrativo realizado 

pela narradora em várias passagens ao longo do romance, procedimento este que evidencia a 

relação da estranheza com a instância da ficção. Deste modo, ao deslocamento referido 

anteriormente, vem juntar-se uma suposição – “alguém morava connosco / uma filha?” -  que 

também parece concorrer para que esse deslocamento se firme como forma encontrada por 

Maria Clara para comprometer e/ou subverter temores que possam vir à tona, ainda que 

colocado em suspenso o “teste de realidade”, mencionado na assertiva freudiana.  

 O temor da narradora de que outra filha possa disputar com ela afetos por parte dos 

pais não parece encontrar fundamentação no plano da realidade, sendo enunciado como mera 

indagação que tenta, ficcionalmente, aventar uma possibilidade (?) de sua consecução no 
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âmbito da família. Sendo assim, essa indagação pode mesmo deixar vir à tona o que talvez se 

possa pensar como um jogo de substituições: se pensarmos a questão, tomando como base “o 

contraste entre o que foi reprimido e o que foi superado”, a que se refere Freud, veremos que 

o que poderia ter a função de teste de realidade talvez deva ser tomado mais propriamente 

como o reprimido que não foi superado, haja vista a formulação da referida indagação que, 

por seu tom ficcional e ao mesmo tempo prosaico, queira banalizar algo que possa emergir, 

narrativamente, para mais se ocultar, como algo de difícil superação, no plano dos afetos e 

carências de Maria Clara.  

 Da mesma maneira, o jogo de substituições estaria subjacente aos seguintes 

enunciados: “Afinal sou assim?” / “e a eu não há ou apenas há no meu quarto se somente eu 

comigo, não o homem da casa, uma princesa, uma fada”, em que a estranheza, em seu caráter 

de ficção, logo, não submetida ao teste de realidade, parece emergir também do reprimido 

que, sem reverter em superação propriamente dita, busca forjar uma possível saída através de 

uma ilusória, ou melhor, de uma ficcional exposição narrativa de algo que sabe insuperável. A 

dúvida sobre sua estranheza (“Afinal sou assim?”), interrogação meramente retórica, que se 

neutraliza a si mesma como dúvida e que, portanto, está pressuposta na afirmativa que se 

segue (“se somente eu comigo, não o homem da casa”), faz que o reprimido, aqui, no 

contexto da narrativa ficcional de Maria Clara, possa transfigurar-se para si mesma (“uma 

princesa, uma fada”) e formular-se reiterativamente como estranheza que opera uma inversão 

(“A sua filha Maria Clara que linda”). Estamos diante de uma ficção que, por prescindir do 

teste de realidade, é capaz de forjar, no entanto, uma aderência a uma realidade meramente 

textual, como forma de atribuição de sentidos ao binômio reprimido/superado, marca da 

estranheza de Maria Clara e de sua narrativa. 

 A instância do ficcional parece ser, sem dúvida, a via de formulação da narrativa da 

memória no romance de Antunes. A memória, arredia e dispersa, move-se com a dificuldade 

de um passante que contorna aqui e ali os destroços do passado. A recuperação das imagens a 

serem resgatadas pelo presente é lenta e, dado agravante, confunde mais do que esclarece, põe 

névoas em regiões que devem ser trazidas à luz, mas que são amortecidas, resistentes ao 

movimento do pleno resgate pela memória.  

 Talvez aqui se possa aproximar o papel da narrativa ficcional de Maria Clara nessa 

empresa da memória à própria tarefa do analista, conforme abordada por Freud em 

Construções em análise (FREUD, 2006), para quem ao analista cabe “completar aquilo que 

foi  esquecido  a  partir  dos  traços que deixou atrás de si ou, mais corretamente, construí-lo”  
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(FREUD, 2006, p.276); esse trabalho de “construção” ou de “reconstrução”, segundo Freud, 

“assemelha-se muito à escavação, feita por um arqueólogo, de alguma morada que foi 

destruída e soterrada, ou de algum antigo edifício” (FREUD, 2006, p.277), ainda que, destaca 

Freud, o analista, comparado ao arqueólogo, tenha “mais material à sua disposição para ajudá-

lo, já que aquilo com que está tratando não é algo destruído, mas algo que ainda está vivo” 

(FREUD, 2006, p.277).  

 Na primeira parte do trabalho, mais especificamente na seção intitulada “Memória e 

lembrança, memória e esquecimento”, já fiz referência à relação entre a narradora e seu 

psicanalista, relação essa de certo modo prejudicada no que se refere à consecução da tarefa 

do analista, tendo em vista a manipulação de dados da realidade por parte de Maria Clara e da 

menção desta, durante as próprias sessões de análise, ao comprometimento ficcional de sua 

narrativa da memória, esta, aludida como invenção. 

 Deste modo, o que lá foi apontado como tentativa de impedimento por parte da 

narradora ao trabalho do analista - este, defrontando-se com as “invenções” de sua paciente - , 

pode ser aqui aproximado ao trabalho de escavação (do arqueólogo), se relativizarmos, no 

contexto do romance, tanto a tarefa do arqueólogo quanto a do analista. Isto porque, se o 

primeiro lida com coisas destruídas e o segundo tem um material vivo diante de si, na 

narrativa de Maria Clara, tal oposição parece padecer até certo ponto de um nivelamento, uma 

vez que o material do analista tende a enfraquecer-se, tal a pequenez e impotência de seu 

trabalho, se comparado ao trabalho – ficcional - da narradora. Ou seja, ao enredar o material 

supostamente vivo com que trabalha o analista com o material por ela construído no âmbito 

da ficção, a narradora acaba por impedir que a relação entre o reprimido e o superado se 

resolva na sessão com o analista, fazendo que este absorva o papel do próprio arqueólogo que 

lida com a precariedade da destruição e das ruínas.   

 Sendo assim, se há material vivo a ser escavado, tal tarefa passa para as mãos de Maria 

Clara e de sua narrativa ficcional. Sua ficção, então, sem pretender resolver o embate entre o 

reprimido e o superado, tem como única pretensão, certamente, eleger a narrativa do romance 

como lugar privilegiado para a construção (ou reconstrução) de sua memória, por via do 

material vivo da ficção. 

 O romance de Antunes parece, sem dúvida, sobrevalorizar o papel que a escrita tem 

para a narradora, haja vista o sentido de construção da memória representado pelo diário, 

lugar qualificado por Maria Clara para desvendar os sentidos obscuros do passado. Se, como 

já procurei ressaltar, sua própria condição – estranha, estrangeira e exilada na própria família 
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– a coloca em um espaço à deriva, destituída de vínculos e de marcas de pertença, cabe a 

Maria Clara fazer do diário o lugar da memória por excelência.
54

 

 Na parte final do romance, a narradora parece reconhecer o diário como esse lugar de 

construção de sentidos do passado, conforme se depreende do trecho que inicia o capítulo 

trigésimo primeiro: 

 

 

Agora que estou no fim do meu relato tenho pena que acabe 

sempre tive pena que seja o que for acabe 

de modo que vou adiando o momento de retirar o diário da gaveta onde o escondi e 

me sentar à mesa que não pus ainda com a desculpa que o emprego me cansou, o 

empadão não descongela, o meu filho lá dentro, são seis horas e daqui a nada o meu 

marido de volta do escritório 

 -  O que é isso Clara? 

escrevo uma linha ou duas, apago, torno a escrever a não foi assim, não foi assim, 

um traço mais carregado por cima das palavras, como as palavras continuam 

legíveis um segundo traço demorado, muitos traços rápidos em xis e agora que a 

frase se não entende tentar decifrá-la porque afinal era assim, refazê-la na cabeça e 

perdia-a, procurar a idéia que deu origem à idéia e não consigo, apenas vagos rostos 

informes, a minha mãe se calhar, o meu pai certamente, guardar o diário no canto 

da roupa interior antes que a chave na porta, eu sem tempo de me levantar, um 

sopro no meu pescoço, a mãozinha que me rouba as páginas, as leva contra a luz, se 

instala na poltrona a soletrar parágrafos e a deixar-me nua, episódios tão secretos, 

tão remotos, a minha avó em Tomar a jogar dominó com os camponeses, a cadela 

perdigueira que tombou na represa, a injustiça de eu não ser bonita, a cadela não 

tombou na represa, estava velha e doente e atirei-a por piedade à represa, não estava 

velha nem doente, tinha dois anos mas coube inteira no cesto, o meu pai levava-a à 

caça e deixava-me em casa (ANTUNES, 2000, p.467-468) 

 

 

 

 O papel do diário para Maria Clara – exilada na própria família - talvez possa ser 

relacionado ao papel da escrita para o escritor, conforme referido por Adorno no aforismo 

intitulado “Atrás do espelho”, em Mínima moralia (ADORNO, 2008). 

 Interessa-me, aqui, o seguinte trecho:  

 

                                                 
54

 cf. Silvio Renato Jorge, em análise sobre o romance A floresta em Bremerhaven, de Olga Gonçalves, na seção 

intitulada “O diário e a memória: escritas do eu, escritas do outro”: “Se a escrita do diário pode ser entendida 

tradicionalmente como uma tentativa de preservação da vivência temporal, é importante verificar, contudo, que, 

em virtude da sua inserção em um texto que contabiliza a memória do outro, ela acabará por questionar o 

relacionamento entre a ideia de preservação e o conceito de memória, rompendo com o movimento 

contemplativo para configurar-se como processo, como trabalho.” (JORGE, 2009, p.52). Talvez a afirmativa 

sobre a narradora de Olga Gonçalves possa elucidar minha leitura da narradora de Antunes, ressalvados aí dois 

aspectos: primeiramente, a relação entre o diário e a memória, uma vez que “a memória do outro”, atribuída à 
narradora de Olga Gonçalves, se trazida à leitura da narradora de Antunes, refere-se, é o que suponho, ao outro 

que a mesma representa para si, em sua condição cindida e estrangeira no próprio espaço da família; em segundo 

lugar, a ruptura do “movimento contemplativo”, conforme aludida pelo autor, em Maria Clara, no entanto, sendo 

dada pelo próprio processo ficcional que caracteriza a escrita de seu diário e da memória. 
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Uma regra de segurança do escritor: examinar cada texto, cada peça, cada sentença 

para ver se o tema central se apresenta com suficiente nitidez. Aquele que busca 

exprimir algo está tão envolvido nisso que se deixa levar sem refletir. Fica-se “em 

pensamento” demasiado rente à intenção, e esquece-se de dizer o que se quer dizer.    

(....) 

No seu texto o escritor se põe à vontade como em casa. Do mesmo modo como 

gera desordem ao carregar de um aposento a outro papéis, livros, lápis e pastas, 

assim também ele se comporta nos seus pensamentos. Eles se convertem em 

móveis, nos quais se acomoda, fica confortável, se irrita. Ele os acaricia, os usa, 

mistura entre si, modifica suas posições, os estraga. Para quem não tem mais pátria, 

para esse sim a escrita é um deleite. Entretanto, é inevitável que ele também 

produza, como outrora fazia a família, lixo e sujeira no chão. Mas ele não tem mais 

depósito, e de todo modo é difícil separar-se do lixo. Assim, ele vai escrevendo no 

meio deste, e no final corre o risco de encher suas páginas com ele. (...) No final, 
nem mesmo ao escrever o escritor tem direito a se deleitar.                                                                                        

(ADORNO, 2008, p.83) 

 

 

 

 Produzida no exílio, a reflexão de Adorno sobre o escritor e sua escrita, tema do 

aforismo 51, é por mim pensada em uma situação de homologia com a escrita de Maria Clara, 

ela, escritora de seu diário e em sua situação particular de exílio. Se a homologia me permite 

aproximar formas distintas de exílio, me possibilita também considerar, por parte de Maria 

Clara, sua forma própria - assimétrica em relação à do escritor, segundo Adorno - de se 

relacionar tanto com seu exílio
55

  quanto com sua escrita. 

No exemplo destacado do romance, o trabalho de reescrita do texto empreendido por 

Maria Clara – “escrevo uma linha ou duas, apago, torno a escrever a não foi assim, não foi 

assim” – parece ir em direção distinta da prevista por Adorno, se considerarmos  que o 

aforismo se inicia com o enunciado referente à “regra de segurança do escritor”. A previsão 

de nitidez e de ligação ao tema central, conforme dito no aforismo, se pressupõe ajustes por 

parte do escritor, não parece nortear, entretanto, a escrita da narradora de Antunes, 

comprometida com ajustes, sim, mas  atrelados à proposta de ficcionalização da narrativa. 

Talvez esse procedimento inicial do escritor, definido por Adorno como “regra de segurança”, 

por parte de Maria Clara, já se contamine pelo caráter de insegurança proveniente do 

ficcional que sua narrativa quer construir e fazer instaurar como única “regra” possível. O 

exílio de Maria Clara, marcado por sua falta de lugar no seio da família e por seu 

                                                 
55

 Aqui, não se pode deixar de fazer referência ao sótão como lugar do (auto)exílio de Maria Clara, haja vista a 

importância do mesmo, no espaço da casa, como lugar proibido, por guardar os segredos do pai e da família. 

Conforme já mencionado em outras seções, o sótão, como lugar de aglutinação dos objetos pertencentes ao pai 

e/ou como lugar de ruminação e de busca de um saber sobre o passado, parece qualificar-se, também, como esse 

lugar de reclusão de Maria Clara, reduto do passado no presente da casa. Nesta etapa da reflexão, em que a 

análise se volta à relação entre o escritor/o exílio/a escrita, pode-se pensar, também, em relacionar o exílio de 

Maria Clara no sótão, na escavação do passado, ao exílio da escritora Maria Clara na escrita do diário. É de seu 

exílio no sótão que a narradora traz matéria para sua escrita/invenção da memória. 
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deslocamento e falta de pertença – a origem é sem dúvida uma incógnita -, faz que sua 

narrativa da memória também se construa através dos sobressaltos e da dispersão de um 

passado que não tem como ser recuperado.    

 Deste modo, sem cumprir a etapa pensada por Adorno entre exílio e escrita (“Para 

quem não tem mais pátria,  para  esse sim a escrita é um deleite”),  uma vez  que sua narrativa  

não se dá como apaziguamento em relação a uma “pátria” pessoal e familiar construída 

textualmente, talvez à Maria Clara, inversamente, só reste balizar sua narrativa da memória 

por um estranhamento que, tomado à sua própria condição, redimensiona seu papel de 

escritora-exilada, produtora de uma narrativa inquieta, afeita unicamente aos ditames da  

invenção, antecipando, portanto, situação dada por Adorno como etapa subsequente e/ou 

generalizada (“No final, nem mesmo ao escrever o escritor tem direito a se deleitar”), uma vez 

que inerente à sua produção narrativa da memória.      

 O exemplo extraído do romance parece confirmar essa narrativa como invenção: a 

anulação de sentidos dados e o engendramento de sentidos outros (“um traço mais carregado 

por cima das palavras, como as palavras continuam legíveis um segundo traço demorado, 

muitos traços rápidos em xis e agora que a frase se não entende tentar decifrá-la”); o percurso 

dado à narrativa pela memória dispersiva e rasurada de Maria Clara (“procurar a ideia que deu 

origem à ideia e não consigo, apenas vagos rostos informes”); a retificação como processo 

permanente de desestabilização dos sentidos (“a cadela perdigueira que tombou na represa” /  

“a cadela não tombou na represa”; “estava velha e doente e atirei-a por piedade à represa” / 

não estava velha nem doente, tinha dois anos mas coube inteira no cesto”). 

 Maria Clara, exilada na família, estranha e estrangeira para si mesma e para os outros, 

faz de sua narrativa da invenção, portanto, o lugar de revelação de seu não-lugar e de sua falta 

de pertença, haja vista o enunciado final do romance: 

 

 

 

As árvores do parque serenaram por fim. Ligo a televisão. Não entendo o que se 

passa no ecrã mas continuo a ver. Uma menina sorri-me do aparelho. Infelizmente 

o sorriso dura pouco tempo. Se calhar nem sequer um sorriso. Se calhar sou apenas 

eu que necessito de um sorriso. Há momentos na vida em que necessitamos tanto de 

um sorriso. À falta de melhor toco-me com o dedo no vidro. (ANTUNES, 2000, 

p.551) 
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 Expressão do deslocamento, a imagem que tem diante de si não tem como se 

despregar do ecrã. O deslocamento parece definitivo, sem volta. O eu em que se vê como 

imagem está para além de si mesma, paralisada como um outro que lhe devolve o reflexo do 

que pode ser ela mesma em seu momento de partida (ou de término de sua escrita?) – “Ir-me 

embora é como tapar os espelhos todos sobre mim” (ANTUNES, 2000, p.550-551). Maria 

Clara, protegida de si por espelhos que não mais a revelam, substitui a falta de conhecimento 

e/ou reconhecimento de si por um simples toque no vidro, modo que encontrou de expressar a 

impossibilidade de recuperação de si mesma e do passado
56

.  

 Por vias distintas, portanto, as narradoras dos romances fazem de sua narrativa da 

memória a narrativa de uma impossibilidade. Como resgatar o passado, se o mesmo é arredio 

e pouco propenso a ser trazido ao presente pela memória? Como proceder diante do que 

ambas têm a narrar e a recompor para si mesmas, se sua condição é marcada pelo (auto)exílio 

e/ou pelo deslocamento da própria identidade? Se ambas se veem mesmo como estrangeiras 

na terra natal ou na família e estranhas para os outros e para si mesmas? 

 É por essa experiência do deslocamento, do estar fora, sempre em outro lugar ou, 

então, em lugar algum, que tanto a narradora de Hatoum quanto a de Antunes se veem na 

contingência de uma narrativa também abalada por uma memória fugidia, que se escreve pela 

dispersão e pela marca do ficcional.      
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 cf. Ângela Beatriz de C. Faria sobre essa passagem do romance de Antunes: “Só, melancolicamente, diante da 

ausência de um sorriso real, a personagem aproxima-se do “écran” (a tela da televisão) e “à falta de melhor”, 

“toca-se com o dedo no vidro” (NETDNNE, 551). Maria Clara vivencia, portanto, em sua solidão 

incomensurável, a ilusão da presença do outro que é o mesmo. A presença do reflexo possibilita a imagem de si 

mesmo, a incorporação do duplo do sujeito, cujo dedo, ao tocar o outro, instaura a vida e o processo de criação. 

A ilusão do melancólico está ligada ao segredo, ao fato de as coisas estarem ausentes de si mesmas. A ilusão 

estética dilui as fronteiras e a realidade virtual torna-se real.” (FARIA, 2002 b) 
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4. A MEMÓRIA DA ESCRITA E A ESCRITA DA MEMÓRIA 

 

     4.1  As noites do Oriente e o Livro do Gênesis 

 

 

Todo romance tem sua memória. Algumas vezes, uma memória incorpórea ou mais 

difusa, outras, uma memória mais perceptível, cujo reconhecimento se faz até certo ponto de 

modo imediato, por sua forma de presença indubitável.  

          Na memória dos textos, repousam outros tantos textos que, como camada subjacente ao 

texto de superfície, afloram na inquietude das pistas que se dão em movimento, orientando 

mesmo nossa leitura e nos obrigando a segui-los como condição para nossa recuperação não 

da memória do vivido, tema da pesquisa na primeira parte, mas da memória do que foi escrito 

e transformado em matéria textual. O romance não pode prescindir dos textos que viveram 

antes dele, seja como massa ainda amorfa que se deu a corporificar e a se inserir em suas 

malhas, seja como massa já plenamente moldada, remetendo à memória textual do passado 

romanesco que o precedeu e que com ele dialoga, preenchendo-o, num vai e vem do presente 

ao passado, ou melhor, recuperando o passado textual através da memória do romance no 

presente. 

          Em relação ao romance de Hatoum e ao de Antunes, essa memória da escrita parece ser 

delineada através do próprio jogo intertextual que se estabelece em cada romance, aí 

consideradas as possibilidades relacionais operadas pela citação, tanto como operação 

explicitada textualmente, quanto como matéria introjetada no corpo do texto. 

          O jogo intertextual que pretendo depreender em Hatoum e em Antunes passa por 

considerações de Kristeva a respeito da intertextualidade, especialmente no que tange à sua 

visão do texto literário, conforme explicitado em Introdução à semanálise: “todo texto se 

constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto” 

(KRISTEVA, 1974, p.64). Deste modo, para o que tenciono articular em cada romance, 

interessam-me aqui, particularmente, as ideias de absorção e de transformação, haja vista o 

cotejo operacional que estarei principalizando nas relações entre textos. Por “absorção” 

estarei considerando o procedimento de assimilação ou mesmo de apropriação de um texto 

por outro, bem como o processo de “transformação” propriamente dito que daí resulta, na 

tentativa de avaliar o modo pelo qual cada romance produz sua memória textual. 

          Dentro desse campo intertextual mais amplo, pretendo destacar a presença da citação 

como uma das possibilidades de intertextualidade a ser detectada nos romances de que se 
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ocupa a pesquisa. Tomando como base teórica Antoine Compagnon, em O trabalho da 

citação (COMPAGNON, 2007), portanto, procurarei acompanhar o modo próprio pelo qual a 

citação possibilita o jogo intertextual em Hatoum e em Antunes, não apenas como 

procedimento autoral decorrente da escrita do romance, mas também como passível de 

construção pelo leitor no ato de leitura - “Ler ou escrever é realizar um ato de citação” 

(COMPAGNON, 2007, p.41), nos diz o autor.  

          A citação, assim dada como constitutiva dos procedimentos de leitura e escrita, poderá 

me orientar, certamente, quanto ao movimento empreendido pelos textos que interagem no 

corpo dos romances. Tanto em Hatoum quanto em Antunes, suponho estar implícito um 

movimento que faz os textos em cada romance se afetarem reciprocamente, em situação 

relacional de um sobre o outro, decorrente de um processo de intertextualidade que talvez 

possa ser pensado como construção textual em sobreposição. Na leitura e na escrita, assim, 

está pressuposto um procedimento calcado pela busca de referenciais que extrapolam 

quaisquer limites impostos aos textos; estes, não mais vistos em situação de isolamento, 

parecem voltar-se para fora de si mesmos, na busca de outros textos que também passarão a 

constituí-los, ou seja, instaura-se um espaço intertextual marcado por atritos, tangências, 

absorção e reestruturação, aqui, marca da citação na construção de uma memória da escrita 

nos dois romances
57

.            

         Esclareço, no entanto, a utilização que faço da citação nos termos de Compagnon. 

Conforme exposto na parte inicial desta seção, meu interesse se dá tanto pelo 

acompanhamento do jogo intertextual realizado por textos manifestados explicitamente pelos 

romances, quanto pela identificação do procedimento citacional em textos subjacentes aos 

mesmos, ampliando, portanto, o escopo da citação, para além da percepção da mesma como 

processo mais concretamente presentificado pelos romances. Acresce o fato de que tal 

ampliação, suponho, poderá me instrumentalizar no confronto entre Hatoum e em Antunes, 

consideradas as distintas formas de intertextualidade que compõem a memória de cada um 

dos romances.  
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 As ideias aqui desenvolvidas já foram por mim apontadas em comunicação intitulada “A memória da escrita 

em Lobo Antunes e Manuel Rui”, apresentada no VI Seminário de Literaturas de Língua Portuguesa: Portugal e 

África. Memória, Paisagem e Escrita, no Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, no período de 

20 a 22 de agosto de 2008, em que também considerei a citação como responsável por fazer desencadear o jogo 

intertextual e possibilitar a construção da memória da escrita em dois romances: Não entres tão depressa nessa 

noite escura, de António Lobo Antunes, e O manequim e o piano, de Manuel Rui. A fundamentação teórica 

também foi buscada em Compagnon, em O trabalho da citação.     
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         No romance de Hatoum, por exemplo, o próprio título já nos situa diante da massa 

textual que constitui a memória do romance. Impossível, sem dúvida, não se pensar em 

Sherazade e nas Mil e uma noites, nos relatos que se sucedem e que não querem ter fim. 

          “Sherazade no Amazonas – a pulsão de narrar em Relato de um certo Oriente”, ensaio 

de Stefania Chiarelli, me aponta esse caminho de leitura do romance de Hatoum 

(CHIARELLI, 2007): 

 

 

(.....) a escrita do Relato, em cujo título se tem uma primeira chave de leitura que 

alude ao modo oriental de narrar. A palavra relato remete imediatamente à tradição 

oral, alusão aos contadores de histórias, marca dos textos d’As mil e uma noites. Já a 

referência a um certo Oriente dá pistas sobre a ideia de um recorte, em contraposição 

ao sentido de totalidade. Não há aqui a pretensão de falar do Oriente como abstração, 

abrangendo um todo, estabelecendo visão panorâmica. Narra-se uma fatia – parte 

desse pequeno Oriente cravado na Amazônia brasileira dos anos 50.   (CHIARELLI, 

2007, p.36) 

 

 

 Se o Oriente está delimitado – “cravado na Amazônia brasileira dos anos 50” -, 

segundo expressão da autora, o relato se expande indefinidamente, tal sua contaminação pela 

oralidade, pelos textos da tradição, pela menção aos antepassados e às suas histórias, pelas 

vivências da família libanesa que aporta à cidade de Manaus.  

 O título, portanto, por conter em seu enunciado esse movimento duplo – 

delimitação/expansão -, expresso pelo binômio Oriente/Relato, parece me propiciar uma 

leitura de resgate da citação – Sherazade e As mil e uma noites – também através de uma 

captação diferenciada de seus elementos: por um lado, sabemos que vamos penetrar em um 

“certo” Oriente, consideradas as transposições inerentes a espaço e tempo; por outro, 

vislumbramos nesse recorte o avesso a qualquer marca de restrição, uma vez que o Relato não 

se constitui como formalização textual que pressuponha um ponto final. O Relato, na verdade, 

constitui-se de relatos que podem ser sempre multiplicados, renovados ou mesmo refeitos. O 

Relato do título, portanto, também não quer acabar, o que talvez dê a esse Oriente em Manaus 

um sentido de confinamento sempre passível de potencialização pelas Mil e uma noites. 

 

 

A função primeira do título é a de referência. Ele evoca todo um texto por um signo 

que o compreende, sem que este seja sobrecarregado de alguma outra propriedade. O 

enunciado do título, não como titulador, mas simplesmente intitulante, corresponde 

exclusivamente à citação do texto em sua extensão; é por isso que o incipit, seguido 

de reticências, é mais apropriado formalmente, visto que não é de forma alguma 
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destacado do conjunto, de forma alguma periférico; visto que aponta o texto em 

desenvolvimento, em processo. (COMPAGNON, 2007, p.106) 

 

 

          Parece-me que o romance de Hatoum quer exatamente ultrapassar essa “função 

primeira do título”, referida por Compagnon. Ainda que correspondendo “à citação do texto 

em sua extensão”, o título não quer situar-se como “periférico” em relação ao texto 

romanesco nem tampouco como destacado desse conjunto. Ao contrário, o título em Hatoum 

parece querer atribuir a si a mobilidade própria do texto  “em desenvolvimento, em processo”, 

contendo, mais que a prevista citação do romance como totalidade, a alusão ao fabular 

representado pelas Mil e uma noites, citação esta também antecipada pelo título e disseminada 

ao longo do romance, através de todos os relatos que aí proliferam 

 O marido de Emilie e pai adotivo (ou avô?) da narradora parece chamar a si a magia 

da fabulação contida nos textos orientais. No capítulo 5, tal constatação pode ser depreendida 

da fala de Dorner, dirigindo-se a Hakim: 

 

 

O convívio com teu pai me instigou a ler As mil e uma noites, na tradução de 

Henning. A leitura cuidadosa e morosa desse livro tornou nossa amizade mais íntima; 

por muito tempo acreditei no que ele contava, mas aos poucos constatei que havia 

uma certa alusão àquele livro, e que os episódios de sua vida eram transcrições 

adulteradas de algumas noites, como se a voz da narradora ecoasse na fala do meu 

amigo. No início de nossa amizade ele se mostrara circunspecto e reservado, mas ao 

concluir a leitura da milésima noite ele se tornara um exímio falador. Às vezes, a 

leitura de um livro desvela uma pessoa.  (HATOUM, 1989, p.79) 

 

 

          A incorporação da fabulação pelo pai ressalta o grau de impregnação da vida pelo 

relato, isto é, indica o quanto as histórias da família são atravessadas pelas histórias dessas 

noites sem fim. Sendo assim, se há história a ser contada, a mesma deve estar enlaçada à 

história primordial das noites orientais, se for levada em conta a própria natureza de uma 

narrativa que se expande e que dá suporte às pequenas narrativas pessoais dos membros da 

família libanesa. 

          Aqui, a leitura d’As mil e uma noites parece estar associada à própria “leitura” que 

Dorner faz do pai de Hakim. E, se seguirmos Compagnon, devemos tomar essa leitura como 

“uma operação inicial de depredação e de apropriação de um objeto que o prepara para a 

lembrança e para a imitação, ou seja, para a citação. (Repetição, memória, imitação: uma 

constelação semântica em que conviria delimitar o lugar da citação)”. (COMPAGNON, 2007, 
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p.14). Ora, por parte de Dorner, a leitura do livro parece se confundir com a própria 

transformação d’As mil e uma noites em memória da fabulação do pai de Hakim, erigida aqui, 

portanto, como “o lugar da citação” referido por Compagnon; e, se “a leitura de um livro 

desvela uma pessoa”, como diz o texto de Hatoum, é porque tal leitura, empreendida pelo 

velho libanês como lembrança/imitação dos textos orientais a serem imiscuídos em sua vida, 

está irremediavelmente ligada à apropriação do fabular como citação, único modo de tornar 

possível a memória do Oriente.  

 As experiências de vida do pai e de demais membros da família se dão, sem dúvida, 

tendo o relato como reminiscência. O capítulo 4 tem início com a menção feita pelo pai ao tio 

Hanna e às cartas que este enviava à família, provenientes da Amazônia. 

 

 

(.....) nunca soubemos o porquê de sua vinda ao Brasil, mas quando líamos suas 

cartas, que demoravam meses para chegar às nossas mãos, ficávamos estarrecidos e 

maravilhados. Relatavam epidemias devastadoras, crueldades executadas com 

requinte por homens que veneravam a lua, inúmeras batalhas tingidas com as cores do 

crepúsculo, homens que degustavam a carne de seus semelhantes como se 

saboreassem rabo de carneiro, palácios com jardins esplêndidos, dotados de paredes 

inclinadas e rasgadas por janelas ogivais que apontavam para o poente, onde repousa 

a lua de ramadã. Relatavam também os perigos que haviam enfrentado: rios de 

superfície tão vasta que pareciam um espelho infinito; a pele furta-cor de um certo 

réptil que o despertou com o seu brilho intenso quando cerrava as pálpebras na hora 

sagrada da sesta; e a ação de um veneno que os nativos não usavam para fins 

belicosos, mas que ao penetrar na pele de alguém, fazia-lhe adormecer, originando 

pesadelos terríveis, que eram a soma dos momentos mais infelizes da vida de um 

homem.                                                                   (HATOUM, 1989, p.71-72) 

 

 

              O trecho por mim destacado parece constituir-se, certamente, como relato em 

sobreposição
58

. Primeiramente, se considerarmos que o pai narra sobre algo já relatado nas 

cartas do tio; em segundo lugar, o próprio teor de maravilhamento da leitura das cartas, já que 

o pai tenta introjetar em seu relato o mesmo impacto experimentado pelo tio em terra 

brasileira. Se me ativer ao conteúdo do relato, não poderei deixar de considerar que a 

                                                 
58

 Quanto à sobreposição de relatos no romance de Hatoum, ver Chiarelli, tomando como base Borges sobre as 

Mil e uma noites”:  “A ideia de encaixe, de sobreposição de relatos é retomada em Relato de um certo Oriente, 

em que diversas vozes são convocadas para dar sua versão da história do clã” (CHIARELLI, 2007, p.39). O que 

aqui no exemplo de Hatoum denomino “relato em sobreposição”, no entanto, tem para mim um alcance mais 

restritivo e pontual, uma vez que não está voltado propriamente  à consideração mais abrangente da proliferação 

de relatos no romance nem à questão do encaixe (alusão da autora a Borges e às esferas chinesas e às bonecas 

russas), mas, a julgar ainda outros exemplos a serem também por mim destacados, refere-se tão somente a 

relatos de narradores que relatam – portanto, em situação de sobreposição – os  relatos já proferidos por outros 

personagens, mas que fazem assinalar com esse procedimento o próprio “ trabalho de citação”, segundo 

terminologia de Compagnon.   
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Amazônia é ressaltada em toda a sua exuberância e peculiaridade; sem dúvida, essa pujança 

da natureza manauara não tem como negar seu poder de sedução e estarrecimento, ainda que 

sem as marcas de exotismo. No entanto, o que poderia ser lido apenas como conteúdo das 

vivências do tio passa na verdade a valer como forma a moldar narrativamente tal conteúdo. 

Ou melhor: talvez como forma narrativa que manifesta uma intenção/ação do pai. Aqui, 

talvez, devesse ter em mente o que diz Compagnon: “A citação não tem sentido em si, porque 

ela só se realiza em um trabalho, que a desloca e que a faz agir. A noção essencial é a de seu 

trabalho, de seu working, o fenômeno” (COMPAGNON, 2007, p.47). Voltando ao exemplo 

do romance, poderia a respeito do mesmo complementar: sobreposto ao relato de Hanna, 

como ação/citação, está o relato do pai, relato este, certamente, impregnado do tom das mil e 

uma noites, comprometido com a fabulação, a Amazônia também convertida em narrativa 

tomada pela natureza fabular dos relatos e das noites do Oriente.  

           Transcrevo outro trecho da fala do pai, ainda no capítulo 4:   

     

 

Ter vindo a Manaus foi meu último impulso aventureiro; decidi fixar-me nessa cidade 

porque, ao ver de longe a cúpula do teatro, recordei-me de uma mesquita que jamais 

tinha visto, mas que constava nas histórias dos livros da infância e na descrição de um 

hadji da minha terra. 

Muito antes do desaparecimento de Emir soube que me casaria com Emilie; os  

levantinos da cidade eram numerosos e quase todos habitavam no mesmo bairro, 

próximo ao porto. A beira de um rio ou a orla marítima os aproximam, e em qualquer 

lugar do mundo as águas que eles veem ou pisam são também as águas do 

Mediterrâneo. Os solteiros falavam de Emilie com efusão e esperança; os mais velhos 

recordavam a juventude, resignados e pacientes. Afinal, tinham vivido muitas 

décadas. Emilie era a única filha e, de tanto ouvir falar dela, enamorei-me.  

 (HATOUM, 1989, p.75-76) 

 

 

          O imaginário do pai é preenchido por matéria que se tece narrativamente: seja a 

mesquita, só conhecida das histórias infantis ou das descrições de um hadji, seja seu próprio 

sentimento de enamoramento por Emilie, por força do relato. A cúpula do teatro, portanto, 

passa a adquirir sentido, uma vez que associada às narrativas da infância ou aos relatos de 

alguém de sua terra de origem. Da mesma forma Emilie, que tem, por parte do futuro marido, 

o sentido afetivo/amoroso dado antecipadamente, pelo próprio teor narrativo dos relatos a seu 

respeito. Tudo leva a crer que, para o pai, os sentidos de sua realidade ou de sua vivência em 

terra que não lhe pertence são buscados em referenciais que retomam as origens sob forma 

narrativa. Até mesmo os levantinos mencionados pelo pai, ainda que não propriamente 

apoiados em relatos ou textos narrativos, fazem do Mediterrâneo um “texto” a ser preservado, 
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uma origem a ser resgatada, mesmo se através de outras águas ou dos rios de Manaus. O que 

importa é conferir ao Mediterrâneo um estatuto narrativo que possa ser tomado como relato 

da aglutinação de todas as águas.  

          Na segunda parte do capítulo 5, em que Hakim substitui Dorner como narrador, o eco 

das noites orientais parece impregnar as histórias narradas por Emilie: 

 

 

O aroma dos figos era a ponta de um novelo de histórias narradas por minha mãe. Ela 

falava das proezas dos homens das aldeias, que no crepúsculo do outono remexiam 

com as mãos as folhas amontoadas nos caminhos que seriam cobertos pela neve, e 

com o indicador hirsuto da mão direita procuravam os escorpiões para instigá-los, 

sem temer o aguilhão da cauda que penetrava no figo oferecido pela outra mão. Ela 

evocava também os passeios entre as ruínas romanas, os templos religiosos erigidos 

em séculos distintos, as brincadeiras no lombo dos animais e as caminhadas através 

de extensas cavernas que rasgavam as montanhas de neve, até alcançar os conventos 

debruçados sobre abismos.      (HATOUM, 1989, p.89) 

 

 

             Da mesma maneira que o relato do pai sobrepunha-se ao do tio Hanna, conforme 

exemplo citado anteriormente, também o relato de Hakim sobrepõe-se ao da mãe. Em ambos 

os exemplos, parece haver uma intenção explícita de ressaltar o relato como forma própria da 

narrativa romanesca. Nessas passagens, os relatos estão vinculados a narradores distintos, o 

que ressalta estarem os mesmos predispostos ao procedimento narrativo calcado na fabulação, 

isto é, nem leitura nem escrita, mas a citação se perpetuando pela oralidade dos relatos. Ao 

“lendo, eu acrescento ainda” (COMPAGNON, 2007, p.19), aí implícita a leitura como uma 

prática da citação, tais narradores poderiam dar uma formulação correlata, substituindo a 

escrita pela oralidade, através de um enunciado por mim suposto como: “narrando, 

acrescento/acrescentamos talvez ainda mais”; sem dúvida, o que querem os narradores é a 

transmissão de histórias constitutivas das vivências da família, tendo como memória a 

fabulação milenar. 

          No exemplo destacado, o sentido das mil e uma noites sendo dado a partir da relação 

olfativa pressentida por Emilie entre as frutas da Amazônia e os figos da sua terra. Emilie, 

conforme já apontado no primeiro capítulo do trabalho, estabelece uma relação fortemente 

sensorial com a natureza manauara, articulando-a ao sensorial também proveniente das 

práticas e dos rituais libaneses que marcam o cotidiano da família. A forma pela qual as mil e 

uma noites movem o relato de Emilie é diretamente proporcional ao peso que esse sensorial 

tem na relação buscada pela matriarca entre o Oriente e Manaus.  
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          Aqui, talvez fosse possível relacionar essa forma peculiar da citação do Oriente por 

Emilie ao que afirma Compagnon: “A citação é contato, fricção, corpo a corpo; ela é o ato que 

põe a mão na massa – na massa de papel” (COMPAGNON, 2007, p.36). Naturalmente que, 

para Emilie, o ato de citação, englobando “mão na massa/ massa de papel” e fazendo a massa 

escrita ser obscurecida pela “massa” representada pelo sensorial, decide-se pelo “corpo a 

corpo” com os aromas e cheiros da terra. O aroma, deste modo desencadeador dos relatos de 

Emilie – estes, tomados também como suporte à narrativa de Hakim - , é responsável por 

trazer à tona a fabulação contida na narrativa da mãe, impregnada como citação pelos figos de 

sua terra. 

          Também por parte de Anastácia Socorro a narrativa quer aproximar-se do tom fabular 

dos relatos: 

 

 

Anastácia falava horas a fio, sempre gesticulando, tentando imitar com os dedos, com 

as mãos, com o corpo, o movimento de um animal, o bote de um felino, a forma de 

um peixe no ar à procura de alimentos, o voo melindroso de uma ave. Hoje, ao pensar 

naquele turbilhão de palavras que povoavam tardes inteiras, constato que Anastácia, 

através da voz que evocava vivência e imaginação, procurava um repouso, uma trégua 

ao árduo trabalho a que se dedicava. Ao contar histórias, sua vida parava para respirar; 

e aquela voz trazia para dentro do sobrado, para dentro de mim e de Emilie, visões de 

um mundo misterioso: não exatamente o da floresta, mas o do imaginário de uma 

mulher que falava para se poupar, que inventava para tentar escapar ao esforço físico, 

como se a fala permitisse a suspensão momentânea do martírio.  

 (HATOUM, 1989, p.91-92) 

 

 

          Aqui, portanto, é inevitável o estabelecimento da relação Sherazade/Anastácia
59

, haja 

vista a importância do relato que se estende por “horas a fio” ou por “tardes inteiras”, segundo 

o texto. No entanto, no que se refere à Anastácia, diferentemente de Sherazade, a fabulação 

parece ser também fortemente apoiada no gestual, representação construída como mimese do 

real a ser incorporado ao texto: deste modo, “vivência e imaginação”, sintetizando o percurso 

peculiar que as mil e uma noites aí seguem, ressaltam estar a fabulação atrelada à 

gesticulação, como forma de comprovar, através do movimento, o que é aventado como 

                                                 
59

 cf. Chiarelli sobre Anastácia Socorro, “construção em antítese da própria Sherazade”, segundo a autora: 

“Empregada da família, Anastácia faz uso da estratégia de narrar para poder, por breves momentos, escapar à 

sina de trabalhar. Assim, a figura estigmatizada da doméstica – sujeito sem uma história de vida pessoal, 

circunscrita ao ambiente familiar da casa em que trabalha – por poucos minutos tem a oportunidade também ela 

de simbolizar desejos e anseios, que passam ao plano principal e não mais relegados ao meramente auxiliar” 

(CHIARELLI, 2007, p.41); cf. também M.Zilda Cury: “Por meio de Anastácia, desliza insinuante o espaço 

tropical, picada aberta, quase à revelia, para a configuração do imaginário da floresta. Sua voz, mediada pela fala 

de um dos narradores, aproxima-se daquela de Sherazade d’As mil e uma Noites, fala da agregada que usa do 

narrar como forma de adiamento da morte diária causada pelo excesso de trabalho” (CURY, 2007, p.92-93).     



203 

 

imaginação e que, para essa Sherazade em Manaus, se traduz pelo “turbilhão de palavras”, 

moldado pela fala gestual que se impõe como relato e fabulação.   

          A fala gestual como potencial da fabulação parece também de certa forma caracterizar 

dois episódios ligados a Hakim, a quem cabe a narração no segundo capítulo. 

          Primeiramente, a percepção do idioma árabe através das vozes e da fala: 

 

 

Já estava me habituando àquela fala estranha, mas por algum tempo pensei tratar-se de 

uma linguagem só falada pelos mais idosos: ou seja, pensava que os adultos não 

falavam como as crianças. Aos poucos me dei conta de que eles gesticulavam mais ao 

falar naquele idioma, e houve casos em que intuí ideias através dos gestos. Numa 

noite em que bisbilhotava a conversa, perguntei se conversavam sobre o novo vizinho. 

Responderam que falavam de mim, da minha curiosidade, do fato de eu querer vagar 

entre vozes que escutava sem compreender.  (HATOUM,1989, p.49)  
 

 

          Em segundo lugar, a captação do idioma como narrativa e/ou fabulação contida nos 

relatos, através da grafia e da pronúncia: 

 

 

Eu me deixava arrastar por essa torrente indômita, pensando também no desenho da 

caligrafia que lembrava as marcas das asas de um pássaro que rola num espelho de 

areia, na voz austera do meu pai, mais lúdica do que lúgubre, voz polida e plácida que 

tentei imitar assim que aprendi o alfabeto e antes mesmo de pronunciar uma única 

palavra na língua que, embora familiar, soava como a mais estrangeira das línguas 

estrangeiras. 

Esperei o sábado, ansioso para que evaporassem as horas e os minutos, redobrando a 

atenção quando meu pai deixava escapar uma frase no outro idioma. No sábado ao 

meio-dia, antes de sentar à mesa para almoçar, da minha boca jorraram as palavras 

que ele acabara de falar, que sempre falava antes de cada refeição.              

(HATOUM, 1989, p.50)  

 

 

          O idioma árabe, uma “fala estranha” para o Hakim menino, por um lado, conforme o 

primeiro exemplo, é por este captado através de dimensões que comprometem a articulação 

entre o plano do conteúdo e o plano formal, uma vez que meramente percebido como “vozes”, 

reconhecimento sonoro sem qualquer vínculo com os sentidos que possa veicular. O 

encantamento de Hakim pelo idioma dos idosos – impedido de uma compreensão de seus 

significados – o coloca em uma dimensão peculiar da fabulação, obtida não pelas vias mais 

previsíveis da relação entre o que se narra/o que se ouve/o que se compreende, mas por vozes 

que, em sua autossuficiência, se bastam como sonoridade e que, por seu alto grau de 

ilegibilidade, veem o gestual como o vigor da narrativa contido no relato e na fabulação. 
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          Por outro lado, é o que o segundo exemplo parece mostrar, o idioma árabe afeta Hakim 

em dimensão também comprometida pelos signos visuais e gráficos do alfabeto. O desenho 

da caligrafia passa a ser acompanhado por Hakim como se o mesmo fosse provido de um 

suporte narrativo – “lembrava as marcas das asas de um pássaro que rola num espelho de 

areia” -, estendendo-se para além de sua representação meramente gráfica. Mais que tentativa 

de compreensão do idioma, vê-se por parte de Hakim a opção por uma outra prática da língua, 

voltada tão somente ao exercício de ludismo, que se manifesta como antecipação do ritual 

encenado à mesa, fazendo jorrar as palavras faladas pelo pai. O contato com o idioma árabe 

vale, assim, como possibilidade de fabulação, tanto pelas expansões gráficas do alfabeto árabe 

quanto por um mimetismo que extrapola os meros confins da repetição mecânica de uma 

língua da qual se desconhecem os sentidos. O idioma dos antepassados, percebido nos 

exemplos como vozes e sons, desenhos ou grafismo, faz Hakim aproximar-se da esfera 

mágica dos relatos e da fabulação. 

          Aqui, talvez fosse possível considerar a afirmativa de Compagnon, transcrita a seguir, 

para se pensar sobre esses três exemplos em que foi dado destaque à fala gestual: no primeiro 

exemplo, o gestual ligado à Anastácia; nos outros dois, envolvendo Hakim.  

 

 

“Na ativação de sentido produzida no texto pela citação, não é o sentido da citação 

que age e reage, mas a citação em si mesma, o fenômeno. Existe um poder da citação 

independente do sentido, pois se a citação abre um potencial sem dúvida semântico, 

ou linguageiro, ela abre, antes, um potencial: ela é manobra da linguagem pela 

linguagem, une o gesto à palavra e, como gesto, ultrapassa o sentido”.  

 (COMPAGNON, 2007, p.59) 

 

 

          Primeiramente, o exemplo que focaliza Anastácia Socorro: o gesto desta, traduzido 

cenicamente como imitação dos movimentos peculiares aos animais, ainda que complementar 

ao próprio “turbilhão de palavras” por ela proferidas, talvez possa ser minimizado como mera 

complementaridade e aproximado do potencial aberto pela citação, considerada a associação 

pressuposta por Compagnon entre gesto e palavra. No caso de Anastácia, o gesto que dá 

contorno às suas palavras, sem ser confundido como mera gesticulação, passa a ter estatuto de 

linguagem, não pelos sentidos que venha acrescentar à sua fala, mas exatamente como 

linguagem que, transcendendo essa condição de privação, transforma a fala gestual em 

movimento pleno, para além das amarras de sentido, fazendo com que a fabulação se 

expanda, movida pelo gesto que a potencializa como citação. 
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          Já em relação aos exemplos ligados a Hakim, o gestual não cumpre esse percurso 

aparentemente demarcado como complementar em relação à fala, tal como comentei no 

episódio que trata de Anastácia. 

          No primeiro exemplo, o hábito declarado por Hakim à fala estranha dos mais idosos 

revela seu distanciamento em relação à compreensão daquele idioma dos antepassados. E, 

mesmo quando menciona - “houve casos em que intuí ideias através dos gestos” -, tal fato não 

parece revelar preocupação por considerar o gestual como complementar à fala, uma vez que 

o gestual não corrobora os sentidos do texto, mas os produz intuitivamente como citação dos 

enredos do Oriente. Hakim, ao “querer vagar entre vozes que escutava sem compreender”, 

parece conferir também à gesticulação dos idosos a condição própria do gestual como citação 

e como imersão no fabular.  

          No segundo exemplo, o gestual traduz-se pelo desenho da caligrafia e pelas linhas do 

alfabeto árabe, também reservando a si o estatuto de fenômeno, ou seja, “a citação em si 

mesma”, conforme diz o texto de Compagnon. O ludismo, como forma de penetração no 

idioma do pai, através do contorno narrativo dado ao alfabeto, prossegue como citação do 

fabular aí contido, e, marca do gesto que o realiza, faz a familiaridade da língua do pai ser 

tomada como “a mais estrangeira das línguas estrangeiras”, conforme relato de Hakim. E, se 

seu depoimento termina com a menção às palavras do pai por ele repetidas, é possível ver 

que, nessas palavras que “jorraram”, a fala gestual se instaura como citação, portanto, 

vigência da fabulação.  

          Do capítulo 2, destaco ainda um trecho da narrativa de Hakim, flagrando Emilie e a 

amiga Hindié, por ocasião da explosão de fúria do pai, expressa em seu gesto insano de 

destruir as relíquias e os objetos sagrados, em que o tom de fabulação é dado por outras vias 

que não as do idioma árabe: 

 

 

Imaginei-as sentadas no tapete cujo desenho lembra o da Porta do Sepulcro, com suas 

rosáceas e hélices, com seus círculos, quadrados e triângulos, e um delicado motivo 

floral, geométrico, dentro de um hexágono inscrito num círculo. Elas não sabiam 

(talvez só meu pai soubesse) que naquele tapete onde catavam fragmentos de gesso e 

estilhaços de madeira para reconstruir as estátuas dos santos, a geometria dos 

desenhos simbolizava a criação, o sol e a lua, a progressão cósmica no tempo e no 

espaço, o ciclo das revoluções do tempo terrestre, e a eternidade. E que bem no centro 

do tapete, num meio círculo desbotado pelo contato assíduo de um corpo agachado 

para orar, havia uma caixa ou um cofre que encerra o Livro da Revelação, 

representado por um pequeno quadrado amarelo. (HATOUM, 1989, p. 44) 
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          O tapete, como objeto da tradição na família libanesa, é lugar da fabulação de Hakim. 

Idioma sem alfabeto ou mesmo sem sons e vozes, se comparado aos dois exemplos citados 

anteriormente, o tapete permite a Hakim, no entanto, estabelecer relações entre o plano da 

realidade familiar e o plano da imaginação, pela alusão a algo que só se obtém através da 

cartografia do Oriente e de seus relatos. Isto porque, acompanhar o desenho do tapete 

equivale a seguir atentamente os meandros de uma cartografia que se impõe por sua natureza 

de relato
60

. Mesmo os detalhes estritamente geométricos passam a ser tomados por Hakim 

como fios narrativos que compõem a narrativa maior representada pelo tapete. Deste modo, a 

menção a Emilie e a Hindié, nele recolhendo os destroços das imagens dos santos, 

potencializa a condição narrativa do tapete, uma vez que o relato de Hakim sobre o episódio 

ocorrido com a mãe e a amiga desta ingressa no plano mais elevado dos relatos que culminam 

com o Livro da Revelação - de que talvez só o pai tivesse conhecimento, mas que Hakim 

busca resgatar, seguindo a geometria das linhas do tapete como narrativa e fabulação.  

              Por parte do pai, os textos sagrados também lhe dão o suporte para uma vivência 

predisposta à fabulação. Em várias passagens do romance, esses valores da tradição, 

representados pelo Livro, são referidos como definitivamente ligados aos fatos de seu 

cotidiano na família.  

          Do capítulo 5, cujo narrador é Dorner, extraio o seguinte trecho: 

 

 

Foi assim que teu pai resumiu sua vinda ao Brasil, numa tarde em que o procurei para 

puxar assunto. Curiosa era a maneira como se dirigia a mim: sempre olhando para o 

Livro aberto. Folheava-o vez ou outra, esfregando os dedos nas folhas de papel e esse 

convívio inquieto das mãos com o texto sagrado parecia animar sua voz. As outras 

passagens de sua vida também foram testemunhadas pelo livro; alguma vez foi 

eloquente, sem deixar de ser humilde, ao comentar várias suratas: a da Aranha, a dos 

Ventos Disseminadores, a das Vias da Ascensão e a do Inevitável Evento. Um dia 

encontrei-o sozinho na Parisiense. Estava sentado atrás do balcão maciço e a ausência 

do Livro me pareceu uma advertência ou uma indisposição para evocarmos conversas 

passadas.                                

 (HATOUM, 1989, p.77) 

 

 

                                                 
60

 Aqui, parece possível relacionar o tapete como relato ao “livro-tapete”, segundo Jerusa Pires Ferreira para 

designar o romance de Hatoum: “como a estrutura de um tecido, tapete, rede.(....) É um livro-tapete, como 

apontei, e muitos certamente já o fizeram (....). Chamado por alguns de Mil e uma noites amazônicas, ele nos 

oferece a memória, na multiplicidade de suas imagens e de seus reflexos. (....) Aliás, são muitas as alusões e 

referências a tapete, cultura e natureza inseparáveis, diante daquele para quem o tapete do quarto brilhava como 

o sol da manhã, o mesmo que trazia para a fala aquela infância sempre presente” (FERREIRA, 2007, p.248-251) 
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O cotidiano do pai, deste modo moldado pela presença do Livro, revela quanto os 

textos sagrados interferem nos fatos que ocorrem com ele e com a família. Ler o Livro, ou 

simplesmente folheá-lo, sela a inscrição do pai em outra modalidade de fabulação: a da leitura 

que se coloca para além do reconhecimento sonoro do alfabeto ou do idioma árabe, ou seja, 

aquela obtida pela absorção tátil de textos que não necessitam de uma leitura/compreensão 

propriamente dita, apenas aqui e ali pontuados por alguma forma de eloquência, mas que são 

percebidos narrativamente, em sua condição própria de relato, tão somente por acompanhar o 

Livro não apenas com olhos ou voz, mas com dedos e mãos que o captam como possibilidade 

de citação, no testemunho de sua própria vida. 

          Ainda tendo Dorner como narrador, desta vez no capítulo 3, destaco uma passagem 

sobre o pai de Hakim que de certa forma pode ser tomada como outra versão da impregnação 

da vida pelo Livro, em sua depuração de sons, conforme já antecipada no exemplo anterior: 

 

 

Foi difícil arrancá-lo do mutismo, pois sempre fora fiel a uma vida reclusa, até 

mesmo nas reuniões noturnas com os patrícios e vizinhos lá no pátio dos fundos, onde 

todos tagarelavam, enquanto teu pai, absorto, talvez pensasse na imensa infelicidade 

dos que não conseguem ficar sozinhos. Anfitrião mudo, asceta mesmo cercado de 

pessoas, ele teria preferido se evadir no quarto, compactuar com o silêncio das 

paredes brancas, e, com o livro em punho, acompanhar a deposição de um sultão que 

reinava numa cidade andaluz, seguir seus passos através dos sete aposentos de um 

castelo indevassável, até tocar na parede do último aposento, onde estava lavrado o 

destino sinistro do invasor. (HATOUM, 1989, p.69) 

 

 

              Convertida a leitura em experiência de silêncio total, correspondente à atitude de 

reclusão do pai e como avesso da tagarelice das pessoas, o Livro se impõe como citação, 

reserva da narrativa fabular, não por sua forma audível ou reproduzida de um ouvinte para 

outro, mas pela cumplicidade do pai com as paredes brancas e por sua ausência de ruídos, 

única possibilidade de – a sós com o Livro - seguir os passos do sultão e não perder nenhum 

dos fios do relato e da fabulação.   

          No Relato, entretanto, a presença da fabulação certamente está atrelada à própria 

vigência da memória como busca de recuperação do passado, através das histórias da família 

e/ou da cidade de Manaus.  

          Nos exemplos que destaco a seguir, a fabulação, por mim até agora explicitada como 

memória textual e relacionada à citação, parece expandir-se, vinculando-se à própria memória 

do passado, sem deixar de aí incorporar, entretanto, a reserva de sentido contida no que estou 

designando como memória dos textos.       
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          Em relação à reconstituição da memória da família, destaco um trecho do primeiro 

capítulo em que a narradora menciona a chegada do tio Hakim, após a morte de Emilie: 

 

 

-Lembram como fazia Emilie? – disse tio Hakim, sorvendo o último gole de café. – 

Ela pedia para que todos emborcassem a xícara na bandeja, e depois examinava o 

fundo de porcelana para decifrar no emaranhado de linhas negras do líquido 

ressequido o destino de cada um. 

A conversa se estenderia por toda a noite, porque as pessoas não conseguiam ouvir as 

histórias sem emitir uma opinião ou recordar algo; alguém já começara a abrir as 

caixas de bombons e doces para acompanhar a próxima rodada de café; depois viriam 

os sucos e aguardentes, e quem sabe uma refeição improvisada no meio da 

madrugada. Tudo isso me remetia à Emilie, me deixava ansiosa em conhecer sua vida 

numa época  anterior ao nosso convívio. (HATOUM,1989, p.31) 

 

 

          A pergunta de Hakim, dirigida aos membros da família como forma de lembrança da 

mãe, guarda, sem dúvida, além dessa forte carga de memória do passado, um sentido 

memorialista de outra ordem, uma vez que vinculado à própria fabulação subjacente aos 

enunciados proferidos por Emilie como tentativa de decifração do destino das pessoas. Nas 

“linhas negras do líquido ressequido”, portanto, conforme nos diz Hakim, as linhas de uma 

narrativa que guarda em seu traçado na porcelana a memória da fabulação. 

          Da mesma maneira no relato da narradora: remeter à Emilie e ao passado desta, 

portanto, à memória, não deve prescindir do tom fabular que aí ecoa e, a julgar pela conversa 

que se estenderia por toda a noite e pela condição das pessoas como narradoras e/ou ouvintes, 

suponho estar moldada a condição de citação do referido enunciado, irremediavelmente 

permeável à fabulação como memória textual.                    

          Da segunda parte do capítulo 5, cujo narrador é Hakim, extraio o seguinte exemplo, que 

manifesta a tentativa de salvaguardar a memória da cidade:   

 

 

Discorríamos sobre o duelo entre dois homens na rua deserta numa tarde de domingo: 

um confronto aguardado há muito tempo pela cidade, ansiosa para que a morte de um 

não fosse apenas uma anedota, mas um evento perdurável que participasse da vida de 

todos. Na verdade, a morte em Manaus só passava despercebida se isenta de agonia e 

crueldade; a outra assumia um caráter memorável, impregnava-se no tempo, resistia 

ao esquecimento, como se o desaparecimento trágico de alguém dissesse respeito a 

todos. Assim ocorreu com o duelo entre Kasen e Anuar Nonato, e que culminou com 

a morte de ambos; morreram abraçados, diante da Matriz, como dois irmãos que se 

reencontram para conhecer a morte. Memorável também a morte de Selmo, enforcado 

e pendurado na árvore mais alta e frondosa da Estrada de Flores, e em seguida 

esquartejado por todos que o odiavam, e que eram muitos. Se algo atroz não ocorresse 

durante um ano, as gentes apelavam para a memória: histórias eram recontadas com 
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novos detalhes, as vítimas reviviam os suplícios lembrados por vozes exaltantes que 

disputavam a lembrança de uma cena.                                     (HATOUM, 1989, p.98)  

 

 

          “Discorríamos sobre” – é como Hakim se situa diante da matéria a ser desenvolvida por 

sua narrativa. Pluralizada a pessoa do discurso, pois há um “nós” pontuando a conversa que 

terá lugar entre os membros da família, o texto parece dar indícios do tom em que se 

processará a interlocução: o relato sobre a morte é, deste modo, relato entre 

narradores/ouvintes, em total predisposição à ruminação de histórias a serem lembradas e 

passadas de um para o outro narrativamente.  

          Ainda que Hakim seja o responsável pela narrativa neste capítulo, sua fala quer ser 

porta-voz da fala de todos, indistintamente envolvidos pelo resgate da memória da cidade. A 

morte, aqui, ultrapassa a esfera familiar e é incorporada pela cidade e pelas ruas de Manaus, 

circundando a casa libanesa, matriz e lugar de proliferação de todas as narrativas. E é 

precisamente no espaço da casa, tendo os familiares como interlocutores, que a memória da 

morte vai sendo tecida, adquirindo o estatuto próprio da fabulação. A fala de Hakim, como 

lugar da citação, reproduzindo narrativamente essa “morte em Manaus”, plena de “agonia e 

crueldade”, conforme os detalhes dados pelo texto, portanto, como armazenadora da memória 

da cidade, é garantia de que a citação não cessa, pois “histórias eram recontadas”, através de 

uma memória acionada permanentemente, como garantia de que o relato não venha ter fim.          

          No romance de Hatoum, é o que pode ser depreendido da análise, a citação,  sem ser 

propriamente explicitada pela escrita do texto, pôde ser captada, no entanto, como matéria 

textual a guiar minha leitura do Relato como fabulação e ressonância dos textos do Oriente. 

Conforme procurei mostrar também em alguns exemplos, Sherazade e As mil e uma noites, 

ainda que referidas textualmente no corpo do romance, parecem cumprir mais propriamente 

seu “trabalho de citação”, segundo expressão de Compagnon, pelo modo como são absorvidas 

como narrativa fabular pelo próprio romance. 

          Já em Antunes, a citação do Livro do Gênesis, realizada pela escrita do romance, parece 

ser dada mais diretamente, é o que pode ser percebido de uma leitura inicial, como marca 

divisória entre os capítulos, o que torna aí mais explícito o jogo intertextual.                    

Em estudo sobre os romances de Lobo Antunes, Maria Alzira Seixo (SEIXO, 2002, 

p.625) deste modo sintetiza a estruturação narrativa de Não entres tão depressa nessa noite 

escura: 
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Estrutura externa: constituído por 35 capítulos, designados pelo numeral ordinal, e 

integrados em sete partes, não numeradas, que têm como separadores citações do 

início do Génesis, dadas em seguimento, e de que condensamos aqui a substância 

alusiva dominante: I – Luz/Trevas (o conhecimento da família; segredos); II – Céu (a 

morte do pai; a duplicação das instâncias imanentes); III – Terra/Mares; as árvores e 

os frutos (o feminino e o masculino; o parto); IV – Luminárias: o sol na noite e as 

estrelas no dia (os amores da mãe, os amores do pai, ficção, psicanálise); V – Peixes e 

pássaros, fecundação (Ana grávida, MC e o namorado); VI – Homem e mulher, 

alimento; VII – Descanso, paragem, suspensão (551 p.) (SEIXO, 2002, p. 625) 

 

 

          Do comentário da autora, destaco dois pontos que podem me orientar em minha 

reflexão preliminar sobre a citação no romance de Antunes. Primeiramente, os “separadores” 

das sete partes de que se compõe o romance, explicados como “citações do início do Gênesis, 

dadas em seguimento”; em segundo lugar, o destaque sendo dado para “a substância alusiva 

dominante” de cada uma das citações. 

          Ora, parece-me que a consideração da citação, partindo da estruturação externa do 

romance, conforme delineada por Seixo, procura estabelecer, de certa forma, alguma ligação 

com o plano interno do mesmo, o que pode ser depreendido da menção aos conteúdos dos 

capítulos, em sua relação com os termos ou expressões com que a autora busca sintetizar os 

fragmentos do Gênesis.   

          Remetendo ao próprio texto do romance, é possível constatar que a sequência dada às 

citações, acompanhando as etapas da criação do mundo, do primeiro ao sétimo dia, indica, por 

parte da escrita do romance, a colocação desses “separadores”, antecipando cada bloco de 

capítulos, em situação que parece preservar, por parte da narrativa contida nos mesmos, a 

mesma – ou equivalente - ordenação linear, marca da horizontalidade representada pela 

sucessão de dias e noites, conforme os fragmentos do Gênesis.  

          Parece mesmo que cada bloco de capítulos deverá ter, portanto, algum tipo de relação 

com o conteúdo da citação que o antecede, ou melhor, invertendo-se a proposição a favor do 

“trabalho” realizado pela citação, talvez seja mais viável supor que os fragmentos do Gênesis 

possam servir como movimento propulsor ao desenvolvimento dos capítulos. Acresce o fato 

de que a estruturação externa do romance de Antunes, conforme mostrada por Seixo, parece 

apontar, neste quadro preliminar, para a possibilidade de se pensar em uma perspectiva até 

certo ponto ordenada na construção do romance, visto estarem os referidos blocos grupados 

com o mesmo número de capítulos, mantendo uma mesma proporção e sendo igualmente 

introduzidos pela citação. 

          Tal proporção, no entanto, não me impede de reconhecer, no que se refere à citação do 

Gênesis, ser o romance, ou melhor, o diário de Maria Clara, segundo Seixo, “concebido em 
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analogia livre com a criação do mundo” (SEIXO, 2002, p.625), o que já parece comprometer 

uma leitura que suponha como assentada a identificação do romance com os conteúdos dos 

fragmentos da citação. A “analogia livre” antecipada pela autora, extraída do parágrafo em 

que a mesma esboça um pequeno resumo do romance, ainda que, por um lado, faça uma breve 

menção à natureza analógica da relação entre o diário da narradora e o Gênesis, por outro, 

parece ver tal relação para além das amarras da identificação, similitude e/ou 

correspondência, uma vez que o termo “livre”, se não explicita melhor as bases em que a 

criação do mundo é chamada a ingressar no diário, parece sugerir, pelo cunho de generalidade 

do termo, ser a citação decorrente de outro marco operatório. E até mesmo o fato de estar cada 

citação em situação de anterioridade em relação a cada bloco de capítulos – como epígrafe - 

não parece invalidar o que Seixo ainda esclarece: 

  

 

Partindo do princípio que uma epígrafe não governa o texto ao qual se antepõe, antes 

o tonaliza (ou por vezes nem sequer com ele directamente se relaciona, é mais uma 

disposição autoral do que uma indicação semântica) – mas aceitando em contrapartida 

que tudo o que o escritor integra no conjunto da sua ficção pode ser uma componente 

mais ou menos importante do seu trabalho -, teremos de reconhecer à coerência e ao 

seguimento desta tutela do Génesis em Não Entres Tão depressa Nessa Noite Escura 

uma função significativa tão importante, pelo menos, como a que tem o título, e, 

como esta, de actuação tão vaga quanto aguda. (SEIXO, 2002, p.403) 

 

 

             Apesar de aqui não se cogitar ainda do título do romance, o que será feito na próxima 

seção, parece-me que a atuação deste e da epígrafe, conforme aponta Seixo, “tão vaga quanto 

aguda”, mostra o grau de interferência da citação no romance de Antunes. Se a autora faz 

menção à “tutela” do Gênesis no romance, procura dar também à mesma a dimensão que 

julga cabível, se for considerada a modalização que a ela atribui. Deste modo, pensando a 

epígrafe em Antunes como “mais uma disposição autoral do que uma indicação semântica” ou 

mesmo como comprometida em “tonalizar” o texto e não em “governá-lo”, segundo Seixo, 

talvez possamos relacioná-la de certa forma ao próprio “trabalho de citação”, na linha de 

Compagnon, trabalho este realizado, em Antunes, pela escrita do romance.  

 

 

A citação não tem sentido em si, porque ela só se realiza em um trabalho, que a 

desloca e que a faz agir. A noção essencial é a de seu trabalho, de seu working, o 

fenômeno. Buscar imediatamente o sentido da citação (ou de qualquer outra coisa) é 

seguir um movimento que Nietzsche qualificava de “reativo” porque desconhece a 

ação, julga-a segundo sua função e não como fenômeno. Ora, para Nietzsche não há 

sentido fora de uma correlação com o fenômeno. Isso se aplica maravilhosamente à 
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citação: ela não tem sentido fora da força que a move, que se apodera dela, a explora 

e a incorpora. O sentido da citação depende do campo das forças atuantes: ele é 

essencialmente variável, como escreveu Gilles Deleuze sobre o sentido, segundo 

Nietzsche, “sempre uma pluralidade de sentidos, uma constelação, um complexo de 

sucessões mas também de coexistências”. (COMPAGNON, 2007, p.47)  

 

 

          A afirmação reiterada por Compagnon a respeito da citação, conforme alguns exemplos 

por mim já destacados ao longo desta seção, ressaltando a mesma como 

“trabalho”/“working”/“fenômeno”, me leva, portanto, a considerar os fragmentos do Gênesis 

não pelos sentidos que lhes são inerentes, mas pelos sentidos que aí se engendram, a partir do 

próprio “deslocamento” que o referido trabalho da citação faz desencadear – é a lição de 

Compagnon. 

          E, ao incorporar em sua reflexão as considerações de Deleuze
61

 sobre Nietzsche, no que 

diz respeito à questão do sentido, Compagnon parece nos afastar definitivamente de qualquer 

vinculação do romance de Antunes aos “sentidos da citação”, referidos pelo autor como 

indevidamente acionados como primeira e/ou determinante via de acesso à citação, porque 

desvinculados da “ação” propriamente dita.  

          Tomemos, a título de exemplo, a primeira citação do Gênesis no romance, em página 

sem marcação numérica, representada pelo fragmento que antecede o capítulo inicial e que, 

talvez, possa ser demarcado como enunciado através do qual aí tem início a escrita do 

romance:  

 

 

No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra achava-se vazia, as trevas cobriam o 

abismo e o vento de Deus girava sobre as águas. Então Deus disse “Exista a luz” e 

assim se cumpriu. Deus viu que a luz era boa, apartou-a das trevas, chamou à luz 

“dia” e às trevas “noite”. Houve uma tarde e uma manhã: primeiro dia.  (Gênesis) 

 

 

          Essa primeira citação, referindo-se à criação do mundo – o primeiro dia -, ainda que nos 

impelindo ao acompanhamento da mesma como “trabalho”, não pode ser desvinculada, 

entretanto, dos capítulos aos quais precede e com os quais certamente travará o jogo 

operacional próprio da citação. Deste modo, se a indagação por similitudes no plano dos 

conteúdos de ambas as partes – citação/bloco de capítulos – é solução que deve ser evitada 
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 O trecho de Deleuze citado por Compagnon foi extraído do livro Nietzsche et la philosophie. Paris: PUF, 

1970, p.84, conforme indicação bibliográfica de Compagnon. 
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como etapa única e/ou conclusiva, não me parece que devamos deixar de cotejar 

determinados pontos que valham como indicativos da “ação” que aí se realiza. 

          Segundo Maria Alzira Seixo, “O primeiro conjunto de cinco capítulos, colocado sob a 

epígrafe do início do Génesis (I, 1-5), é por conseguinte tonalizado pela sucessão da luz e das 

trevas, da noite e do dia” (SEIXO, 2002, p.397). A partir daí, então, a autora vai mapeando 

fatos da trajetória da narradora e da família, fatos esses que expressam o movimento aludido 

no Gênesis, dando origem ao primeiro dia da criação do mundo.   

          Ainda em relação a essa tonalização do texto do romance pela citação do Gênesis, 

destaco mais duas afirmativas da autora.  

          A primeira, extraída do tópico intitulado “Casa, sótão e jardim”: 

 

 

Uma poética da criação, que este livro, a partir das suas epígrafes, sanciona, atribuirá 

ao jardim a componente efusiva de um esplendor feminino e juvenil, uma larga quota 

justificativa da euforia e libertação que os gestos de Maria Clara desenvolvem 

(brincando, escrevendo, inventando, julgando, destruindo), menina entre as flores, por 

vezes atribuindo às flores (e sobretudo aos goivos) a aferição da “temperatura” 

afectiva dos acontecimentos e atitudes, numa espécie de indicialidade da atmosfera do 

texto; mas atribuirá ao sótão uma outra componente não menos importante, a da 

reflexão, da indagação, da penetração no mistério de existir, da descoberta perplexa 

(intrigada e intrigante) dos outros e nomeadamente do Outro, que é ainda e quase 

sempre o Pai ou a figura de desejo alterado que a interdição do pai lhe insinua (....) 

(SEIXO, 2002, p.394-395) 

 

 

          A segunda, do tópico “A escrita da noite”: 

 

 
 

Maria Clara escreve, então, de certo modo, para diferir a escuridão que limita o dia, 

mas, na medida em que, na ordem do discurso, “houve uma tarde e uma manhã”, que 

configuram o “primeiro dia”, a noite está ela própria no centro do dia, ainda enquanto 

trevas, e participa da, sua ordenação, tal como a morte (noite?) e a sua tristeza 

ensombrada (trevas?), como os sótãos (trevas?) cheios de sinais heurísticos para 

existências a desvelar (luminárias?), como a escrita (noite iluminada?), esta escrita 

(noite transfigurada?), que, ao modo de Mallarmé, caminha em negro sobre branco  

para uma manifestação do inquietante ser através de uma qualquer forma do saber que 

se escreve. É, assim, este livro, considerado sob vários ângulos, o livro da criação. 

(SEIXO, 2002, p.396-397) 

 

 

              No primeiro exemplo, jardim e sótão, “tonalizados” por Seixo, uma vez que lhes é 

atribuído o termo “componente” – seja como componente de “euforia” para o jardim,  seja de 

“reflexão”, para o sótão -, parecem mesmo ultrapassar a acepção de “conteúdos” e/ou 
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“sentidos”, logo, sem correrem o risco de serem buscados em correspondência semântica 

direta à “luz” e às “trevas”, enunciadas pelo fragmento do Gênesis. Parece-me que essa 

atribuição do termo “componente”, decorrente de “uma poética da criação”, conforme 

expressão de Seixo, talvez me possa apontar para a citação do Gênesis – que trata da criação 

do mundo - como resultado de um “trabalho” também de criação, a poética, aqui, como 

citação que tonaliza a escrita do romance. 

          Quanto ao segundo exemplo, centrado na “escrita da noite”, a citação do Gênesis parece 

evidenciar o próprio processo de deslocamento que a mesma opera em relação à escrita do 

diário por parte de Maria Clara: “luz” e “trevas”, segundo enunciado do Gênesis – “houve 

uma tarde e uma manhã” -, mostram o “trabalho” que lhes é dado a realizar, a partir do que 

Seixo acompanha neste processo, uma vez que “a noite está ela própria no centro do dia, 

ainda enquanto trevas, e participa da sua ordenação”. Essa ordenação, formulada por Seixo 

mediante um desdobramento expresso textualmente através de interrogações, parece deixar 

vir à tona o que aí está implícito, ou seja, que as relações entre luz e trevas, cogitadas por 

Seixo como possibilidade transformadora do trabalho de citação, se dão a manifestar como 

absorção, atrito e/ou até mesmo como sobreposição: “a morte (noite?)”, “os sótãos (trevas?)”; 

“a escrita (noite iluminada?)”, “esta escrita (noite transfigurada?)” –  é o que parecem indicar 

os enunciados da autora.            

          Aqui, poderia ser depreendido da escrita do diário, por parte de Maria Clara, o próprio 

percurso explicitado por Compagnon em relação à escrita como citação. Se, por um lado, é 

possível supor que os fragmentos do Gênesis, por sua distribuição proporcional através dos 

capítulos - e, para ser utilizada terminologia de Compagnon- , parecem inseridos à moda de 

“enxerto” no romance de Antunes, por outro, não se pode deixar de acompanhar o modo pelo 

qual a escrita do diário se processa, a partir mesmo da própria inserção do Gênesis em seu 

corpo textual.  

          Deste modo, talvez o que tento assim identificar como “enxerto” do Gênesis no 

romance, e que se faz mostrar por sua natureza de epígrafe, conforme já mencionado, pudesse 

ser pensado, com base em uma questão trazida à tona pelo próprio Compagnon: “Mas o 

enxerto de uma citação seria uma operação muito diferente do resto da escrita?” 

(COMPAGNON, 2007, p.38). 

          Ora, seguindo o raciocínio do autor neste capítulo sobre o “enxerto”, destacaria aqui 

duas passagens. Primeiramente: “A citação é um corpo estranho em meu texto, porque ela não 

me pertence, porque me aproprio dela.” (COMPAGNON, 2007, p. 37). Em segundo lugar: 
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Trabalho a citação como uma matéria que existe dentro de mim; e, ocupando-me, ela 

me trabalha; não que eu esteja cheio de citações ou seja atormentado por elas, mas 

elas me perturbam e me provocam, deslocam uma força, pelo menos a do meu punho, 

colocam em jogo uma energia – são as definições do trabalho em física ou do trabalho 

físico. Da citação, mascataria e tecelagem, sou a mão-de-obra. (COMPAGNON, 

2007, p. 45) 

 

 

          Parece-me que a citação do Gênesis, conforme inserida no romance de Antunes, pode 

se dar a perceber, com base em Compagnon, a partir de um movimento que oscila de uma 

situação textual dada como exterioridade a uma situação que prevê a condição inversa, aqui, 

de interioridade da própria escrita de Maria Clara. 

          Certamente o texto teórico de Compagnon não parece pressupor exterioridade e 

interioridade como movimentos que se repelem, sob pena de concorrer para o 

enfraquecimento da escrita como processo que caracteriza a citação. No caso do romance de 

Antunes, se o Gênesis estabelecesse com a escrita uma relação de mera estranheza, pelo fato 

de ser exterior ao texto, a citação teria dificuldade de se fazer como tal. Isto porque, no 

momento mesmo em que se dá a apropriação da citação pelo romance, o não-pertencimento 

dos fragmentos do Gênesis não pode ser pensado como irredutibilidade, mas como potência 

para o pertencimento, que, longe de indicar absorção dos sentidos da citação pelo romance, é 

condição para o deslocamento dos mesmos, base em que se assenta a citação. Quanto a Maria 

Clara, deste modo “internalizando” o Gênesis na escrita do romance, talvez possa ser 

considerada, nesse trabalho de citação, sua própria “mão-de-obra”, conforme expressão de 

Compagnon. 

          Ao fazer o recorte tanto do Gênesis quanto da narrativa do romance, focalizando tão 

somente o primeiro bloco de capítulos e a citação inicial correspondente ao primeiro dia da 

criação, busquei deste modo proceder à reflexão sobre a citação nessa primeira parte, estando 

aí pressuposta, no entanto, a via de análise das partes subsequentes e da relação das mesmas 

com o Gênesis.  

          Tomando, então, como base o “guião” de leitura desenvolvido por Maria Alzira Seixo 

(SEIXO, 2002, p.626-634), procurei montar um gráfico ilustrativo
62

 da distribuição dos 

fragmentos do Gênesis e de sua relação com os capítulos do romance.  

                                                 
 
62

 Este gráfico foi por mim elaborado para a monografia de encerramento do curso “Modernidade, barroco, 

neobarroco: configurações da ficção portuguesa contemporânea”, ministrado pela Profa. Dra. Dalva Calvão, 

apresentada ao Programa de pós-Graduação em Letras – Estudos de literatura (sub-área Literatura Comparada) 

da Universidade Federal Fluminense, na disciplina: “Tópicos de teoria, crítica e história literária”, no primeiro 

semestre de 2007. Na referida monografia, o gráfico foi utilizado para  ilustração da fragmentação e da dispersão 
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da narrativa em Antunes, aproximando-a de procedimentos da estética barroca; no presente trabalho, sua 

utilização tem igualmente como objetivo a ilustração dessa fragmentação e dispersão da narrativa, só que do 

ponto de vista de uma reflexão sobre a citação no romance. Para sustentação dessa reflexão, que será 

desenvolvida neste trabalho, estarei partindo de ideias já apontadas na referida monografia, tais como a 

percepção da horizontalidade e da verticalidade como sugestivas da leitura de Antunes, e a de uma recorrência 

aglutinadora dos conteúdos e temas da narrativa, responsável pela desestabilização da estrutura narrativa do 

romance com base no Gênesis e de sua fragmentação. Esclareço ainda que foi feita uma seleção  dos dados 

arrolados por Seixo no “guião de leitura”, valendo o gráfico, portanto, como simples indicativo da questão sobre 

a qual quero refletir.  

GÊNESIS 

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia 

 

“Exista a luz” 

luz: “dia” 

trevas: 

“noite” 

“Haja um 

firmamento” 

“céu” 

“Cubra-se a 

terra” 

“vegetação e 

frutos” 

“Haja 

luminárias”  

“o dia”  

“a noite e as 

estrelas” 

“Sede 

fecundos” “a 

criação” 

“peixes e 

pássaros” 

“A criação do 

homem e da 

mulher” 

Deus 

concluiu sua 

obra ao 

sétimo dia e 

descansou 

CAPÍTULOS 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 

 

● o pai e a 

interdição  do  

sótão 

● Ana  M.,  a 

irmã 

● Amélia,  a 

mãe 

● as  visitas 

ao  hospital 

● o  

presidente  

Kruger, 

amigo  do 

general, 

bisavô 

● o  pai:  Luís 

Filipe 

● a 

empregada 

Adelaide 

●a  avó /  o 

Casino 

● a  África 

colonial 

● o  pai  sem 

família 

● identidade 

do  pai 

● M. Clara é 

o  homem  da 

casa 

 

● o avô cego 

● 

Leopoldina: 

personagem 

imaginada 

● Birre e 

Alcabideche 

● idílio entre 

Adelaide e o 

professor 

● a partida 

da mãe para 

o Canadá 

● a morte do 

pai 

● 

identificação 

com 

Leopoldina 

● M. Clara 

casada 

● cena 

erótica e o 

motivo do 

brinco 

● o hospital 

● os 

jugoslavos e 

os árabes 

● as amigas 

que inventou  

● o sótão e o 

cavalo de 

pau 

 

● o 

nascimento de 

Luís Filipe 

● a avó 

empenha as 

pratas. 

● a gravidez 

de Adelaide 

● o encontro 

imaginado 

entre a mãe e o 

pai 

● monólogo 

do pai 

● a leitura do 

diário pela  

irmã 

● entre freixos 

e goivos 

● as 

camionetas do 

Murtal 

● o cheiro a 

pobre 

● a morte do 

 pai 

● os árabes e 

os pretos 

● o Tejo e as 

palmeiras 

● M. Clara e 

Ana escrevem 

as duas no 

Diário 

 

● M. Clara e 

o idílio com 

o filho do 

chofer 

● a cena 

erótica e o 

brinco 

perdido 

● Amélia e o 

chofer 

● relações 

do marido 

com a criada 

● a fala de  

M. Clara no 

psicanalista 

● a máquina  

de cortar 

relva e os 

goivos 

● os árabes,  

os pretos, os 

guardas 

● o pai que 

negociava 

em armas 

● M. Clara 

no sótão 

● o pai no 

hospital 

 

● Ana  ao 

espelho 

● o senhor 

general 

● uma  cena  

de dança 

● a  moradia 

rica  do  

Estoril com  

criadas 

● os  

namoros 

● o   aborto  

de Ana 

● morte  de 

Leopoldina 

● o  desejo  

em M. Clara 

● a  sessão  

no 

psicanalista 

● os  

pássaros em  

voo  de 

nuvens 

● a casa: 

apogeu  e 

decadência 

● no  sótão 

● Ana  e  a 

escrita  do 

diário 

● M. Clara 

casada 

 

 

● M. Clara 

chamada por 

um goivo 

● a morte do 

avô 

● os vômitos 

de Ana 

● as relações 

ilícitas da mãe 

● o falar 

galego 

● incidente de 

homicídio em 

Alhambra 

● nódoas de 

sangue 

● monólogo 

do pai na 

clínica 

● o revés da 

família 

● o desejo 

recalcado de 

M. Clara 

● M. Clara 

sonhou que se 

casou  

● o pai em 

Alcoitão com 

Leopoldina 

 

● o marido 

de M. Clara 

lê o diário 

● identidade 

de M. Clara 

● como é 

que isto 

acaba, 

Clara? 

● o regresso 

do pai 

● a 

denegação 

dos 

acontecimen

tos 

● o regresso 

do pai 

● a inversão 

de nomes e 

palavras 

● a ruína 

● o 

abandono da 

casa 

● a amiga 

idosa 

● M. Clara 

não se casou 

● nódoas 

● desejo de 

partir 

● o ecrã da 

televisão 
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  Conforme indicado pelo gráfico, os fragmentos do Gênesis, lidos sucessivamente, ao 

longo do romance, me apontam para as várias etapas da criação do mundo, do primeiro ao 

sétimo dia; já em uma leitura “vertical” de cada fragmento, verticalidade esta suposta por mim 

como irradiação de cada fragmento sobre episódios constitutivos de cada bloco de capítulos, 

constato que quaisquer aproximações tentadas entre os fragmentos e os capítulos que lhes 

correspondem não se sustentam pelo critério da identificação e/ou da absorção plena dos 

sentidos contidos no Gênesis, o que indica que os pontos de contato devem ser buscados a 

partir de outras bases de articulação entre os mesmos. 

          Se é certo que cada fragmento do Gênesis “tonaliza” os capítulos que precede por sua 

natureza de epígrafe, conforme termo empregado por Seixo, não é menos provável também 

que essa tonalização, ao manter-se “verticalmente”, se espraiando pelos capítulos, deixe 

entrever também, aqui e ali, sinais de esgarçamento, decorrentes da própria escrita do 

romance.                                 

          Tentando uma reconstituição ainda que esquemática de cada bloco de capítulos nessa 

perspectiva “vertical”, percebo pelo gráfico que, se há fatos ligados à narradora ou à família 

que podem ser mais imediatamente identificados à tonalização aí processada pela citação, 

talvez como uma relação baseada na “convergência”, há outros, porém, que parecem ocupar 

posição de deslocamento em relação a essa marca predominante, e, se não podem ser tomados 

propriamente como em situação de “divergência”, talvez possam me antecipar a dispersão da 

narrativa no romance de Antunes. 

          Por exemplo: episódios ligados ao sótão, já referidos como as “trevas” do primeiro 

fragmento do Gênesis, não se concentram exclusivamente nesta primeira parte, mas estão 

disseminados através de outros blocos de capítulos e, consequentemente, vinculados e/ou 

precedidos por outros fragmentos da citação. Naturalmente que tais episódios, quando 

reiterados ao longo do romance, ainda que mantenham as marcas indicativas do Gênesis, 

parecem provocar um novo arranjo desse material narrativo. Isto porque, uma vez 

redistribuídos os mesmos pelos demais capítulos do romance, parecem enfraquecer, de um 

lado, o que, de outro, procuraram absorver dos fragmentos do Gênesis. Ou melhor: quando 

alocados em outros capítulos, tais episódios, por conviverem com outros assinalados por 

marcas de outros fragmentos, parecem neutralizar as forças “ tonalizantes” de que foram 

revestidos, concorrendo também para a desestabilização da narrativa como um suposto lugar 

de demarcações e/ou identificações mais previsíveis. 

          A dispersão da narrativa em Antunes, referida anteriormente, parece ser em grande 

parte determinada por esse descentramento que compromete a proporcionalidade entre os 
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blocos narrativos, proporcionalidade esta supostamente dada não só pela constituição 

quantitativa de cada um dos blocos, mas também decorrente da referencialização de cada 

bloco a um fragmento do Gênesis, conforme mostrado.   

          Parece-me que essa dispersão atua em escala de imprevisibilidade total, haja vista a 

reiteração de episódios por praticamente todos os blocos. Deste modo, o romance de Antunes, 

ao estruturar sua narrativa através da incorporação do Gênesis como citação, em epígrafes 

proporcionalmente dispostas por cada grupo de capítulos, portanto, parece querer fazer dessa 

pretensa previsibilidade, na verdade, fator desencadeador de uma narrativa balizada pelo 

imprevisível, haja vista o acúmulo de fatos que, repetidos à exaustão, parecem tensionar a 

relação que o romance entretém com o Gênesis como trabalho de citação.  

          Aqui, talvez fosse possível  retomar Compagnon, mais precisamente, no capítulo em 

que indaga sobre a pertinência de uma “boa” citação: 

 

 

Uma boa citação seria uma citação em que o discurso, emissão oral, não interviria e 

alojar-se-ia no pensamento. Seria uma citação de pensamento. 

Ora, haveria uma boa citação, repetição de pensamento e não de discurso? Ela 

manteria com a ideia, com o sentido, uma relação de analogia, seria uma cópia, e sua 

pretensão à verdade seria legítima. 

Parece que a hipótese de uma tal citação não é aceitável: toda citação é simulacro, 

todo simulacro é engano. A citação é sempre questão de discurso, de enunciação; não 

há citação que engaje apenas o enunciado, que se libere dos sujeitos da enunciação e 

que não tenha intenção de persuadir.                               (COMPAGNON, 2007, p.80)   

 

 

          Se não se pode de forma alguma pensar a citação do Gênesis em Antunes em termos de 

“boa” citação, uma vez que esta pressupõe vinculação à ideia e “pretensão à verdade”, 

segundo Compagnon, parece-me, entretanto, que talvez se possa tomá-la, agora, ao se refletir 

sobre a dispersão da narrativa, como “questão de discurso, de enunciação” – ainda seguindo o 

argumento de Compagnon.       

          Conforme já vim apontando, a citação do Gênesis passa ao largo de qualquer 

“pretensão à verdade”; isto porque, como “fenômeno” que é – na linha de Compagnon -, a 

citação em Antunes não pode ser tomada como adequação – conforme já comentado em 

relação aos blocos de capítulos do romance. 

          Mais cabível, portanto, avaliar a tensão por mim suposta como decorrente das 

repetições exaustivas no romance, concorrendo para a referida dispersão e afetando o trabalho 

de citação propriamente dito, no plano do discurso, ou seja, tentando perceber no romance em 

que medida os enunciados do Gênesis são moldados pelos sujeitos da enunciação, aqui, 
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representados pela instância da narrativa, a cargo da narradora de Antunes. Cabe a Maria 

Clara, sem dúvida, colocar-se em posição refratária a qualquer ordenação e/ou adequação dos 

fatos narrados em seu diário, o que parece tensionar a relação que sua narrativa estabelece 

com a citação. 

          Os enunciados do Gênesis, tonalizados em função de cada bloco de capítulos, passam, 

assim, por um processo que se constitui como um jogo entre fragmentação e retotalização, ou 

seja, há um movimento reiterativo que, sem indicar repetição do idêntico, talvez possa ser 

pensado como recorrência aglutinadora, movimento este que, ao desestabilizar a tonalização 

empreendida por cada fragmento do Gênesis, faz que a repetição se expanda: esta, 

vislumbrando seu próprio esgotamento, vai tentando perfazer uma totalidade que, ainda que 

sabidamente precária, vai sendo permanentemente renovada como no movimento ondulante 

de uma espiral. A repetição, portanto, ao mesmo tempo recorrente e lacunar, não tem como 

conter a dispersão que lhe é inerente. 

          Maria Clara, em sua produção discursiva - o diário é tecido por uma memória arredia, 

dispersa, imaginada e/ou forjada -, parece dar à enunciação a marca do engano, do duvidoso, 

do que não pode ser jamais aferido ou comprovado.          

          Talvez se deva admitir, no romance de Antunes, ser a citação do Gênesis mais um 

trabalho da enunciação do que de enunciados, se for considerado o próprio papel de Maria 

Clara como sujeito da enunciação. Se a citação, preliminarmente, pôde ser acompanhada a 

partir das relações de proporção que procurou demarcar na estruturação do romance, 

conforme já mencionamos, agora, deve ser percebida pelo movimento inverso, comprometido 

em desfazer qualquer possibilidade de adequação dos enunciados. No lugar da adequação, 

portanto, o simulacro, o engano – tanto como marca da citação quanto como lugar da 

enunciação. Deste modo, ao disseminar enunciados que se repetem à exaustão, incorporando-

os aos vários capítulos do romance, indiscriminadamente, Maria Clara parece  chamar a si – 

como sujeito da enunciação – o próprio trabalho da citação, este, também comprometido com 

a ação – “enganosa” – de, pela “força de seu trabalho”, agir sobre os enunciados do Gênesis, 

que, por entrarem em relação com os enunciados a eles vinculados pela memória de Maria 

Clara, passam por um processo de desestabilização, haja vista a flutuação de suas marcas 

tonalizantes, disseminadas reiteradamente pelo romance.   

          Sobre essa “força do trabalho”, atribuída a Maria Clara, talvez se pudesse esclarecer 

com o próprio Compagnon: 
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Contra a linguística “reativa” – que toma por objeto a linguagem em sua relação com 

o sentido, com a função, e assim ignora o fenômeno, a força e o trabalho da citação, o 

poder da linguagem – convém, segundo um programa “ativo”, avaliar a relação entre 

o fenômeno e o sentido; o fenômeno como uma atividade real, e o sentido segundo o 

concebe Deleuze: “Uma palavra quer dizer alguma coisa na medida em que aquele 

que a diz quer alguma coisa dizendo-a”. A questão “O que ele quer?” parece ser a 

única que convém à citação: ela supõe, na verdade, que uma outra pessoa se apodere 

da palavra e a aplique a outra coisa, porque deseja dizer alguma coisa diferente. O 

mesmo objeto, a mesma palavra muda de sentido segundo a força que se apropria 

dela: ela tem tanto sentido quantas são as forças suscetíveis de se apoderar dela. O 

sentido da citação seria, pois, a relação instantânea da coisa com a força real que a 

impulsiona.    (COMPAGNON, 2007, p.47-48)     

 

 

              O programa “ativo” a que se refere Compagnon parece estar relacionado de certa 

forma ao próprio processo de enunciação de Maria Clara, referido anteriormente, se for 

considerado que “fenômeno”, “força” e “trabalho” são as bases em que se assenta sua 

intervenção no texto do diário, a partir da citação do Gênesis. Se, conforme mencionei, os 

enunciados não são tomados por si mesmos, mas pela enunciação que os produz, também 

aqui, ao pensar sobre “a força do trabalho” de Maria Clara, mais especificamente, na “relação 

entre o fenômeno e o sentido”, conforme relação apontada por Compagnon, interessa-me o 

que este autor afirma sobre o sentido, com base em Deleuze 
63

. Isto porque, acompanhando o 

trabalho da citação no romance, constato que o procedimento de Maria Clara parece mais 

comprometido, sem dúvida, não apenas com o que diz, mas com o que quer dizer, trazendo a 

pergunta de Deleuze para nosso raciocínio sobre a narradora de Antunes. 

          Sendo assim, não podemos deixar de considerar que, se a citação do Gênesis é, sem 

dúvida, “fenômeno”, não deixa de ser, também, “sentido”, haja vista a relação que aí se 

estabelece entre esses dois termos. O Gênesis, portanto, ao ser “citado” pelo romance e 

manifestando-se como “trabalho”, não tem, entretanto, como ocultar os sentidos contidos nos 

enunciados, haja vista a tonalização a que já me referi. E, tentando uma formulação a respeito 

da relação de reciprocidade que se estabelece entre os dois termos, poderia afirmar que esses 

sentidos, veiculados por cada um dos sete fragmentos e em correspondência com cada um dos 

sete blocos de capítulos, tanto preservam seu conteúdo ideativo, quanto deixam entrever o 

trabalho de citação através do qual os mesmos são apropriados.  

          No caso do romance de Antunes, interessa-me o “sentido” da citação, conforme 

potencializado por Deleuze, sentido esse que é determinado pela “força real que a 

impulsiona”, explica Compagnon. Maria Clara, sem dúvida, nos quer enredar em uma escrita 

                                                 
63

 O trecho de Deleuze, citado por Compagnon, também foi extraído do livro Nietzsche et la philosophie. Paris: 

PUF, 1970. p,. 84; indicação bibliográfica do autor. 
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do diário que, ainda que partindo de uma suposta vinculação dos fragmentos aos capítulos, 

parece mostrar seu “engano” proposital
64

, uma vez que os enunciados que se repetem pelo 

romance querem manifestar a “força” da narradora em fazê-los apropriarem-se de sentidos 

“tonalizados” pelos fragmentos do Gênesis, com os quais entram em relação, passando 

também a conviver com outros que, por “força” da repetição, os desestabilizam. 

          Aqui, talvez, pudesse me reportar também ao Deleuze de Diferença e repetição 

(DELEUZE, 2006,a): 

 

 

Quando duas histórias divergentes se desenvolvem simultaneamente, é impossível 

privilegiar uma com relação à outra; é o caso de dizer que tudo se equivale, mas “tudo 

se equivale” se diz da diferença, só se diz da diferença entre as duas. Por menor que 

seja a diferença interna entre as duas séries, entre as duas histórias, uma não reproduz 

a outra, uma não serve de modelo para a outra, mas semelhança e identidade são 

apenas efeitos do funcionamento desta diferença, a única originária no sistema. 

Portanto, é justo dizer que o sistema exclui a designação de um originário e de um 

derivado, assim como de uma primeira e de uma segunda vez, porque a diferença é a 

única origem, fazendo que coexista, independentemente de toda semelhança, o 

diferente que ela relaciona com o diferente. Sem dúvida, é sob este aspecto que o 

eterno retorno se revela como a “lei” sem fundo deste sistema. O eterno retorno não 

faz retornar o mesmo e o semelhante, mas ele próprio deriva de um mundo da pura 

diferença (DELEUZE, 2006, a , p. 182) 

 

 

          Tentarei, agora, a seguinte aproximação: os fatos ou episódios, vinculados à narrativa 

de Maria Clara e dispersos ao longo do diário, serão por mim tomados como as “séries” ou 

“histórias” de que trata Deleuze, e, ainda que ultrapassem o recorte do autor – Deleuze 

raciocina com base em “duas séries” ou “duas histórias” -, talvez não constituam 

impedimento à minha consideração da relação entre a citação e os enunciados do diário, 

balizada tal relação, agora, como  diferença e repetição.  

          Ora, tais episódios parecem perfazer as relações apontadas por Deleuze, a partir de dois 

pontos que julgo pertinentes.  
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 Talvez fosse possível estabelecer uma relação entre essa escrita da narradora e a “teoria do sentido”, segundo 

Deleuze: “Que esta teoria não seja separável de paradoxos explica-se facilmente: o sentido é uma entidade não 

existente, ele tem mesmo com o não-senso relações muito particulares. O lugar privilegiado de Lewis Carroll 

provém do fato de que ele faz a primeira grande conta, a primeira grande encenação dos paradoxos do sentido, 

ora recolhendo-os, ora renovando-os, ora inventando-os, ora preparando-os” (DELEUZE, 2006,b, p. XV)  - 

informa o autor no Prólogo de Lógica do sentido. Certamente que, se não se pode atribuir ao romance de 

Antunes a marca do não-senso, e, muito menos, estabelecer como parâmetro para nossa reflexão sobre o mesmo 

o “lugar” atribuído a Carroll, parece-me, entretanto, não ser de todo improvável que se possa acompanhar, por 

parte da narradora de Antunes, um movimento que guarda semelhança ao de uma “encenação dos paradoxos do 

sentido”, uma vez que a aludida “força do trabalho” de Maria Clara parece manifestar-se, até certo ponto, através 

das etapas do percurso dos paradoxos do sentido, conforme apontadas por Deleuze. 

“Recolher/renovar/inventar/preparar” – não deixa de ser o que faz a narradora em sua escrita do diário, 

incessantemente.   
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          Primeiramente, se for levado em conta que os enunciados divergentes proferidos pela 

narradora – pautados ora pela afirmação, ora pela negação, ora pela relativização – parecem 

perfazer o movimento da divergência que se dá como simultaneidade, haja vista não ser 

propósito de Maria Clara desfazer equívocos, pelo contrário, o engano e mesmo a invenção 

convivem com enunciados supostamente plausíveis ou com certo lastro de referencialidade.   

          Em segundo lugar, se forem acompanhadas as linhas de dispersão que a narradora 

imprime à narrativa do diário, linhas essas comprometidas com a “verticalidade” a que já fiz 

referência em nossa análise da citação em Antunes, será possível ver, seguindo Deleuze, – e o 

gráfico certamente auxiliará – que os enunciados dispersos ao longo do diário estabelecem 

uma relação em diferença com os fragmentos do Gênesis. Isto é, os enunciados proliferam em 

abundância, tendo a repetição como marca de seu excesso, mas o enunciado, ao ser chamado 

a retornar, o faz como marca de uma singularidade que o distingue a cada retorno como outro, 

porque em diferença consigo mesmo.    

          Se for retomado o gráfico em sua totalidade, acompanhando-o em sentido tanto 

horizontal quanto vertical, é o que possivelmente será constatado: correspondências 

imprevisíveis e tênues, em grande parte determinadas pela difusão e pela disseminação dos 

enunciados que integram cada bloco de capítulos – enunciados repetidos, modificados e/ou 

transpostos de um capítulo para outro ou mesmo de um bloco para outro. Os sentidos da  

citação do Gênesis, deste modo, revelam a “força” que se dá a manifestar como mobilidade  

incessante, não propriamente pelos enunciados dados, mas, conforme apontei na análise, pelos 

enunciados forjados, escamoteados e/ou reinventados, por obra do trabalho da citação.  

          No romance de Antunes, portanto, a citação do Gênesis, conforme vimos, tornada 

manifesta por sua posição no início de cada bloco de capítulos, como epígrafe, pareceu 

resultar em memória textual explicitada pela própria estruturação do romance; no entanto, por 

infiltrar-se em cada bloco com o qual supostamente estabelece correspondência e 

disseminando-se por outros blocos, por força da repetição, a citação operada por Maria Clara 

parece, inversamente, desestabilizar essa aparente condição de memória textual explicitada, 

tal a “força do trabalho” por que passa na narrativa do romance, comprometida com uma 

memória textual que se dá, antes, como dispersão e/ou reinvenção de si mesma.  

 

     4.2  Entre uma epígrafe e um poema 

 

Cabe a W.H.Auden nos indicar a memória como um possível caminho de leitura do 

Relato, haja vista a citação de um fragmento de poema de sua autoria, como epígrafe, no 
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romance de Hatoum. Citação lacônica, sem dúvida: apenas três versos, em língua inglesa, sem 

tradução nem indicação da fonte. Mais ainda: interrompidos abruptamente e mantida a 

pontuação do terceiro verso, que consiste num ponto e vírgula, como se a citação já se 

bastasse o suficiente para que a epígrafe pudesse orientar o leitor na empresa da memória que 

terá de enfrentar. 

 

 

                                                                                               Shall memory restore 

                                                                                               The steps and the shore, 

                                                                                               The face and the meeting place; 
65

 

 

                                                                                                                     W. H. Auden 

 

 

O leitor, certamente, vai querer expandir a citação, por força da premência em alargar 

o horizonte memorialista apenas sugerido nos versos de que se constitui a epígrafe, buscando 

reconstituir o texto do qual a mesma foi extraída. Trata-se do poema “To ask the hard 

question is simple”
66

, cujos versos iniciais já manifestam as reservas de Auden em relação à 

consecução da empresa da memória: se, como o poema nos indica, formular a difícil pergunta 

que envolve a memória pode ser dado como tarefa até certo ponto simples, o mesmo não pode 

ser dito da resposta a essa pergunta, se consideradas as dúvidas pressentidas pelo poeta no que 

se refere à recuperação dessa resposta, implícita aí a incerteza da própria memória na 

igualmente difícil tarefa de trazer à tona as lembranças do passado
67

. Acresce o fato de que, 

ao ser considerado o poema em sua versão original em inglês, o auxiliar “shall”, conforme 

mostrado na epígrafe, não parece propriamente imprimir aí uma marca de futuro, mas de 

conjectura ou mero vislumbre de possibilidade – remota? – da memória.
68

 

           O poema de Auden, inserido deste modo como epígrafe, parece ter como função – 

suponho - antecipar o que o romance de Hatoum não tem como evitar, ou seja, no lugar da 
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 “Poderá a memória recuperar/ Os passos e a praia/ A face e o lugar de encontro” (trad.nossa)  
66

 No índice da coletânea em que foi publicado, o poema consta da relação por este primeiro verso. A referência 

bibliográfica é: AUDEN, W.H.  Selected Poems. Revised Edition. Edited by Edward Mendelson. London: Faber 

and Faber Limited, 2009. 
67

 cf. trecho do poema: “To ask the hard question is simple (.....) But the answer / Is hard and hard to remember”- 

versos que iniciam a primeira estrofe e a segunda. (trad. nossa: “Fazer a difícil pergunta é simples (....) mas a 

resposta é muito difícil de ser lembrada”. (AUDEN, 2009, p.18) 
68

 cf. Marleine Paula Marcondes e F. de Toledo, a respeito das dúvidas insinuadas na epígrafe: “Passos de quem? 

Que praia? Qual face? Qual lugar? Encontro de quem com quem? Quando? Por quê? Em que circunstâncias?” 

(TOLEDO, M. 2006, p.62); cf. Sarah Wells: “É nesse sentido que devemos entender a epígrafe de Auden 

presente em Relato, com sua gramática e sua sintaxe incertas, quase uma pergunta: shall memory restore ... the 

face?” (In: CRISTO, 2007, p. 67) 
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certeza de trazer à tona o passado e suas lembranças, tão somente a possibilidade do jogo 

entre lembrança e esquecimento, entre o que se dissipou de vez e o que ainda pode ser 

lembrado e/ou retido pela memória.
69

 

           No entanto, se Auden nos abre as portas do romance de Hatoum para percorrê-lo 

através das sendas da memória, talvez nos leve também a indagar se a epígrafe é capaz de 

afetar o texto com o qual estabelece relação, isto é, se torna o Relato permeável ou não à 

visitação da poesia que habita seu poema, a ser considerado o trabalho da citação como o 

lugar intertextual por excelência, conforme já exposto na seção anterior, haja vista poder ser a 

relação entre textos marcada por formas diversas de contato - atritos, tangências, absorção - , 

às quais também já me referi. 

Deste modo, a epígrafe em Hatoum passará a ser por mim acompanhada através de 

enfoque distinto do que utilizei, na seção anterior, para a consideração da mesma em Antunes, 

em função da particularidade de operacionalização do Gênesis no romance do autor 

português, no que se refere à epígrafe como trabalho de citação, conforme procurei 

acompanhar em nossa análise. Em Hatoum, a epígrafe, por seu caráter introdutório ao 

romance, sem fragmentar-se ao longo do mesmo como o Livro do Gênesis, certamente 

orientará minha leitura através de uma “tonalização”
70

 expressa em outras bases.  

           Aqui, portanto, interessa-me refletir sobre o grau de permeabilidade do romance de 

Hatoum ao poema de Auden, não apenas por suas afinidades temáticas no que tange à 

memória – ainda que este recorte seja determinante para as aproximações que tentarei 

estabelecer entre ambos - , mas principalmente pela predisposição da narrativa do Relato – 

fabular e romanesca - de se deixar contaminar pelo tom de evocação/recordação inerente à 

poesia e ao poema.
71

 

                                                 
69

 Aqui, transcrevemos o final do poema: “Can love remember / The question and the answer / For love recover/ 

What has been dark and rich and warm all over?” – o poema, finalizando com uma interrogação, não  deixa 

dúvida quanto às incertezas da memória, disseminadas pelas estrofes que o constituem e sintetizadas nestes 

versos finais. (trad.nossa: “Pode o amor se lembrar / Da pergunta e da resposta ?/ Pois o amor recupera / O que 

quer que tenha sido sombrio, pleno e caloroso?” (AUDEN, 2009, p.19) 

 
70

 Expressão utilizada por Seixo, referida na seção anterior e mantida, aqui nesta seção, para nossa reflexão sobre 

as relações entre Auden/Hatoum e Thomas/Antunes. 

 
71

 cf. Maria Zilda Cury sobre a epígrafe no romance: “O poema remete a uma dimensão importante da obra de 

Hatoum, que trabalha o texto literário como a possibilidade de um tempo restaurado vicariamente, pela mediação 

plural de muitas vozes.” (In: CRISTO, 2007, p. 84). Ainda que neste momento da reflexão não esteja pensando 

na “mediação plural de muitas vozes”, o que farei mais adiante, considero pertinente a observação da autora 

sobre o poema/o romance, e, tendo em vista o encaminhamento que estou dando à questão, tentaria reescrever 

sua afirmativa, considerando o Relato “como a possibilidade de um tempo restaurado vicariamente”,  mediada 

pelo poema de Auden – complementaria.    
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           Suponho que a questão do fabular, uma vez que constitutiva do romance de Hatoum, 

conforme minha leitura da citação, na seção anterior, pode ser, aqui, um ponto viável às 

aproximações que pretendo buscar entre o Relato e o poema dado como epígrafe. Com base 

nessa questão, torna-se premente inquirir se a natureza fabular do Relato constitui ou não 

impedimento à consideração das relações que estou tentando viabilizar, uma vez que a leitura 

do romance procurou ficar atenta à efervescência da fabulação no mesmo como diretamente 

responsável pela consecução do ato de narrar em seu mais alto grau. Sendo assim – e a 

inquirição prossegue -, como estabelecer algum tipo de correspondência entre um texto 

poético, em que a poesia tem livre trânsito, e um texto narrativo como o de Hatoum, que se 

constitui pelo tom maior da fabulação?
72

 

           Em Blanchot, buscarei suporte para a reflexão. Refiro-me a um texto de A conversa 

infinita, intitulado “Memória esquecidiça”, em que o autor destaca fragmentos de poemas de 

Jules Supervielle, fazendo a partir daí considerações sobre a memória e seu correlato, o 

esquecimento. Interessa-me particularmente a parte final do texto, da qual reproduzo tanto um 

fragmento do poema quanto o comentário de Blanchot: 

 

 

( - Mas que horror escondia tua doçura obscura 

Ah! mataste-me, caio de minha árvore. 

- Necessito estar só, mesmo um olhar de pássaro... 

- Mas se eu estava longe, no fundo de meus grandes bosques!) 

 A ti a força, dirá ele à árvore, a mim o acento. O acento dessa voz é um acento de 

memória, sempre contido e por vezes sufocado, no entanto calmo, límpido, resposta 

simples ao que foi vivido sob a pressão da estranheza. Se a todo momento a verdade 

do conto lhe é dada, é devido a essa relação com a profunda memória imemorial, 

aquela que tem origem nos tempos “fabulosos”, aquém da história, nessa época em 

que o homem parece recordar-se do que nunca soube. (BLANCHOT, 2010, p.54) 

 

 

            Talvez se possa pensar a narrativa do Relato, aqui, aproximando-a ao diálogo do 

pássaro, dado pelo poema – “em que nos é expresso, pelas palavras mais simples, a 

aproximação mortal em seu distanciamento” (BLANCHOT, 2010, p.54) - , como também 

reveladora da “mesma relação secreta, difícil de fixar, entre o longe e o perto”. (BLANCHOT, 

2010, p.53). Deste modo, o romance – na pele do pássaro -, parece deparar-se com a paisagem 

hostil da memória deserdada, abismo preenchido por vazios narrativos que vão se acumulando 

                                                 
72

 Naturalmente que o que estou considerando como “tom maior da fabulação” quer ir além do sentido 

comumente atribuído à fabulação romanesca, retomando, portanto, o sentido por mim empregado na seção 

anterior, vinculando a fabulação aos relatos do Oriente. 
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e que põem em risco essa paisagem textual, afetada por uma “memória esquecidiça”, segundo  

expressão utilizada por Blanchot.   

Conforme encaminhamento da análise sobre o romance de Hatoum nas seções 

anteriores, a tentativa de recuperação do passado pela memória pressupõe, sem dúvida, a 

interposição do esquecimento como via de apreensão desse passado. Se há um movimento 

pendular entre memória e esquecimento, tal movimento talvez possa surpreender, nos relatos 

da narradora de Hatoum e dos interlocutores que com ela dialogam, o que afirma Blanchot: 

“A memória, esse cume do abismo” (BLANCHOT, 2010, p.53). Arredia e dispersiva, a 

memória, no romance, travando um embate cerrado com o esquecimento, parece não ter como 

escapar – tal como no fragmento de poema a que se refere a afirmativa de Blanchot
73

 - da 

profundeza em que este habita, impedida mesmo de emergir à superfície, na iminência da 

impossibilidade de desvendamento dos episódios ligados ao passado. 

Talvez aqui se pudesse relacionar o pressentimento dessa experiência do abismo à 

feição peculiar que assume a narrativa do Relato, deixando-se impregnar pela fabulação 

oriental. Esta, então, é o que pergunto, sendo transposta ao contexto do primeiro poema de 

Supervielle, aqui transcrito e assumindo, então, o “diálogo do pássaro”, conforme referido por 

Blanchot, não poderia atribuir a si a responsabilidade de conceder aos relatos e depoimentos 

que circulam pelo romance o “acento” de que necessitam para o enfrentamento da “memória 

esquecidiça” ou, inversamente, para o resgate da mesma? Ou melhor: não seria possível tentar 

uma aproximação entre a fabulação e a “profunda memória imemorial”, conforme explica 

Blanchot, “nessa época em que o homem parece recordar-se do que nunca soube”? 

           Uma primeira tentativa de resposta talvez possa vir do próprio Blanchot, quando faz 

referência aos tempos “fabulosos” como origem da aludida “memória imemorial”. No caso do 

Relato, portanto, a memória individual da narradora e dos demais membros da casa libanesa 

parece ser contaminada por uma memória que transcende a busca individual do passado, 

empreendendo um percurso ainda mais regressivo em direção aos tempos “fabulosos”, 

memória que se tece por vias da fabulação sem fim do Oriente e de seus relatos.
74

     

           Tomemos, ainda, a seguinte passagem de Blanchot: 

 

                                                 
73

 Transcrevo o fragmento do poema de Supervielle, citado por Blanchot: “(Ó dama da profundeza/Que fazes na 

superfície,/Atenta ao que sucede,/Olhando o relógio em minha hora?.../Por que obscura libertação/Me pedes 

aliança?/ Ó tu sempre pronta a acabar,/Desejarias reter-me/Nesta beira mesma do abismo/de que és o estranho 

cimo)” (BLANCHOT, 2010, p.53) 
74

 cf. Borges sobre As mil e uma noites: “Temos vontade de perder-nos em  As mil e uma noites; sabemos que ao 

entrarmos nesse livro podemos esquecer nosso pobre destino humano; podemos entrar em um mundo, e esse 

mundo é feito de umas tantas figuras arquetípicas e também de indivíduos” (BORGES, 1999, p.263) 
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O canto é memória. A poesia rememora aquilo que os homens, os povos e os deuses 

não têm ainda por recordação própria, mas sob cuja custódia permanecem e que é 

também confiado à sua custódia. Essa grande memória impessoal que é a recordação 

sem recordação da origem e de que se aproximam os poemas de genealogia, nas 

lendas terrificantes em que nascem, no próprio discurso e a partir da força narrativa, 

os deuses primeiros, é a reserva a que ninguém em particular, poeta ou ouvinte, 

ninguém em sua particularidade, tem acesso. É o longínquo. É a memória como 

abismo. (BLANCHOT, 2010, p.50) 

 

 

           É bem possível que minha resposta avance, se for considerada a fabulação como esse 

“longínquo” mencionado por Blanchot  - “reserva” de memória, suponho, a ser preservada e 

mantida por força não propriamente do que possa ser recuperado do passado, mas exatamente 

como reserva e garantia de que a memória do Oriente não se dissipe, como memória da 

fabulação contida nos seus relatos.  

A resposta poderá encontrar uma formulação ainda mais completa, se for tentada outra 

aproximação, desta vez, estendendo à fabulação o que Blanchot afirma sobre a poesia e sua 

propensão à rememoração. Deste modo, a afirmativa inicial de que “o canto é memória” 

talvez possa ser pensada também para a fabulação contida nas narrativas e nos relatos da 

memória, em sua luta contra o esquecimento, e que, para tal, faz que o fabular absorva o 

estatuto da poesia, também memória e rememoração. Neste caso, o Relato, mais que mero 

conjunto de relatos de um Oriente em Manaus, buscando sua memória não apenas na 

reconstituição do passado da família libanesa, mas na memória imemorial das narrativas 

orientais, parece propiciar condições para que a fabulação se deixe contaminar pelo potencial 

de rememoração próprio do canto e da poesia.  

Deste modo, se não se pode pensar na epígrafe representada pelo poema de Auden 

como fator determinante por trazer a poesia para a narrativa de Hatoum – a considerar o 

próprio deslocamento resultante do trabalho da citação, conforme já mencionado na seção 

anterior - talvez se possa reconhecer, entretanto, como aproximação viável entre a epígrafe e o 

romance em questão a própria fabulação que, contaminada pelo sopro do imemorial, também 

é memória, tal qual a poesia e o poema, como nos lembra o próprio Blanchot: “A poesia é 

memória, eis a afirmação antiga. A memória é a musa. Aquele que canta o faz recordação e dá 

poder de recordar” (BLANCHOT, 2010, p.49) 

Auden, certamente, poderia ser aproximado à narradora de Hatoum no que o Relato 

torna comum a ambos, seguindo Blanchot:  Se “Aquele que canta o faz recordação e dá poder 

de recordar” pode ser dito a respeito de Auden e de seu poema da memória tomado como 

epígrafe, o mesmo talvez possa ser dito a respeito da narradora principal e dos demais 

narradores com os quais dialoga, haja vista seus relatos, impregnados da fabulação do 
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Oriente, poderem ser tomados como recordação e poesia. Logo, “Aquele(s) que narra(m) o 

faz(em) recordação e dá(dão) poder de recordar/fabular” – reescrevendo Blanchot. 

A relação entre o poema de Auden e o romance de Hatoum, encaminhada até agora 

com base na fabulação, por mim suposta como uma das vias de aproximação do Relato à 

memória e à poesia, talvez possa ser ampliada, levando-se em conta depoimento do próprio 

autor em entrevista
75

, da qual transcrevo o seguinte trecho: 

 

 

Em Relato de um certo Oriente, temos uma narradora cuja voz é bastante 

relativizada pela presença de outras vozes que, junto com ela, vão compondo 

(escrevendo) o relato, de modo a se criar uma polifonia. Já em Dois Irmãos, apesar 

de outros personagens contribuírem para a composição da narrativa, i.e., 

alimentarem a memória do narrador, ele é o único responsável pelo que é contado. 

Nesta diferença de centralidade entre as vozes da narradora do Relato e do narrador 

de Dois Irmãos estaria implicada alguma questão de gênero? 

 

Milton Hatoum: Acho que sim. O Relato é muito mais evocativo, o tom se aproxima 

da elegia, com um certo lirismo, mencionado pelo Davi. A trama é muito difusa, 

muito solta, o que, em si, não é um problema, mas pode ser uma das tantas variações 

do romance enquanto gênero... Os franceses chamam de récit de mémoire. Quer 

dizer, é ao mesmo tempo uma forma de memorialismo e uma construção ficcional. E 

como o romance é um gênero onívoro, dá a impressão de que tudo pode caber nele. 

O que me interessava no Relato era compor um feixe de vozes, cada uma delas com 

uma visão diferente ou antagônica do passado. Lembro que foi uma trabalheira 

armar aquele quebra-cabeça, dando a cada personagem uma visão sobre os dramas 

do próprio personagem-narrador e dos outros. No Dois Irmãos eu tentei fazer de 

Manaus um personagem, quis dar um sentido mais histórico e mesmo político à 

narrativa. (.....)  Acho que a estrutura mesmo é mais romanesca, no sentido mais 

convencional do gênero, com seus motivos, caracterização de personagens, 

andamento temporal e todo aquele bate-rebate que a gente encontra nos romances. 

 

 

O trecho da entrevista, sem dúvida, aborda vários pontos que julgo relevantes. 

Em primeiro lugar, a própria concordância do autor sobre o tom evocativo e lírico do 

romance, referendando o comentário de Davi Arrigucci Jr., na apresentação do mesmo na 

orelha do livro. Ora, ainda que meramente aludidas (e não relacionadas ao poema de Auden 

por Hatoum), tais características, é o que suponho, não deixam de estar, no entanto, também 

associadas à epígrafe do romance, conforme já procurei mostrar, haja vista a própria condição 

de citação do poema de Auden já propiciar a inserção do lirismo no romance, tornando-o 

permeável às indagações do poeta sobre a memória. O romance de Hatoum parece querer 

fazer suas essas indagações de Auden, expressas, portanto, por uma narrativa que não tem 

                                                 
75

 Entrevista concedida à Revista Magma/USP e publicada In: CRISTO, Maria da Luz P.de.(org.) Arquitetura da 
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como conter a carga afetiva de todos os depoimentos que tentam resgatar a memória do 

passado.   

Também a evocação, já relacionada à poesia e à memória por força da fabulação dos 

relatos orientais, e, aqui, no depoimento de Hatoum, pela natureza evocativa do Relato, 

vinculada à condição inerente a todo e qualquer poema, como reduto da própria poesia, não 

pode deixar de ser considerada tanto em função da linguagem quanto da relação desta com o 

modo peculiar através do qual a narrativa de Hatoum lida com a memória. 

No que se refere à linguagem, também a evocação parece contaminar a narrativa do 

romance. Se, como Relato que é, incorpora propriedades de narrativas que tratam de fatos 

acontecidos ou mesmo fictícios, uma vez aproximada à fabulação, a narrativa romanesca 

passa a manifestar o tom das narrativas orientais, narrativas essas intermináveis, na busca da 

memória do que ficou para trás.  

E, quando se leva a fabulação a retroceder à poesia e ao poema, se surpreende no 

romance uma linguagem afeita ao poético, o que talvez possa indicar a absorção pelo romance 

do lirismo e da evocação contidos no fragmento da epígrafe. 

Trechos como os que são transcritos a seguir podem indicar o tom lírico do romance: 

1) “padecias com a ausência de Soraya e, solitário entre castelos e cavernas de fogo, 

desprotegido da sombra do corpo dela, chorava aos cântaros, não sem antes mirar a fonte, o 

rosto inchado de Soraya, o riso que surgia entre os filetes de água e os cachos de cabelos” 

(HATOUM, 1989, p.24) – em que se vê a narradora, dirigindo-se ao irmão biológico, evocar a 

memória da pequena Soraya;  2) “Eu deixava de contemplar os arabescos de narguilé (....) e 

tentava dar outro rumo ao assunto, uma reviravolta no tempo e no espaço, passar do 

Mediterâneo ao Amazonas, da neve ao mormaço, da montanha à planície” (HATOUM, 1989, 

p.90)  –  o registro pessoal de Hakim, alternando com a fala de Emilie;  3)  “ficar ali, a sós 

com ele, significava dar margem a uma nostalgia sem fim. Os versos, o seu olhar melancólico 

e, sobretudo, o silêncio não eram maneiras sutis de recorrer a uma presença impossível?” 

(HATOUM, 1989, p.134)  -  um certo tom elegíaco da narradora no reencontro com Dorner  - 

são alguns exemplos.            

           Certamente o tom evocativo referido pelo autor se manifesta nos vários relatos que se 

revezam ao longo do romance, relatos esses que expressam a busca individual dos 

personagens pela recuperação do passado, através de fatos nem sempre comprovados, na 

maioria das vezes a exatidão sendo substituída por situações que não ultrapassam a mera 

evocação de um passado que a todos marcou, inexoravelmente. Mais que fatos, portanto, o 

romance de Hatoum traz à tona a repercussão que os mesmos têm para todos que conviveram 
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na casa ou que tiveram ligação com a família libanesa. O Relato, assim, talvez só possa ser 

mesmo tomado como evocação de um passado que se dissipou e que dificilmente poderá ser 

recuperado.  

           A morte, sem dúvida, conforme já estudada no primeiro capítulo do trabalho, parece 

ser um dos grandes motivos desencadeadores dessa indagação do passado. Emilie, como 

representante máxima da morte na família libanesa, agrega em torno de si outras tantas mortes 

que vão tornando cada vez mais nebuloso o horizonte da casa, povoada esta por seus mistérios 

e segredos. O tom elegíaco, conforme referido por Hatoum, talvez possa estar também ligado 

a essa memória que se tinge da morte, desafio maior na elucidação do passado e que faz que 

os depoimentos assumam uma feição reveladora do peso que tais perdas representam para 

cada narrador em particular. Cada relato parece narrar, assim, não só o episódio que afetou 

cada narrador, mas também o modo pelo qual cada um dos narradores se defrontou com o 

passado, com suas perdas e com a impossibilidade da memória.   

           Essa impossibilidade, certamente, não pode deixar de ser acompanhada no plano da 

narrativa, ou seja, no próprio modo, destacado acima, pelo qual os vários narradores narram 

seus depoimentos e na conjugação destes na economia do romance. 

           O Relato, portanto, por se constituir dos vários relatos que dialogam no romance,  deve 

ser considerado a partir do caminho sinuoso tomado pela memória, escapando à linearidade 

decorrente de depoimentos cujos enunciados pudessem ser apreendidos com o mínimo de 

plausibilidade e/ou concordância entre si.  

           Na entrevista dada por Hatoum, a referência à feição singular de cada um dos seus 

romances passa a me interessar neste momento. E, ainda que Dois Irmãos não constitua 

objeto desta  análise, pode, entretanto, indicar a opção do autor, tendo em vista a estruturação 

da narrativa a ser construída em cada romance. E, quando o próprio Hatoum destaca ter este 

segundo romance uma estrutura “mais romanesca, no sentido mais convencional do gênero”, 

se comparado ao primeiro, passo a indagar sobre os aspectos que situam o Relato para além 

dessa marca de convencionalismo como demarcação do gênero romanesco. 

          Sem dúvida, “motivos, caracterização de personagens, andamento temporal”, conforme 

referidos pelo autor em relação a Dois Irmãos, não parecem ser os pontos de marcação 

estrutural da narrativa do Relato como eixo de construção do romance, uma vez que este 

romance, ao contrário, quer desfazer – ou pelo menos tornar problemático - qualquer 

reconhecimento de sua narrativa a partir dessas linhas mestras.                     

           “O que me interessava no Relato era compor um feixe de vozes, cada uma delas com 

uma versão diferente ou antagônica do passado” – explica Hatoum na entrevista.  
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            Tal explicação, dada como resposta à pergunta sobre questões de gênero, reitera o que 

o próprio entrevistador distingue na narrativa do Relato: a polifonia. Com isso, vemos que 

uma das possíveis dificuldades da memória de seguir seu curso rumo ao passado se explique 

precisamente por essa estrutura polifônica, cujo “feixe de vozes”, em lugar de recuperar o 

passado, através de sua feição una, faz que este se multiplique em planos diretamente 

proporcionais aos tantos personagens que nele viveram e que tentam reconhecê-lo, cada um a 

seu modo, em sua memória particular, dificilmente partilhada pelos membros da família como 

uma visão única da casa libanesa.  

           A questão da polifonia no romance de Hatoum tem sido mencionada por estudiosos do 

autor, haja vista ser a narrativa constituída pelas vozes dos narradores que aí se alternam; ao 

Relato, certamente, podendo ser estendido o que Bakhtin afirma sobre o romance de 

Dostoiévski:  

 

 

“A multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis e a autêntica 

polifonia de vozes plenivalentes constituem, de fato, a peculiaridade fundamental 

dos romances de Dostoiévski. Não é a multiplicidade de caracteres e destinos que, 

em um objetivo uno, à luz da consciência una do autor, se desenvolve nos seus 

romances; é precisamente a multiplicidade de consciências equipolentes e seus 

mundos que aqui se combinam numa unidade de acontecimento, mantendo a sua 

imiscibilidade. Dentro do plano artístico de Dostoiévski, suas personagens são, em 

realidade, não apenas objetos do discurso do autor mas os próprios sujeitos desse 

discurso diretamente significante.(......) A consciência do heroi é dada como a outra, 

a consciência do outro mas ao mesmo tempo não se objetifica, não se fecha, não se 

torna mero objeto da consciência do autor. Neste sentido, a imagem do heroi em 

Dostoiévski não é a imagem objetivada comum do heroi no romance tradicional 

(BAKHTIN,1981, p. 2)  

 

 

          Vários são os indicativos das intenções compositivas de Hatoum, conforme 

mencionadas pelo mesmo na entrevista, o que revela estar seu romance estruturado a partir de 

uma visão que não se confina à “consciência una do autor”, esta, mais próxima à do romance 

tradicional. Pelo contrário, o que nele encontramos são depoimentos que se contradizem, às 

vezes inconclusos ou parciais, focalizando os acontecimentos através de ângulos distintos ou 

mesmo por motivo do grau de envolvimento de cada narrador em relação ao passado: “A 

narração fica, assim, sob o olhar de quem está, no momento, contando a história, e esse sujeito 

narrativo é o responsável pela apresentação das personagens, dos fatos (....) A compreensão 

dos fatos e personagens está, pois, ligada à perspectiva do narrador em ação”. (TOLEDO, 

2006, p.37-38).  
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           Ora, é precisamente essa autonomia de cada narrador de dar sua versão dos fatos do 

passado, concorrendo para que todos tenham voz, indistintamente – vozes plenivalentes e 

consciências equipolentes  são as expressões de Bakhtin – , que vai fazer do Relato não a 

mera junção de vozes diferenciadas sob a tutela da voz do autor, mas ao contrário, vozes que, 

por sua própria consciência, se articulam disjuntivamente, em diálogo permanente – “O 

romance polifônico é inteiramente dialógico” – , nos diz também o autor. (BAKHTIN, 1981, 

p.34) 

           Em cada capítulo do romance, geralmente a cargo de um narrador e às vezes de dois, 

somos levados por olhares em nada coincidentes sobre o passado da família libanesa. Olhares 

retificadores, sem dúvida, um apontando a lacuna do outro ou mesmo negando-o, mas todos 

suficientes por si próprios, não como garantia de recuperação da memória, que parece 

irrecuperável, mas esses olhares/vozes como versões provocadoras do diálogo e do confronto 

inevitável entre os relatos.  

           A título de exemplo, destaco algumas passagens, já referidas em nossa análise, na 

seção intitulada “O (auto)exílio e a identidade desfocada”, mas que podem ser lidas, agora, à 

luz da polifonia e do dialogismo. 

          Em relação ao movimento migratório dos antepassados libaneses, pode ser destacado: 

no primeiro capítulo, a narradora, ao mencionar a conversa entre Emilie e o marido sobre o 

risco da volta à terra de origem, olha a migração dos pais adotivos pelas lentes da 

“neutralização das contradições entre o provisório e o duradouro”; já no segundo capítulo, o 

olhar de Hakim, movido pelo depoimento de Hindié Conceição, fixa a imagem da imigração 

dos avós, Fadel e Samira, como uma aventura em direção ao Amazonas.                  

           Quanto à condição estrangeira, temos: 1) em relação a Dorner: no capítulo cinco, 

através do olhar de Hakim, pode-se acompanhar o estrangeiro em sua comunhão com a 

natureza amazônica; 2) em relação à narradora e ao irmão: no capítulo seis, a narradora, 

dirigindo-se ao irmão biológico, o vê e a si mesma em sua condição estrangeira, visão esta 

construída a partir do relato sobre o estrangeiro Dorner; 3) em relação a Hakim: no capítulo 

cinco, através de Dorner, Hakim absorve para si a experiência do autoexílio e da condição 

estrangeira. 

           Ora, o que os exemplos mostram é precisamente o caráter dialógico dos relatos, uma 

vez que os mesmos interferem uns nos outros, a consciência de si sendo moldada pela visão 

do outro que passa a afetá-lo e a seu relato – “A própria orientação do homem em relação ao 

discurso do outro e à consciência do outro é essencialmente o tema fundamental de todas as 
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obras de Dostoievski” (BAKHTIN,1981, p.180), o que pode também ser dito acerca do 

romance de Hatoum. 

           O percurso tomado pela polifonia, portanto, se insere o romance na discussão sobre 

questões de gênero, conforme afirmativa do próprio autor na entrevista, parece também situá-

lo, deste modo, em um patamar para além das distinções comumente estabelecidas entre 

romance e poema, o que não significa, obviamente, que se esteja atribuindo à estruturação 

polifônica o princípio desencadeador das formalizações da poesia no Relato. O que me parece 

ainda pertinente, insisto, é perceber que um romance como o de Hatoum, que subverte o 

convencionalismo do gênero, possa estar receptivo às contaminações de outras manifestações 

de gênero, e, no encaminhamento seguido por minha reflexão, tal contaminação possa se 

confundir com a permeabilidade do romance ao poema de Auden.    

          Talvez outro dado a ser considerado consista exatamente no teor ficcional da memória 

no romance, sem que aí se possam estabelecer vínculos definitivos entre memória e aspectos 

biográficos do autor. Ainda que aproximações possam ser feitas – a origem libanesa, a 

referência a antepassados e à vivência do autor em Manaus - , sem dúvida, tais elementos 

sofreram um processo de transfiguração por parte do ficcional.       

           O próprio Hatoum esclarece em entrevista, perguntado sobre o quanto há de resgate 

autobiográfico em seus textos:    

 

 

O leitor quer perceber uma experiência do narrador, que, de certa maneira, também é 

a do autor. Daí a confusão muito comum entre narrador, personagens e autor 

empírico. No fundo, são inseparáveis, mas o que se lê num texto ficcional não é um 

mero reflexo da vida do autor. Um espelho que distorce tudo e reflete coisas e seres 

que só existem na linguagem. O pintor Francis Bacon resumiu isso numa frase que 

se ajusta à literatura. Ele disse mais ou menos assim: “O que eu quero fazer é 

distorcer a coisa para muito além da aparência, mas nessa distorção trazê-la de volta 

a um registro da aparência.     (IN: CRISTO, 2007, p.28-29)  

 

 

          Ora, ao seguir Bacon, conforme referido por Hatoum, estarei tomando os elementos 

biográficos da obra como algo a ser distorcido, portanto, desfigurado ao máximo como 

experiência de vida, mas ao mesmo tempo imergindo na obra e dela emergindo por força da 

ficção. Se a Manaus de sua biografia pessoal deve ser transportada para muito além da 

aparência, só pode ser trazida de volta pela própria distorção que a alijou do romance, mas 

que não pode dela prescindir para a criação ficcional do Relato.  

           A opção do romance pela forma memorialística, sem dúvida, parece indicar uma 

ligação mais estreita com as vivências do passado do autor, no entanto, tal não se dá 
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diretamente. A memória, no caso do Relato, se situa não como memória de uma biografia a 

ser reconstituída, mas como memória de um romance que faz de si mesma o eixo estruturador 

da narrativa. Deste modo, ao invés da biografia, o romance quer se afirmar como tal, ou seja, 

como romance, portanto, investido do ficcional que está além de qualquer referencialidade. 

No entanto, quando pensamos sobre questões de gênero, constatamos estar diante de um 

romance que escapa às amarras do convencional, tanto pela pluralidade de vozes narrativas 

quanto por ser o mesmo passível de aproximação ao tom lírico do poema, representado pela 

epígrafe. 

           Aqui, talvez, se pudesse já antecipar uma possível articulação dos pontos sobre os 

quais se encaminhou a reflexão, pensando não só sobre as relações entre a epígrafe de Auden 

e o Relato, mas também entre memória e romance, relações essas que se fazem presentes na 

construção ficcional do autor. 

           Sintetizarei, assim, as articulações tentadas em nosso percurso nesta seção – o poema e 

o romance; o romance e a fabulação/a polifonia/a memória – como relações que expressam as 

possibilidades outras da narrativa romanesca do Relato. 

           E, ao buscar uma exemplificação textual para essa síntese, destaco o último parágrafo 

do romance, no qual a narradora se dirige ao irmão biológico: “Era como se eu tentasse 

sussurrar no teu ouvido a melodia de uma canção sequestrada, e que, pouco a pouco, notas 

esparsas e frases sincopadas moldavam a melodia perdida” (HATOUM, 1989, p.166) -, 

parágrafo este que, por seu tom eminentemente poético e lírico, parece, de certa forma, 

estabelecer um vínculo com a epígrafe que dá abertura ao romance e que encontra seu 

desdobramento ao longo do Relato, seja nas formalizações da memória e da evocação na 

narrativa, seja nas vozes dos narradores em sua busca da memória do passado. 

           Em relação ao romance de Antunes, minha atenção também se volta a um poema, não 

por ser o mesmo citado como epígrafe, como no Relato, mas por ser o título dado pelo autor a 

seu romance. 

           A questão do título, já tratada na seção anterior a respeito do romance de Hatoum, com 

base em Compagnon, será retomada no caso do romance de Antunes. Sem se situar como 

“periférico” em relação ao romance, mas “em processo”, como em Hatoum, o título em 

Antunes não pode prescindir de sua vinculação à fonte da qual foi extraído, uma vez que Não 

entres tão depressa nessa noite escura é o título de um poema do poeta galês Dylan Thomas.  

          Algumas considerações iniciais devem ser feitas.  
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           Em primeiro lugar, o cotejo do título do poema de Thomas com as epígrafes já 

destacadas, avaliando a questão da “tonalização”, seja em relação ao Gênesis, no romance do 

próprio Antunes, seja em relação ao poema de Auden, no de Hatoum, como acabei de tratar. 

           Em relação ao Gênesis, pelo seu grau de inserção no corpo do texto, a “tonalização”, 

ainda que relativizada e/ou mesmo comprometida pela própria feição dispersiva e reiterativa 

da narrativa de Antunes, como vimos, foi um viés de leitura a ser considerado até certo ponto 

como norteador das linhas de articulação da epígrafe com o texto romanesco.  

           Em relação ao poema de Auden, a tonalização, se por um lado voltou-se à consideração 

de uma correspondência temática entre o romance e a epígrafe, haja vista a memória ser o 

mote buscado tanto por Auden quanto por Hatoum, por outro, pôde ser suposta como 

evocadora das potencialidades da narrativa do Relato, no sentido de manifestar o vigor da 

recordação, própria da poesia, contida em sua narrativa fabular. 

           Já no que se refere ao poema de Thomas, ainda que sua inserção no romance não se dê 

como epígrafe, portanto, sem ter na “tonalização” seu fio condutor mais diretamente 

perceptível, não parece, entretanto, impedir que as ressonâncias temáticas e poéticas se façam 

sentir ao longo do romance, o que talvez me leve a pensar em uma ocorrência peculiar de 

tonalização, decorrente da situação citacional do poema de Thomas no título e, por extensão, 

no romance de Antunes.
76

 

           Em segundo lugar, é necessário considerar o poema de Thomas em relação ao romance 

a que dá titulo, tendo em vista a intertextualidade provocada pela citação do mesmo por 

Antunes. Ao se pensar que o título em inglês é “Do not go gentle into that good night”, deve-

se, então, avaliar o trabalho da citação aqui realizado, ou seja, perceber em que medida o 

poema de Thomas foi apropriado e/ou deslocado pela citação do autor português, levando-se 

em conta a própria tradução de Thomas feita por Antunes para dar título a seu romance: “Não 

entres tão depressa nessa noite escura”. 

           Na edição brasileira dos Poemas reunidos de Thomas, com tradução e introdução de 

Ivan Junqueira, constam das notas dois comentários do autor que devem ser destacados: 1
o
.) 

“Meu pai está terrivelmente mal esses dias, com problemas cardíacos e dores difusas, e o 

mundo que foi outrora cor de breu para ele torna-se agora o mais negro dos lugares”; 2
o
.) “A 

única pessoa a quem não posso mostrar o pequeno poema anexo é, naturalmente, meu pai, que 

não sabe que está morrendo”. (THOMAS, 2003, p.364-365) 
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           A iminência da morte do pai está subjacente, pois, tanto ao poema de Thomas quanto 

ao romance de Antunes, o que parece direcionar o enfoque a ser dado no exame da citação, se 

for considerado que os pontos arrolados pelo poeta também se inscrevem no universo da 

“noite escura” do romance de Antunes. O que há pouco se indagava sobre uma ocorrência 

peculiar da tonalização talvez já se veja delineada por essa similitude e/ou vinculação 

espontânea entre os dois textos, eximindo talvez a citação da marca de incisão tonalizante que 

a caracteriza, uma vez que a morte e a noite escura são constitutivas do romance em questão. 

          Ora, ainda que o contexto da morte e da noite escura seja comum a ambos, não se pode 

deixar de considerar a tradução do título de Thomas por parte de Antunes, o que pode indicar 

o grau de apropriação contido nesse trabalho de citação - o confronto é aqui inevitável, uma 

vez que “Do not go gentle into that good night” foi citado por Antunes como “Não entres tão 

depressa nessa noite escura”.  

           Certamente que se a citação, conforme veio se encaminhando a análise com base em 

Compagnon, desde a seção anterior, pressupõe “trabalho”, parece-me que, aqui, esse trabalho 

de citação se confunde com o de tradução, o qual se transforma, possivelmente, em reescrita 

do texto original. 

          Novamente buscarei apoio teórico em Blanchot. Refiro-me à epígrafe
77

 de Blanchot 

conforme citada por Compagnon em seu O trabalho da citação: 

 

 

Primeiro, ninguém pensa que as obras e os cantos poderiam ser criados do nada. 

Eles estão sempre ali, no presente imóvel da memória. Quem se interessaria por uma 

palavra nova, não transmitida? O que importa não é dizer, mas redizer e, nesse 

rédito, dizer a cada vez, ainda uma primeira vez. (Maurice Blanchot. 

CONVERSAÇÃO INFINITA)   
 

 

           Ao se seguir Blanchot, pode-se ver no título do romance de Antunes o redizer que, ao 

ir além do dito, retrocede ao enunciado que o precedeu, ou melhor, por ser capaz de avançar, é 

capaz também de avançar retrocedendo, isto é, deixando uma margem tanto de 

distanciamento quanto de absorção do texto primeiro. 

           “Ouvir, no sentido augusto, é sempre já ter ouvido: tomar o seu lugar na assembleia 

dos ouvintes anteriores, permitir-lhes que estejam novamente presentes à audição 

perseverante” – nos diz ainda Blanchot (BLANCHOT, 2010, p.49). Ora, em ambos os 

procedimentos – ouvir / já ter ouvido; dizer / redizer - , pode-se reconhecer o movimento 
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  BLANCHOT, M. apud COMPAGNON, A  , 2007.  
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próprio da citação, conforme empreendido por Antunes diante do texto de Thomas, ou seja, 

por situar “Do not go gentle into that good night” entre uma anterioridade e um deslocamento 

que o ultrapassa, Antunes resgata a leitura de Thomas em sua reescrita do mesmo. O título do 

romance, portanto, ao mesmo tempo que denuncia sua origem textual, proveniente do 

universo poético do poeta galês, evidencia também ser essa origem extraviada por força da 

inserção do poema no universo textual do romance antuniano. 

           Voltemos a Compagnon, mais exatamente, ao capítulo sobre a reescrita como ato de 

citação, em que absorve em sua reflexão os “escriptíveis”, conforme denominação de Barthes: 

 

 

Mas, por ora, se impõe uma questão: quais são os textos que, ao escrever, eu 

desejaria reescrever? Aqueles que Roland Barthes chamava de “escriptíveis” quando 

perguntava: “Que textos eu aceitaria escrever (reescrever), desejar, levar adiante 

como uma força nesse mundo que é o meu? O que a avaliação encontra é este valor: 

o que pode ser hoje escrito (reescrito) – o escriptível.” Há sempre um livro com o 

qual desejo que minha escrita mantenha uma relação privilegiada, “relação” em seu 

duplo sentido, o da narrativa (da recitação) e o da ligação (da afinidade eletiva). Isso 

não quer dizer que eu teria gostado de escrever esse livro, que o invejo, que o 

recopiaria de bom grado ou o retomaria por minha conta, como modelo, que o 

imitaria, que o atualizaria ou citaria por extenso se pudesse; isso também não 

demonstraria o meu amor por esse livro. Não, o texto que é para mim “escriptível” é 

aquele cuja postura de enunciação me convém (o que cita como eu). 

(COMPAGNON, 1996, p.43) 

 

 

           Trazendo as questões levantadas por Compagnon/Barthes
78

 sobre escrita/reescrita de 

textos para o contexto do romance de Antunes, podem ser aqui tentadas algumas suposições: 

primeiramente, que a denominação de “escriptível” seja atribuída ao poema de Thomas por 

Antunes; em segundo lugar, que o próprio Antunes possa formular a pergunta de Barthes 

sobre os livros que ele aceitaria escrever/reescrever; como terceira suposição, que Antunes 

também admita estar o “escriptível” relacionado à postura de enunciação, portanto, citação. 

Ora, o poema de Thomas talvez possa ser o “livro” que Antunes desejaria 

escrever/reescrever, aqui, subentendido esse livro como o título por ele dado a seu romance. 

Nesse caso, são tentadas também outras suposições, agora, relacionadas a possíveis escolhas 

ou opções por parte do autor: seja a tradução de “gentle” como “tão depressa”, o que pode me 

levar a pensar, e é o trabalho de qualquer citação, não tanto em correspondências previsíveis, 

mas em atrito ou mesmo problematização de conteúdos; seja, no que se refere ao emprego da 
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 O trecho de Barthes citado por Compagnon foi extraído de S/Z. Paris: Éditions Du Seuil, 1970. p.10. 
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expressão “good” em relação à própria noite, dando relevo aos próprios atributos desta, 

traduzindo Antunes a expressão por noite escura.
79

 

As escolhas de tradução por parte de Antunes talvez possam ser tomadas como 

indicativas de sua reescrita – e toda tradução não é também uma reescrita? -  do poema de 

Thomas, a considerar tal poema “como uma força nesse mundo” representado pelo romance, 

ou seja, o mundo familiar/ o mundo poético de Thomas (contexto da morte do pai) como 

desencadeando o universo romanesco de Antunes (também a morte / a noite escura). Sendo 

assim, se a postura de enunciação do poema de Thomas convém a Antunes, é porque a citação 

se produz, não como compatibilidade ou correspondência total entre ambos, mas como 

trabalho que se produz pela reescrita.
80

 

Quando penso que a morte / a noite escura não integram apenas o título, mas se 

infiltram pelo romance, perfazendo o lento caminho romanesco, passo a supor que a citação 

do poema de Thomas extrapola os limites do título, irradiando-se não só como temática 

central do romance, mas também como instância poética a contaminar sua narrativa. 

           Significativa, pois, é a indicação do termo poema, grafado talvez como um subtítulo 

para o romance, o que parece de antemão comprometer a categorização de gênero do texto de 

Antunes, uma vez que gêneros distintos estariam convivendo em texto marcadamente 

narrativo. 
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 Aqui, transcrevo explicação de Seixo sobre a questão: “ Em Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura, a 

problemática da noite, em termos de temática e de poética, parece regressar em força, e logo a partir da sua 

sobredeterminação titular, na incisividade de percepção que lhe atribui a sua posição de paratexto. Atalhada, é 

certo, pela formulação negativa em imperativo, e pelas modalizações de velocidade (“tão depressa”) e de 

deíctico (“essa), que tornam esse imperativo em débil força contra uma necessidade inapelável. Intertextualizada, 

também, na “citação” implícita do verso de Dylan Thomas (“Do not go gently into that good night”), cuja 

reformulação agudiza a “velocidade” mencionada (a que irá responder, em contraponto de glosa e demora, o 

“ritmo” lentíssimo deste longo romance, com uma face tacteante, cautelosa, e mesmo, em certa medida, 

“gentle”) assim como a qualidade ambiental (“good” – “escura”) que transmuda o quadro-circunstância da 

eventual acção (....)” (SEIXO, 2002, p.386)    
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 Aqui, pode-se pensar no Barthes de “Escrever a leitura”, em O rumor da língua, em que explica seu S/Z como 

escrita decorrente de sua leitura da novela Sarrasine, de Balzac: “Nunca lhe aconteceu, ao ler um livro, 

interromper com frequência a leitura, não por desinteresse, mas, ao contrário, por afluxo de ideias, excitações, 

associações? Numa palavra, nunca lhe aconteceu ler levantando a cabeça?” (BARTHES, 2004, p.26). Se for 

tentada uma aproximação da experiência de Barthes, em sua leitura crítica de Balzac, para a de Antunes, em sua 

leitura ficcional do poema de Thomas, talvez se possa ver mais uma vez ressaltada no trabalho de citação, 

conforme realizado pelo escritor português, a relação entre leitura e escrita, em que a atitude de “ler levantando a 

cabeça” possa ser explicada não pelas reflexões críticas diante do texto que tem a ler, mas pela produção 

ficcional desencadeada pela leitura do poema como citação. 
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           Ora, voltando ao poema de Thomas, somos imediatamente arrebatados pelo lirismo 

contido no mesmo, acentuado por sua própria estrutura compositiva, com base na repetição de 

versos ao longo das seis estrofes de que o mesmo é composto.
81

 

A título de exemplo, cotejando o poema em sua versão original com a tradução de 

Ivan Junqueira nos Poemas reunidos de Thomas, obra já referida neste trabalho, é de se supor 

que o tradutor optou por resgatar as possibilidades sonoras do idioma inglês, pautando a 

tradução por conferir à rima o mesmo peso que detinha no poema original
82

. Com isso, cresce 

a importância da musicalidade e do refrão para a manutenção do tom lírico do poema e, 

consequentemente, é o que também se pode supor, permite a esse tom lírico espraiar-se pelo 

texto narrativo de Antunes.   

           A estrutura repetitiva do poema de Thomas parece representar, em escala menor, uma 

correspondente simbólica da própria estrutura repetitiva e espiralada do romance de Antunes. 

Naturalmente que tal correspondência é decorrente de um confronto aproximativo, guardadas 

as proporções de cada uma das formalizações da linguagem, a primeira sob a égide da poesia, 

a segunda, como narrativa romanesca. Deste modo, se o poema de Thomas se expande através 

da reiteração de palavras e versos, vendo-se fortemente apoiado pelo refrão que lhe dá a 

marca espacial/gráfica e temporal dos movimentos de repetição, o romance de Antunes 

também parece fazer da reiteração generalizada o eixo condutor em que se move sua 

narrativa. Em Antunes, essa estrutura repetitiva chega ao seu desdobramento máximo, sem 

dúvida, com a dispersão, marca de uma narrativa que se recusa a parar, ramificando-se 

incessantemente e imprimindo seu movimento desordenado à escrita do diário da narradora 

do romance. 
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 cf. Pooley, Robert C.(ed.): “Unlike much modern poetry, “Do Not Go Gentle into That Good Night” is written 

in conventional meter and makes use of rhyme and a refrain.”(POOLEY, 1963, p.657) /  “Ao contrário de grande 

parte da poesia moderna, “Do Not Go Gentle into That Good Night” está escrito em metro convencional e 

emprega rima e refrão” (trad. nossa). Esses dois pontos auxiliarão no encaminhamento da reflexão sobre a 

contaminação do romance de Antunes pelo poema de Thomas, agora, considerado o subtítulo poema.   
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 Transcrevo as duas primeiras estrofes como exemplo: “Do not go gentle into that good night,/ Old age should 

burn and rave at close of day;/Rage, rage against the dying of the light. // Though wise men at their end know 

dark is right,/ Because their words had forked no lightning they/ Do not go gentle into that good night.” 

(POOLEY, 1963, p.656); trad. Ivan Junqueira: “Não entres nessa noite acolhedora com doçura,/ Pois a velhice 

deveria arder e delirar ao fim do dia;/ Odeia, odeia a luz cujo esplendor já não fulgura. // Embora os sábios, ao 

morrer, saibam que a treva lhes perdura,/ Porque suas palavras não garfaram a centelha esguia,/ Eles não entram 

nessa noite acolhedora com doçura” (THOMAS, 2003, p.216) 
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          O que estou aqui tentando estabelecer como uma possível relação entre 

romance/poema
83

 transcende qualquer busca assentada na mera identificação de 

características próprias a cada um dos gêneros. Ainda que o poema, circunscrito às 

conformações de gênero, comumente seja dado como um “absoluto” por sua qualificação 

poética, o mesmo ocorrendo com o romance, “absoluto” como configuração da narrativa de 

ficção, em Antunes, a própria inscrição do vocábulo poema como subtítulo do romance já me 

instiga a desfazer qualquer absolutização, tanto em relação ao poema quanto em relação ao 

romance, também me levando a buscar no texto de Antunes as bases em que se dá a 

conjugação entre a nomeação do romance como poema e o próprio poema de Thomas, como 

marca da relativização dos gêneros.  

           Talvez se devesse retomar a questão da reescrita como instância fundamental da 

citação de Thomas por Antunes, pensando a relação poema/romance como decidida não de 

fora para dentro, a partir das configurações de gênero, mas ao contrário, como relação que, 

por se processar como “tradução” do poema, seja decidida internamente, pela “reescrita” do 

poema de Thomas pelo romance de Antunes. O poema, portanto, trazido ao romance por força 

da citação/tradução/reescrita, concorre tanto para a contaminação poética do romance, quanto 

para que este, cumprindo o trabalho da citação, faça operar – narrativamente – a tradução de 

procedimentos estéticos próprios do poema. A tradução, deste modo, não se processaria 

apenas na transposição do título do inglês para o português, mas residiria no próprio processo 

de construção do romance, em que poema e romance se veem na contingência de 

estabelecerem novas relações de gênero, o romance de Antunes reescrevendo – em sua 

narrativa de ficção – Thomas e seu poema. 

           O romance de Antunes parece estabelecer com a escrita um processo que pode ser  

acompanhado através de seus desdobramentos. Há o Gênesis, epígrafe a infiltrar-se como 

citação na estruturação dos capítulos. Há o poema de Thomas, a dar título ao romance e a 

contaminar poeticamente a narrativa. Há o subtítulo poema, a problematizar o romance como 

gênero. E há, ainda, o próprio diário a ser escrito pela narradora, diário esse que parece 

capitalizar para si esses desdobramentos da narrativa romanesca. 

           A relação entre escritor/escrita, permeável à narrativa de Maria Clara, parece prestar-se 

a outro viés de análise, se for tentada uma homologia, esta, abarcando a relação de Maria 
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 cf. Seixo sobre a relação entre o poema e o romance, consideradas as seguintes possibilidades: “poema em 

prosa?”/ “poema sinfônico?”/ “narrativa em distonia concertante” (tais são as expressões utilizadas como título e 

subtítulo do tópico em que trata da questão) . Ainda que nossa reflexão não siga o encaminhamento dado pela 

autora à questão, destacamos: “O tratamento do ritmo, entrecortado ou repetitivo e obedecendo a unidades de 

tempo desiguais, faculta justamente a leitura simultânea do texto enquanto seguimento lírico e história narrada 

(....)” (SEIXO, 2002, p.424) 
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Clara com a escrita do diário e a relação do próprio autor com o universo ficcional do 

romance. Transcrevo, a seguir, trechos de entrevistas com Lobo Antunes. 

          Primeiramente, um trecho extraído de “O romance é diferente depois de mim”, 

entrevista concedida a Alexandra Lucas Coelho e publicada em Confissões do trapeiro 

(ARNAULT, 2008): 

 

 

 [ALC]  No momento em que se põe a si próprio no livro, como António, o que é 

que se passa? O livro está preso? 

 

[ALA]   Acontece em vários livros ..... No “Que Farei  Quando Tudo Arde [?] 

(2001) há uma personagem que se chama Antunes Lima..... Lima é um dos apelidos 

da minha mãe....”Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura”  (2000) é a minha 

história. Não tem nada a ver comigo, não sei explicar isto bem, mas aquela rapariga 

sou tão eu ..... foi uma relação muito boa com ela. (ARNAULT, 2008, p.403)  

 

 

           Em segundo lugar, trechos da entrevista concedida a Maria Luisa Blanco, publicada em 

Conversas com António Lobo Antunes (BLANCO, 2002): 

 

 

-  Exortação aos Crocodilos tem como protagonistas mulheres e o romance que 

acaba de terminar também. Tornou-se um conhecedor do mundo feminino?      

-   Sim, no livro que acabo de terminar, Não Entres Tão Depressa Nessa Noite 

Escura, a protagonista também mulher, desta vez só uma.(....) Quem fala sempre é 

uma rapariga de dezoito anos que, depois, se compreende que não tem dezoito anos 

mas vinte e oito, que é casada, que tem um filho.... E é construído e desconstruído 

constantemente, a sua mãe, o seu pai, a sua avó, a sua tia, as suas amigas, ela própria 

.... É um livro muito autobiográfico. Talvez o mais autobiográfico. E também um 

romance sobre o romance. Era um desafio muito grande, como dar carne, sangue, 

espessura, a personagens que depois vou destruir dizendo isto não é verdade, 

existem mas de outra maneira. (....) 

A propósito das mulheres, com esta rapariga já tinha a impressão de estar a fazer um 

livro que, como os primeiros, é obviamente autobiográfico. Ela tem uma grande 

parecença comigo, sobretudo nas suas reações. No entanto, nas quatro mulheres dos 

Crocodilos, não há nada de mim, bem, há tudo de mim, mas não são um retrato tão 

completo, tão definidor da minha personalidade como a rapariga que fala neste 

último romance.  

 

 

-   Crê na cumplicidade que se estabelece entre o leitor e o escritor? 

-   Claro. O escritor e o leitor encontram-se livro a livro, embora o escritor escreva o 

livro só para si. (....) 

Pela minha parte, lutei tanto para conseguir uma maneira pessoal de dizer, um estilo 

próprio, que tenho medo de ficar preso nela. Só neste romance, Não Entres Tão 

Depressa Nessa Noite Escura, creio qur há algumas coisas diferentes, porque é 

sempre a mesma voz. Apenas uma voz que o leitor compreende que sou eu. É o livro 

mais autobiográfico de todos. Sentia-me tão identificado com a rapariga! 

(BLANCO, 2002, p.145) 
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Certamente os depoimentos de Lobo Antunes sobre o romance, associados pelo autor 

à questão da autobiografia, devem ser inicialmente vistos com certa reserva, se for levado em 

conta o sentido estrito do termo. Afirmativas como “é a minha história” ou “aquela rapariga 

sou tão eu”, não explicitadas totalmente pelo autor, podem ser lidas, talvez, como 

“contradição” intencionalmente incorporada pelo próprio Antunes, relativizando e/ou 

comprometendo sua própria afirmativa -  “Não tem nada a ver comigo, não sei explicar isto 

bem”. No entanto, dentro da homologia que estou tentando estabelecer para a análise do 

romance, tais considerações autorais me interessam, haja vista supor ser a relação 

Antunes/Maria Clara decidida textualmente, ou melhor, autor e narradora como partes 

integrantes de um mesmo processo de criação.  

Isto porque, se Antunes enfatiza sua identificação com a rapariga Maria Clara – as 

“reações”, a “personalidade” -, talvez devesse considerar outra questão por ele enfocada, mais 

precisamente, o procedimento ficcional que o liga à narradora Maria Clara – “também um 

romance sobre o romance”. 

Nesse ponto da análise, sou tentada a buscar aproximação entre autor e narradora, 

tomando como base para reflexão algumas considerações de Philippe Lejeune (LEJEUNE, 

2008), haja vista o depoimento do próprio Antunes quanto ao caráter autobiográfico do 

romance. Cabe aqui, então, perceber em que medida tal relação, do mesmo modo que a 

relação poema/romance, apontada anteriormente, também concorre para a relativização do 

romance como gênero.
84

 

Ora, ainda que Antunes afirme que “aquela rapariga sou tão eu”, não me parece que o 

romance possa “dispor de um critério textual geral, a identidade do nome (autor-narrador-

personagem)”, já que o pacto autobiográfico “é a afirmação, no texto, dessa identidade, 

remetendo, em última instância, ao nome do autor, escrito na capa do livro” (LEJEUNE, 

2008, p.26). Isto porque, em momento algum, Maria Clara, como narradora, “assume 

compromissos junto ao leitor, comportando-se como se fosse o autor” (LEJEUNE, 2008, 

p.27), o que, neste caso, poderia confirmar o pacto autobiográfico. Se Antunes reitera em 
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 cf. Dalva Calvão, em estudo do romance Trilogia da mão, de Mário Cláudio, sobre as fronteiras entre o 

romanesco e o biográfico, na seção intitulada “Uma questão de gênero”: “Isto nos remete às reflexões sobre os 

gêneros narrativos, questão que, desde o rigor da concepção tradicional, à negação da possibilidade ou utilidade 

de sua manutenção, tem ocupado lugar permanente no pensamento de críticos e escritores. O caráter contestador 

e libertário da primeira ficção do século XX manteve sempre uma atitude de negação diante da anterior 

classificação dos textos, delimitados rigidamente em modelos preestabelecidos. (....)  A ficção contemporânea 

mantém em evidência a problemática dos gêneros, apesar das diferenças que parecem distanciar o romance 

humanista da primeira e de parte da segunda metade do século, das produções ideológica e formalmente mais 

contraditórias que vêm sendo consideradas como predominantemente representativas do romance pós-moderno, 

em seu parodístico diálogo com o passado”. (CALVÃO, 2008, p.65) 
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vários depoimentos o tom autobiográfico no romance, tal se dá, possivelmente, como 

recuperação das intenções do autor, de fora do texto, procedimento, portanto, não formalizado 

pela narrativa como pacto. E, mesmo quando na entrevista informa que no romance há 

“apenas uma voz que o leitor compreende que sou eu”, não há a certeza de que se possa 

atribuir ao mesmo a categoria de autobiográfico, a despeito da submissão, por parte do autor, 

da voz da narradora à sua. 

Se ainda seguir Lejeune, é ao “pacto romanesco”, sem dúvida, que associarei o 

romance de Antunes, através de “dois aspectos: prática patente da não-identidade (o autor e o 

personagem não têm o mesmo nome), atestado de ficcionalidade (é, em geral, o subtítulo 

romance
85

, na capa ou na folha de rosto, que preenche, hoje, essa função)”. (LEJEUNE, 2008, 

p.27)  

No caso, a aquiescência manifestada pelo leitor  –  e enunciada pelo autor na entrevista 

como certeza inabalável – não parece, necessariamente, ser fator de impedimento a que se 

veja esse “caráter autobiográfico”, pretendido por Antunes, ser contaminado pelo ficcional, 

que parece, é o que suponho, condição própria da escrita deste romance  -  M.Clara e a escrita 

do diário/ Antunes e a escrita do romance.  

Parece-me mesmo que o depoimento de Antunes sobre seu romance, como sendo 

“Talvez o mais autobiográfico”, deva ser lido, possivelmente atrelado ao que informa logo em 

seguida, conforme já destacado  – “É também um romance sobre o romance”. É bem possível 

que, se essa for a chave de leitura dos depoimentos do autor, se consiga acompanhar a 

homologia referida anteriormente, uma vez que a relação de M.Clara com a escrita de seu 

diário pode ser suposta como também a relação de Antunes com seu romance.  

Neste caso, se for dado ao autobiográfico o sentido aventado na homologia, pode-se 

supor que, por trás dos aspectos subjetivos vislumbrados por Antunes ao se comparar à 

rapariga M.Clara, está subjacente a semelhança de função – ambos estão envolvidos no 

processo da escrita  -, amalgamadas, portanto, suas identidades ficcionais. 

Ora, se penso estar diante de “um romance sobre o romance” - insisto nesse enunciado 

do autor -, alguns pontos devem ser certamente lembrados, tais como a epígrafe do Gênesis e 

o  poema  de  Thomas,  uma  vez que já procurei mostrar o seu grau de inserção no corpo da  
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 Naturalmente que nesse momento da reflexão, não estou incorporando à discussão a referência ao subtítulo 

poema em Antunes, que me orientou na consideração do gênero romanesco; suponho mesmo que, em relação ao 

pacto romanesco, os subtítulos romance e/ou poema cumprem a função referida por Lejeune, indistintamente. 
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narrativa, afetando-a, seja na estrutura compositiva do romance, seja na problematização do 

mesmo como gênero. 

A estes se acrescentam, agora, por conta das reflexões acerca da relação entre 

autobiografia e romance, os pontos mais propriamente vinculados à escrita do diário, escrita 

esta que parece ser investida da própria opção pelas digressões, reiterações, e todos os 

procedimentos ficcionais empregados no romance, este, “construído e desconstruído”, 

segundo depoimento do autor.
86

 

Parece-me que essa condição do romance de Antunes – a dispersão da narrativa, os 

enunciados em proliferação, o dizer e o desdizer -  não pode ser dissociada das instâncias 

narrativas propriamente ditas. Se há uma única voz, que o autor atribui a si, essa voz parece, 

no entanto, desdobrar-se, ao se levar em conta a voz de M.Clara e a dos personagens, muitos 

deles criados por força de sua invenção; (neste sentido, os livros de António Lobo Antunes 

podem ser entendidos como um verdadeiro teatro agônico de discursos que procede ainda de 

acordo com a concepção bakhtiniana do romance enquanto forma dialógica). (SEIXO, 2002, 

p.417) 

           Desta forma, a voz supostamente atribuída a si próprio pelo autor é uma voz que se 

multiplica, gerando novas possibilidades na relação narrador-autor, e, consequentemente, na 

relação M.Clara/ personagens, relações dialógicas que  problematizam a centralidade da voz 

do autor  e de sua narrativa: 

 

 

 

Essa correlação, essa conjugação dialógica de duas linguagens e de duas 

perspectivas permite que a intenção do autor se realize de tal forma que nós a 

percebemos nitidamente em cada momento da obra. O autor não está na linguagem 

do narrador nem na linguagem literária normal, com a qual está correlacionada a 

narrativa (embora ela possa estar próxima de uma e de outra língua), mas ele se 

utiliza de ambas para não entregar inteiramente as suas intenções a nenhuma delas 

(....)  (BAKHTIN, 1988, p.119)  
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 cf. Maria Alzira Seixo: “ Ao contrário da metaficção (reflexão que o texto produz sobre os mecanismos de sua 

própria construção), que se pratica correntemente no romance contemporâneo pós-moderno,, o procedimento 

aqui utilizado leva o texto a pôr de lado essa reflexão para (....) incluir na ficção o seu próprio desmentido (....). 

(SEIXO, 2002, p.424).  Aqui, penso na direção tomada pelo romance de Antunes  - “é um romance sobre o 

romance” -, em que o enunciado do autor - “construído e desconstruído” -, sintetizando os pontos por mim 

arrolados como vinculados à escrita do diário/romance, talvez possa ser aproximado à questão de Não Entres 

Tão Depressa Nessa Noite Escura “incluir na ficção o seu próprio desmentido”,  segundo Seixo. 
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Com Bakhtin, poderia ser tentada uma transposição: trazer a “intenção” do autor, 

manifestada nos enunciados da entrevista, para dentro da narrativa romanesca, o que poderia 

conferir à própria intenção um “estatuto ficcional”, responsável por efetuar as correlações 

necessárias aos movimentos de aproximação e/ou afastamento entre autor/narrador, e, no 

romance de Antunes, decisivas para o estabelecimento das tensões advindas dessa 

“conjugação dialógica”, segundo a assertiva bakhtiniana.  

Deste modo, a intenção do autor, inicialmente dada como mero enunciado elucidativo, 

vinculada, portanto, ao autor como marca autobiográfica, passa a operar em outro campo, isto 

é, no âmbito do romanesco propriamente dito, investida da ficcionalidade que a redimensiona 

e a inscreve no processo de escrita do romance.          

         Tentando, pois, dar um fio condutor às questões aqui apontadas, tendo em vista o que foi 

destacado como tema nesta seção, a respeito do romance de Antunes, acredito ser possível 

afirmar que é por meio da escrita/reescrita do poema pelo romance, sem dúvida, que se pode 

acompanhar o processo que envolve a citação de Thomas através de Não entres tão depressa 

nessa noite escura. Escrita/reescrita que envolve as demais relações: M.Clara/diário, 

Antunes/romance, M.Clara que pode não ser Antunes, Antunes que quer ser a voz de M.Clara, 

romance que se intitula poema, digressões, reiterações exaustivas, dizer e desdizer ... 

 

 

     4.3  A escrita rizomática e uma narrativa em dobras 

 

 

Não há diferença entre aquilo de que um livro fala e a maneira como é feito. 

                                                                                              Deleuze/Guattari 

 

 

  A leitura dos dois romances não pode estar dissociada da própria escrita que os 

produziu -  é como pode ser reescrita a epígrafe que abre esta seção, trazendo-a ao percurso 

que teremos de empreender para o acompanhamento da memória nos romances. Para lermos a 

escrita da memória em Hatoum e em Antunes, certamente, devemos estar atentos não só aos 

movimentos da narrativa como também à própria estruturação romanesca, uma vez que as 

direções a serem seguidas são ditadas, inevitavelmente, pelo percurso sinuoso de uma escrita 

que tem diante de si a tarefa de formalizar uma memória também sinuosa e arredia. 

           Sendo difícil o resgate do passado, ou mesmo impossível, a memória não tem como ser 

reconstituída de maneira linear, pelo contrário, há os desvios, os cortes, as contradições, 
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movimentos esses que revelam uma contingência: à memória dispersiva corresponde uma 

escrita também dispersiva, cujas pegadas vão sendo deixadas aqui e ali, sempre incompletas e 

parciais, desfeitas mais adiante, comprometendo a recuperação dos fios tênues dessa memória 

do passado. Ao iniciar a leitura dos romances, me vejo em situação que parece exigir a 

predisposição ao acompanhamento de olhares que se multiplicam, proporcionais aos desvios 

narrativos que se traduzem por essa escrita desviante, móvel, que parece recusar soluções 

pautadas por um encaminhamento mais previsível e direto dos fatos da memória. 

           Nesta seção, portanto, buscarei cotejar as rotas da memória comuns aos dois romances, 

procurando também demarcar os caminhos para além das aproximações, no sentido de 

desvelar percursos que possam distinguir a escrita da memória nos romances. 

           Inicialmente, o apoio teórico será buscado em Deleuze & Guattari (2007), na obra Mil 

Platôs, mais especificamente, no “platô”
87

 em que tratam do rizoma. 

           Para os autores, o rizoma seria pensado como categoria substitutiva à da árvore como 

imagem do mundo. Enquanto esta tem como base a representação do mundo como centro, 

estabelecidas aí as relações de sujeito e objeto, o rizoma, inversamente, procura romper 

qualquer pensamento comprometido com sistemas centrados e/ou hierárquicos e com 

correlações binárias entre pontos. O rizoma, explicam os autores, “é feito somente de linhas: 

linhas de segmentaridade, de estratificação, como dimensões, mas também linha de fuga ou 

de desterritorialização” (DELEUZE & GUATTARI, 2007, p.32). 

          Ora, tal parece ser o percurso da escrita comum aos dois romances, percurso este que, 

por ultrapassar as relações entre pontos dentro de uma estrutura, manifesta sua mobilidade 

permanente, isto é, as conexões entre as linhas do rizoma dão-se aqui e desfazem-se mais 

adiante, refazendo-se novamente, haja vista as novas possibilidades de relação que passam a 

entreter. 

          No romance de Hatoum, acredito que esse movimento rizomático, constituído de 

conexões/desconexões, possa ser acompanhado na passagem de um capítulo para outro, 

passagem esta que coincide também com a mudança de narrador e, consequentemente, com a 

variação de pontos de vista sobre a matéria que informa cada um dos relatos. No entanto, a 

leitura estará atenta também – é bem verdade que tal ocorrência se dá com menos frequência - 

às linhas que se desestabilizam no interior dos capítulos, em função da mudança de conteúdos 

a serem relatados ou da substituição do próprio narrador.             
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 Em nota, os autores mencionam ser este livro composto não de capítulos, mas de “platôs”, explicados no 

Prefácio como “zonas de intensidade contínua” (DELEUZE & GUATTARI, 2007, p.8). A este ponto voltarei 

adiante. 
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          No primeiro capítulo, por exemplo, cujo tom é dado pelo regresso da narradora ao 

passado, as linhas do rizoma poderiam ser assim discriminadas: a chegada à casa da mãe 

biológica, sua infância na casa de Emilie e lembranças ligadas ao relógio, a Anastácia 

Socorro, Hakim, Samara Délia e Soraya Ângela. No entanto, ao se atentar para a constituição 

desse capítulo inicial, percebe-se que a linha de segmentaridade, que vai da chegada da 

narradora ao desejado reencontro com Emilie, vê-se interrompida, haja vista ser a segunda 

parte do capítulo iniciada pelas lembranças da infância da narradora e do irmão biológico -, 

mais precisamente, o retorno se dando ao natal de 54, aí tendo início as lembranças do 

passado
88

. Vale ressaltar que, graficamente, essa interrupção do rizoma se faz presente, 

também, tanto pelo espaço em branco, normalmente utilizado para a mudança de capítulo, 

quanto pela mudança de página (da 12 para a 13), ainda que a narradora permaneça como a 

única condutora da narrativa.  

          Ocorre que, se essa segunda parte do capítulo é iniciada por uma linha retrospectiva – o 

Natal de 54 é, sem dúvida, marco emblemático das recordações do passado -, ao final do 

mesmo, chega-se à consecução do ponto interrompido na primeira parte, uma vez que os 

ruídos indecifráveis e/ou incompreendidos pela narradora, provenientes das pancadas do 

relógio e dos trinados do telefone, prenúncio de acontecimentos também dissonantes, parecem 

antecipar o que se confirmou posteriormente, ou seja, a morte de Emilie.  

          Ora, se tentarmos acompanhar o percurso da memória neste capítulo inicial, veremos 

que o fato desagregador, representado pela morte de Emilie, é dado por linhas que não se 

expandem continuamente, ao contrário, há um movimento de interrupção e de posterior 

seguimento, reaparecendo – o que é bastante significativo – através do regresso de Hakim 

para o enterro da mãe. Como filho preferido de Emilie – sendo ele também o primogênito –, 

portanto, mais diretamente afetado pelas relações de poder vigentes no reduto familiar, Hakim 

tem seu lugar referido pelas lembranças da narradora no momento maior da dor pela morte da 

                                                 
88

 No que se refere às lembranças do passado, vale destacar um trecho do relato da narradora que focaliza uma 

cena da infância vivida por seu irmão biológico e por Soraya Ângela. Ainda que não estejamos considerando tal 

relato como exemplo de escrita rizomática propriamente dita, dentro do que procuraremos mostrar na análise 

nesta seção, parece-nos viável, entretanto, perceber no mesmo um movimento que de certa forma pode ser 

aproximado ao do rizoma, haja vista o fluxo das lembranças do passado ser dado por linhas que reiteram o 

movimento também sinuoso da memória na recomposição da cena: “sentias falta de Soraya Ângela rastejando 

contigo, as duas cabeças roçando o solo à caça de saúvas, farejando a trilha quase infindável das formigas de 

fogo, escolhendo ao acaso uma fileira em movimento que sumia ao pé do tronco de uma árvore; ali vocês 

estacavam e no sentido oposto seguiam a linha negra e sinuosa ao lado do canteiro que desembocava no quintal 

dos fundos, limítrofe ao pátio da fonte; encontravam finalmente os orifícios por onde elas iam e vinham: 

habitações subterrâneas, labirintos invisíveis, montículos móveis, crescendo,  sumindo aqui e ali 

ressurgindo.”(HATOUM, 1989, p.23)  
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matriarca da família. Cabe destacar o final do capítulo, em que fica patente, por parte da 

narradora, a atribuição a Hakim do lugar de detentor da memória do passado: 

 

 

 

Na manhã da segunda-feira tio Hakim continuava falando, e só interrompia a fala 

para rever os animais e dar uma volta no pátio da fonte, onde molhava o rosto e os 

cabelos; depois retornava com mais vigor, com a cabeça formigando de cenas e 

diálogos, como alguém que acaba de encontrar a chave da memória. 

 (HATOUM, 1989, p. 32) 

 

 

 

           Não surpreende, portanto, que seja ele a se encarregar da narrativa no capítulo 

seguinte, que se inicia pela associação entre Emilie e o relógio, este, já mencionado na 

segunda parte do primeiro capítulo. A memória da narradora, aqui, não tem como evitar as 

idas e vindas do relógio, a pontuar rizomaticamente episódios do passado: segundo os 

princípios de “conexão e de heterogeneidade” - “qualquer ponto de um rizoma pode ser 

conectado a qualquer outro e deve sê-lo” (DELEUZE & GUATTARI, 2007, p.15); segundo o 

de “ruptura assignificante” - “Um rizoma pode ser rompido, quebrado em um lugar qualquer, 

e também retoma segundo uma ou outra de suas linhas e segundo outras linhas” (DELEUZE 

& GUATTARI, 2007, p.18).  

           Na abertura do segundo capítulo, não é outra a linha a ser retomada por Hakim: o 

relógio, que no capítulo anterior foi uma referência de lembrança de Emilie para a narradora, 

passa a ser, aqui, presença significativa do movimento esquivo da memória do passado para o 

tio, alternando momentos de aparição e de retração, linhas do rizoma constituídas pelas falas 

de Hakim e de Hindié, intercaladas pelos episódios relacionados ao convento de Ebrin. 

           Esse traçado de idas e vindas da memória vai fazendo, assim, sua rota, tendo como 

princípio a mobilidade permanente: além do relógio, portanto, já explicitado como campo 

demarcado pela presença/ausência dos fatos do passado, há outra linha também móvel, 

representada pelo enunciado “natal de 54”, que flui e reflui, e que aqui, novamente, 

encaminha o percurso da memória, já comentado sobre sua forma rizomática, no capítulo que 

dá início ao romance.  

          No segundo capítulo, a interrupção da linha de segmentaridade é também demarcada 

graficamente, tal como no capítulo anterior, no entanto, não há propriamente uma linha de 
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fuga, mas um espaçamento gráfico que talvez corresponda a um espaçamento conteudístico da 

memória, uma vez que o espaçamento das linhas do rizoma pode ser um meio de demarcar 

e/ou reforçar os rastros deixados por essa memória fugidia. Esta, por saber de sua 

insuficiência, necessita do prolongamento de suas pegadas, para que as lembranças do 

passado tentem fazer aflorar seus conteúdos, que resistem a vir à tona. E, por se tratar de um 

trecho em que Hakim adentra narrativamente pelos meandros da casa para resgatar suas 

lembranças, tais espaçamentos parecem justificar-se: o primeiro, demarcando a interrupção da 

linha que se inicia na casa dividida entre o Livro do pai e as estátuas de santo de Emilie, e que 

prossegue na aprendizagem do idioma árabe, conteúdo memorialista de importância 

fundamental para o primogênito Hakim; o segundo, que tem início na mudança da Parisiense 

para o sobrado e que tem como rastro o mundo de Emilie guardado no baú, dificultando a 

elucidação do passado; o terceiro, que interrompe o desvendamento dos segredos e pertences 

da mãe, e que tem como rastro os segredos guardados no cedro do Líbano. 

         O capítulo, que termina com as lembranças de Hakim a respeito de Dorner e da última 

foto de Emir, parece de certa forma preparar a linha do rizoma em direção ao terceiro 

capítulo, cujo narrador é o próprio Dorner. Praticamente quase todo este capítulo recupera, 

através do fotógrafo alemão, a linha da memória interrompida no capítulo anterior. Se neste as 

lembranças de Emir foram trazidas por Hakim, no terceiro, a lembrança do suicida é revelada 

pelo olhar da Hasselblad de Dorner. Além de Emir, as lembranças de Dorner, constituídas das 

anotações do que ouvia das pessoas, se voltam para Emilie e o marido, fechando o capítulo 

com a referência ao que foi dito pelo pai de Hakim “no entardecer de um dia de 

1929”.(HATOUM, 1989, p.70)  

           Ao pai de Hakim cabe a narrativa no quarto capítulo. Relativamente curto, se 

comparado aos demais, o capítulo trata de seu relato a respeito de sua vinda para o Brasil, do 

tio Hanna, e de seu enamoramento por Emilie. A linha narrativa a ser seguida neste capítulo 

talvez possa ser vista em sua relação de segmentaridade com a linha expressa pelo relato no 

final do capítulo anterior, conforme destacado pelo exemplo anterior. 

         No capítulo seguinte, a narrativa está a cargo de dois narradores. Na primeira parte, é 

Dorner quem retoma o lugar de narrador, prendendo-se a outro trecho sobre o pai de Hakim e 

suas indagações sobre as fotos de Emir. Na segunda parte, bastante longa, e também 

destacada da primeira por um intervalo gráfico, a narrativa está a cargo de Hakim, que trata da 

viagem de Dorner após o suicídio de Emir, da relação de Emilie com as empregadas, da 

partida de Hakim, da amizade de Emilie com Lobato, de lembranças de Samara Delia e da  
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filha. Percebemos, então, o percurso que aí toma essa narrativa rizomática: se Dorner inicia o 

capítulo reportando-se à linha interrompida no final do capítulo anterior, a linha seguida por 

seu relato toma outra direção, rumo a outros fatos, referentes ao marido de Emilie; já Hakim, 

ao iniciar sua narrativa, parece querer estabelecer alguma ligação tanto com Emir, tema 

anteriormente tratado por seu pai, quanto com Dorner, que também fez de Emir a linha 

narrativa recuperada em suas anotações. As linhas aqui poderiam ser assim sintetizadas, tendo 

em vista a sequência e/ou a interrupção da segmentaridade: Emir na versão do pai de Hakim; 

o pai de Hakim na versão de Dorner; Dorner e Samara na versão de Hakim – em que é nítida 

a proliferação de relatos nem sempre coincidentes, muitas vezes contraditórios, um retificando 

o outro ou abordando-o em outra perspectiva.  

          Na passagem ao sexto capítulo, em que a narrativa está a cargo da narradora principal, 

pressentimos haver uma linha de fuga, interrompendo a segmentaridade das linhas do rizoma. 

Ao retornar ao presente, a narradora, sem dúvida, parece redirecionar a rota da memória no 

romance; no entanto, é precisamente esse retorno a Manaus, após vinte anos, que vai deflagrar 

o confronto com o passado: a casa de Emilie e a da mãe biológica; a cidade que não 

reconhece; o reencontro com Dorner – sinais da deambulação rizomática da memória da 

narradora pela cidade de Manaus: 

  

 

Talvez quisesse adiar o encontro com Emilie, afastar-me do sobrado naquele 

instante ou suprimir da caminhada o espaço inconfundível da nossa infância. Por 

isso, quase sem perceber tinha dado uma volta pelas ruas do centro, quando na 

verdade podia ter encurtado o percurso, atalhando por uma rua que liga a igreja ao 

sobrado. Caminhava apressada, não para chegar logo, mas para fugir, como se a 

pressa fosse um anteparo para evitar a multidão apinhada nas calçadas e na entrada 

da casa, como uma árvore deitada. (HATOUM, 1989, p.135-136) 

 

 

As linhas de segmentaridade parecem retomar seu curso em direção ao inevitável, pois 

deparar-se com Hindié em traje de luto corresponde ao enfrentamento, por parte da narradora, 

de todas as suas impossibilidades – do reencontro com Emilie, do resgate da memória do 

passado, do encontro consigo mesma. Hindié, enquanto presentificação da dor pela morte da 

amiga, torna presente a ausência de Emilie, o que parece de certa forma referendar o lugar 

privilegiado de Hindié na condução da narrativa no capítulo sete, em que o encontro com o 
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passado, ainda que duvidoso, é mediado pela voz da única narradora que, por seu vínculo com 

a matriarca, tenta preencher as lacunas do passado e decifrar seus segredos.
89

 

         Neste capítulo, as linhas do rizoma vão assim se reordenando, através do relato de 

Hindié sobre fatos que marcaram Emilie: a preocupação com Samara Délia diante da 

intolerância dos irmãos inominados; o segredo do cofre; lembranças de Hakim e de Emir; o 

desaparecimento de Samara, enfim, “os desastres da família” (HATOUM, 1989, p.152), 

conforme expressão de Hindié para referir-se ao sofrimento de Emilie nos últimos anos de 

vida.  

         Através de Hindié, portanto, a narradora principal toma conhecimento de que o final da 

vida da mãe adotiva representou também uma procura de acerto de contas com seu passado e 

o da sua família. As impossibilidades, certamente, não marcaram apenas o regresso da 

narradora a Manaus, mas a própria Emilie, sozinha na família de que fora um dia a matriarca, 

sozinha na casa libanesa, impassível em sua atitude de resistência: “O tilintar das quatro 

pulseiras douradas no antebraço esquerdo era o único ruído do seu corpo. Tudo no sobrado 

estava impecável, e nada, nenhum objeto, fora do lugar” (HATOUM, 1989, p.154) – é como 

Hindié termina seu relato, interrompendo a cadeia de recordações da amiga, mas de certa 

forma preparando o curso que segue a linha narrativa no capítulo seguinte. 

         Neste oitavo capítulo, o último, a narradora principal retoma a narrativa, que tem como 

segmentos: Hindié, o enterro de Emilie, a clínica de repouso, a mãe biológica e o relato da 

memória. A ser considerado também neste capítulo o espaço gráfico entre os três primeiros 

segmentos: ainda que Hindié seja, para a narradora, referência para a lembrança derradeira de 

Emilie, o espaçamento talvez queira demarcar os limites entre a voz da amiga, calada pela 

tristeza, e a de Emilie, silenciada pela morte – demarcação que talvez situe Hindié e Emilie 

numa relação de complementaridade e/ou de assimetria; já o espaçamento entre o cortejo 

fúnebre e a clínica de repouso talvez queira destacar graficamente o que estes dois espaços 

possam ter em comum: a morte, a solidão, o abandono de si e do passado. Quanto aos 

segmentos seguintes, sem espaçamento gráfico, talvez os mesmos queiram indicar, através 

das linhas de conexão que estabelecem entre si, a tentativa de superação dessa linha inicial 

que conduz ao silêncio e à perda da memória, uma vez que tais conexões parecem ser 

seguidas pela escrita e pelo relato da memória como alternativa possível ao desapossamento 

de si e do passado.  

                                                 
89

 O lugar de Hindié como narradora no capítulo sete já foi ressaltado na seção 2.3 sobre a memória e o 

esquecimento,  tendo em vista sua importância como um lugar de memória, em função da morte de Emilie.   
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          Da parte final do capítulo, no segmento em que a narradora recorda sua permanência na 

clínica, destaco o seguinte segmento narrativo: 

 

 

 

Nessa época, talvez durante a última semana que fiquei naquele lugar, escrevi um 

relato: não saberia dizer se conto, novela ou fábula, apenas palavras e frases que não 

buscavam um gênero ou uma forma literária. Eu mesma procurei um tema que 

norteasse a narrativa, mas cada frase evocava um assunto diferente, uma imagem 

distinta da anterior, e numa única página tudo se mesclava: fragmentos das tuas 

cartas e do meu diário, a descrição da minha chegada a São Paulo, um sonho antigo 

resgatado pela memória, o assassinato de uma freira, o tumulto do centro da cidade, 

uma tempestade de granitos, uma flor esmigalhada pela mão de uma criança e a voz 

de uma mulher que nunca pronunciou meu nome.  (HATOUM, 1989, p.163)  

 

 

 

           Nessa escrita do que a narradora denomina relato, por sua natureza difusa e 

descontínua, certamente estão explicitados os procedimentos da escrita rizomática que 

orientaram a própria escrita do romance, através de seus capítulos também difusos, no 

emaranhado de vozes narrativas que se alternam e/ou se contrapõem, no traçado sinuoso da 

memória. Naturalmente que o que me interessa ressaltar no exemplo não é a natureza do 

relato – haja vista a própria narradora situá-lo na imprecisão dos gêneros, tal a 

impossibilidade de ser ao mesmo atribuída a denominação de conto, novela ou fábula - , mas 

a escrita rizomática que aí tem lugar, decorrente do curso tomado por essa escrita, conforme 

explicação da autora: “cada frase evocava um assunto diferente, uma imagem distinta da 

anterior, e numa única página tudo se mesclava”. Ora, o que essa escrita processa a partir daí 

– começando em: “fragmentos das tuas cartas e do meu diário”  e indo até o final do 

parágrafo: “e a voz de uma mulher que nunca pronunciou meu nome” - é precisamente o 

fluxo de linhas de segmentaridade do rizoma.            

           Essa experiência da escrita, que teve início na clínica de repouso, lugar propício à 

experiência-limite da narradora – o autoexílio e a identidade desfocada -, conforme já 

desenvolvido no segundo capítulo deste trabalho, encontra desdobramento no retorno da 

mesma à casa da infância, vinte anos depois: 

 

Levava comigo apenas um alforje com algumas roupas, um pequeno álbum com 

fotos, todas feitas na casa de Emilie, a esfera da infância. Não esqueci o meu 

caderno de diário, e, na última hora, decidi trazer o gravador, as fitas e todas as tuas 

cartas. Na última, ao saber que vinha a Manaus, pedias para que eu anotasse tudo o 



253 

 

que fosse possível: “Se algo inusitado acontecer por lá, disseque todos os dados, 

como faria um bom repórter, um estudante de anatomia, ou Stubb, o dissecador de 

cetáceos”.          (HATOUM, 1989, p.165)  
 

 

           Para a narradora, no entanto, impossível atender ao pedido do irmão biológico. Como 

dissecar o passado, se o mesmo já estava desfeito, envolto por uma memória cujos fios não 

poderiam recuperar mais os acontecimentos ligados à casa libanesa na qual ambos viveram?   

          Sendo assim, que escrita será capaz de seguir essa memória esquiva, que escapa ao 

controle da narradora?  

 

 

 

Gravei várias fitas, enchi de anotações uma dezena de cadernos, mas fui incapaz de 

ordenar coisa com coisa. (....)  Quando conseguia organizar os episódios em 

desordem ou encadear vozes, então surgia uma lacuna onde habitavam o 

esquecimento e a hesitação: um espaço morto que minava a sequência de ideias. E 

isso me alijava do ofício necessário e talvez imperativo que é o de ordenar o relato, 

para não deixá-lo suspenso, à deriva, modulado pelo acaso.  (HATOUM, 

1989,p.165)  

 

 

 

 

          Ora, “ordenar o relato” e “encadear vozes”, sendo mais uma impossibilidade da 

narradora, reitera o caráter rizomático tanto da memória quanto da escrita que tenta registrá-la 

narrativamente - “Oposto à árvore, o rizoma não é objeto de reprodução: nem reprodução 

externa como árvore-imagem, nem reprodução interna como a estrutura-árvore. O rizoma é 

uma antigenealogia. É uma memória curta ou antimemória”. (DELEUZE & GUATTARI, 

2007, p.32). 

          Essa condição antigenealógica do rizoma, portanto, vem ressaltar, no plano da escrita, a 

condição antiarbórea da memória no romance. Os percursos são similares: à escrita errante só 

pode corresponder uma memória também errante, curta, tal qual o traçado fragmentado do 

rizoma, constituído de linhas ora contínuas ora descontínuas, de conexões e/ou de 

desconexões. A memória curta
90

, impedida de recuperar o passado integralmente – e a 

                                                 
90

 cf. explicação de Deleuze & Guattari: “Os neurólogos, os psicofisiólogos, distinguem uma memória longa e 

uma memória curta (da ordem de um minuto). Ora, a diferença não é somente quantitativa” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2007, p. 25-26) – aos autores interessa a distinção entre as duas memórias, visando a 

correspondência que cada uma venha estabelecer, seja ao rizoma, seja à árvore. 
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polifonia parece também concorrer em grande parte tanto para a descentralização da narrativa 

quanto para a contraposição dos relatos e da memória trazida à tona pelos mesmos – , parece  

enveredar mesmo por um caminho sem volta, mais dispersivo que aglutinador das lembranças 

do passado. 

 

 

(....) a memória curta é de tipo rizoma, diagrama, enquanto que a longa é 

arborescente e centralizada (impressão, engrama, decalque ou foto). A memória 

curta não é de forma alguma submetida a uma lei de contiguidade ou de 

imediatidade em relação a seu objeto; ela pode acontecer à distância, vir ou voltar 

muito tempo depois, mas sempre em condições de descontinuidade, de ruptura e de 

multiplicidade. Além disto, as duas memórias não se distinguem como dois modos 

temporais de apreensão da mesma coisa; não é a mesma coisa, não é a mesma 

recordação, não é também a mesma ideia que elas apreendem. Esplendor de uma 

Ideia curta: escreve-se com a memória curta, logo, com ideias curtas, mesmo que se 

leia e releia com a longa memória dos longos conceitos. A memória curta 

compreende o esquecimento como processo (....) (DELEUZE & GUATTARI, 2007, 

p.25-26)  

 

 

 

           Tal é o que parece suceder no Relato: a memória, sem ter livre trânsito nos meandros 

da narrativa, já que sincopada, interrompida aqui e ali por outros registros memorialistas, 

registros esses proporcionais aos vários relatos e a seus respectivos narradores, caminha em 

direção inversa, a perfazer a rota de uma antimemória, impedida de qualquer resgate ou 

elucidação do passado.    

          Conforme vim desenvolvendo na análise, as vozes narrativas, correspondentes aos 

relatos dos narradores que se alternam ao longo do romance, tentam dar sua versão dos 

acontecimentos do passado em perspectivas distintas, proporcionais ao ângulo de observação 

ou ao grau de envolvimento nos mesmos, o que concorre para que a dispersão se imponha à 

ordenação plausível dos fatos da memória. 

          Assim prossegue a narradora na explicação de seu procedimento narrativo: 

 

 

 

Quantas vezes recomecei a ordenação de episódios, e quantas vezes me surpreendi 

ao esbarrar no mesmo início, ou no vaivém vertiginoso de capítulos entrelaçados, 

formados de páginas e páginas numeradas de forma caótica. Também me deparei 

com um outro problema: como transcrever a fala engrolada de uns e o sotaque de 

outros? Tantas confidências de várias pessoas em tão poucos dias ressoavam como  
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um coral de vozes dispersas. Restava então recorrer à minha própria voz, que 

planaria como um pássaro gigantesco e frágil sobre as outras vozes. Assim, os 

depoimentos gravados, os incidentes, e tudo o que era audível e visível passou a ser 

norteado por uma única voz, que se debatia entre a hesitação e os murmúrios do 

passado.  (HATOUM, 1989, p.165-166) 

 

 

 

Os problemas apontados pela narradora, entretanto, não parecem inviabilizar a leitura 

do romance com base na polifonia, seguindo a linha teórica de Bakhtin, como já encaminhado 

na seção anterior. Os capítulos entrelaçados, mencionados pela narradora, são, sem dúvida, 

indicativos da pluralidade de vozes na condução dos relatos. E, mesmo quando menciona a 

questão da transcrição da fala ou do sotaque dos demais narradores, atribuindo a si a função 

centralizadora da voz principal, tal “centralização” nos parece proveniente de um movimento 

meramente articulatório, uma vez que cada relator do passado não parece ver comprometida 

sua autonomia na reconstituição do mesmo. A referência da narradora à sua própria voz, “que 

planaria como um pássaro gigantesco e frágil sobre as outras vozes”, parece indicar a natureza 

problemática dessa suposta centralização discursiva; também a menção a essa voz, “que se 

debatia entre a hesitação e os murmúrios do passado”, pode certamente corroborar sua 

natureza móvel e instável, tentando enfrentar os desafios de uma escrita avessa à fixidez e à 

centralidade. 

Talvez se pudesse, então, retomando Bakhtin, estabelecer uma correspondência entre a 

posição do autor no romance polifônico e o papel da narradora principal em Hatoum: 

 

 

 

A consciência do criador do romance polifônico está constantemente presente em 

todo esse romance, onde é ativa ao extremo. Mas a função dessa consciência e a 

forma de seu caráter ativo são diferentes daquelas do romance monológico: a 

consciência do autor não transforma as consciências dos outros (ou seja, as 

consciências dos heróis) em objetos nem faz destas definições acabadas à revelia. 

Ela sente ao seu lado e diante de si as consciências equipolentes dos outros, tão 

infinitas e inconclusas quanto ela mesma. Ela reflete e recria não um mundo de 

objetos, mas precisamente essas consciências dos outros com os seus mundos, 

recriando-as na sua autêntica inconclusibilidade (pois a essência delas reside 

precisamente nesta inconclusibilidade). (BAKHTIN, 1981, p.58) 

 

 

A correspondência autor/narradora talvez possa ser cabível, se for considerada a 

própria situação de “inconclusibilidade” a que se refere Bakhtin, uma vez que o Relato, como 
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conjunto de depoimentos de vários narradores, assume um caráter difuso, sem que se possa 

atribuir a um desses narradores em particular a prerrogativa de deter a versão mais 

aproximada dos fatos do passado, nem mesmo à narradora principal, que se vê na 

contingência de nortear relatos díspares e parciais. A inconclusibilidade, portanto, afeta a 

todos, indistintamente; e a narradora, tendo diante de si um material narrativo tão heterogêneo 

– fitas, cartas, depoimentos -, faz preservar nos relatos “as consciências dos outros”, ou 

melhor, em cada um dos relatos, a consciência de seu narrador e/ou narradores.
91

 

Os relatos, portanto, assim tomados por sua inconclusibilidade, além de ressaltarem a 

necessidade de uma leitura atenta à polifonia e ao dialogismo, confirmam o percurso sinuoso 

da memória, cuja escrita, também sinuosa, segue a rota de interrupções e conexões, 

espelhando o movimento rizomático dessas pequenas narrativas que remetem umas às outras, 

num emaranhado de linhas que ora se afastam, ora se aproximam, perfazendo o traçado 

também inconcluso da memória. 

A narradora de Hatoum parece fazer de sua escrita o que afirmam Deleuze & Guattari: 

“Escrever nada tem a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam 

regiões ainda por vir” (DELEUZE & GUATTARI, 2007, p.13). É o que pode ser depreendido 

da explicação dada pela narradora ao irmão biológico no trecho que se segue: 

 

Para te revelar (numa carta que seria a compilação abreviada de uma vida) que 

Emilie se foi para sempre, comecei a imaginar com os olhos da memória as 

passagens da infância, as cantigas, os convívios, a fala dos outros, a nossa 

gargalhada ao escutar o idioma híbrido que Emilie inventava todos os dias. 

(HATOUM, 1989, p.166) 

 

 

Certamente que o retorno a Manaus, vinte anos depois, não poderia ser expresso pela 

narradora em carta cujo conteúdo se voltasse apenas ao registro da morte de Emilie, ou 

melhor, a uma simples “compilação abreviada de uma vida”, conforme nos esclarece nos 

parênteses. Sua escrita da memória, portanto, não se confunde com o que o passado tem a 

significar, mas com a rota a ser seguida por essa escrita. Ou seja, qualquer sentido que possa 

                                                 
91

 cf. Marleine Paula M.F.de Toledo: “se há passagens de um narrador para outro, não há, porém, diferença de 

estilos. Na realidade, a narradora é uma só e reconta as narrativas ou depoimentos dos demais personagens, 

nivelando-os por não conseguir organizá-los nem reproduzi-los, conforme nos confessa nas últimas linhas do 

romance”. (TOLEDO, 2006, p.43); “a questão do estilo torna sui-generis a polifonia do Relato” (TOLEDO, 

2006, p.42). Ainda que não haja diferença de estilo entre os relatos, conforme afirma a autora, uma vez que à 

narradora principal cabe a tarefa – impossível, como a própria narradora esclarece – de ordenar o material que 

tem em mãos, supomos poder pensar a condição da narradora principal na chave da inconclusibilidade, segundo 

Bakhtin, condição essa que abrange os demais narradores, conforme já explicado, reiterando a polifonia no 

romance. 
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ser atribuído ao passado e à matriarca deve ser visto como decorrente dessa escrita cambiante, 

móvel, que se tece das vozes dos vários narradores. 

             O último parágrafo do romance
92

 pontua textualmente o percurso da escrita da 

memória no Relato, considerados os seguintes trechos: 1) “a melodia de uma canção 

sequestrada” / “a melodia perdida” (HATOUM,1989,p.166) – como alusão à impossibilidade 

da memória no resgate do passado, em que o binômio melodia/canção,  esvaziado de seu 

sentido de origem, como lugar vital da memória, seja assumido pelo romance como um lugar 

sequestrado, marcado pela inviabilidade e pela dissipação;  2) “notas esparsas e frases 

sincopadas” (HATOUM, 1989, p.166) - como manifestação discursiva da memória dissipada, 

cuja escrita evidencia o percurso trôpego e descontínuo das lembranças do passado, percurso 

esse indicativo da memória curta, descontínua, rizomática.  

O romance de Hatoum, portanto, por ser assim constituído de vozes narrativas que se 

alternam, parece evidenciar as linhas de segmentaridade e as de desterritorialização, 

principalmente, na passagem de um capítulo a outro, conforme vim mostrando. 

Já o romance de Antunes, ainda que também manifestando tais linhas rizomáticas 

entre os capítulos, parece fazer, entretanto, de cada capítulo ou bloco de capítulos o espaço 

representativo dessa escrita desviante por excelência.  

Em Antunes, a escrita talvez possa ser configurada, predominantente, dentro do que 

Deleuze & Guattari denominam platô – “uma região contínua de intensidades, vibrando sobre 

ela mesma, e que se desenvolve evitando toda orientação sobre um ponto culminante ou em 

direção a uma finalidade exterior” (DELEUZE & GUATTARI, 2007, p.33)  -  e mapa – “o 

mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível 

de receber modificações constantemente.” (DELEUZE & GUATTARI, 2007, p.22)  

Platô e mapa parecem ser indicativos da escrita em Antunes, se considerados os 

capítulos em si e os blocos de capítulos tanto como intensidades e vibrações quanto como 

abertura e reversibilidade, entre outras propriedades. Ou melhor: se em Hatoum os 

movimentos de conexão ou de interrupção da segmentaridade de certa forma podiam ser 

acompanhados no intervalo entre os capítulos, em Antunes, essa região intervalar é 

sobrepujada pela região de intensidades representada pelos blocos de capítulos ou mesmo por 

cada um destes em particular. 
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 Parágrafo já destacado na seção 4.2 intitulada “Entre uma epígrafe e um poema”, em que procurei mostrar a 

permeabilidade do romance de Hatoum à poesia, analisada em função da epígrafe de Auden. 
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(....) uma vez que um livro é feito de capítulos, ele possui seus pontos culminantes, 

seus pontos de conclusão. Contrariamente, o que acontece a um livro feito de 

“platôs” que se comunicam uns com os outros através de microfendas, como num 

cérebro? Chamamos “platô” toda multiplicidade conectável com outras hastes 

subterrâneas superficiais de maneira a formar e estender um rizoma. Escrevemos 

este livro como um rizoma. Compusemo-lo com platôs. (DELEUZE & GUATTARI, 

2007, p.33) 

 

 

 

 

Ao romance de Antunes talvez se possa atribuir a afirmativa acima, haja vista o 

redimensionamento a ser dado aos limites dos capítulos na estruturação do romance. Isto 

porque, se a leitura do romance ficar atenta tão somente ao percurso da memória através da 

passagem de um capítulo a outro, deixará de acompanhar zonas em que esse percurso se dá de 

maneira mais intensa, na busca desenfreada da memória do passado.  

Em Antunes, portanto, sou levada a considerar os capítulos não propriamente por 

“seus pontos culminantes, seus pontos de conclusão”, mas como platôs, zonas de 

“multiplicidade conectável”, segundo Deleuze & Guattari.  

Em Antunes, então, diferentemente de Hatoum, a leitura dos capítulos, separadamente 

ou em blocos, já nos situa de antemão em uma escrita cujo percurso rizomático se dá a 

perceber não apenas através de linhas de segmentaridade e de desterritorialização, 

atravessando os capítulos de um para o outro. Pelo contrário. A leitura parece ser também 

afetada por uma percepção dessa escrita como zona de “intensidades ou vibrações”, para 

utilizarmos expressões de Deleuze & Guattari.            

Se for feita uma demarcação preliminar de cada capítulo como campo de leitura e 

acompanhamento do resgate da memória por parte da narradora, será constatado que cada um 

deles parece extrapolar seus próprios limites, e não apenas como fronteiras a serem 

transpostas, mas também como campos nos quais está subjacente uma ebulição incessante que 

compromete qualquer possibilidade de confinamento dos territórios da escrita. 

Tais territórios transbordam sobre si mesmos, como se cada um deles contivesse os 

demais, haja vista o nível elevado de intensidade e vibração que atinge a escrita em Antunes. 

Se em Hatoum pude acompanhar com relativa segurança os meandros de sua escrita 

rizomática, de suas entradas e saídas, de suas conexões e desconexões, em Antunes, essa 

tarefa parece ser mesmo impossível, tal o esfacelamento milimétrico das linhas que compõem 

sua escrita rizomática. Em cada capítulo, portanto, a leitura não tem como acompanhar a 
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totalidade dessas linhas, sendo capaz tão somente de mapear as linhas gerais dessa escrita e 

seus desvios mais determinantes. 

Acresce que, em Antunes, além dos capítulos, a própria noção de parágrafo é 

problematizada. Sem marcas de terminalidade, os parágrafos são desprovidos de pontuação 

indicativa de sua completude, bem como, na maioria das vezes, de maiúsculas como marca do 

início dos mesmos. De flutuação compositiva, podem ser representados por um segmento 

frasal, ocupando uma única linha, ou então pelo grupamento de várias linhas, cuja 

demarcação pode ser estabelecida seja pelo espaçamento gráfico, seja pelo uso de parênteses 

ou travessões. Os parágrafos – ou melhor, tais grupamentos de linhas – não são moldados 

dentro dos padrões ideativos ou sintáticos de praxe; seguindo seu movimento próprio de 

expansão, tensionam ao máximo os segmentos frasais, sobrecarregando-os, através da 

repetição
93

 exaustiva, das distorções, das fraturas, do adensamento de uma escrita que só se 

satisfaz com seu excesso. 

O transbordamento vai ocupando todo o espaço textual: seja pelos parágrafos, quase 

sempre inconclusos ou reiterativos, estabelecendo entre si relações de adição, subtração, 

complementaridade, atrito, o que só faz provocar o adensamento da massa textual; seja pelos 

próprios capítulos, tanto separadamente quanto em blocos, cujo adensamento não se dá 

propriamente em um crescendo, mas cada um deles sendo capaz de gerar, em sua 

internalidade, intensidades e vibrações que reverberam incessantemente. 

Essa constituição peculiar dos parágrafos e, consequentemente, dos capítulos me leva 

a reconhecer que estou diante de uma narrativa romanesca que não narra propriamente, mas 

vai acumulando e adensando pequenos fatos da memória veiculados pelos segmentos frasais, 

conforme explicado. Isto porque a narrativa, certamente, não é dada pela narração de fatos ou 

episódios que tenham um certo desenvolvimento ou detalhamento das situações a que aludem. 

Há inúmeros fatos, sim, mas são os mesmos entrecortados por outros tantos episódios, sem 

qualquer nexo ou relação sequencial, quase sempre retomados mais adiante. Os capítulos 

resultam, portanto, na proliferação contínua de dados novos e/ou reiterados; no entanto, a 

reiteração está longe de indicar desgaste ou amortecimento dos significados, já que é 
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 cf. Maria Alzira Seixo sobre a repetição em Antunes: “a repetição é um processo literário importante em 

António Lobo Antunes, e nomeadamente neste romance, através, sobretudo, das suas formas da reiteração e da 

recorrência. Não só as mesmas situações são repetidas inúmeras vezes, durante a narrativa, como também alguns 

temas, motivos, incidências simbólicas, ditos, pormenores de ambiente, objectos, formas de relacionamento, 

frases, conversas, constituem conjuntos de ocorrência repetitiva, quer integralmente, quer de forma parcial, quer 

ainda através de outro tipo de variáveis, cuja análise detida e pormenorizada será decerto frutuosa em trabalhos 

críticos” (SEIXO, 2002, p. 390) 
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exatamente através dos segmentos que se repetem que a possibilidade de adensamento dos 

significados parece ser tentada pela escrita antuniana.  

O mesmo se dá nos blocos de capítulos. O adensamento da escrita, haja vista a 

constituição peculiar de cada capítulo, parece contaminar e espraiar-se pelos demais capítulos 

que integram cada bloco, ou seja, as intensidades e vibrações próprias do platô, segundo 

Deleuze & Guattari, passam a ser percebidas não apenas isoladamente, mas em um conjunto 

de capítulos, cuja vibração se dá em uníssono, uma vez que em todos os capítulos os 

procedimentos de escrita se pautam pelo transbordamento decorrente das estruturas de 

repetição e demais procedimentos já mencionados.        

Deste modo, o gráfico baseado no guião de leitura de Seixo, que consta da seção 4.1 

deste trabalho e que me auxiliou na abordagem da relação do romance com a citação do 

Gênesis, pode ser aqui retomado para a análise da escrita em Antunes, nesta seção, na linha de 

Deleuze & Guattari. Se, anteriormente, me interessava no referido gráfico a percepção dos 

deslocamentos operados pela escrita antuniana, uma vez que, no lugar de meras 

correspondências e/ou aproximações, foram constatadas distorções, ressignificações ou 

mesmo relações disjuntivas entre os capítulos ou bloco de capítulos e os fragmentos que lhes 

serviam de epígrafe, agora, o interesse recai tão somente na consideração desses 

deslocamentos como meio de tensionar a escrita no romance.   

Neste sentido, a título de exemplo, passo a destacar, no gráfico, a coluna referente aos 

capítulos que vão do16 ao 20, na qual estão enumerados, de maneira resumida, alguns dentre 

os inúmeros episódios que integram esse bloco de capítulos: “M.Clara e o idílio com o filho 

do chofer”; “a cena erótica e o brinco perdido”; “Amélia e o chofer”; “relações do marido 

com a criada”; “a fala de M.Clara no psicanalista”; “a máquina de cortar relva e os goivos”; 

“os árabes, os pretos, os guardas”; “o pai que negociava em armas”; “M.Clara no sótão”; “o 

pai no hospital”.  

Tais episódios, por um lado, pelo modo como são disseminados pelos capítulos que 

compõem esse bloco, parecem conferir tensão à zona textual demarcada pelos mesmos; 

funcionando como motivos e/ou áreas de significação a produzir vibrações e intensidades, 

como no platô. A dispersão dos episódios através do bloco de capítulos parece funcionar pelo 

efeito inverso, ou seja, a dispersão não resulta em fator de desagregação, pelo contrário, 

transforma-se em fator de concentração, característica do platô. Os episódios se espraiam, 

certamente; no entanto, não são esmaecidos pela repetição, mas se sustentam como 

ressonância e vibração. 
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Por outro lado, quando a leitura do gráfico se desloca para os demais blocos de 

capítulos, na tentativa de cotejar outros campos de tensão, constato que os episódios 

ultrapassam esses limites, seguindo um movimento de expansão permanente, como no mapa.  

Deste modo, buscando as conexões para além dessa área de tensão, poderia destacar: 

1) “a cena erótica e o brinco perdido”, em conexão com o mesmo motivo que se repete na 

segunda coluna do gráfico (do capítulo 6 ao 10); 2) “a fala de M.Clara no psicanalista”, 

conectada à linha de segmentaridade representada por “a sessão no psicanalista”, na quinta 

coluna (do capítulo 21 ao 25);  3) “a máquina de cortar relva e os goivos”, conectada  à 

terceira coluna , “entre freixos e goivos” (do capítulo 11 ao 15) e à sexta coluna, “M.Clara 

chamada por um goivo” (do capítulo 26 ao 30);  4) “os árabes, os pretos, os guardas”, em 

conexão com “ os jugoslavos e os árabes” na segunda coluna (do capítulo 6 ao 10) e com “os 

árabes e os pretos” na terceira coluna (do capítulo 11 ao 15);  5) “M.Clara no sótão”, 

conectada à linha de segmentaridade representada por “o pai e a interdição do sótão” na 

primeira coluna (do capítulo 1 ao 5), “o sótão e o cavalo de pau” na segunda coluna (do 

capítulo 6 ao 10) e “no sótão” na quinta coluna (do capítulo 21 ao 25). 

E, se for acompanhado o gráfico em sua totalidade, se terá uma percepção mais 

abrangente do mapa da memória, conforme cartografado pelo romance de Antunes.  

Vejamos algumas conexões que podem ser estabelecidas: 1) “o presidente Kruger, 

amigo do general, bisavô”, “a avó/ o Casino”, “a África colonial” (capítulos 1-5); “o avô 

cego” (capítulos 6-10); “a avó empenha as pratas” (capítulos 11-15); “o senhor general” 

(capítulos 21-25) – episódios relacionados à memória da família e do passado colonial  que, 

reiterados pelos capítulos, são representativos das conexões das linhas da memória na 

recuperação do passado;  2) “M.Clara casada” (capítulo 6-10), “M.Clara e o idílio com o filho 

do chofer” (capítulos 16-20); “os namoros”, “o desejo em M.Clara”, “M.Clara casada” 

(capítulos 21-25); “o desejo recalcado de M.Clara”, “M.Clara sonhou que se casou” (capítulos 

26-30); “M.Clara não se casou” (capítulos 31-35) – episódios que manifestam as linhas de 

segmentaridade do desejo em M.Clara, afetadas pelo ficcional e/ou invenção da narradora;  3) 

“identidade do pai”, “M.Clara é o homem da casa” (capítulos 1-5);  “identificação com 

Leopoldina” (capítulos 6-10); “o cheiro a pobre” (capítulos 11-15); “identidade de M.Clara” 

(capítulos 31-35) –  pai/filha e as linhas de conexão/dispersão identitária;  4) “a leitura do 

diário pela irmã” , “M.Clara e Ana escrevem as duas no Diário” (capítulos 11-15); “Ana e a 

escrita  do  diário” (capítulos 21-25); “o  marido  de  M.Clara lê o diário”, “como  é  que  isto  
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acaba, Clara”? (capítulos 31-35) - linhas de segmentaridade no processo de escrita/leitura do 

diário de M.Clara.     

Naturalmente que este mapa, esboçado aqui para ilustrar, ainda que 

esquematicamente, o romance como uma cartografia textual, segundo os princípios arrolados 

por Deleuze & Guattari, nos possibilita perceber a escrita de Antunes como um campo de 

conexões cujo movimento se dá predominantemente pelas repetições de episódios ligados à 

memória. Trata-se, melhor dizendo, de fragmentos de episódios, proporcionais à 

fragmentação da memória que, por seu caráter dispersivo, se tece de pequenas memórias – 

curtas -, em seu percurso rizomático por excelência. 

A escrita em Hatoum e em Antunes, haja vista serem ambos os romances suscetíveis 

de descontinuidades, conexões e interrupções, me permitiu buscar, deste modo, 

fundamentação teórica em Deleuze & Guattari, procurando acompanhar o modo pelo qual 

cada autor procede em relação à escrita rizomática – em Hatoum, a segmentaridade e a 

desterritorialização, em Antunes, o platô e o mapa, conforme procurei mostrar.     

No entanto, em relação à escrita de Antunes, mais especificamente, para além dessas 

aproximações, talvez possa nela identificar outros movimentos de escrita que a distinguem da 

de Hatoum.  

Deste modo, além da linha rizomática, a escrita em Antunes parece manifestar também 

um movimento ondulatório, que será acompanhado através da dobra, conforme estudo de 

Deleuze (2005) intitulado A dobra: Leibniz e o barroco, em que o autor, retomando o 

pensamento de Leibniz, procura mostrar que a produção artística contemporânea manifesta 

ainda a presença da concepção barroca da mônada leibniziana, o que configuraria o 

neobarroco.            

Esclareço, entretanto, que a análise não tem como propósito estabelecer relações entre 

o romance de Antunes e a categoria do neobarroco, mas, sim, perceber no romance os 

movimentos de ondulação próprios da dobra, segundo leitura de Leibniz por Deleuze, e que 

podem revelar o percurso movente da memória na escrita antuniana.
94

 

                                                 
 

 

 
94

 A leitura da dobra no romance de Antunes, tendo como fundamentação teórica a obra de Deleuze sobre 

Leibniz e o barroco, foi apresentada na monografia de encerramento do curso “Modernidade, barroco, 

neobarroco: configurações da ficção portuguesa contemporânea”, ministrado pela Prof. Dra. Dalva Calvão e 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal Fluminense, na disciplina: 

“Tópicos de teoria, crítica e história literária”, no primeiro semestre de 2007, conforme já explicitado na seção 

4.1.  Esclareço, então, sobre a utilização neste trabalho do gráfico elaborado para a referida monografia, já que 

foi   desviado  o  escopo  original  de  percepção  de  um  viés  neobarroco  em  Antunes  para  o  de  uma  escrita 
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         Ainda conforme explicação de Deleuze, o barroco “remete não a uma essência, mas 

sobretudo a uma função operatória, a um traço. Não para de fazer dobras. (....) O traço do 

barroco é a dobra que vai ao infinito” (DELEUZE, 2005, p.13). 

         Transpondo essa “função operatória” da dobra barroca para o romance de Antunes, creio 

ser possível ler o mesmo a partir desse “traço”, ou seja, como “a dobra que vai ao infinito”, 

haja vista a escrita do romance pautar-se por um movimento que pode ser aproximado ao do 

universo leibniziano, aqui no romance, traduzido pelas dobras da matéria textual.    

           

 

 

Em Leibniz, a curvatura do universo prolonga-se de acordo com três outras noções 

fundamentais: a fluidez da matéria, a elasticidade dos corpos, a mola como 

mecanismo. Em primeiro lugar, é certo que a matéria não iria por si própria em linha 

curva: ela seguiria a tangente. Mas o universo é como que comprimido por uma 

força ativa que dá á matéria um movimento curvilíneo ou de turbilhão, segundo uma 

curva sem tangente no limite. E a divisão infinita da matéria faz com que a força 

compressiva relacione toda porção de matéria aos ambientes, às partes 

circunvizinhas que banham e penetram o corpo considerado, determinando-lhe a 

curva.     (DELEUZE, 1991, p.16) 

 

 

 

Fluidez, elasticidade e mola também podem ser pensadas como prolongamento da 

curvatura de um outro universo, o do romance de Antunes. Isto porque a curva leibniziana, 

dada como resultado da força compressiva do universo, talvez venha explicar, no romance, a 

própria constituição dos blocos textuais – tanto como blocos de capítulos quanto como blocos 

no interior de cada capítulo - também como curvatura, esta, determinada pelo ambiente 

textual em que tais blocos se situam. E, se seguir a afirmativa até o final, poderei mesmo 

considerar esses blocos como curvaturas que são produzidas, ao entrarem em relação e/ou 

atrito com as matérias textuais circunvizinhas.     

Como exemplo, destaco o capítulo vigésimo segundo, do qual recortei dez blocos ou 

segmentos do texto, segmentos esses correspondentes aos movimentos de curvatura do 

mesmo. Por curvatura, designo, deleuzianamente, minha percepção das dobras do texto de 

                                                                                                                                                         
fragmentada e dispersa no autor, naquela seção analisada do ponto de vista de uma reflexão sobre a citação no 

romance. A parte da monografia que versava sobre a análise da narrativa antuniana com base na dobra foi 

também apresentada no XXI Encontro da ABRAPLIP – Revoluções, Diásporas e Identidades, no período de 3 a 

6 de setembro de 2007, em comunicação intitulada “Lendo A . Lobo Antunes nas dobras do texto e da história”. 

No presente trabalho, entretanto, conforme já esclarecido, a análise da dobra na narrativa antuniana não tem 

como propósito mais uma vez relacionar o romance ao neobarroco. O objetivo, aqui, é tratar da dobra como 

elemento que suponho constitutivo da escrita de Antunes, pretendendo dar desenvolvimento à reflexão iniciada 

na referida monografia, ampliando a análise do movimento ondulatório da escrita da memória no romance. 
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Antunes, precisamente na zona limítrofe entre o retraimento e a expansão da matéria 

narrativa. A dobra seria, então, esta zona que me permitirá ler entre os dez blocos narrativos 

do capítulo e, certamente, ler dentro de cada fragmento, consideradas as novas expansões que 

os trechos deixam entrever. 

 

 

A: 
Às vezes, quando éramos pequenas, a minha mãe colocava um disco de música 

espanhola na aparelhagem, aumentava o som e castanholas, uma voz que se 

queixava em gritos de cão de quinta ondulando num outeiro, uma silhueta esgalgada 

numa crista, uma oliveira sozinha, ruínas onde pedintes cozinhavam sopa em latas 

velhas de tinta, a minha mãe ao lado do meu pai enquanto o lamento erguia o rosto 

cego para nós – Não queres dançar Ana Maria? Na época em que havia na sala o 

Buda que não sei quem partiu, descalço e de pernas cruzadas como quem cruza os 

braços, [...] e me deixavam dormir com o esquilo de veludo antes de decidirem que 

os esquilos são para as crianças e as meninas crescidas de seis anos não precisam de 

esquilos para nada, ficam sozinhas com um crucifixo a meter medo na parede, um 

Jesus a exibir costelas de latão e joelhos mendigos, vês-me a mim ou ao teu pai 

dormirmos com algum esquilo Maria Clara.  (ANTUNES, 2000, p.317) 

 

 

B: redobra de A 
A Ana principiava a rodopiar embatendo nas camilhas e franzindo a carpete sem que 

lhe ralhassem enquanto os meus pais acompanhavam com estalinhos da língua, as 

criadas num cacho admirativo à entrada da sala, se eu me levantasse girando no 

soalho com os sapatos a atrapalharem de propósito para me fazerem cair a minha 

mãe logo Sai daí Maria Clara deixa a Ana Maria dançar De forma que equilibrei às 

escondidas o Buda na bordinha do móvel a fim de que a primeira vibração da casa o 

tombasse por culpa da Ana e não tombou, [...] a música espanhola continuou até ao 

último grito da silhueta esgalgada numa crista de outeiro, compreendi que se calou 

porque nenhuma oliveira, nenhuns pedintes a cozinharem sopa numa lata velha de 

tinta, as criadas na cozinha à espera que eu chorasse e não chorei [...] se o esquilo 

estivesse comigo não tinha medo dos meus pais ou de gaivota alguma, deitávamo-

nos e a seguir amanhã, ou seja muito longe, os ralhos e as zangas lá atrás, o soalho 

varrido, uma outra peça de faiança, uma jarra ou um gato, no lugar do Buda que se 

calhar não existiu   (ANTUNES, 2000, p.318)  

 

 

C: redobra de B e de A 

 
 

as meninas crescidas de seis anos não precisam de esquilos para nada, ficam 

sozinhas com um crucifixo a meter medo na parede, o Jesus tão magro coitado e tão 

amigo de ti, vês-me a mim ou ao teu pai por exemplo dormirmos com algum 

esquilo, que frase tão tonta dado que são o esquilo um do outro, grande proeza, para 

quê mais esquilos e além disso no vosso quarto não há sonhos de fugir de um bicho 

que nos come (ANTUNES, 2000, p.319) 
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A dobra, como função operatória, me permite perceber, sem dúvida, as redobras da 

matéria
95

 textual no romance de Antunes, ou seja, o retraimento de A no final do fragmento e 

sua expansão em B, o retraimento de B e sua expansão em C, considerando-se os motivos que 

aí se vão ampliando: “a música espanhola, o Buda de pernas cruzadas, o esquilo, o crucifixo e 

Jesus...”. Ora, o retraimento e a expansão se dão a perceber, haja vista minha leitura estar 

atenta ao movimento da dobra entre os blocos textuais, conforme já afirmei.  Ou seja, cada 

bloco só se constitui como tal, não por conter alguma configuração antecipada de si mesmo 

como bloco, mas quando, no contato com outro bloco, deixa entrever o movimento de 

curvatura da matéria textual que se dá como dobra. 

 “Dizer que percebemos sempre nas dobras significa que apreendemos figuras sem 

objeto, apreendemos através da poeira sem objeto que as próprias figuras soerguem do fundo, 

poeira que torna a cair deixando as figuras um momento à vista.” (DELEUZE, 2005, p.159). 

Trazendo a afirmativa para o romance, pode-se reconhecer a dobra como precisamente a 

“poeira” que os blocos textuais levantam, estes, oscilando, nesse movimento de curvatura, 

entre sua ocultação como objeto textual e sua momentânea configuração da matéria textual de 

que são constituídos. Acompanhemos essa curvatura nos blocos que se seguem. 

 

 

D: outra redobra  
 

a música espanhola na aparelhagem e pandeiretas e palmas, o grito num contorno de 

outeiro, a oliveira sozinha onde pedintes cozinhavam sopa em latas velhas de tinta, a 

Ana a embater nas camilhas e a franzir a carpete, os desenhos simétricos de que a 

minha mãe se orgulhava e nos proibia de pisar  (ANTUNES, 2000, p.323) 

 

 

 

E: outra redobra 
 

a minha casa é muito grande e muito rica junto ao Casino do Estoril e moram na 

minha casa o meu pai a minha mãe o meu avô a minha avó a minha irmã e eu e 

temos um automóvel e um jardineiro e um chofer e o meu pai é mais alto que a 

minha mãe e a minha mãe mais alta que nós e quando o meu avô cego que está 

sempre sentado põe os óculos escuros olha para nós e vê-nos (ANTUNES, 2000, 

p.324) 

 

 

                                                 
95

 cf. Deleuze sobre a dobra no barroco: “..... ele [o Barroco] diferencia as dobras segundo duas direções, 

segundo dois infinitos, como se o infinito tivesse dois andares: as redobras da matéria e as dobras na alma.” 

(DELEUZE, 1991, p.13); esses dois andares, portanto, remeteriam à “inclinação da alma” e à “curvatura da 

matéria”, conforme expressões mencionadas por Deleuze mais adiante. (DELEUZE, 1991, p.15) 
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F: redobra de E, D e A 

 

 

a minha casa é muito grande e muito rica junto ao Casino do Estoril e moram na 

minha casa o meu pai a minha mãe o meu avô a minha avó a minha irmã e eu temos 

um automóvel e um jardineiro e um chofer e imensas criadas que se chamam Lucília 

Conceição Clotilde Alice Jacinta e Manuela a farda delas é um avental e uma touca e 

uma gola e um vestido preto e levantam-se no caso de eu entrar na cozinha e se estão 

a comer perguntam a engolir à pressa é servida menina e quando o meu pai volta da 

empresa costuma brincar comigo e com a minha irmã e a minha mãe que nasceu em 

março e tem trinta e um anos e uma fita no cabelo umas vezes malva e outras vezes 

lilás senta-se na relva a aplaudir-nos e a rir-se e como ela se ri nós rimo-nos também 

e então o meu pai coloca um disco de música espanhola na aparelhagem e 

castanholas e pandeiretas e guitarras e uma queixa de cão de quinta a ondular num 

outeiro e uma silhueta esgalgada numa crista e uma oliveira sozinha e ruínas onde 

pedintes cozinham sopa em latas velhas de tinta e a minha mãe não queres dançar 

Maria Clara dança e eu a rodopiar embatendo nas camilhas e franzindo a carpete 

sem que me ralhassem e se a  Ana se levantasse a minha mãe logo porque sou muito 

mais bonita do que a minha irmã sai daí Ana Maria deixa a maria Clara dançar                         

(ANTUNES, 2000, p.325) 

 

 

Aqui, a curvatura pode ser assim resumida: “A música espanhola e pandeiretas, o 

outeiro e a oliveira, os pedintes ...” em D; retraimento de D e expansão em E: “a casa grande e 

rica, o automóvel, o jardineiro e o chofer, a criada, a Adelaide ...”; expansão dos fragmentos 

anteriores de D e de E em F: “a casa grande e rica, o pai, a mãe, o jardineiro, as criadas, a mãe 

que tem trinta e um anos, a música espanhola e pandeiretas e guitarras, o outeiro e a oliveira, 

os pedintes, deixa a M.Clara dançar ...”  

 

 

G: outra redobra 
 

A minha casa é muito grande e muito rica junto ao Casino do Estoril e moram na 

minha casa o meu pai a minha mãe o meu avô a minha avó a minha irmã e eu [...] 

temos um automóvel e um jardineiro e um chofer e imensas criadas que se chamam 

Lucília Conceição Clotilde Alice Jacinta e Manuela a farda delas é um avental e uma 

touca e uma gola e um vestido preto e não têm licença de tirar a farda no caso de 

saírem à rua (ANTUNES, 2000, p.329) 

 

 

 

Mais um retraimento e uma expansão da matéria textual: “a casa grande e rica, a mãe, 

o pai, o jardineiro, as criadas ...”.   

 

 

H, I, J: mais redobras 
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H:                          
a minha mãe que nasceu em março e tem trinta e um anos e uma fita no cabelo umas 

vezes malva e outras vezes lilás a aplaudir e a rir-se e como ela se ri nós a rirmos 

também ou então o meu pai coloca um disco de música espanhola na aparelhagem, 

aumenta o som e castanholas, pandeiretas, guitarras, uma voz que se queixa em 

gritos de cão de quinta ondulando num outeiro, uma silhueta esgalgada numa crista, 

uma oliveira sozinha, ruínas onde pedintes cozinham sopa em latas velhas de tinta, a 

minha mãe não para a Ana, para mim – Não queres dançar Maria Clara (ANTUNES, 

2000, 330) 

 

 

 

I: 
pensei que fosse chorar e não chorou nem tinha medo dos meus pais porque era má 

só tinha medo do Jesus no crucifixo, das costelas de latão e dos joelhos mendigos, a 

música espanhola sem que ninguém a ouvisse e a Ana espantada para os pedaços de 

loiça por não imaginar que pudessem ser tantos, se os juntássemos dava um chinês 

do tamanho dela ou maior, descalço e de pernas cruzadas como quem cruza os 

braços, um par de braços em cima, um par de braços em baixo [...] – Não queres 

dançar Maria Clara (ANTUNES, 2000, p.330) 

 

 

 

 

J: 
Eu em bicos de pés sala fora ao ritmo das castanholas, das pandeiretas, das guitarras 

a silhueta esgalgada numa crista, a oliveira sozinha, as ruínas onde os pedintes 

cozinhavam sopa numa lata velha de tinta os pedintes cozinhavam sopa numa lata 

velha de tinta e eu alcançava, girando sempre, a varanda, o terraço, os freixos do 

jardim de uma maneira que a Ana não sabia, não haveria de saber, não saberia nunca 

dissessem os meus pais ou a governanta ou as visitas ou os amigos deles o que 

quisessem dizer, eu a girar nos canteiros, a chegar, girando sempre, à rampa que 

conduzia ao portão, às colunas de pedra, à avenida que conduzia ao rio, girando 

sempre como se um esquilo ma segurasse a cintura e pegasse na mão girando porque 

um esquilo me segurava a cintura e pegava na mão, girando e girando até que mais 

nada a silhueta numa crista, a oliveira sozinha, as ruínas dos pedintes e a lata velha 

de sopa a não ser nós os dois a desaparecer no crepúsculo de uma casa vazia  

(ANTUNES, 2000, p.331) 

 

 

 

 

            Entre H, I, J: retraimento e expansões; em H: “a mãe que tem trinta e um anos, o disco 

de música espanhola, pedintes cozinham sopa, não queres dançar M.Clara ...”; em I: “Jesus no 

crucifixo, a música espanhola, o chinês de pernas cruzadas, não queres dançar M.Clara ...”; 

em J: “castanholas, pandeiretas, guitarras, os pais, a governanta, o esquilo, a oliveira, as ruínas 

dos pedintes ...”                            

         Além da percepção da dobra através da “poeira” levantada entre os blocos, conforme 

destacada nos dez fragmentos do capítulo, pode ser conjeturada também a percepção da 
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mesma dentro dos blocos, movimento este que pode ser representado pelo binômio 

dobrar/desdobrar, considerando-se que “dobrar não se opõe a desdobrar, trata-se de tender-

distender, contrair-dilatar, comprimir-explodir (não condensar-rarefazer, que implicaria o 

vazio)”(DELEUZE,1991,p.20), ou seja, “a desdobra, portanto, não é o contrário da dobra, 

mas segue a dobra até outra dobra”. (DELEUZE, 1991, p.18) 

          Retomando os blocos, agora, principalizando a leitura interna dos mesmos, poderiam 

ser tentadas novas percepções da dobra/desdobra. 

          Vejamos: de A até D, a percepção da desdobra se dá pela distensão da “música 

espanhola” e “esquilos”, através dos blocos B e C, o que demonstra que não estamos diante de 

um processo de condensação, já que esses temas se dilatam, seja pela repetição parcial dos 

mesmos, seja por sua sustentação sob forma de referência cruzada, se for considerada sua 

alternância nos blocos: em B, a referência a Ana Maria dilatando o tema da dança; em C, o 

tema dos esquilos expandindo a si próprio  

          De E a G, a dilatação se dá tanto pela saturação dos temas “da casa e das criadas”, em 

sua repetição exaustiva, quanto pela inserção dos temas “da música espanhola”, temas esses já 

constitutivos de blocos anteriores, o que faz desencadear o movimento da desdobra, 

“seguindo a dobra até outra dobra”. 

          De H a J, a dilatação se dá pela ampliação dos temas existentes: “a mãe com trinta e um 

anos” a distender o tema “da música espanhola”; “o medo de Jesus no crucifixo” também a 

expandir “a dança espanhola”; os temas constitutivos de cada bloco e a expansão dos temas 

“da dança, dos pais, das governantas e dos esquilos”. 

         Além do binômio dobrar/desdobrar, a leitura dentro dos blocos parece também ressaltar 

que os mesmos, interagindo mais pelas divergências e pelos atritos do que pelas 

convergências, podem ser aproximados da questão leibniziana da “incompossibilidade” ou da 

“divergência das séries”, conforme explicita Deleuze: 

 

 

 

Vimos que o mundo era uma infinidade de séries convergentes, prolongáveis umas 

nas outras, em torno de pontos singulares. Assim, cada indivíduo, cada mônada 

individual expressa o mesmo mundo em seu conjunto, embora claramente só 

expresse claramente uma parte desse mundo, uma série ou mesmo uma sequência 

finita. Disso resulta que um outro mundo aparece quando as séries obtidas divergem 

na vizinhança de singularidades. Serão chamados compossíveis: 1) o conjunto das 

séries convergentes e prolongáveis que constituem um mundo; 2) o conjunto das 

mônadas que expressam o mesmo mundo (Adão pecador, César imperador, Cristo  
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salvador...). Serão chamadas incompossíveis: 1) as séries que divergem e pertencem, 

portanto, a dois mundos possíveis; 2) as mônadas que expressem cada qual um 

mundo diferente do outro (César imperador e Adão não-pecador). É a divergência 

eventual das séries que permite definir a incompossibilidade ou a relação de vice-

dicção. (DELEUZE, 1991, p.104-105) 

 

 

 

 

 

A escrita em Antunes, por não seguir o percurso da convergência, busca integrar 

“mundos” que possibilitam correlações tanto de exclusão quanto de inclusão, tanto de 

contradição quanto de vice-dicção, isto é, contradição, se tomadas as relações isoladamente; 

vice-dicção, se tomadas em sua integração entre mundos. Isto porque, segundo a mônada 

leibniziana, um mundo passa a ser visto por sua condição de envolvimento e 

desenvolvimento, pois ao mesmo tempo contém e está contido.  

A configuração do mundo pelos compossíveis e pelos incompossíveis, conforme 

explicação de Leibniz por Deleuze, portanto, poderá ser depreendida, também, dos blocos 

textuais através dos quais a memória é escrita em Antunes.  

Do bloco A ao D, por exemplo, podem ser surpreendidos episódios que, se lidos com 

base nas relações que se fazem ressaltar por entre os blocos, talvez revelem uma contradição; 

no entanto, se articulados aos mundos de onde emergiram, é provável que estejamos diante 

das incompossibilidades mencionadas por Deleuze. 

A “música espanhola”, supostamente dada como convergência em A, B e D, não se 

sustenta como tal, haja vista o desdobramento por que passa como contradição: 1) “uma voz 

que se queixava em gritos de cão de quinta ondulando num outeiro”(A); “até ao último grito 

da silhueta esgalgada numa crista de outeiro”(B); “o grito num contorno de outeiro” (D);  2) 

“uma oliveira sozinha” (A); “nenhuma oliveira” (B); “a oliveira sozinha” (D); “o Buda que 

não sei quem partiu” (A); “no lugar do Buda que se calhar não existiu” (D). 

Em C, bloco mais compacto, todos os seus conteúdos ou temas parecem entrar em 

relação com A e B, integralmente, ou seja, este bloco, por não conter outras expansões de 

conteúdo, se comparado aos demais, centrando-se apenas nos “esquilos”, nas “meninas 

sozinhas”, no “Jesus magro/costelas de latão” e no “crucifixo a meter medo na parede”, 

parece interferir contraditoriamente nas formulações depreendidas dos demais blocos, se 

considerarmos as alterações de conteúdos e do rearranjo frasal dos mesmos. 

Em E, F e G, o movimento da dobra, dado pela casa “muito grande e muito rica junto 

ao Casino do Estoril”, parece estabelecer relações com outros componentes temáticos, de 
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modo a que as tensões exibam um enfraquecimento das contradições que venham a ser 

desencadeadas entre os mesmos, quando comparados aos blocos anteriores. No entanto, se a 

contradição é menos explícita, talvez a mesma possa ser ainda percebida, se nossa leitura 

estiver atenta ao modo pelo qual os motivos aí se engendram. Ao incorporar em seu 

movimento temas que passam a entrar em relação com o tema da “casa”, eixo central desse 

bloco, o movimento da dobra é percebido precisamente através da inserção, omissão ou 

realocação dos vários conteúdos, tanto dos que já integraram os blocos anteriores, quanto dos 

que passam a ser aqui incorporados. A contradição deixa de ser dada pelo plano do conteúdo 

estrito senso, sendo dada a perceber pelo lugar que tais conteúdos ocupam no movimento de 

cada um dos blocos. 

Já nos blocos H, I e J, se não dispomos mais de um tema a ser dado como eixo 

conteudístico dos mesmos, não me parece que estejamos diante de outro movimento da dobra. 

Novamente o contraditório pode ser percebido a partir do rearranjo do material temático, seja 

de temas que já integraram blocos anteriores (“num outeiro”, “a oliveira sozinha”, “os 

pedintes”, “Jesus no crucifixo”, dentre outros), seja de temas novos (“minha mãe tem trinta e 

um anos e uma fita no cabelo”) ou de outros antigos que se renovam conteudisticamente, em 

função do já aludido rearranjo no movimento do bloco, como em J. A destacar aqui também a 

contradição entre os enunciados “o meu pai” (H e F) / “a minha mãe” (A) “coloca um disco 

de música espanhola na aparelhagem”, contradição que se incorpora ao movimento em H, 

movimento este que se expande, “girando e girando”, como vemos em J. 

No entanto, se a leitura foi sensível à percepção das contradições que parecem saltar 

da escrita de Antunes, não poderá deixar também de considerar a articulação das mesmas aos 

mundos de onde emergiram, conforme já dito. Ora, “o mundo” em que é buscado o resgate da 

memória  de M.Clara é precisamente o mundo contaminado pelo ficcional, ou seja, conforme 

enfatiza o próprio romance, pelas próprias “invenções” da narradora.  

Estamos, portanto, diante de uma escrita que se metamorfoseia, assimilando 

propositadamente suas contradições no resgate da memória, conforme procurei mostrar, mas 

que se outorga sua imersão definitiva no terreno dos incompossíveis, estes, produzidos pelo 

mundo da ficção, pelo mundo que pressente a resistência da memória em recuperar o passado 

e que, diante da memória arredia e/ou dispersa, inventa e constrói a memória do que não 

houve, mas que passa a ter existência como ficcionalidade, portanto, memória que é produto 

da escrita da narradora e de seu diário.  
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Deste modo, pouco importa que haja convergência ou não dos conteúdos da memória 

de M.Clara; o que conta é a criação de um mundo que abrigue os incompossíveis de seu 

passado e que os escreva através do movimento incessante da dobra que não quer parar, 

enovelada por sua dispersão, também ao infinito.   
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5.  CONCLUSÃO 

 

 

 

 

            A leitura dos romances Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum, e Não entres 

tão depressa nessa noite escura, de António Lobo Antunes, parece ter confirmado o lugar que 

os mesmos ocupam no panorama da ficção contemporânea que trata da memória, pautando-se 

efetivamente por problematizar a recuperação do passado e a escrita que tenta formalizá-la.  

            Minha investigação da memória e de sua escrita nos dois romances – percurso 

memorialista que faz/refaz/desfaz caminhos e pistas - procurou buscar fundamentação teórica 

que pudesse refletir sobre esse processo difuso de sua manifestação, em um corpus múltiplo: 

sem encaminhar a análise através de uma única linha de abordagem, mas, ao contrário, 

optando por um suporte teórico mais diversificado, constato ter sido possível investigar a 

gama variada de movimentos tentados por essa memória difusa, a partir do acompanhamento 

de suas entradas e saídas, tangências e atritos, aderência e dispersão. 

            Em ambos os romances, a configuração da memória individual das narradoras, por 

estar atrelada às histórias das famílias de que as mesmas são provenientes, me levou a 

privilegiar a memória a partir de alguns espaços relacionais, resultando em estratégia tanto 

metodológica quanto teórica. A abrangência do suporte teórico pôde, deste modo, corroborar 

que os dois romances, ainda que voltados ao resgate do passado pela memória, se deixaram 

tangenciar por outras instâncias de recuperação do passado. A memória, portanto, 

acompanhada através de sua mobilidade entre campos diferenciados, permitiu que se 

confirmasse sua condição deslizante, em seu atravessamento pela história, por suas ruínas e 

pelo esquecimento. 

            O espaço relacional configurado pela memória e pela história apontou para o 

alargamento do âmbito estritamente memorialista na consideração preliminar dos romances. 

Isto porque, se a memória constituiu o percurso determinante dos dois romances para a 

elucidação do passado, tal movimento não pôde deixar de perfazer o caminho em direção ao 

passado remoto das famílias, ao qual denominei “proto-história”.  

            Penso que as questões encaminhadas pela análise foram respondidas, confirmando as 

hipóteses levantadas. A proto-história, por exemplo, se inicialmente foi aproximada à 

instância da operação historiográfica, haja vista o passado aí ser apresentado como reduto do 

material a ser coletado em seus arquivos, não pôde ver-se confirmada, certamente, pelo 
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estatuto da história, mas como história familiar das narradoras, lugar de escavação e de 

conhecimento do passado. A análise procurou mostrar, portanto, que a proto-história das 

famílias, sem assimilar-se ao estatuto histórico propriamente dito, absorveu tão somente 

procedimentos condizentes com a historiografia para elucidar o passado, este, situado em 

campo de vigência não da história, mas da memória. Ou seja, o passado remoto, por não 

representar as vivências das narradoras, mas as de seus antepassados, encontrou resistência 

por parte da memória individual das mesmas para recuperar o que ficou para trás; no entanto, 

o movimento retrospectivo em direção às origens e aos primórdios das famílias, por 

configurar as tradições libanesas, como em Hatoum, ou o passado colonial, como em 

Antunes, mostrou-se permeável não às representações da história propriamente dita, mas ao 

arcabouço coletivo das representações familiares.  

            O percurso de deslizamentos confirmou-se, portanto, como movimento constitutivo 

dos dois romances: seja a memória individual voltando-se à historiografia para elucidação do 

passado, seja a mesma trazendo para a leitura do presente o que o passado remoto manifestou 

como memória do grupo familiar. Se, conforme a análise procurou ressaltar, a memória 

individual resultou no grande desafio a ser enfrentado pelas narradoras, mostrou também a 

necessidade de a mesma mover-se em direção a uma memória que transcendesse as 

narradoras em sua individualidade, considerado o papel que a estrutura familiar exerceu sobre 

as mesmas. A memória individual tentou encontrar suporte, portanto, na memória coletiva dos 

antepassados, ou seja, no tempo pretérito mais remoto, impossível de ser resgatado 

plenamente por cada narradora em particular.                 

            A consideração desse passado remoto das famílias permitiu à análise avaliar também o 

modo pelo qual a memória individual das narradoras se mostrou atrelada às manifestações 

e/ou valores desse tempo pretérito, tais como ancestralidade, tradição ou colonialismo. Cada 

romance, desta maneira, tendo procurado vincular a busca individual do passado, por parte de 

suas narradoras, a um campo memorialista demarcado pelas origens – culturais e/ou sociais e 

políticas – das próprias famílias, não o fez como demonstração de supremacia do coletivo 

sobre o individual, mas como deslizamento das instâncias da memória do passado remoto 

e/ou próximo ao presente das narradoras. 

            Esse coletivo representado pelas histórias familiares, como experiência a ser 

transportada ao presente pela memória individual para o conhecimento do passado, 

confirmou-se como etapa a ser considerada pelos romances para a empresa da memória. No 

entanto, essa memória que tentou recuperar o passado pressentiu ser o mesmo irrecuperável. 
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Nada pôde ser confirmado, assim como nada pôde erigir uma imagem complacente com o 

tempo que se foi. Desse passado, apenas as ruínas puderam ser resgatadas. 

            O enfoque preliminar dado pela análise, transitando pelas histórias familiares para a 

investigação das memórias individuais, portanto, pôde antever o percurso memorialista 

ficcionalizado por cada um dos romances. Tanto em Hatoum quanto em Antunes, as 

impossibilidades do presente das narradoras comprovaram impossibilidades havidas e 

perpetradas pelo próprio passado. Isto porque o passado a ser rememorado só se deu a revelar 

através de sua face arruinada, esta, representada emblematicamente nos romances pelos 

escombros das casas e do grupo familiar. 

            Às narradoras, portanto, os impedimentos da memória individual vieram confirmar 

impedimentos contextuais, uma vez que dissolvidas as histórias das famílias, as próprias 

famílias e, certamente, as reservas da memória. Os romances procuraram evidenciar o que o  

projeto de memória das narradoras pressentiu como dado incontestável: famílias à procura de 

sua história, narradoras em busca de uma memória. Diante de casas dissolvidas, a memória, 

sem ter como reconstruir o passado no presente, só encontrou como caminho a dispersão, na 

busca que se nutre de incompletudes e de seu próprio esgotamento.  

            Os romances colocaram em risco qualquer assentamento da memória que prescindisse 

de sua vinculação às histórias familiares. E, ainda que memória e história familiar 

mantivessem suas marcas distintivas, não se pôde minimizar o valor que teve essa história 

como meio de flagrar o presente. Subvertendo temporalidades e nexos causais, a história 

familiar demonstrou carregar em seu bojo uma outra perspectiva de história, no viés 

benjaminiano, em que a possível sequência de dados do passado ao presente passou a ser 

repensada, articulando-se, aí, uma outra relação entre temporalidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

            Em ambos os romances, essa memória esgotada comprovou sua indissociabilidade 

com seu correlato, o esquecimento. Se a memória se defrontou com sua ingerência, também 

se viu na iminência de ser afetada por uma impossibilidade mais definitiva, dada pelo 

esquecimento; no entanto, o próprio temor do esquecimento do passado fez que a memória 

tentasse, aqui e ali, outras vias de recuperação desse passado.  

            O projeto da memória, portanto, resultou também em um projeto contra o 

esquecimento, naturalmente que ressalvado o percurso memorialista de cada narradora: no 

romance de Hatoum, por exemplo, o movimento pendular entre o lembrar e o esquecer como 

forma de resguardar a memória da ação do esquecimento, como se já não tivesse sido 

problematizada pelo próprio romance a consecução do projeto de recuperação do passado; já 

no de Antunes, esse movimento pendular como estratégia de empobrecimento da memória 
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diante da proporção assumida pelo esquecer ou pelo não querer lembrar, em que a memória 

impedida se viu redimensionada, através dos procedimentos de invenção do passado.                

            A memória, em ambos os romances, portanto, comprovou o que fora dado pela 

pesquisa como hipótese: por sua condição errante, sem dispor de mecanismos que 

viabilizassem a recuperação do passado, fez que a trajetória das narradoras fosse marcada pela 

impossibilidade de um projeto memorialista imune aos riscos do esquecimento. Daí que, à 

memória impedida, rarefeita, dispersa, os romances estabeleceram, cada um a seu modo, 

como contraponto, as seguintes vias: seja a memória buscada para impedir seu fracasso 

advindo do não lembrar/do esquecer (Hatoum), seja a memória produzida pela invenção do 

passado, diante do perigo maior da memória indesejada, manifestação de um passado a ser 

evitado como reinserção do mesmo no presente (Antunes).  

            Se o quadro da memória nos romances, configurado pela estrutura familiar, resultou 

na manifestação de sua dissolução e de suas ruínas, o quadro mais diretamente relacionado às 

vivências da memória das narradoras apontou para situações definidas pelas perdas e mortes 

na família, concorrendo tanto para a busca de elucidação do passado quanto para a 

constatação da precariedade e/ou insuficiência da empresa memorialista. A morte, portanto, se 

deu a revelar por sua dupla face: ao mesmo tempo, motor de impulsão das narradoras em 

direção à memória e – constatação inequívoca em ambos os romances - sinal de manutenção 

dos enigmas e névoas do passado. 

            Independentemente de os romances terem configurado a morte através de perspectivas 

distintas, seja como morte efetivamente ocorrida ou como morte não confirmada, atrelada ao 

ficcional, foi devido à condição das narradoras de enlutadas que tanto Hatoum quanto 

Antunes desenharam a narrativa da memória que as mesmas tomaram a si para desvendar seu 

passado e o das famílias. Por isso, o luto, sem dúvida, constituiu-se em via de acesso à análise 

dos procedimentos de cada narradora no enfrentamento das perdas e lacunas do passado. A 

casa, tomada como emblema da morte, potencializou-se nos dois romances tanto como reduto 

das incomunicabilidades quanto dos vazios que se revelaram impeditivos à consecução da 

memória. A morte selou portas e janelas, das famílias sendo mostradas apenas as fendas do 

passado. 

            Morte e luto, instâncias dadas pelos romances como motor de perscrutação da família 

e de seu passado, também se encastelaram como fator de ensimesmamento das narradoras, 

estas, se deparando, todavia, com o silenciamento das imagens do passado. Por mais que 

ruminassem e meditassem sobre o passado, não obtiveram mais do que esparsos sinais que a 
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memória laconicamente lhes apontava, o que não as eximiu de uma postura melancólica 

diante dos destroços que tinham diante de si.  

            Luto e melancolia, direcionando o olhar das narradoras na captação de seu passado, 

resultaram, no entanto, em atribuições diferenciadas, conferidas às mesmas por parte de cada 

romance. O próprio percurso da análise, no lastro benjaminiano e no freudiano, tornou 

possível acompanhar as particularidades de cada narradora no enfrentamento da morte, 

levando em consideração a maior ou menor predisposição das mesmas no que se refere às 

reações e/ou afecções reveladas no confronto com as perdas no universo familiar. O 

equacionamento da questão, através do referido binômio – ressalvada aqui a gama de 

aproximações e/ou retrações de cada narradora em função do campo teórico utilizado -, 

apontou para os diferentes graus de contaminação de cada narradora pela melancolia. 

            O peso dado à morte por ambos os romances corroborou ter sido o projeto da memória 

das narradoras fortemente comprometido pela exposição das mesmas ao vazio advindo das 

perdas familiares, cujos desdobramentos se manifestaram como superação ou não do luto, 

como fixação ou substituição dos afetos ou como ensimesmamento que pôde ser expresso 

pela abertura da narradora à interlocução com os membros da família (em Hatoum) e/ou por 

sua opção à tradução da perda por via do ficcional, como invenção de si mesma e da memória 

(em Antunes).  

            Além da vivência da morte, expressa pelo luto e pela melancolia, os romances 

circunscreveram as impossibilidades do projeto memorialista das narradoras à 

problematização dos lugares e/ou dos sujeitos, confirmando o que a análise procurou 

estabelecer como (auto)exílio e identidade desfocada, ou seja, o questionamento das 

narradoras em relação à família e a seu lugar na mesma, definido este como um não-lugar, 

uma vez que o desenraizamento as levou ao reconhecimento de sua falta de pertença.  

            Em Hatoum, ressaltou-se o contexto migratório que envolveu a família e que fez que a 

narradora se situasse no campo das ambivalências, como filha adotiva em família libanesa e 

estrangeira em sua própria terra; foi trazida também à discussão a questão da origem como 

uma condição dúbia, uma vez que alocada em mundos distintos e/ou culturas próprias e 

presentificada na figura materna como um referencial também duplo, englobando mãe adotiva 

e mãe biológica. 

            Em Antunes, foi dado destaque ao contexto colonial como emblema do passado e à 

busca do pai como reduplicação, por parte da narradora, da busca de si mesma; o romance 

problematizou as representações identitárias da narradora, quer como assimilação ao pai e à 

sua identidade, quer como produção inventiva a cargo de sua própria imaginação; e, associado 
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à questão identitária, o deslocamento da narradora expresso pela estranha na qual a mesma se 

converteu e em cuja imagem passou a se reconhecer. 

            Como correlato dessas questões, os romances procederam à demarcação de espaços 

em que as narradoras puderam situar-se de vez em seu não-lugar, no (auto)exílio ou mesmo 

em sua condição cindida e desfocada. Refiro-me a espaços tanto internos quanto externos, 

tendo a casa e a família como referência, espaços esses que passaram a simbolizar, para as 

narradoras, seu lugar de exclusão (a clínica de repouso, em Hatoum) e/ou seu reduto da 

memória e da investigação/escrita do passado (o sótão, em Antunes). 

            Os romances buscaram ressignificar esses espaços, dentro ou fora da casa, tendo em 

vista atribuir-lhes sentidos de restrição ou de impedimento ao livre trânsito das narradoras na 

própria família ou na terra natal. Tais sentidos, vinculados ao reduto familiar, aventaram a 

possibilidade de as próprias casas e as famílias abrigarem e/ou alocarem, pontualmente, o 

passado proibido em lugares nelas inseridos, locais esses que carrearam para si os segredos 

que não puderam vir à tona, bem como as ambivalências e coerções do grupo familiar que se 

firmaram como zonas de interdição, exclusão e/ou potencialização da memória do passado.  

            Tanto em Hatoum quanto em Antunes, o acompanhamento da narrativa memorialista 

produzida pelas narradoras confirmou a inserção de ambos os romances na articulação textual 

contemporânea, no que diz respeito ao inter-relacionamento de camadas textuais que se 

alojaram no tecido romanesco. Tal massa textual, no entanto, deu-se a perceber 

diferentemente em cada romance: sem explicitação mais imediata, habitando suas camadas 

subjacentes, mas insinuando-se aqui e ali como referencialidade (Hatoum); ou, então, 

plenamente explicitada, em referência direta a outros textos, do passado ou do presente, 

amalgamados todos, perfazendo o jogo intertextual corporificado pelos próprios romances 

(Antunes).  

            O encaminhamento dado à análise, com base em suporte teórico voltado à reflexão 

sobre a citação, revelou-se pertinente, uma vez aqui alargado o campo de teorização 

demarcado por Compagnon: a citação, acompanhada pela análise não somente como 

fragmento extraído ou meramente recortado de outro texto, mas acionada como manifestação 

ainda que oblíqua de reservas textuais pressentidas, firmou-se como ato de escrita e de leitura, 

passível, portanto, de agenciamento de novos sentidos atribuídos aos textos.   

            No romance de Hatoum, a análise, ao ter aí empreendido a leitura dos textos do 

Oriente como citação, orientou-se por essa visão alargada da mesma, uma vez que o próprio 

material narrativo do romance revelou sua impregnação pelo tom fabular das Mil e uma 

noites, cujos indícios textuais, disseminados ao longo do romance, interferiram decisivamente 
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na narrativa romanesca do Relato. A citação em Hatoum, sobrevalorizada como ato de leitura, 

comprovou estar o romance afeito ao jogo intertextual por vias que vão além do mero recurso 

de utilização declarada de um texto por outro, inserida, portanto, em uma articulação textual 

contemporânea, à espera dos sentidos potencializados pelo trabalho de leitura dos mesmos. 

            Em Antunes, o jogo intertextual, balizado pela citação do Gênesis, procurou 

redimensionar o sentido de explicitação conferido aos fragmentos referentes à criação do 

mundo, dispostos entre os blocos de capítulos constitutivos do romance. Ultrapassando a mera 

aderência à referencialidade dada pela citação, o romance de Antunes optou pela 

problematização dos sentidos daí provenientes, não fosse sua narrativa romanesca pautada 

pela fragmentação da narrativa, pelos enunciados entrecortados, pela reiteração, como 

estratégia de desestabilização de qualquer previsibilidade dos sentidos. A própria leitura do 

romance viu confirmado o direcionamento textual e narrativo previsto pelo gráfico que 

orientou a análise do jogo intertextual: a citação do Gênesis, apropriada pelo texto 

contemporâneo de Antunes, tornou manifesto o trabalho que aí foi realizado, através de seu 

percurso difuso, em que os sentidos disseminados foram passíveis de serem acompanhados 

por uma leitura também dispersa, articuladora dos sentidos verticais e horizontais do texto. 

            Ainda dentro do campo intertextual, a análise procurou acompanhar as relações 

Auden/Hatoum e Thomas/Antunes, como representação de mais um trabalho da citação nos 

romances, tendo mostrado que essa articulação expressou o jogo intertextual de cada romance 

no que se refere ao estabelecimento de uma memória dos textos, como correlato da empresa 

memorialista das narradoras.        

            Em Hatoum, a citação do poema de Auden como epígrafe confirmou a extensão e/ou 

repercussão do texto poético no texto romanesco, haja vista a vulnerabilidade do Relato ao 

lirismo, à evocação e à recordação, inerentes à própria poesia. A epígrafe de Auden, portanto, 

ressaltou estar o projeto memorialista de Hatoum moldado pela inserção poética de indagação 

do passado, aí assimilados os componentes relacionais da memória e da poesia, do imemorial 

e da fabulação, do canto e da recordação. A memória, inquirida por Auden no poema, foi 

referendada pela indagação que o romance fez sobre a mesma, sobre sua possibilidade de 

recuperar o passado e sobre sua condição de mover-se entre tantos relatos de uma memória 

talvez perdida. 

            Em Antunes, o poema de Thomas, dado como título, conferiu ao romance o tom 

memorialista seguido pelo poeta no poema tomado como citação, tendo na morte do pai o 

eixo central em torno do qual gravitou a narrativa da memória da narradora. O romance 

confirmou, portanto, ter sido o trabalho de citação cumprido como reescrita do poema de 
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Thomas, procedimento citacional iniciado pelo título e internalizado na camada textual como 

engendramento de novos sentidos atribuídos pelo romance aos conteúdos do próprio poema. 

Além da ressignificação de Thomas por Antunes, o romance demonstrou também 

procedimento afeito à ficção contemporânea, no que se refere à problematização de questões 

de gênero, em que o subtítulo “poema” não deixou de demarcar, por parte de Antunes, um 

projeto ficcional voltado também à “ressignificação” de seu romance como poema.       

            A análise viu ainda confirmada o que também apontou como hipótese: tanto em 

Hatoum quanto em Antunes a investigação do passado pela memória revelou-se 

indissoluvelmente ligada à escrita que tentou produzi-la e narrá-la. A memória dispersa e 

errante só pôde ser formalizada por uma escrita descontínua, entrecortada, impossibilitada de 

qualquer linearidade no registro do passado. 

            A análise, fundamentada no rizoma, me possibilitou acompanhar nos romances essa 

rota difusa da memória, percurso esse marcado por interrupções, desvios e descaminhos.      

            No romance de Hatoum, o rizoma deu-se a perceber principalmente através do 

movimento desviante de um capítulo a outro, considerada aí a alternância das vozes 

narrativas, como constituição da proliferação dos relatos. Por desconectar a narrativa, que se 

assume plural e mesmo contraditória, o romance assumiu sua feição transgressora em relação 

a grande parte da ficção memorialista, centralizada em apenas uma voz, dotada de um único 

fio narrativo, calcada na sequencialidade dos fatos do passado. 

            Já no romance de Antunes, a percepção dessa linha rizomática manifestou-se a partir 

de outras marcas de transgressão. A análise, com base no platô e no mapa, manifestações do 

rizoma que exibiram do texto tanto suas zonas de vibrações e de intensidades quanto suas 

áreas de desmontagem e reversibilidade, respectivamente, confirmou a opção do romance pela 

sobrevalorização não tanto dos limites entre os capítulos, mas das zonas de potencialização de 

sentidos engendradas pela narrativa.   

            Como marca distintiva entre os romances de Hatoum e de Antunes, a análise viu 

confirmada a suposição de um movimento ondulatório na narrativa antuniana, tendo como 

base a dobra leibniziana, segundo reflexão de Deleuze. Deste modo, a análise pôde 

acompanhar a opção do romance por ressaltar zonas de retraimento e de expansão da matéria 

narrativa, em que as curvaturas do texto se deram a revelar tanto nas expansões dentro de cada 

capítulo quanto nas que se manifestaram nas regiões limítrofes entre os blocos de capítulos. A 

dobra em Antunes confirmou estar seu romance totalmente comprometido com uma escrita da 

memória que, ondulante, dispersando-se a si mesma e aos sentidos do texto, se reescreveu 
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incessantemente e que, por se reinventar como memória, se outorgou a primazia de uma 

memória também ressignificada pela ficção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



281 

 

6   BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

6.1 Obras de Milton Hatoum 

 

 

 

HATOUM, Milton. Relato de um certo Oriente. SP: Companhia das Letras, 1989. 

 

___________. Dois irmãos. SP: Companhia das Letras, 2000. 

 

___________. Cinzas do Norte. SP: Companhia das Letras, 2005. 

 

___________. Órfãos do Eldorado. SP: Companhia das Letras, 2008. 

 

___________. A cidade ilhada. SP: Companhia das Letras, 2009. 

 

 

        

 

6.2  Obras de António Lobo Antunes  

 

 

 

ANTUNES, António Lobo. Memória de elefante. RJ: Objetiva, 2006 

 

___________.  Os cus de Judas. RJ: Objetiva, 2003 

 

___________.  Conhecimento do inferno.RJ: Objetiva, 2006. 

 

___________.  Explicação dos pássaros.  RJ: Objetiva, 2009. 

 

___________. As naus. RJ: Objetiva, 2011. 

 

___________. O Manual dos inquisidores. RJ: Rocco, 1998. 

 

___________. O esplendor de Portugal. RJ: Rocco, 1999 

 

___________. Exortação aos crocodilos. RJ: Rocco, 2001 

 

___________. Não entres tão depressa nessa noite escura. Lisboa: Dom Quixote, 2000.  

 

___________. Eu hei-de amar uma pedra. RJ: Objetiva, 2007.           

 

___________. Ontem não te vi em Babilônia. RJ: Objetiva, 2008.  

 

 



282 

 

6.3    Textos críticos sobre Milton Hatoum 

 

 

 

 

 

 

ALMEIDA, Sandra Regina Goulart. Da hospitalidade e do abjeto: percepções do estrangeiro. 

In: RAVETTI, Graciela, CURY, Maria Zilda e Ávila, Myriam (org.) Topografias da cultura: 

representação, espaço e memória. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2009. p.63-73. 

 

 

BRANDÃO, Luís Alberto. Vozes estranhas. In: CRISTO, Maria da Luz Pinheiro de (org.). 

Arquitetura da memória: ensaios sobre os romances Dois Irmãos, Relato de um Certo 

Oriente e Cinzas do Norte de Milton Hatoum. Manaus: Ed. Universidade Federal 

Amazonas/UNINORTE, 2007. p.258-283. 

 

 

CHIARELLI, Stefania. Sherazade no Amazonas – a pulsão de narrar em Relato de um certo 

Oriente. In: CRISTO, Maria da Luz Pinheiro de (org.) Arquitetura da memória: ensaios sobre 

os romances Dois Irmãos, Relato de um Certo oriente e Cinzas do Norte de Milton Hatoum. 

Manaus: Ed.Universidade Federal Amazonas/UNINORTE, 2007. p.35-45  

 

 

___________. Vidas em trânsito: as ficções de Samuel Rawet e Milton Hatoum. SP: 

Annablume, 2007. 170 p. 

 

 

CRISTO, Maria da Luz Pinheiro de (org.). Arquitetura da memória: ensaios sobre os 

romances Dois Irmãos, Relato de um Certo Oriente e Cinzas do Norte de Milton Hatoum. 

Manaus: Ed.da Universidade Federal Amazonas/UNINORTE, 2007.  

 

 

CURY, Maria Zilda Ferreira. Entre o rio e o cedro: imigração e memória. In: CRISTO, Maria 

da Luz Pinheiro de (org.). Arquitetura da memória: ensaios sobre os romances Dois Irmãos, 

Relato de um Certo Oriente e Cinzas do Norte de Milton Hatoum.  Manaus: Ed. da 

Universidade Federal Amazonas/UNINORTE, 2007. p.82-97 

 

 

___________. Topografias da ficção de Milton Hatoum. In: RAVETTI, Graciela, CURY, 

Maria Zilda e Ávila, Myriam. (org.) Topografias da cultura: representação, espaço e 

memória. Belo Horizonte: Ed.UFMG, 2009. p.41-62. 

 

 

FERREIRA, Jerusa Pires. Das águas da memória aos romances de Milton Hatoum. In: 

CRISTO, Maria da Luz Pinheiro de (org.) Arquitetura da memória: ensaios sobre os 

romances Dois Irmãos, Relato de um Certo Oriente e Cinzas do Norte de Milton Hatoum. 

Manaus: Ed. da Universidade Federal Amazonas/UNINORTE, 2007. p.248-257. 

 

 



283 

 

 

FRANCISCO, Denis Leandro. O halo da morte: Relato de um certo Oriente, de Milton     

Hatoum. In: DUARTE, Lélia Parreira.(org.) De Orfeu e de Perséfone: morte e literatura. 

Cotia, SP: Ateliê Editorial; Belo Horizonte, MG: Editora PUC Minas, 2008. p.111-131 

 

 

HARDMAN, Francisco Foot. Morrer em Manaus: os avatares da memória em Milton 

Hatoum. In: CRISTO, Maria da Luz Pinheiro de (org.). Arquitetura da memória: ensaios 

sobre os romances Dois Irmãos, Relato de um Certo Oriente e Cinzas do Norte, de Milton 

Hatoum. Manaus: Editora da Universidade Federal Amazonas/UNINORTE, 2007. 

 

 

JORGE, Silvio Renato. Em meio ao diverso e ao plural: Saudades de Nova York  e Relato de 

um Certo Oriente. In: Via Atlântica. Publicação da Área de Estudos Comparados de 

Literaturas de Língua Portuguesa. Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo. no.7, out.2004. p.163-

172.  

 

 

MARTINS FILHO, Alcindo Miguel. A evanescência do ser: criatividade e mal-estar: um 

estudo comparado dos romances Fazes-me falta de Inês Pedrosa e Relato de um Certo 

Oriente de Milton Hatoum. Tese de Doutorado. Universidade Federal Fluminense, 2010. 

 

 

PERRONE-MOISÉS, Leyla. A cidade flutuante. In: CRISTO, Maria da Luz Pinheiro 

de.(org.)  Arquitetura da memória: ensaios sobre os romances Dois Irmãos, Relato de um 

Certo Oriente e Cinzas do Norte, de Milton Hatoum. Manaus: Editora da Universidade 

Federal Amazonas/ UNINORTE, 2007. 

 

 

SCRAMIN, Susana. Um certo Oriente: imagem e anamnese. In: CRISTO, Maria da Luz 

Pinheiro de (org.). Arquitetura da memória: ensaios sobre os romances Dois Irmãos, Relato 

de um Certo oriente e Cinzas do Norte de Milton Hatoum. Manaus: Ed. Universidade Federal 

Amazonas/UNINORTE, 2007, p.46-59                       

 

 

SLATER, Candace. Resenha Dois Irmãos. In: CRISTO, Maria da Luz Pinheiro de. (org.)       

Arquitetura da memória: ensaios sobre os romances Dois Irmãos, Relato de um Certo 

Oriente e Cinzas do Norte de Milton Hatoum. Manaus: Editora da Universidade Federal do 

Amazonas/ UNINORTE, 2007. 

 

 

TOLEDO, Marleine Paula Marcondes e Ferreira de. Milton Hatoum: itinerário para um certo 

relato. SP: Ateliê Editorial, 2006. 

 

 

 

 

 

 



284 

 

6.4 Textos críticos sobre António Lobo Antunes  

 

 

 

 

 

ARNAULT, Ana Paula (Edição). Entrevistas com António Lobo Antunes 1979-2007: 

confissões do trapeiro. Coimbra: Almedina, 2008. 

 

 

AZEVEDO, Véra Lúcia Ramos de. Lendo A Lobo Antunes nas dobras do texto e da história. 

In: XXI Encontro da ABRAPLIP – Revoluções, Diásporas e Identidades. USP, 2007. 

 

 

___________. A memória da escrita em Lobo Antunes e Manuel Rui. In: Anais do VI 

Seminário de Literaturas de Língua Portuguesa: Portugal e África. Memória, Paisagem e 

Escrita. Instituto de Letras da UFF, 2008. CD ROM. 

 

 

BARBOSA, Marcela Teixeira. A sobreposição dos espaços em O esplendor de Portugal. In: 

Anais do VI Seminário de Literaturas de Língua Portuguesa: Portugal e África. Memória, 

Paisagem e Escrita. Instituto de Letras da UFF, 2008. CD ROM. 

 

 

BYLAARDT, Cid Ottoni. Lobo Antunes e Blanchot: o diálogo da impossibilidade 

(Figurações da escrita na ficção de Lobo Antunes) Tese de Doutorado. Universidade Federal 

de Minas Gerais, 2006. 

 

 

CARVALHO, Maria Cristina Chaves de. Saturno e melancolia: Que farei quando tudo arde? 

In: Anais do VI Seminário de Literaturas de Língua Portuguesa: Portugal e África. Memória, 

Paisagem e Escrita. Instituto de Letras da UFF, 2008. CD ROM. 

 

 

COELHO, Isa Lopes. A memória e a (des)construção do passado em O som e a fúria e O 

esplendor de Portugal. Tese de Doutorado em Literatura Comparada. Universidade Federal 

Fluminense, 2010. 262 p. 

 

 

FARIA, Ângela Beatriz de Carvalho. Alice e Penélope na ficção portuguesa contemporânea. 

Tese de Doutorado em Literatura Portuguesa. Rio de Janeiro: UFRJ/Faculdade de Letras. 

1999. 260 fls. mimeo. 

 

 

___________. Memória, linguagem e história na ficção portuguesa contemporânea.  In: 

FERREIRA, Lucia M. A  &  ORRICO, Evelyn G. D. (org.)   Linguagem, identidade e 

memória social: novas fronteiras, novas articulações. RJ: DP&A, 2002 a . p.35-51 

 

 



285 

 

___________. Tempo de afetividades ameaçadas: a melancolia em António Lobo Antunes e 

Maria Judite de Carvalho. In: Anais do III Seminário de Literaturas de Língua Portuguesa: 

Portugal e África. Entre o riso e a melancolia, de Gil Vicente ao século XXI. Instituto de 

Letras da UFF, 2002 b. CD ROM  

 

 

SANTOS, Jobson Lopes dos. A escrita como exercício de contrapoder: uma análise de O 

manual dos inquisidores. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro, 2004. 

 

 

SEIXO, Maria Alzira. Os romances de António Lobo Antunes: análise, interpretação, 

resumos e guiões de leitura. Lisboa: Dom Quixote, 2002. 

 

 

SILVA, Regina Celia da. A voz entre todas as vozes: uma leitura de Eu hei-de amar uma 

pedra, de António Lobo Antunes. In: Anais do VI Seminário de Literaturas de Língua 

portuguesa: Portugal e África. Memória, Paisagem e Escrita. Instituto de Letras da UFF, 

2008. CD ROM. 

 

 

 

 

6.5   Demais textos 

 

 

ADORNO, Theodor W. Minima Moralia: reflexões a partir da vida lesada. Trad. Gabriel 

Cohn. RJ: Beco do Azougue, 2008. 

 

 

AGOSTINHO, Santo. Confissões. Trad. J. Oliveira Santos, S.J e A .Ambrósio de Pina, S.J. 

SP: Abril Cultural, 1973  [Coleção  Os Pensadores] 

 

 

AREAS, James Bastos. Bergson: a metafísica do tempo. In:Tempo dos tempos. DOCTORS,       

Márcio (org.); textos de Márcio Tavares d’Amaral [et al.]. RJ: Jorge Zahar Ed., 2003. 

 

 

AUDEN, W.H. Selected Poems. Edward Mendelson (Ed., Introduction). London: Faber and        

Faber Limited, 2009. 

 

 

BAKHTIN, Mikhail.  Problemas da poética de Dostoievski.  Trad. Paulo Bezerra. J: Ed.      

Forense-Universitária, 1981. 

 

 

____________. Questões de literatura e de estética. A teoria do romance. Trad. Aurora 

Fornoni Bernardini et alii. SP: Unesp/Hucitec, 1988. 

 

 



286 

 

BARBOSA, Marialva Carlos. O “filósofo do sentido” e a comunicação. In: Percursos do 

olhar: comunicação, narrativa e memória. Niterói: EdUFF, 2007. p.13-25 

 

 

___________. Memória: um passeio teórico. In: Percursos do olhar: comunicação, narrativa 

e memória. Niterói: EdUFF, 2007. p.39-52 

 

 

 

BARRENECHEA, Miguel Angel de. (org)  As dobras da memória. RJ: 7 Letras, 2008. 

 

 

BARTHES, Roland. O rumor da língua. Prefácio Leyla Perrone-Moisés; trad. Mario        

Laranjeira; revisão de tradução Andréa Stabel M. da Silva. 2
a
.ed. SP: Martins Fontes, 2004. 

(Coleção Roland Barthes) 

 

 

___________ . O prazer do texto. Trad.J.Guinsburg; revisão:Alice Kyoko Miyashiro. SP: 

Perspectiva, 1977. (Coleção ELOS) 

 

 

___________ . S/Z/ Roland Barthes. Trad. Léa Novaes. RJ: Nova Fronteira, 1992. 

 

BEHAR, Lisa Block de. La literatura entre el registro y el recuerdo. In: ANAIS do 2º. 

Congresso da ABRALIC. Literatura e memória cultural. Belo Horizonte, 1990. vol. I. p.96-

113. 

   

 

BENJAMIN, Walter. A imagem de Proust.  In: Magia e técnica, arte e política. Ensaios       

sobre literatura e história da cultura. Obras escolhidas. vol. 1. trad. Sérgio Paulo Rouanet. 

Prefácio: Jeanne Marie Gagnebin. SP: Brasiliense, 1987. 3
a
. edição 

 

 

___________. A Paris do segundo império em Baudelaire. In: KOTHE, Flavio R. (org. e 

trad.)  Sociologia. SP: Ática, 1985. 

 

 

___________. Origem do drama barroco alemão. Trad., apresentação e notas de Sérgio Paulo 

Rouanet. SP: Brasiliense, 1984. 

 

 

___________. Sobre o conceito de História. In: Magia e técnica, arte e política. Ensaios 

sobre literatura e história da cultura. Obras escolhidas. vol. 1. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 

Prefácio: Jeanne Marie Gagnebin. SP: Brasiliense, 1987.  3
a
. edição 

 

 

 

 



287 

 

___________. Pequena história da fotografia. In: Magia e técnica, arte e política. Ensaios 

sobre literatura e história da cultura. Obras escolhidas. vol. 1. trad. Sérgio Paulo Rouanet. 

Prefácio: Jeanne Marie Gagnebin. SP: Brasiliense, 1987. 3
a
. edição 

 

 

BERGSON, Henri. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito.       

Trad. Paulo Neves. 2
a
.ed. SP: Martins Fontes, 1999  (Coleção tópicos) 

 

 

BIBLIA SAGRADA. Trad.em português da Vulgata Latina por Pe. Antônio Pereira de 

Figueiredo. SP: DCL, 2006. 

 

 

BLANCHOT, Maurice. A conversa infinita 3: a ausência de livro, o neutro, o fragmentário. 

Trad. João Moura Jr.  SP: Escuta, 2010. p.49-54. 

 

 

___________.  A parte do fogo. Trad. Ana Maria Scherer. RJ: Rocco, 1997. 

 

 

___________. A experiência de Proust. In: O livro por vir. Trad. Leyla Perrone-Moisés. SP: 

Martins Fontes, 2005. 

 

 

BLANCO, Maria Luísa. Conversas com António Lobo Antunes. Trad. Carlos Aboim de Brito. 

Lisboa: Dom Quixote, 2002. 

 

 

BORGES, Jorge Luis. Sete noites. In: Obras completas de Jorge Luis Borges. vol.III . 

Revisão das traduções: Jorge Schwartz e Maria Carolina de Araújo. SP: GLOBO, 1999. 

p.225-326 

 

 

BOSI, Eclea. Memória e sociedade: lembranças de velhos. SP: Companhia das Letras, 1994. 

 

 

BRANDÃO, Luis Alberto. Cultura e espaço na Teoria da Literatura. In: ABDALA JUNIOR, 

Benjamin e CARA, Salete de Almeida. (org.) Via Atlântica. Publicação da Área de Estudos 

Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa. Departamento de Letras Clássicas e 

Vernáculas. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, 

2005. n.8. p.83-97. 

 

 

CALVÃO, Dalva. Narrativa biográfica e outras artes: reflexões sobre escrita literária e 

criação estética na trilogia da Mão, de Mário Cláudio.   Niterói: EdUFF, 2008 

 

 

CASTELLO BRANCO, Lucia. A traição de Penélope. SP: Annablume, 1994. 

 

 



288 

 

COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Trad. Cleonice P. B. Mourão. Belo        

Horizonte: Ed. UFMG, 2007. 

 

 

___________. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Trad. Cleonice Paes Barreto 

Mourão e Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003.  

 

 

DELEUZE, Gilles. A dobra: Leibniz e o barroco. Trad. Luiz B. L. Orlandi. Campinas, SP: 

Papirus, 2005, 3
a
.ed. 

 

 

___________.  Bergsonismo. Trad. Luiz B L. Orlandi. SP: Ed.34, 1999. 

 

 

___________. Proust e os signos. Trad. Antonio Piquet e Roberto Machado. RJ: Forense 

Universitária, 2006. 

 

 

___________. Diferença e repetição. Trad. Luiz Orlandi, Roberto Machado. RJ: Graal, 

2006.a 

 

 

___________. Lógica do sentido. Trad. Luiz Roberto Salinas Fortes. SP: Perspectiva, 2006. b  

(Estudos; 35/ dirigida por J. Guinsburg) 

 

 

DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol.I Trad. 

Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. SP: Ed. 34, 2007. 5
a
. reimpressão (Coleção 

TRANS)  

 

 

FOUCAULT, Michel. O que é um autor? Trad. António Fernando Cascais e Edmundo 

Cordeiro. Prefácio José A. Bragança de Miranda e António Fernando Cascais. Lisboa, Vega, 

1992. (Passagens) 

 

 

FREUD, Sigmund. Luto e melancolia. In: Escritos sobre a psicologia do inconsciente.Vol.II: 

1915-1920/Sigmund Freud. Coord.geral da trad. Luiz Alberto Hanns; Trad. Claudia 

Dornbusch, Helga Araújo, Maria Rita Salzano e Luiz Alberto Hans. RJ: Imago Ed., 2006. 

 

 

___________. O estranho. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição 

standard brasileira. Comentários e notas de James Strachey; dir.geral. trad. Jayme Salomão. 

RJ: Imago, 1996, vol.XVII. p. 235-269 

 

 

___________. Construções em análise. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: 

edição standard brasileira. Comentários e notas de James Strachey; dir.geral trad. Jaime 

Salomão. RJ: Imago, 1996. vol. XXIII. p. 275-287  



289 

 

 

 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. O hino, a brisa e a tempestade: dos anjos em Walter Benjamin.       

In: Sete aulas sobre linguagem, memória e história. RJ: Imago, 2005. 2
a
.ed. 

 

 

___________. Dizer o tempo. In: Sete aulas sobre linguagem, memória e história. RJ: Imago, 

2005. 2
a
.ed.  

 

 

___________. História e narração em Walter Benjamin. SP: Perspectiva: FAPESP: 

Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1994. (Coleção estudos: 142) 

 

 

___________. Lembrar escrever esquecer. SP: Ed. 34, 2006. 

 

 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Trad. Beatriz Sidou. SP: Centauro, 2006. 

 

 

HUYSSEN, Andréas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Trad. Sergio 

Alcides. RJ: Aeroplano, 2000.  

 

 

JAROUCHE, Mamede Mustafa. Uma poética em ruínas. In: Anônimo. Livro das mil e uma 

noites, vol I: ramo sírio. Introd, notas e apêndice e tradução do árabe Mamede  Mustafa 

Jarouche. SP: Globo, 2005. p.11-35 

 

 

JOBIM, José Luis (org.)  Palavras da crítica. RJ: Imago Ed, 1992. (Coleção Pierre Menard)  

 

 

JORGE, Silvio Renato. Sobre mulheres e estrangeiros: alguns romances de Olga Gonçalves. 

Niteroi: EdUFF, 2009. 

 

 

KLIBANSKY, Raymond; PANOFSKY, Erwin; SAXL, Fritz.  Satune et la melancolie: etudes 

historiques et philosophiques: nature, religion, medicine et art. Paris: Gallimard, 1989. 

 

 

KOTHE, Flávio René. O Trabalho das passagens. In: Benjamin & Adorno: confrontos. SP: 

Ática, 1978. (Ensaios, 46)  p.74-118. 

 

 

 

 

KRISTEVA, Julia. Estrangeiros para nós mesmos. Trad. Maria Carlota Carvalho Gomes. RJ: 

Rocco, 1994.  

 

 



290 

 

___________. Introdução à semanálise. Trad. Lúcia Helena França Ferraz. SP: Perspectiva, 

1974. (Coleção Debates) 

 

 

LAGES, Susana Kampff. Walter Benjamin: Tradução e melancolia. SP: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2002. 

 

 

LE GOFF, Jacques. História e memória. Trad. Bernardo Leitão [et al.]. 5
a
.ed. Campinas, SP: 

Editora da UNICAMP, 2003.  

 

                            

LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico: de Rousseu à Internet. Org. Jovita Maria      

Gerheim Noronha. Trad. Jovita Maria Gerheim Noronha, Maria Inês Coimbra Guedes. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 2008. 

 

 

LEVY, Tatiana Salem. A experiência do fora: Blanchot, Foucault e Deleuze. RJ: Civilização 

Brasileira, 2011. 

 

 

LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “Sobre o 

conceito de história”. Trad. Wanda Nogueira Caldeira Brant,  [trad.das teses] Jeanne Marie 

Gagnebin, Marcus Lutz Muller. SP: BOITEMPO, 2005. 

 

 

LOURENÇO, Eduardo. Nós e a Europa ou as duas razões. Imprensa Nacional-Casa da 

moeda, s/d. 

 

 

___________. Em torno do nosso imaginário. In: A nau de Ícaro e imagem e miragem da 

lusofonia. SP: Companhia das Letras. 2001. p.84-101  

 

 

MACEDO, Helder. As telas da memória. In: Trinta leituras. Lisboa Editorial Presença,        

2007. p.208-219. (Universidade Hoje) 

 

 

MACHADO, Francisco de Ambrosis Pinheiro. Imanência e história: a crítica do 

conhecimento em Walter Benjamin. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004. (Coleção Humanitas 

Pocket) 

 

 

MACHADO, Roberto. Deleuze, a arte e a filosofia. RJ: Jorge Zahar Ed., 2009. 

 

 

MATOS, Olgária C.F. Descartes e Benjamin: da melancolia hamletiana ao spleen        

baudelairiano. In: O iluminismo visionário: Benjamin, leitor de Descartes e Kant. SP: 

Brasiliense, 1993. 

 



291 

 

 

 

MIRANDA, Wander Melo. Corpos escritos: Graciliano Ramos e Silviano Santiago. SP: 

Editora da Universidade de São Paulo; Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1992. 

 

 

 

MURICY, Kátia. Alegorias da dialética: imagem e pensamento em Walter Benjamin. RJ: 

Nau, 2009. 

 

 

NIETZSCHE, Friedrich. Segunda consideração intempestiva: da utilidade e desvantagem da 

história para a vida. Trad. Marco Antônio Casanova. RJ: Relume Dumará, 2003. 

 

 

 

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Trad. Yara Aun        

Khoury. I: PROJETO HISTÓRIA: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

História da PUC-SP. São Paulo, SP-Brasil, 1981 

 

 

 

PELBART, Peter Pál. O tempo não-reconciliado: imagens do tempo em Deleuze. SP: 

Perspectiva: FAPESP, 1998 (Coleção estudos:160) 

 

 

 

PERKINS, Franklin. Compreender Leibniz. Trad. Marcus Penchel. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2009. (Série Compreender) 

 

 

 

PIGLIA, Ricardo. A citação privada. In: O laboratório do escritor. Trad. Josely Vianna 

Baptista. SP: Iluminuras, 1994. p.59-65. 

 

 

___________. Memória y tradición. In: ANAIS do 2º. Congresso ABRALIC. Literatura e 

memória cultural. Belo Horizonte, 1990.  vol. I. p.60-66.  

 

 

___________. Ficção e teoria: o escritor enquanto crítico. In: travessia – revista de literatura 

.A estética do fragmento. Universidade Federal de Santa Catarina. Curso de Pós-Graduação 

em Literatura, ago-dez. 1996, no. 33.  p. 47-59  

 

 

PLATÃO. Teeteto. In: Diálogos I: Teeteto (ou do conhecimento), Sofista (ou do 

ser),Protágoras (ou sofistas). Trad., textos complementares e notas Edson Bini. Bauru, SP: 

EDIPRO, 2007. (Clássicos Edipro) 

 

 



292 

 

POOLEY, Robert C. (General Editor). England in Literature.  USA: Scott, Foresman and         

Company, 1963. 

 

 

RAMA, Angel. Transculturación narrativa en América Latina. México: Siglo Veintinuo       

Editores, 2004. 4
a
.ed. 

 

 

REVISTA MAGMA-USP. Entrevista com Milton Hatoum. In: CRISTO, Maria da Luz       

Pinheiro de (org.) Arquitetura da memória: ensaios sobre os romances Dois Irmãos, Relato 

de um Certo Oriente e Cinzas do Norte de Milton Hatoum. Manaus: Ed.Universidade Federal 

Amazonas/UNINORTE, 2007. p.23-32  

 

 

RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Trad. Alain François [et al.] –     

Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2007. 

 

 

___________ .Tempo e narrativa. Trad. Constança Marcondes César. Campinas, SP: Papirus, 

1994. (tomo 1) 

 

 

___________ . Tempo e narrativa. Trad. Marina Appenzeller; revisão técnica Maria da Penha 

Villela- Petit. Campinas, SP: Papirus, 1995. (tomo 2) 

 

 

___________. Tempo e narrativa. Trad. Claudia Berliner. Revisão da Trad.: Márcia Valéria 

Martinez de Aguiar. SP: Ed. WMF Martins Fontes, 2010. (vol. 3)                                          

                                         

 

ROUANET, Sérgio Paulo. Édipo e o anjo: itinerários freudianos em Walter Benjamin. RJ: 

Edições Tempo Brasileiro, 1990. 2
a
.ed. (Biblioteca Tempo Universitário, 63) 

 

 

 

SAID, Edward W. Reflexões sobre o exílio e outros ensaios. Trad. Pedro Maia Soares. SP: 

Companhia das Letras, 2003. 

 

 

___________. Fora do lugar: memórias. Trad. José Geraldo Couto. SP: Companhia das 

Letras, 2004. 

 

 

 

SARLO, Beatriz: Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. Trad. Rosa Freire 

d’Aguiar. SP: Companhia das Letras, Belo Horizonte: UFMG, 2007. 

 

 

 



293 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A Gramática do tempo: para uma nova cultura política.       

2
a
.ed. SP: Cortez, 2008. (Coleção para um novo senso comum; v.4) 

 

 

 

___________. Modernidade, identidade e a cultura de fronteira. In: Pela mão de Alice: o 

social e o político na pós-modernidade. SP: Cortez, 2006. p.135-157 

 

 

SANTOS, Rubens Pereira dos. O instante benjaminiano na literatura. In: Revista do Centro de 

estudos portugueses/ Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de 

São Paulo no. 3 (2000). SP: Departamento, 2000. 

 

 

SAYAD, Abdelmalek. A imigração ou os paradoxos da alteridade. Prefácio Pierre Bourdieu; 

trad. Cristina Murachco. SP: Ed. Universidade de São Paulo, 1998. 

 

 

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Catástrofe, história e memória em Walter Benjamin e Chris 

Marker: a escritura da memória. In: SELIGMANN-SILVA, M. (org.). História, memória, 

literatura: o testemunho na era das catástrofes. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003. 

 

 

___________. A atualidade de Walter Benjamin e de Theodor W. Adorno. RJ: Civilização 

Brasileira, 2009. (Coleção Contemporânea: Filosofia, literatura e artes) 

 

 

___________.  Escrituras da história e da memória. In: SELIGMANN-SILVA, M. (org.) 

Palavra e imagem: memória e escritura. Chapecó: Argos, 2006. p.205-225.  

 

 

 

___________. (org.)  Leituras de Walter Benjamin.  SP: FAPESP: Annablume, 2007. 2
a
.ed. 

 

 

SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Memória e esquecimento. In: ANAIS 2
o
. Congresso da 

ABRALIC. Literatura e memória cultural. Belo Horizonte, 1990. vol. II. p.202-206. 

 

 

SILVA, Franklin Leopoldo.  Bergson, Proust: tensões do tempo. In: NOVAES, Adauto (org.). 

Tempo e história. SP: Companhia das Letras, 1994. p.141-153. 

 

 

 

SONTAG, Susan. O mundo-imagem. In: Ensaios sobre a fotografia. Trad. Joaquim Paiva. 

RJ: Arbor, 1981. 

 

___________. Sob o signo de Saturno. In: Sob o signo de Saturno.  Trad. Ana Maria 

Capovilla e Albino Poli Jr.  Porto Alegre, RS: L&PM Editores, 1986. 2
a
.ed. 

 



294 

 

 

THOMAS, Dylan. Poemas reunidos (1934-1953). Walford Davies e Ralph Maud (ed.) Trad. 

Introd. Ivan Junqueira. 2ª.ed. RJ: José Olympio, 2003. 

 

 

TODOROV, Tzvetan. Les abus de la mémoire. Paris: Arléa, 2004. 

 

 

__________. O homem desenraizado. Trad. Christina Cabo. RJ: Record, 1999. 

 

 

 

VOLPE, Miriam L. Geografias de exílio. Juiz de Fora: Ed. da UFJF, 2005. 192 p. 

 

 

WEINRICH, Harald. Lete: arte e crítica do esquecimento. Trad. Lya Luft. RJ: Civilização 

Brasileira, 2001. 

 

 

       

 

 

 

 


